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Tras a celebración do Ano Santo 2010 e a inauguración de dous dos edificios que forman parte da Cidade

da Cultura de Galicia, Compostela volve ser en 2011 capital da cultura coa celebración do oitavo centenario

da consagración da Catedral. Os actos darán comezo este mes e finalizarán en decembro, e incluirán desde

exposicións e concertos de primeiras figuras internacionais ata actividades gastronómicas e festas. O

emblema de Santiago de Compostela e de toda Galicia cumpre oito séculos e o celebra cun programa cultural

e de rehabilitación que pon en valor a enorme riqueza do patrimonio histórico e artístico de Compostela e

da súa Catedral, meta do Camiño de Santiago. 

Ano de conmemoracións, coincidindo coa celebración do 50 aniversario da publicación de Memorias dun

neno labrego, un libro capital na historia da literatura galega, percorremos co seu autor, Xosé Neira Vilas, a

súa aldea natal: Gres (Pontevedra), unha pequena parroquia fluvial na que conflúen os ríos Ulla e Deza e na

que se localiza a sede da Fundación que leva o seu nome construída na casa onde naceu o escritor. E dun

mestre das palabras a outro das xoias. Antonio é a cuarta xeración de ourives dunha das familias de artesáns

máis destacadas de Galicia: os Mayer. O seu tío avó abriu en 1837, no número 45 da Rúa do Vilar de Santiago

de Compostela, unha xoiería que hoxe continúa aberta. Con Antonio, membro dunha familia de tradición

artesá centenaria, comezamos unha serie dedicada aos artesáns de Galicia, englobados baixo un selo de

calidade que é garantía para todos os que visitan o territorio galego. 

A nova edición da revista TURGALICIA viaxa tamén ata os municipios limítrofes co río Mandeo. A cunca

hidrolóxica do Mandeo cobreguea ao longo de dez concellos da provincia da Coruña. A riqueza arquitectónica,

natural e cultural do mesmo encerra lugares extraordinarios entre ribeiras e xuncos onde o visitante gozará

de paraísos naturais, pequenas capelas e valiosos conxuntos etnográficos que conforman un novo e ambicioso

programa denominado Proxecto Mandeo.

Desde A Coruña trasladámonos a Pontevedra onde visitar O Salnés, un

territorio onde terra e mar perfilan paisaxes de soberbia beleza e que,

desde hai uns meses, conta cun novo atractivo turístico: o Centro

Bicicleta Todo Terreo (BTT) O Salnés, que ten o seu punto de acollida

no Campo de Golf de Meis. O Centro BTT O Salnés é o primeiro dunha

rede que fomentará o uso da bicicleta todo terreo, o contacto coa

natureza e unha práctica deportiva destinada a toda a familia e aos ciclistas máis avezados. Sen abandonar

a provincia, visitamos o único hotel-balneario de cinco estrelas de Galicia e un dos establecementos

hostaleiros máis luxosos e con máis sona de Europa: o Gran Hotel La Toja, situado no corazón da Ría de

Arousa, da que se dixo que é “a máis fermosa do mundo”.

E tras este percorrido literario, paisaxístico e patrimonial, outro a través dos sabores e aromas dun dos

produtos máis representativos de Galicia: o bagazo galego. No século XVII iniciouse a destilación das

augardentes en Galicia, intimamente ligada á elaboración do viño. Desde aquela, a augardente formou parte

da vida dos galegos e proba disto é que a comunidade galega é a única rexión española con Denominación

Xeográfica Protexida para a Augardente e Licores Tradicionais de Galicia. Por iso, o bagazo, de Galicia e

etiquetado.

editorial

Foto portada
Vicente Domínguez

Hai 800 anos

REVISTA TURGALICIA nº 19 GAL:Maquetación 1  7/4/11  12:50  Página 3



10 A AUGARDENTE, DE GALICIA

E ETIQUETADA

18 XOSÉ NEIRA VILAS

“Algo arxentino, moi cubano

e rotundamente galego” 

30 MANDEO

Paraíso fluvial

40 800 ANIVERSARIO DA

CATEDRAL DE SANTIAGO

50 ANTONIO MAYER

Ourive de Compostela

68 GRAN HOTEL LA TOJA

Novos tempos para un

establecemento centenario

sumario
58 BTT

Galicia, novo destino para

a bicicleta todo terreo

REVISTA TURGALICIA nº 19 GAL:Maquetación 1  7/4/11  12:50  Página 4



5Abril - Xullo    Turismo de Galicia

O
conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela,

presentou o pasado 15 de febreiro en Santiago de

Compostela o Programa de Actuacións do Turismo

de Galicia 2011, que expón as liñas de traballo da

Xunta de Galicia en materia turística. O acto contou

ademais coa participación da secretaria xeral para o Turismo, Carmen

Pardo, e da directora-xerente de TURGALICIA, Carmen Pita.

Na súa intervención, Roberto Varela lembrou que o Turismo supera “o

10% do PIB de Galicia sendo un dos motores estratéxicos da nosa

economía”. Para o conselleiro, o éxito acadado en 2010 “obríganos a

manter o posicionamento turístico conseguido” e amosou a súa

confianza “no éxito da comercialización do noso Turismo a través da

primeira Marca Turística galega, xunto novos reclamos como a Cidade da

Cultura de Galicia ou o oitavo centenario da consagración da Catedral de

Santiago“.

Eixos de actuacións

A secretaria xeral para o Turismo explicou en detalle o contido do

Programa de Actuacións do Turismo de Galicia 2011 que conta con catro

eixos fundamentais, dos que penden quince obxectivos operativos e

cerca de 40 iniciativas nas que se recollen todas as actividades que se

desenvolverán en 2011 por TURGALICIA.

O primeiro trátase da construción de notoriedade de imaxe de marca:

consolidar a presenza da Marca Galicia no panorama internacional e

implicar aos creadores de opinión e organizacións empresariais. En

segundo lugar destaca o fomento do descubrimento de Galicia, con liñas

específicas nas que se potenciarán os aspectos culturais da Comunidade,

mellorando a experiencia de visita do turista internacional, así como

enriquecendo a oferta turística actual con iniciativas como a Rede de

Centros BTT (Bicicleta Todo Terreo) de Galicia, o Turismo Ornitolóxico,

as rutas dos viños, etc. 

O terceiro eixo refírese á fidelización dos clientes; e o cuarto eixo

fundamental persegue a redución paulatina da estacionalidade con

programas como Vive Galicia 2011.

Carmen Pardo centra en oito puntos o traballo a desenvolver en 2011:

desenvolvemento normativo, ordes de subvencións, actividade

inspectora, xeodestinos, proxectos europeos, plans de competitividade,

sinalización turística e rehabilitación do patrimonio para fins turísticos.

CSHG e Instituto de Estudos Turísticos

Por outra banda, fíxose fincapé nas liñas de traballo do Centro Superior

de Hostelería de Galicia (CSHG) e do Instituto de Estudos Turísticos de

Galicia (IET). 

No que atinxe ao CSHG, contémplase a creación dun máster hoteleiro

e a redefinición dos seus títulos para adaptalos ao EEES. Ademais,

acometerá un proceso de internacionalización para impartir un título de

Bachelor transcontinental, colaborará con organismos internacionais

que promovan a gastronomía galega a través do ICEX e desenvolverá

cursos de verán para estranxeiros para promocionar o idioma e a

gastronomía. 

A respecto do IET, resalta a creación e posta en marcha do Observatorio

Turístico e a ampliación das súas funcións e do volume de recompilación

de datos estatísticos; xunto coa investigación e innovación a través da

implantación do software de xestión hoteleira e a súa función formativa

para o sector.

Conta con catro eixos
fundamentais e cerca
de 40 iniciativas nas

que se recollen
todas as actividades

que TURGALICIA
desenvolverá en 2011

Cultura e Turismo presenta o
Programa de Actuacións 2011

Carmen Pardo, secretaria xeral para o Turismo e Roberto Varela, conselleiro de
Cultura e Turismo, durante a presentación do Programa de Actuacións.
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A riqueza avifaunística galega
propiciou a creación dun novo
recurso turístico desenvolvido
pola Secretaría Xeral para o
Turismo, a través de
TURGALICIA, o Turismo
Ornitolóxico de Galicia

G
alicia, situada a cabalo entre dúas rexións

bioxeográficas, a eurosiberiana e a

mediterránea, conta cunha orografía moi

variada. Áreas montañosas con extensos

bosques e matogueiras, canóns e vales

fluviais de grande interese, humidais diversos e paisaxes

agropastorís ben conservadas, así como máis de 1.300

quilómetros de costa, forman un mosaico de hábitats

singulares que permiten, ademais, observar un gran número

de especies diferentes de aves. 

A súa posición estratéxica, un dos puntos máis occidentais de

Europa, fai da Comunidade galega un extraordinario lugar

para o avistamento das migracións de aves mariñas. 

Turismo de Galicia Abril - Xullo

Esta riqueza avifaunística propiciou a creación dun novo

recurso turístico desenvolvido pola Secretaría Xeral para o

Turismo, a través de TURGALICIA, o Turismo Ornitolóxico de

Galicia. Este produto presenta os 61 enclaves máis

significativos da Comunidade para a observación de aves,

agrupados en seis categorías: humidais interiores, litoral e

mar aberto, áreas agrosilvopastoriles, contornas urbanas,

canóns e vales fluviais; e áreas montañosas. 

Así, en Galicia localízanse multitude de espazos naturais

protexidos, entre os que destacan un Parque Nacional, seis

Parques Naturais, catorce Zonas de Especial Protección para

as Aves e cinco Humidais declarados de importancia

internacional polo Convenio de Ramsar. 
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Todo isto fai que Galicia ofreza excelentes oportunidades para

a observación de aves en todo o seu territorio e ao longo de

todo o ano.

Páxina web

A través do sitio web de TURGALICIA, www.turgalicia.es,

pode accederse a toda información deste nova iniciativa

turística que nace co obxectivo de desestacionalizar o

Turismo galego, ao tempo que ofrece ao viaxeiro, un

incentivo máis para coñecer Galicia.  

O sitio web fai unha descrición detallada dos 61 enclaves

privilexiados de Galicia nos que observar aves e propón

itinerarios para percorrelos tanto en coche como a pé ou en

bicicleta. Ademais, tamén especifica cal é a mellor época para

visitar esa zona e dá diversas recomendacións en función do

recanto a visitar. Por outra banda, ademais de sinalar cales

son as aves predominantes de cada área, descríbese en

detalle a fauna e flora de interese. 

Os dez mellores lugares

Ademais, TURGALICIA definiu os dez mellores lugares de

Galicia para o avistamento de aves. Trátase do Complexo

Ons-Grove; a Ría de Ortigueira e Cariño; Estaca de Bares e

Ría do Barqueiro; A Limia; Oímbra, Monterrei e Verín; Serra

da Enciña da Lastra; Costa da Morte; Montes de Cervantes

(Os Ancares); Humidais da Terra Chá; e a Ribeira Sacra sur

(Canóns do Sil). En todos os casos a través do sitio web

poden consultarse itinerarios en coche, a pé e en bicicleta,

ofrecendo ademais roteiros máis curtos ou máis longos en

función da súa dificultade.

Turismo sostible en aloxamentos rurais de Galicia

Turismo Ornitolóxico de Galicia é un novo produto turístico

que propón a observación de aves silvestres no seu ambiente

natural, o que supón un uso sostible dos recursos naturais,

e permite aos visitantes achegarse á natureza e ás paisaxes

desde un punto de vista singular, próximo e privilexiado. 

Con todo, non se debe molestar en ningún momento ás aves,

nin alterar os seus ecosistemas, respectando, sobre todo, as

súas áreas de cría. O silencio e a discreción son impres -

cindibles e tamén é conveniente achegarse ás zonas de

avistamento empregando os camiños existentes para evitar

degradar estes espazos naturais tan sensibles.

Para desenvolver na Comunidade actividades de observación

de aves, as Casas de Turismo Rural de Galicia son o comple -

mento perfecto xa que están distribuídas por toda Galicia,

de xeito que permiten ao visitante achegarse comodamente

aos lugares de interese para o avistamento de aves. Deste

xeito, Turismo Ornitolóxico de Galicia vinculase ao Turismo

Rural de Galicia mediante un enlace no seu sitio web á

Central de Reservas que conta con máis de 600 aloxamentos

rurais espallados por todo o territorio da Comunidade.
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breves

O programa Vive Galicia 2011

desenvolve unha nova edición que conta

con 122 paquetes de Turismo expe -

riencial –uns 50 máis que no 2010-,

divididos en oito grandes áreas

temáticas: Camiño de Santiago e San -

tuarios, Turismo Náutico e Turismo

Mariñeiro; Turismo Rural e Turismo Activo,

Turismo de Saúde, Turismo Gastronómico

e Enoturismo, Turismo de Golf, Turismo

Accesible e Turismo Urbano.

Os elementos centrais da comunicación

do Vive Galicia 2011 foron o oitavo

centenario da consagración da Catedral

de Santiago de Compostela, a Cidade da

Cultura, o Turismo de saúde e unha

mestura das paisaxes máis características

da Comunidade: paisaxe rural e natural,

paisaxe náutica e paisaxe mariñeira.

Este programa enmárcase dentro do

chamado Vende Galicia, un programa

de incentivo para a comercialización

do destino Galicia que pretende

estimular, a través das axencias de

viaxe minoristas galegas, a área de

negocio dos intermediarios turísticos,

o receptivo, así como mellorar a

captación de turistas nos mercados

emisores, incrementando os visitantes

á Comunidade. Con esta medida,

conséguese duplicar as axencias que

realizan receptivo en Galicia.

VIVE GALICIA 2011
CONSOLIDA O TURISMO
COMO SECTOR CLAVE

Turismo Experiencial

FITUR 2011

A web gárdasmeosegredo.com recibíu

preto de 30.000 entradas de

internautas que puideron seguir en

directo as actividades desenvolvida

no recinto galego

O stand institucional de Galicia, instalado

pola Xunta de Galicia a través da

Consellería de Cultura e Turismo,

Secretaría Xeral para o Turismo e

TURGALICIA, na Feira Internacional

do Turismo de Madrid, FITUR, recibiu a

visita de 70.000 persoas entre profe -

sionais do sector turístico nacional e

inter nacional e público xeral do 19 ao 23

de xaneiro.

Foron cinco días de feira nos que o

recinto institucional para a promoción

do Turismo de Galicia, nun dos certames

máis importantes do mundo, actuou

como escaparate dos valores e dos produtos turísticos galegos, tanto para a súa comercialización entre o sector empresarial, os tres primeiros días, como

para a promoción entre o público xeral, durante a fin de semana. O deseño do stand centrouse este ano na difusión da primeira marca do Turismo galego,

Galicia, gárdasme o segredo?, a Cidade da Cultura de Galicia e o 800 aniversario da Catedral de Santiago de Compostela. Durante esta edición de FITUR, o

recinto institucional galego acolleu 18 presentacións de destinos e produtos turísticos galegos, ás que asistiron máis de 1.000 persoas relacionadas coa

comercialización turística.  Ademais, TURGALICIA instalou a web gárdasmeosegredo.com que recibíu máis de 30.000 entradas. Esta iniciativa, editada

en galego, castelán e inglés, permitiu seguir en directo todas as actividades que se desenvolveron no stand institucional de Galicia, ademais de baixar

contidos específicos do Turismo galego.

MÁIS DE 70.000 PERSOAS VISITARON
O STAND DA COMUNIDADE GALEGA
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A Consellería de Cultura e Turismo, a través de TURGALICIA, iniciou o día 1 de

marzo en Alacante a campaña de presentacións e comercialización da oferta turística

galega para o ano 2010, que se estendeu ata o día 7 de abril por seis cidades españolas

e tivo como eixo a comercialización dos produtos turísticos galegos a través das propias

empresas turísticas e a promoción dos recursos turísticos galegos.

TURGALICIA organizou unha misión comercial na que participaron empresarios

galegos, que se reuniron con representantes de empresas turísticas da contorna das

cidades visitadas: Alacante, Murcia, Terrassa, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife

e As Palmas de Gran Canaria. 

Ao obxecto de difundir os valores do Camiño de Santiago, TURGALICIA presentou

un espectáculo que recreou o backstage dun pase de modelos no que a roupa deste foi

a que forma parte da vestimenta habitual do peregrino: botas, pantalón, camisa,

calcetíns, cinto, gorra, chuvasqueiro e bastón. Así, os asistentes puideron escoller e

conformar cadanseu modelo. Ademais, a presentación estivo amenizada con música

galega e gastronomía de Galicia.

COMERCIALIZACIÓN DO TURISMO
GALEGO NO MERCADO ESPAÑOL

Foi a única invitada de toda España a esta feira

enfocada a públicos especializados e de prestixio 

A cidade brasileira de São Paulo acolleu, entre o pasado 22

e 24 de marzo, a celebración do evento gastronómico

Millésime, enfocado a públicos especializados e de prestixio

do sector, e no que Galicia foi a única Comunidade invitada

de todo o Estado. Esta foi a primeira edición de Millésime en

São Paulo despois de terse celebrado en catro ocasións en

Madrid e outra máis en República Dominicana. 

No marco de este evento gastronómico, a secretaria xeral

para o Turismo, Carmen Pardo, presentou a oferta enogas -

tronómica de Galicia acompañada dos chefs galegos de

recoñecido prestixio Xosé Torres Cannas, do restaurante

Pepe Vieira; Pepe Solla, de Casa Solla e Marcelo Tejedor, de

Casa Marcelo, encargados de realizar diversas demos tracións

e showcookings para o público asistente. 

Carmen Pardo transmitiu o “gran motivo de satisfacción”

que é para Galicia “ofrecer a todo o mundo a posibilidade

de acercarse a gozar dos manxares galegos, a través dunha

plataforma única e singular como Millésime”. “As despensas

galegas contan cunha das ofertas máis interesantes de todo

o país, cunha ampla e variada gama de materias de primeira

calidade”, dixo a secretaria, aludindo á gastronomía como

a segunda razón turística, tras a natureza, pola que

milleiros de persoas chegan a coñecer Galicia cada ano. 

Gastronomía

CONGRESO
INTERNACIONAL DE
TURISMO TERMAL

Ourense acolleu a celebración deste encontro con máis de 40 expertos de 15 países 

O Pazo de Congresos de Ourense acolleu, entre o 2 e o 6 de marzo, o Congreso Internacional de

Turismo Termal cuxo obxectivo foi coñecer as diversas realidades termais existentes no mundo e

a súa aplicación no desenvolvemento de produtos turísticos, así como a análise de tendencias

futuras en xestión dos recursos, partindo da sostibilidade como condición. 

Organizado pola Secretaría Xeral para o Turismo, a Organización Mundial do Turismo e

Turespaña, o Congreso reuniu a máis de 40 expertos internacionais en termalismo e xestión

turística termal de 15 países de todo o mundo. O encontro estivo dividido en catro áreas: saúde,

sostibilidade e creación de produtos turísticos, arquitectura termal e marketing termal. Nel

participaron estudosos e expertos procedentes de Hungría, Francia, Portugal, Alemaña, Italia,

Costa Rica, Canadá, Nova Zelanda, Túnez, Dubai, Reino Unido, Islandia, Hawaii, Estados Unidos

e diferentes puntos de España.

Turismo de Saúde
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A augardente,
de Galicia e etiquetada

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: MARÍA PRADA

No século XVII iniciouse a destilación das augardentes en Galicia, intimamente ligada
á elaboración do viño. Desde aquela, a augardente formou parte da vida dos galegos
e proba disto é que a Comunidade galega é a única rexión española con Denominación
Xeográfica Protexida para a Augardente e Licores Tradicionais de Galicia.

Foto: Augardente de Galicia.
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A
elaboración da augardente de bagazo está

no corazón do viticultor. Viño e

augardente comparten sangue, a das

uvas usadas para a súa elaboración, e

terra, a que lles dá ás uvas ese recendo e

sabor tan característico das augardentes galegas.

A augardente de Galicia sempre foi unha bebida fortemente

enraizada na vida de curtidos labradores e mariñeiros que

non dubidaban en afirmar que unha copa “refresca cando a

calor apampa e quenta cando o frío paraliza as articulacións”.

Hai quen di que mata tristuras e alegra a alma, e o refraneiro

popular, que algo de verdade sempre encerra, asegura que

“un gotiño de augardente deixa o estómago quente e fai o

home forte e valente”.

Sexa como for, a augardente galega, obtida pola destilación

dos bagazos fermentados procedentes da vinificación de uvas

producidas en Galicia, está intimamente unida ao viño de

Galicia. A destilación dos bagazos para a obtención de

augardente é parella á elaboración do viño e a súa utilización

como bebida e, outrora, como remedio, forma parte da vida

dos galegos.

“O fundamental para obter unha boa augardente é a súa

materia prima e esta provén das uvas. A fama do noso

augardente responde ás uvas das que procede. As uvas

galegas dan unhas augardentes moi aromáticas, diferentes

ás que se dan noutros lugares do Estado”, conta o presidente

do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais

de Galicia, Evaristo Rodríguez. 

Por iso, a relación entre viño e augardente é indiscutible.

“Esencialmente, o bagazo componse da pel da uva, os restos

da polpa, as pebidas, os fermentos que transforman o azucre

en alcol… É unha bebida espirituosa que concentra todo o

que está contido nun proceso de vinificación, de xeito que as

augardentes son moi diferentes dependendo das variedades

de uva das que proceden. Conforme as características das

uvas así serán os augardentes”, reflexiona o presidente.

Na Ribeira Sacra, unha contorna única para
o cultivo dos viñedos, localízanse distintas
destilerías e adegas como Adegas Moure.
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E aínda que desde 1989 Galicia é a única rexión española

con denominación xeográfica para estes produtos —na

mesma categoría que os marcs franceses, as grappas

italianas ou as bagaçeiras portuguesas—, o consumo de

augardentes e licores tradicionais etiquetados e, polo tanto,

que superasen todos os controis de calidade e parámetros

sanitarios, aínda é minoritario.

“Cómpre seguirmos dando pasos para que á nosa mesa só

cheguen destilados etiquetados e galegos”, asegura Evaristo

Rodríguez. Trátase de que o que consumimos teña un sinal

de calidade. “Hoxe todo o mundo sabe que para tomar un bo

viño debe estar etiquetado, pois o mesmo sucede coas

augardentes”, apunta o presidente. 

Así, traballar co fin de que se xeneralice o consumo dos

licores e as augardentes con etiqueta é unha das prioridades

do Consello Regulador, tendo en conta que a augardente

galega é, sen dúbida, “un dos mellores destilados do

mundo”.

A zona de elaboración e envellecemento das augardentes

de bagazo amparadas abrangue o territorio galego e os

O fundamental para obter unha boa
augardente é a súa materia prima, o
bagazo da uva antes do seu destilado.

produtos que protexe a denominación son a Augardente de

Galicia, Licor Café de Galicia, Augardente de Herbas de

Galicia e Licor de Herbas de Galicia, que deberán cumprir

uns requisitos de orixe e de calidade controlados polo

organismo regulador. 

Ademais, establécense subzonas de produción; cinco

corresponden ás áreas xeográficas das Denominacións de

Orixe de Viños de Galicia: Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas,

Ribeira Sacra e Monterrei; e catro son comarcas vitivinícolas

tradicionais: Betanzos, Ulla, Val do Miño, Ourense e

Portomarín. Tamén se introducen aqueles concellos nos que

se produce viños e hai unha gran tradición de elaboración de

augardente.

E que hai de certo nesa afirmación que asegura que dun mal

viño se fai unha boa augardente? Evaristo, que sabe moito

disto, declara que, aínda que non é certo, “non é do todo

desatinado, xa que os viños acedos daban moi boas

augardentes. Antes considerábase que os viños que non

alcanzaban gradacións importantes tiñan moita acidez e

eses viños daban augardentes moi agradables e aromáticas”.
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Os gustos mudan e, con eles, tamén as gradacións, cunha

clara tendencia a que estas sexan cada vez máis baixas.

“Antes, a augardente tiña entre 48-50 graos e hoxe entre

40-45 graos. Os licores estaban en 45 e hoxe andan polos 40

graos. É unha tendencia xeral que todos imos asumindo”,

considera o presidente. 

A augardente de bagazo utilízase para a elaboración de

licores, sendo os máis populares o licor de herbas e o de café,

que teñen que levar unha porcentaxe superior ao 50 % de

bagazo de Galicia, e o seu grao alcohólico estará entre o

15 % e o 40 %. A augardente de herbas deberá ter unha

porcentaxe mínima dun 80% de bagazo de Galicia e, o grao

alcohólico estará entre o 30 % e o 50 %.

Cando se trata de envellecer as augardentes de bagazo,

estas permanecen en grandes recipientes de madeira de

carballo, sen mesturas ou combinacións con outras

augardentes durante o tempo de envellecemento, que será

dun ou dous anos en función da capacidade dos envases.

Ao brinde de “saúde e por moitos anos”,
ao que se lle responde: “e vostede que o conte”,

era costume tomar unha copa de augardente
á mañá para coller azos para a xornada.

Alquimia prodixiosa

A palabra ‘alcol’ é de orixe árabe, do mesmo xeito que

‘alambique’ e ‘alquitara’. Se cadra por iso a primeira

destilación para a obtención de alcol adoita atribuírselles aos

árabes, aínda que existe documentación que demostra que

xa os exipcios utilizaban os alambiques e destinaban o alcol

obtido a fins relixiosos e cosméticos. 

En Galicia a destilación da augardente remóntase ao século

XVII, aínda que foi durante o século pasado cando se

popularizou a figura do poteiro ambulante, que chegou a

superar os 2.000 repartidos por todo o territorio. “As

normativas terminaron coa figura do poteiro que, co seu

alambique, ía polas casas facendo a súa propia augardente.

Alambique tradicional.
Foto: Augardente de Galicia.

Vitivinícola do Ribeiro.

Adegas Moure.

Evaristo Rodríguez, presidente
do Consello Regulador.
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Os bagazos de Galicia, moi
aromáticos, son sen dúbida “un
dos mellores destilados do mundo”.

Como profesión desapareceu; o problema radica en que

moita xente pretende vivir desa sona que tiveron os poteiros

realizando un produto industrial que venden como caseiro,

sen superar ningún tipo de control, cos consecuentes riscos

para a saúde”, explica Evaristo Rodríguez.

A tradición deu paso a unha nova realidade na que se esixen

unhas medidas sanitarias e de calidade que antes non se

tiñan en conta.

A Augardante de Galicia obtense por destilación dos bagazos

procedentes das vinificacións. Estes bagazos deben estar

totalmente fermentados para obter un bo destilado.

As características dos bagazos están estreitamente ligadas

aos factores que influíron na produción da uva, á viña e ás

variedades das que deriva, á tecnoloxía utilizada na

extracción do mosto e na fermentación, e á maneira e ao

tempo en que se conservou a materia prima antes de chegar

ao destilador.

Coa destilación de bagazos preténdese unha extracción fina

e selectiva dos compoñentes aromáticos contidos neles.

Seguindo este proceso hase obter unha bebida pracenteira

para os sentidos, de gran tradición e cultura, que defina nas

súas características organolépticas a personalidade da

materia prima da que procede.

Os métodos de destilación utilizados habitualmente en Galicia

son os tradicionais de lume directo: a alquitara, o alambique

e o sistema de arrastre de vapor, que implica que

previamente a cada destilación se procede á carga da pota

cos bagazos; logo realízase a destilación e cando esta finaliza

descárgase para o seu baleirado. 

Da Ribeira Sacra a Ribadavia

Visitamos Adegas Moure, situada no corazón da Ribeira Sacra

en Lugo, unha terra de extraordinaria beleza e grandes

contrastes. Os seus fondos vales fluviais conxugan uns solos

arxilosos ricos en minerais cun solleiro clima mediterráneo

que dá lugar a unha contorna única para o cultivo dos

viñedos que acaba conferíndolles a personalidade dos seus

bagazos e viños. En Adegas Moure contemplamos o sistema

de arrastre de vapor; a súa destilería funciona desde o 2003,

aínda que a adega comezou a producir augardentes e licores

en 1958.
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Xa en Ribadavia (Ourense), achegámonos á Vitivinícola

do Ribeiro, a maior adega da zona, na que contemplamos

como evolucionaron os procesos de elaboración dos

destilados galegos. A Vitivinícola conta con máis de 800

socios que desde 1968 traballan na modernización da

adega e na elaboración dos produtos do Ribeiro.

“Hoxe, os máis decántanse polo sistema de arrastre de

vapor que, desde o punto de vista económico, dá un

maior rendemento con menores custos de produción por

litro elaborado”, relata o presidente do Consello

Regulador.

A época para a destilación sitúase a principios de ano.

“Canto máis tempo conservemos o noso produto, máis

calidades perderá”, e cavila: “este é un sector que

agradece o agarimo e o coidado do viticultor, que vive

da terra coa que hai que latexar, repetindo, cada ano, un

proceso que se asenta en tradicións milenarias que,

malia a modernización tecnolóxica, non perdemos”. �

Viñedos centenarios descenden polas abas do
Miño, nun espectacular meandro coñecido
como O Cabo do Mundo, na Ribeira Sacra.

A queimada
Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.

Demos, trasnos e diaños,

espritos das nevoadas veigas.

Corvos, pintigas e meigas, feitizos das menciñeiras.

Pobres canhotas furadas,

fogar dos vermes e alimañas.

Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos

mortos, tronos e raios.

Conxuro da queimada

A queimada é, quizais, o ritual máis difundido da augardente. Sen

o compoñente máxico-relixioso, nin a augardente podería ser o

espírito do viño, nin a queimada outra cousa que a simple

combustión dunha substancia orgánica, o alcol etílico.

As súas orixes pérdense ata os celtas e as súas lapas son a

expresión da cultura dun pobo milenario, que soubo integrar no

seu seo conceptos e actitudes que proveñen dos albores da

civilización humana.

A augardente faise arder engadíndolle azucre, mondas de laranxa

e limón, café ou viño tinto, ao gusto do queimador. Con bo pulso

préndeselle lume e, namentres a queimada se remexe cun cazo,

recítase o conxuro á vez que se levantan as chamas.
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As augardentes de Galicia
preparadas para realizar
unha cata.

Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

de litros cualificados na mesma data dos tres últimos

exercicios. 

Produtos de maior produción

A augardente de bagazo, con 138.236 litros, seguida do

licor de herbas, con 106.544 litros e do licor café, con

38.475 litros, son os produtos con maior número de

litros cualificados. Todos eles viron lixeiramente

incrementada a cantidade cualificada este ano respecto

da media dos anos anteriores, aínda que son cifras

relativas, xa que se trata de producións moi pequenas

que cómpre estudar no seu conxunto. Así o explicaba

Evaristo Rodríguez, presidente do Consello Regulador

das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, quen

O Consello Regulador das Denominacións Xeográficas

das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

emitiu no 2010 un total de 424.501 contraetiquetas,

o que supón un incremento do 20.3 % con respecto ao

ano anterior. No 2009 este Consello Regulador emitira

un total de 352.840 contraetiquetas, que foron postas

no mercado por cerca de 75 empresas comercia -

lizadoras inscritas neste organismo certificador.

Tocante ao número de litros cualificados, o Consello

Regulador detectou unha lixeira subida no exercicio

2010 con respecto á media dos tres últimos anos.

Así, cualificou un total de 288.255 litros dos

diferentes destilados que ampara, unha cifra que

supón un incremento do 8.5 % con respecto á media

REVISTA TURGALICIA nº 19 GAL copia:Maquetación 1  11/4/11  09:03  Página 16



17Abril - Xullo    Turismo de Galicia

O arrastre de vapor é o
método de destilado máis
estendido en Galicia.

incide no feito de que a valoración destes resultados

provisionais de litros debe enmarcarse no contexto das

características específicas que presentan a produción

destes destilados. 

O presidente apunta que “as augardentes e licores

sofren enormes variacións na cantidade de produto

destilado, xa que están suxeitos ás necesidades das

adegas e a que, en moitas ocasións, estas destilan

cantidades importantes que logo administran ao longo

de varios anos”. Neste sentido, asegura que “a

produción de augardente de bagazo, que se

incrementou nun 11.8 % con respecto á media do tres

últimos exercicios, é quizais a máis significativa á hora

de valorar a produción deste ano”.

Foto: Augardente de Galicia.
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Xosé Neira Vilas,
“algo arxentino, moi cubano

e rotundamente galego”
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

É o autor do libro máis lido da historia da literatura galega: Memorias dun neno labrego,
do que se publicaron preto de 700.000 exemplares. Cando se cumpre o 50 aniversario
da primeira edición desta obra capital para as letras galegas percorremos con Xosé Neira
Vilas a súa aldea natal: Gres (Pontevedra), unha pequena parroquia fluvial na que
conflúen os ríos Ulla e Deza e na que se localiza a sede da Fundación que leva o seu nome
construída na casa na que naceu.

18 Turismo de Galicia Abril - Xullo
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Memorias dun neno labrego deixou en moitísimos lectores un
farturento pouso emotivo. Porque a maior parte dos galegos, dun

xeito ou doutro, somos algo Balbinos. Ou fillos, netos, bisnetos,
tataranetos de Balbinos... Moradores das aldeas da memoria, ou
das leiras de asfalto, que por moito que nos lavemos sempre teremos

a alma manchada de terra.
Cándido Pazó

Abril - Xullo    Turismo de Galicia 19
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Na súa casa.

A igrexa de Gres
desde a súa fiestra.

A carteira que
usaba de neno.

Anisia Miranda, a súa
compañeira de vida.

O escritor cun dos primeiros
exemplares de Memorias dun neno
labrego, editado por Follas Novas
con ilustracións de Luis Seoane.

Turismo de Galicia Abril - Xullo20
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X
osé Neira Vilas (Gres, 1928) fala o galego

enxebre de Santiago de Gres, unha das 28

parroquias de Vila de Cruces, nas terras

pontevedresas do alto Ulla. Parti cu -

larmente amable, é o autor do libro máis

lido da historia da literatura galega: Memorias dun neno

labrego, do que se publicaron preto de 700.000

exemplares. Un libro capital para as letras galegas do que

todos gardamos unha lembranza e que este ano celebra o

seu 50 aniversario reeditándose sucesivamente desde aquel

5 de xaneiro de 1961, cando se imprimiu por primeira vez

en Bos Aires. 

Xesús Alonso Montero dixo de Neira Vilas que era

“intelixente, cavilador, cismón e preguntón” pero quizais

debeu falar tamén da súa extraordinaria modestia. Ao falar

das innumerables reedicións de Memorias dun neno labrego,

traducións a todas as linguas —o que inclúe o esperanto e

mesmo unha adaptación teatral á lingua maia—, el responde

cun conciso: “agrádame moito” e, non sabes como, dá un

xiro á conversación, e rapidamente cambia de tema.

Eu son ... Balbino. Un rapaz da aldea.
Como quen dis, un ninguén. E ademais, probe.

Memorias dun neno labrego

Hai xa cincuenta anos

Bos aires. 1960. Primavera austral. Cada tarde Xosé Neira

Vilas, Pepe, no dicir dos seus amigos, entraba nunha

cafetería porteña e escribía nun caderno riscado, un día tras

outro, sempre sentado á mesma mesa. Por riba do ombreiro,

o camareiro botáballes unha ollada a aquelas letras.

Chamábase Evencio, emigrante ourensán e primeiro lector

de Memorias dun neno labrego. 

Anisia Miranda, compañeira inseparable de Xosé Neira Vilas

ata a súa morte hai algo máis dun ano, foi a segunda —“ela

tamén foi unha nena labrega, aínda que criada en Cuba”— e

o terceiro, Rafael Dieste, quen encomiou a psicoloxía do

protagonista, o inesquecible Balbino, e fixo de Luis Seoane o

cuarto lector. 
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Na súa Fundación.

Balbino, por
Xaquín Marín.

Sala de lectura
para nenos.

Co seu bastón.

Seoane ilustrou a portada desa primeira edición publicada co

modesto selo Follas Novas que lanzaran Anisia e Xosé, e esa

ilustración recuperouna a editorial Galaxia na edición que

homenaxea o 50 aniversario desta obra que chegará, de

certo, ao millón de exemplares e que garda na súa memoria

os seus catro primeiros lectores.

“Eu non podía supor, naquelas tardes porteñas, que aquel

mozo emigrado alcanzaría a celebrar na terra na que naceu

os cincuenta anos de andaina de Balbino. Agora o libro,

como me dixo un día Alfonso Carpentier na Habana, xa non

é do autor, senón dos lectores. Comeza a función”, afirma…

E comezámola. 

As Memorias dun neno labrego circularon
de boca en boca, de man en man, de confidencia en
confidencia, con pulo de seu, sen apenas maquinaria

editorial ningunha.
Víctor Freixanes

Foi aos vinte e un anos cando Neira Vilas deixou a súa aldea

natal, Gres, e embarcou rumbo a Bos Aires. “No fondo,

rompe con aquel mísero horizonte económico e espiritual.

Naquel momento, quizais, era a única forma de rebeldía”,

afirma Alonso Montero nunha das tres ocasións que prologou

Memorias dun neno labrego. “Non tiña grandes necesidades

económicas pero quería estudar, formarme, e aquí non era

posible”, relata Neira Vilas sentado nunha randeeira na súa

casa de Gres. 

En 1961 deixou Arxentina e marchou a Cuba coa súa muller,

a escritora Anisia Miranda, para desde alí axudar a facer

realidade a revolución. “Paradoxalmente, a emigración

deume un coñecemento mellor de Galicia. Alí entrei en

contacto con emigrantes como Emilio Pita e Eduardo Blanco

Amor, exiliados como Luis Seoane, Lorenzo Varela, Arturo

Cuadrado ou Rafael Dieste…. A distancia levoume a estudar

fervorosamente a nosa historia e a nosa identidade e así foi

xerminando en min a vocación de escritor galego”, recorda.

En 1992 regresou definitivamente a Gres, onde nos

atopamos e onde preside a Fundación que leva o seu nome

22 Turismo de Galicia Abril - Xullo
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O 28 de xuño de 1961, dous días antes de cambiar Bos Aires pola Habana,
Neira Vilas e Anisia cenaron con Seoane, Laxeiro, Díaz Pardo, Blanco Amor, Dieste…
Debuxo realizado nunha servilleta por Luís Seoane como recordo daquel encontro.
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O escritor con ese
sorriso que seica
nunca o abandona.
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e que se sitúa, precisamente, na casa na que viviu ata os

sete anos. 

“Din de min que son coma o salmón do Ulla. Cando nacen

no río, pequenos, chámaselles anduriños. Despois vanse ao

mar e, xa vellos, sendo salmón, regresan ao río a desovar.

O mesmo que fixen eu: funme anduriño e regresei salmón

ao meu lugar de orixe”, conta entre gargalladas. Porque o

humor, o bo humor, é outra das calidades de Neira Vilas.

Enlaza un conto con outro, e ao coller o xornal no que segue

a escribir a súa columna semanal cada domingo, busca o

chiste da contraportada para lelo en voz alta e, de novo,

proferir unha gran risada. “Anisia e mais eu prometémonos

que todos os días tiñamos que rir e cantar algo e eu, agora

que ela non está, seguín a facelo”, explica cun sorriso no

que se intúe a nostalxia. 

— “E hoxe xa cantou?

— “Pois si, esta mañá amencín cantando un bolero”.

Xosé Neira Vila estivo 43 anos emigrado e xa fixo 82. Toda

unha vida e algo máis da metade da súa, aínda que malia

todo, cunha firmeza que non deixa lugar a dúbidas,

asegura: “eu son algo arxentino, moi cubano e rotun -

damente galego”.

“Recordaba as vistas desde a miña casa, todo
está igual e seguirá igual cando eu xa non estea” 

Xosé Neira Vilas

En Gres

Gres é unha parroquia fluvial na que conflúen os ríos Ulla e

Deza e na que se localiza a sede da Fundación Xosé Neira

Vilas que alberga unha Biblioteca Pública, Museo Etnográfico

e Salón de actos e pode presumir de ser “a única institución

deste tipo no rural galego”. A Fundación, ademais, sitúase

na casa onde naceu o escritor e na que viviu ata os sete

anos. Unha modesta casa campesiña que Neira Vilas herdou

dos seus pais e que se atopa no núcleo orixinal da parroquia

de Gres.
Área recreativa de Gres.
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Xosé e Anisia decidiron doarlla á Xunta de Galicia cunha única

condición: “que fose restaurada e se instalase nela unha

biblioteca pública”, apunta. A vivenda, de finais do século

XVII ou comezos do XVIII, coñécese como Casa Romano

porque nela viviu un italiano, probablemente anarquista, que

fuxira do seu país. Os avós maternos de Neira Vilas

adquirírona en 1925 e alí naceu el, o 3 de novembro de 1928. 

Moito antes Casa Romano foi albergue de peregrinos durante

os séculos XVIII e XIX. Peregrinos do chamado Camiño da

Prata, que principiaba en Huelva, chegaba a Ourense e

seguía a Compostela. Alí pasaban a noite e, ao día seguinte,

asistían á misa na igrexa parroquial, a uns cen metros, e que

por esa circunstancia foi posta baixo a advocación do

apóstolo Santiago, recibindo tamén a parroquia o nome de

Santiago de Gres. Despois,  cruzaban o río por Ponte

Ledesma e seguían ata Santiago de Compostela por Sergude,

Rodiño, O Rubio e o Monte do Gozo. 

O río Ulla ao seu paso por Gres.

Nin eu era fillo de caseiros, nin lle rompín a 
cabeza a ningún señorito, nin o meu pai

me deu unha malleira, nin fuxín da casa.
En Memorias dun neno Labrego miña é

a contorna: o río, a escola, os xogos,
os traballos da terra…

Xosé Neira Vilas

En 1993 rematou a restauración de Casa Romano, executada

polo arquitecto galego César Portela. Comezaba así a andaina

da Fundación Xosé Neira Vilas, que incluíu unha nova

construción anexa na que vive o escritor, ademais dunha Sala

de Exposicións e Concertos. Pola súa banda, a antiga casa,
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sede da Fundación, alberga un Museo Etnográfico e a

Biblioteca Pública, cunha sala de lectura para nenos e outra

para adultos. Ademais, a Fundación Xosé Neira Vilas convoca

desde o ano 2000 os Premios Arume e Estornela, de poesía

e teatro para nenos, e está catalogada de interese galego e

de interese cultural. 

“Grazas á Fundación conseguimos que moitos nenos do rural

lean e teñan a oportunidade de acceder á cultura. Ese era o

principal obxectivo de Anisia e conseguímolo”, conta o

literato. 

E unha curiosidade: todos os obxectos do Museo Etnográfico

foron doados por particulares ou entidades que admiran ao

escritor. Neira Vilas, de novo, quítalle importancia ao asunto

e continúa mostrándonos os obxectos deste museo tan

especial que conserva a carteira que o escritor usaba de neno

para ir á escola ou os panos que cubriron a cabeza de todas

as mulleres da súa familia.

Desta terra

Auga, pedra, sol e vento,
aquí a ledicia é tanta 

que todo rebule e canta 
e o Ulla vaise contento.

Teño nesta terra asento 
e un sentimento profundo,

un amor vivo e rotundo 
polo val onde nacín,

levo a Gres dentro de mín,
son deste anaco do mundo.

Xosé Neira Vilas, 1999
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Área recreativa As Illas de Gres 

Deixamos atrás lembranzas, libros e innumerables cadros

asinados por Laxeiro, Seoane, Díaz Pardo, xunto a outros

tantos, que representan a Balbino e dirixímonos á área

recreativa As Illas de Gres. Apoiándose no seu bastón, Neira

Vilas móstranos “o único accidente xeográfico deste tipo que

hai en toda Galicia, destas dimensións, e con esta

complexidade” e onde ademais se ergue un monólito da

Asociación de Escritores en Lingua Galega en honra ao

escritor. Gravados en pedra pódense ler os versos que Neira

Vilas lle dedicou a Gres no poema Desta terra e que,

ademais, nos declama. “A homenaxe incluía plantar unha

árbore e eu escollín un érbedo galego, aínda que as

inundacións o levaron e debemos volver plantalo”, explica

con ese sorriso que seica nunca o abandona.

Vila de Cruces é unha terra de contrastes, onde as dondas

montañas alternan con vales de diversa fondura e onde os

ríos Ulla, Arnego e Deza deixan ao seu paso numerosos

regatos, remansos tranquilos e profundas pozas. Todo isto

conforma unha ondulante e húmida paisaxe con bosques

densamente poboados de piñeiro, castaño, sobreira ou

carballo; salpicado por canastros, muíños e cruceiros. 

Ademais dos seus innegables atractivos naturais e

patrimoniais, Vila de Cruces ofrécelle ao visitante outros

elementos de interese para os momentos de vagar. Por unha

banda, as antigas minas de volframio, situadas nunha paisaxe

penedosa e salvaxe que serviu de escenario a varias

producións cinematográficas. Por outra, o observatorio

astronómico situado en Zarragrande e que pretende divulgar

a astronomía ofrecendo ademais a posibilidade de gozar das

vistas panorámicas. Esta comarca recibe o nome do río Ulla,

un dos máis longos e caudalosos de Galicia, cunha cunca

fluvial que é a máis extensa da Comunidade galega, logo da

do Miño, con máis de 2.700 quilómetros cadrados. 

A área de recreo As Illas de Gres é un lugar formado por seis

illas, das cales cinco están unidas por pequenas pasarelas. As

masas arboradas de carballos predominan nunha paisaxe na

que xa asoman as primeiras flores que o autor vai sinalando

apaixonado. —Sabe moito de botánica? —inquirimos. “Non,

non moito, simplemente gústame aprender”. Sospeitabamos

a resposta e sorrimos en canto continuamos camiño. 

Aquí, cada 31 de agosto, celébrase unha romaría en honra de

San Ramón, acollido na capela que a Virxe do Carme preside

na ribeira. Os paisanos aseguran que a imaxe mariana que

se venera nesta capela a trouxeron as augas do Ulla a bordo

dunha barca sen barqueiro. Un fregués, ao vela, seguiuna e

contan que dixo: “onde pare, heille facer unha capela”. E, se

cremos o relato, cumpriu a súa promesa.

“Estas illas perténcenlles a propietarios privados que se

comprometeron a cedelas para uso público e a non cortar

ningún carballo. É un lugar magnífico que, por sorte, aínda

non descubriron moitos”, sinala Neira Vilas.

Ponte Ledesma

Moi preto, levántase, impoñente, Ponte Ledesma, ponte

romana peonil, construída nos séculos XVI ou XVII, e que

une o núcleo de Gres, en Pontevedra, co de Ledesma,

pertencente xa á provincia da Coruña.

Ponte Ledesma une o núcleo de Ponte Ledesma
(A Coruña) co de Gres (Pontevedra).
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Deica o século XIX, á entrada da ponte, cobrábase portádego

e aínda se conserva unha pedra que o sinala. 

E como recorda unha placa localizada no lado pontevedrés,

aquí tivo lugar unha batalla durante a Guerra da

Independencia contra o exército francés. Desgraciadamente,

perdeuse e, en represalia, os franceses queimaron a igrexa

de Gres e danaron outras das proximidades. 

Ponte Ledesma posúe nove arcos, todos eles de cantería, e

o seu paso debeu de ser alternativo ao de Ponte Ulla no

camiño de Santiago a Ourense. A contorna é un lugar de gran

beleza. Boas terras, viñedos, os castros de Castro Mouzo e

Pena Anduriña. Un magnífico recuncho do val do Ulla. 

Despedímonos pero, antes de marchar, o escritor quere que

fagamos unha última visita e coñezamos o lugar no que

descansa Anisia. El demórase e nós podemos ler os

fermosos versos que Xosé Neira Vilas lle dedicou á súa

compañeira de vida:

Andoriña viñeches de América
navegando no vento nordés,

esta terra ofreceuche agarimo.
Es de aquí, para sempre, de Gres.

Unha viaxe de ida e volta

Xosé Neira Vilas naceu en novembro de 1928 en Gres (Vila de Cruces), Pontevedra, e en 1949, con 21 anos, emigra a Bos Aires, onde desempeña traballos diversos. Realiza estudos

de comercio, música, xornalismo, literatura. Alí toma conciencia da identidade de Galicia en contacto, sobre todo, cos intelectuais do exilio: Luis Seoane, Rafael Dieste, Ramón Suárez

Picallo, Lorenzo Varela, Ramón de Valenzuela… e desenvolve un intenso activismo cultural galego como secretario xeral das Mocidades Galeguistas de Bos Aires e codirector do xornal

Adiante. Con Anisia Miranda funda a organización libreiro-editorial Follas Novas, coa misión de difundir o libro galego en América. En 1960 publica o seu primeiro poemario Desde

lonxe e en 1961 a novela Memorias dun neno labrego. Desde entón, cada ano publica un ensaio, unha novela, ou varios, pero quizais o fenomenal éxito de Memorias dun neno labrego

ensombreceu un tanto as súas outras obras. Nese mesmo ano, 1961, Neira e Anisia vanse a Cuba onde el exerce o xornalismo e funda a Sección Galega do Instituto de Literatura e

Lingüística, que dirixiu durante vinte e dous anos. En Arxentina e en Cuba fixo investigacións sobre a presenza da emigración galega en América, e deu a coñecer diversos libros arredor

do tema, ata que, 43 anos tras daquela primeira viaxe, en 1992 regresa a Galicia definitivamente, e xunto con Anisia, radicáronse en Gres, na súa aldea natal, onde preside a Fundación

Cultural Xosé Neira Vilas. Os seus méritos son innumerables pero, entre outros, é membro numerario da Real Academia Galega, doutor honoris causa polas Universidades da Coruña

e da Habana, Premio da Crítica Española (narrativa) e Premio da Crítica Galega (ensaio), e fóronlle outorgadas as medallas Castelao, Pedrón de Honra e Celanova Casa dos Poetas.

Actualmente segue a exercer o xornalismo desde a súa columna dominical en El Correo Gallego, publica puntualmente artigos culturais en Galicia Hoxe e, por suposto, segue escribindo

literatura, coma sempre, en galego.
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As primeiras herbas
de San Paulo.

Mandeo,
paraíso fluvial

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: VICENTE DOMÍNGUEZ

A cunca hidrolóxica do río Mandeo cobreguea ao
longo de dez concellos da provincia da Coruña. A
riqueza arquitectónica, natural e cultural do Mandeo
encerra lugares extraordinarios entre ribeiras e
xuncos onde o visitante gozará de paraísos naturais,
pequenas capelas e valiosos conxuntos etnográficos
que conforman un novo e ambicioso programa:
Proxecto Mandeo.

Turismo de Galicia Abril - Xullo30

O río Mandeo ao seu paso
pola contorna de Chelo.
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D
esde o seu nacemento na serra de Cova da

Loba, a 700 metros de altitude no municipio

coruñés de Sobrado dos Monxes, o río

Mandeo percorre máis de cincuenta

quilómetros ata chegar á súa desembocadura

na ría de Betanzos. O Mandeo, cun importante patrimonio

ambiental e cultural, e cuxo tramo inferior está catalogado

como espazo natural protexido integrado na Rede Natura 2000,

foi obxecto dun programa dinamizador impulsado pola

Deputación da Coruña en colaboración co Fondo Europeo de

Desenvolvemento Rexional (FEDER). Trátase do Proxecto

Mandeo, unha iniciativa que pretende potenciar o desen -

volvemento sustentable da cunca do Mandeo, unha contorna

de indubidables valores ecolóxicos, culturais e turísticos. 

A cunca hidrolóxica do río Mandeo cobreguea ao longo de dez

concellos da provincia da Coruña: Aranga, Bergondo,

Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza dos Ríos,

Paderne e Sobrado dos Monxes que, entre todos, apenas

suman os 40.000 habitantes, un exiguo 1,44 % da poboación

total de Galicia. Precisamente esa mínima intervención

humana pode explicar a preservación dunha contorna natural

que apenas foi malograda. Tanto é así, que máis de 1.200

hectáreas —a ría de Betanzos, o curso baixo e parte do curso

medio do Mandeo, xunto con parte do seu afluente, o río

Zarzo, o tramo baixo do río Mendo e a desembocadura do río

Lambre— conforman un espazo que foi catalogado como zona

protexida pola Rede Natura 2000, unha rede europea para a

conservación da biodiversidade.

O mundo natural é, xa que logo, un dos grandes tesouros

desta cunca. Na súa superficie, de arredor de 370 quilómetros

cadrados, sucédense espazos protexidos, praias, miradoiros

e contornas case inexploradas de natureza salvaxe nos que

destaca tamén a súa riqueza piscícola, con importantes cotos

de pesca de salmón e troita ou dúas das poboacións de

mexillón de río, en perigo de extinción, máis importantes da

Península.

Chelo, lugar pintoresco

Moi preto de Betanzos, dirixímonos ao municipio de Coirós

para percorrer un deses paraísos naturais arredor do Mandeo:

a contorna de Chelo, declarado lugar pintoresco en 1971. 
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Frondosa vexetación
acompáñanos no
noso itinerario.

En Chelo crecen tamén árbores non
sempre asociadas ao bosque de ribeira.
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En Chelo o Mandeo presenta o seu carácter máis montañoso

e abrupto, o seu leito pedrallento e as súas augas cristalinas

onde practicar a arte da pesca ou camiñar seguindo as

diferentes rutas que remontan o curso do río. Acompáñannos

no noso itinerario a frondosa vexetación de densos bosques de

ribeira e unha fauna heteroxénea, asociada ao ecosistema

fluvial.

Partimos da Aula de Natureza de Chelo, que realiza visitas

guiadas, tanto a grupos organizados coma a particulares (Máis

información: Servizo de conservación da natureza da Coruña:

981 18 45 39), cunha interesante mostra permanente sobre o

río, a súa fauna e flora e os diferentes usos da auga. Con Xoán

Fontaíña, educador ambiental, percorremos a historia natural e

cultural do Mandeo seguindo a súa ribeira ata as ruínas do

Balneario de Bocelo. Precisamente neste lugar o Proxecto

Mandeo creará o Centro de Interpretación da contorna fluvial de

Chelo, que se situará na área recreativa e de interpretación

ecolóxica da presa de Chelo. Este centro ten previsto

converterse na base estratéxica que potencie o coñecemento

natural e ambiental da cunca e ser punto de inicio de numerosas

rutas de interpretación natural.

Camiñando cara a Bocelo

Comezamos a camiñar bordeando a antiga presa do muíño de

Chelo acompañados ata o final deste pequeno itinerario, de

algo máis de seis quilómetros, por algunhas das árbores que

forman este bosque de ribeira protexido por amieiros,

abeleiras e cerdeiras, que afunden as súas raíces no río

proporcionándolle sombra, acubillo e alimento a gran

variedade de especies. Camiñamos e, aos poucos, imos

deixando atrás un río largo e tranquilo para achegarnos a

outro tramo de grandes afloramentos graníticos que o río non

puido erosionar e que esquiva creando un sinuoso pasadelo

que sortea as grandes rochas mediante pequenos saltos e

fervenzas.

En Chelo habitan a troita, o reo, a anguía ou o prezado

salmón, especie inexistente na maior parte dos ríos galegos;

de feito, o Mandeo é un dos poucos ríos de Galicia que

remonta na súa migración. Atopamos tamén un singular

mamífero acuático: a lontra, difícil de ver, xa que o máis

probable é que unicamente aparezan as súas pegadas ou

excrementos. O noso percorrido discorre por un coto de pesca
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tratar os males do fígado e da pel coas augas sulfurosas que

manan da súa fonte; o seu inequívoco fedor a ovos podres

indícanos o lugar onde se atopa. Construído na década dos

anos trinta do século pasado, foi arrasado por un incendio

nos anos corenta, pero conserva aínda os restos de dúas

edificacións e, entrambas, a fonte de augas sulfurosas á que

seguen a acudir os que coñecen as súas propiedades. 

Carrizas, fentos e liques, xunto con pequenas plantas coma

o couselo, nacen nas ruínas e á beira do manancial, onde

atopan a humidade necesaria para seguir medrando. E, nos

ocos existentes entre as pedras, refúxianse os morcegos

comúns para pasar o día, aínda que, á noitiña, deixan o seu

abeiro para procurar insectos voadores cos que se alimentar.

Desde aquí podemos avanzar un quilómetro máis ata

chegarmos á Minicentral hidroeléctrica do Zarzo, que

aproveita as augas do Mandeo e do seu afluente, O Zarzo,

pero optamos por desandar camiño e regresar ao noso

punto de partida.

Protexidos por salgueiros, observamos agora na contorna

de Chelo árbores que non sempre viven asociadas ao

bosque de ribeira: bidueiros, freixos e, por suposto, colonias

de indesexados eucaliptos; aínda que tamén arbustos,

lianas, narcisos, lirios amarelos, menta de auga… e as

primeiras herbas de san Paulo.

A ruta que parte da presa de Chelo
apenas suma seis quilómetros.

que está salpicado por profundos pozos, como o da Moura,

onde o salmón descansa da súa longa viaxe.

O merlo troiteiro, que xorde no río e mergulla polo fondo do

leito á procura de invertebrados, a lavandeira real ou o

picapeixe son algunhas das aves que sobrevoan as augas

xunto aos cabaliños do demo que, incansablemente, buscan

insectos para se alimentar. E neste tramo destacan tamén

dúas das poboacións de mexillón de río máis importantes

da Península Ibérica, especie protexida que o Mandeo

preserva. 

Avanzamos ata alcanzar a impresionante Pena da Cabra, que

se mergulla no leito do Mandeo e que, no seu punto máis

alto, atravesa un pequeno afloramento de cuarzo. Un pouco

máis adiante observamos a vella presa da Cabra, construída

polos pescadores para proporcionarlles aos reos e salmóns

máis lugares onde descansar. Atravesamos a Ponte do

Pedregal e, ao chegar a outra beira, pasamos ao concello

do Pedregal e seguimos camiño ata o Balneario de Bocelo.

Moi preto da ponte observamos os soberbios exemplares de

olmo e as pozas nas que descansan anfibios coma o

limpafontes, as ras, sapos ou a píntega rabilonga, anfibio

endémico do noroeste peninsular.

Un último esforzo e os nosos pasos lévannos ata as ruínas

do Balneario de Bocelo ao que acudían os veciños para
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Ruínas do Balneario de Bocelo, arrasado por
un incendio no anos 40 do século pasado.
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Cambiamos riqueza natural por
monumental e chegamos a Betanzos.
Foto: Fersal. Turismo de Betanzos.

Pazo de Mariñán en
Bergondo, tesouro
arquitectónico do século XV.
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E ao rematar a ruta chaman a nosa atención sobre un

muíño, o de Chelo, que tivo enorme importancia na

comarca e ao que acudían veciños de ambas as marxes do

río, e mesmo en barca, remontando o Mandeo desde

Betanzos. Este muíño chegou a contratar persoal ao que se

lle pagaba deixándolle pescar os salmóns que caían na

canle, cando hoxe a veda está limitada a cinco exemplares

de salmón por ano.

En Betanzos

Cambiamos riqueza natural por monumental e dirixímonos

á fermosa cidade de Betanzos, declarada conxunto histórico-

artístico en 1970. Se antes percorremos unha contorna

natural que apenas tivo intervención humana, agora

paseamos pola zona vella da única cidade de Galicia que

conserva tres portas medievais. Antiga capital do reino, as

súas igrexas e pazos señoriais fixérona merecente do nome

de Betanzos dos Cabaleiros e o seu porto competía co da

Coruña en importancia e tráfico de mercadorías. En Betanzos

tamén o estilo modernista traído por emigrantes e retornados

deixou a súa marca. Entre eles, dous irmáns, os García

Naveira, benfeitores cheos de imaxinación que os levou a

construír unha obra fantástica, o Parque do Pasatempo,

creación ecléctica por definición, que se empezou a construír

en 1893, como parque enciclopédico e didáctico, con

estanques, grutas artificiais, estatuas de mármore e grandes

relevos explicativos. 

E aínda que se cadra na cunca do Mandeo non existe unha

vasta rede de museos, teatros ou instalacións culturais, si

atopamos un grupo de coleccións interesantes e curiosas que

deben ser tidas en conta, tales coma o Museo das Mariñas e

a Fundación Centro Internacional da Estampa Contem poránea

(CIEC) en Betanzos, o Museo Etnográfico, en Cesuras, ou a

singular Casa do Queixo, en Sobrado dos Monxes.

Avistando aves no Pazo de Mariñán

Deixamos Betanzos e percorremos pouco máis de dez

quilómetros para chegar ao municipio de Bergondo e alí

visitar o Pazo de Mariñán, tesouro arquitectónico do século

XV que albergará o Centro de control das estacións remotas

de calidade de augas deste Proxecto Mandeo; nas súas

inmediacións inaugurouse un observatorio ornitolóxico.

De titularidade pública, a Deputación da Coruña estableceu

horarios de visita que permiten coñecer esta obra

sobranceira, cuns xardíns no que destaca un espazo

independente do resto que se chama Xardín da Palabra.

Aquí cada árbore foi plantada por un visitante ilustre,

fundamentalmente poetas que deixaron unha mensaxe para

Observatorio
ornitolóxico
de Paderne.
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os visitantes. Así, podemos atopar o ciprés “bisneto do de

Silos”, como afirma José Hierro, a araucaria de Ernesto

Arroyo, o rododendro de Ian Gibson, a camelia de Luz Pozo

Garza, o loureiro de Manuel María, ou facer nosa a frase

do buxo de Camilo José Cela: “probemos a salvarnos,

salvando a natureza”. 

E, a apenas uns centenares de metros, dirixímonos ao

observatorio ornitolóxico de Bergondo, construído pola

Deputación da Coruña no marco do Proxecto Mandeo, así

coma o veciño observatorio de Paderne, ambos pensados

para a divulgación educativa, pero que poden ser utilizados

por calquera interesado na ornitoloxía e o estudo da

natureza.

O observatorio, construído con pezas lonxitudinais de

diferentes alturas en madeira de piñeiro tratada, mimetízase

coa vexetación da zona integrándose na liña de ribeira da

marisma, seguindo criterios de sustentabilidade e

preservación da biodiversidade e tendo en conta, ademais,

o comportamento das distintas especies de aves, o carácter

migratorio dalgunhas delas, a orografía ou as mareas.

Itinerario cultural

O patrimonio arqueolóxico do Mandeo conserva numerosos

túmulos e petróglifos  en cuxos restos se materializa a vida

dos antigos poboadores destas terras. Os seus poboados

construíanse arredor de castros fortificados, os seus mortos

eran enterrados baixo túmulos en elevacións de terreo que

ocultaban as tumbas e o seu pensamento quedou gravado

para sempre en distintos petróglifos. Maioritariamente nos

dez concellos polos que pasa o Mandeo consérvanse

vestixios de cultura castrexa. Destes antigos castros, xurdiu,

por exemplo, a romana Brigantium Flavium, e dela a actual

Betanzos.

Durante a Idade Media os asentamentos fixéronse máis

numerosos e fóronse afastando das cotas altas e

fortificadas para atender as actividades agrícolas. Este

longo período de tempo está dirixido por ordes relixiosas,

que tiñan nos mosteiros os seus centros de poder. O

Mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes,

monumento nacional histórico-artístico, exemplo do

barroco galego e que lle dá nome ao municipio no que se

enclava, é de visita obrigada. 

Testemuña muda da historia, a arquitectura da cunca do

Mandeo concentra e resume séculos de vida transformados

en pedras e muros. Nos 370 quilómetros cadrados de

territorio consérvase un abundante patrimonio relixioso, civil

e popular que espera ser visitado. 

Ribeiras ecolóxicas e sustentables

No marco do Proxecto Mandeo, a Deputación da Coruña,

apoiada por FEDER, instalará nas ribeiras do río, ao seu

paso polos concellos de Bergondo, Oza dos Ríos, Cesuras,

A Rectoral de Cines,
en Oza dos Ríos, é un
dos Refuxios do Mandeo.
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Sobrado dos Monxes e Aranga, diferentes áreas

recreativas que unirán o carácter lúdico co didáctico e

ambiental. 

Bergondo vai converter un vello pesqueiro en parque

infantil. Vaise situar na área de pícnic do Pedrido, onde o

actual equipamento lúdico se completará coa instalación

desta embarcación tradicional. Ao pé do barco hanse

instalar uns paneis con fotografías de pescadores e

mariscadores da zona. Na contorna de Oza dos Ríos a

vexetación e o río son os verdadeiros protagonistas. Alí

instalaranse unha tirolina e un transbordador feito de

troncos de madeira. Ademais, vaise recuperar unha piscina

fluvial que se dotará de xogos para toda a familia.

En Sobrado dos Monxes terá lugar un dos proxectos máis

ambiciosos. No lugar de Grixalba, está previsto construír

un puzzle xigante que, cunha estrutura de pezas móbiles,

permitirá reconstruír un texto histórico en latín. Ademais,

hase incluír a recreación dun dolmen, un castro e dúas

torres de vixilancia romanas. En Cesuras, o plan inclúe a

restauración dunha ponte de madeira e un antigo muíño.

No interior destas construcións vanse situar paneis

interpretativos e xogos de coñecemento. Aranga, pola

súa banda, disporá dun crebacabezas escultórico con

pezas móbiles sobre especies protexidas do Mandeo, así

como dunha montaña lúdica e unha serie de circuítos de

madeira. �

Área recreativa
de Reboredo,
en Oza dos Ríos.

Refuxios do Mandeo

A riqueza natural da cunca impulsou nos últimos anos o

afianzamento definitivo do Turismo Rural, creándose unha

completa rede de aloxamentos e restaurantes na comarca.

Especializados normalmente en comida caseira, ao longo do

territorio atopamos mesóns e tabernas, fieis aos produtos

famosos na comarca: as tortillas de Betanzos, as troitas de

Oza dos Ríos ou as carnes á brasa cociñadas na parte alta da

cunca. O Proxecto Mandeo pon á disposición dos visitantes

unha extensa rede de aloxamentos e restaurantes para que

gocen da súa estadía neste territorio.

Máis información:

Teléfono: 981 10 09 39

Correo electrónico: reservasrefuxios@riomandeo.com. 
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800 aniversario da

Catedral de
Santiago

TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN (Extraídas do libro Sombras de pedra)

O emblema de Santiago de Compostela e de toda Galicia cumpre

oito séculos e o celebra cun programa cultural e de rehabilitación

que pon en valor a enorme riqueza do patrimonio histórico e

artístico de Compostela e da súa Catedral, meta do Camiño.
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O 21 de abril de 1211 o bispo Pedro Muñiz consagraba solemne-

mente a catedral románica dedicada ao Apóstolo Santiago. Hoxe,

800 anos despois, a conmemoración deste aniversario celébrase

cun programa cultural e de rehabilitación que pon en valor a

enorme riqueza do patrimonio histórico e artístico de Compostela

e da súa Catedral, meta do Camiño de Santiago, auténtico eixo da

evolución da cultura, a arte e o pensamento na Europa medieval.

Tras a celebración do Ano Santo 2010, Compostela volve ser en

2011 capital da cultura coa celebración do oitavo centenario da

consagración da Catedral. Os actos darán comezo este mes e

finalizarán en decembro, e incluirán desde exposicións e

concertos de primeiras figuras internacionais ata actividades

gastronómicas e festas.

O elemento prioritario desta efeméride constitúeno as obras de

rehabilitación da basílica, de forma que dos 8 millóns de euros cos

que contará o Programa 800 Aniversario da Catedral de Santiago, 5,5

serán destinados á obras de restauración na Catedral e 2,5 millóns

de euros ao financiamento da programación cultural. 

O Consorcio de Santiago, órgano participado pola Xunta de

Galicia, Goberno de España e o Concello de Santiago, é o

encargado de xestionar o programa deste aniversario, que arrinca

en abril e que foi recoñecido como de excepcional interese público

polo Goberno español, o que se concreta nunha serie e incentivos

e bonificacións fiscais que se aplicarán ás empresas e entidades

privadas que participen como patrocinadores no desenvolvemento

da conmemoración. 

O 800 aniversario da consagración da Catedral de Santiago

representa unha efeméride histórica que chega, en verbas de

Roberto Varela, conselleiro de Cultura e Turismo, “nun momento

no que o fenómeno xacobeo está a experimentar as cotas máis

altas de popularidade e dinamismo desde o descubrimento dos

restos do Apóstolo hai máis de mil anos”. Segundo salientou

Varela, “o maxestoso perfil do templo compostelán e as súas torres

seguen a ser motivo de orgullo e inspiración para todos os galegos

e para os millóns de persoas que ano a ano nos visitan”. O

conselleiro subliñou, ademais, “o compromiso da Consellería de

Cultura e Turismo para que o fenómeno xacobeo siga co seu

imparable crecemento”.
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Cultura e patrimonio 

Ao redor de 40 eventos e actividades están programados para os vindeiros

meses en Compostela cun punto en común, a enorme riqueza patrimonial,

histórica e artística da Catedral de Santiago. O programa do 800 Aniversario

da Catedral de Santiago responde ao binomio cultura-patrimonio, é dicir,

acción cultural ao redor do legado que supón Compostela e a súa Catedral.

Así, desde abril a decembro, en Santiago sucederanse ciclos e concertos de

música, exposicións conmemorativas, congresos e ciclos de conferencias,

novas tecnoloxías aplicadas ao patrimonio, actividades gastronómicas e

cerimonias solemnes na Catedral. A todas estas iniciativas súmase a posta en

marcha do maior programa de conservación de patrimonio programado en

relación á Catedral de Santiago.

A música 

A música terá un protagonismo importante: continúan iniciativas

xa consolidadas desde o Consorcio de Santiago, como o Festival de

Músicas Contemplativas ou o Compostela Organum Festival, ás que se

sumarán un Festival Internacional de Música Medieval e a edición

de dous traballos discográficos, un sobre músicas do Códice

Calixtino e outro sobre a obra do organista e mestre de capela da

catedral Melchor López. 

A Real Filharmonía de Galicia terá un protagonismo especial, por

exemplo, nos actos de apertura e clausura do aniversario. Tamén a

Filharmonía de Galicia será quen interpretará a ópera O Barbeiro de

Sevilla, en escena no Auditorio de Galicia os días 28 e 30 de

setembro. Por último, o Curso Universitario Internacional Música

en Compostela chegará á súa edición número 54 cun programa atento

á catedral de Santiago e a súa música.

Organizado por Cultura e Turismo, o certame Galicia Classics, terá

tres citas co aniversario da Catedral de Santiago: a soprano Elina

Garanca cantará arias de ópera acompañada pola Real Filharmonía

de Galicia, Mischa Maisky tocará en dúas sesións a integral de suites

para violoncello de Bach e Daniel Baremboin dirixirá a Staatskapelle

Berlin cun programa de Bruckner.

Tempo de exposicións 

No que se refire ás exposicións, o Pazo de Fonseca acolle, desde

abril, Domus Iacobi, unha viaxe a través do tempo para comprender

mellor as claves da historia e a arte da Catedral a partir das pezas

máis singulares do seu patrimonio. 

Tamén sobre a Catedral xirará a exposición Cerimonial, festa e liturxia

na Catedral de Santiago, desde agosto en San Martiño Pinario.

Ademais, está previsto que en outubro abra as súas portas a nova

sede do Museo das Peregrinacións e de Santiago, que se está a

construír na praza de Praterías. Para a súa inauguración, ideouse

unha mostra interactiva que permitirá recrear a Compostela do

século XIII. Esta exposición compartirá espazo cunha mostra

fotográfica, Intramuros, e unha exposición conmemorativa dos 25

anos de Santiago de Compostela como patrimonio da humanidade.

Ademais, en agosto, o Museo da Catedral reabrirá cun novo e

actualizado percorrido museográfico
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Recuperación do patrimonio 

En Semana Santa o programa de actos conta con dúas iniciativas de

recuperación do patrimonio histórico: o funcionamento da carraca da

Catedral e a inauguración da restauración dos retablos da Capela das Ánimas

que recuperaron o seu esplendor orixinal.

En maio terá lugar a conmemoración da consagración da Catedral. O 7 de

maio, unha solemne cerimonia litúrxica rememorará o día en que Pedro

Muñiz unxiu as doce cruces de consagración que aínda hoxe se poden ver en

diferentes puntos das naves e da xirola da basílica do Apóstolo Santiago.

Ademais, na xornada anterior celebraranse as solemnes vésperas. Tamén en

maio será presentada a que será a publicación de referencia no que se refire

á arte e á historia da Catedral de Santiago, que conterá unha colección de

fotografías, as máis actualizadas, sobre a basílica xacobea.

44

Evento multimedia e congresos 

As novas tecnoloxías aplicadas ao patrimonio serán protagonistas

dun espectáculo multimedia na fachada do Obradoiro entre os días

26 e 30 de xullo. Coa técnica do video mapping, unha serie de

proxeccións e recreacións virtuais e tridimensionais, reconstruirán

os diferentes aspectos que a fachada principal da Catedral presentou

ao longo dos séculos.

En canto a congresos, dúas serán as citas máis importantes. En

xuño, Santiago acollerá unha nova edición do LitVi, Congreso

Internacional de Literatura de Viaxes, que nesta ocasión terá como

tema central a Europa das Catedrais con autores como Ken Follet,

Ildefonso Falcones ou Amin Maalouf, entre outros. Xa en xullo, as

Leccións Xacobeas reflexionarán sobre as últimas investigacións sobre

o Camiño, o fenómeno xacobeo, o culto ao Apóstolo e a Catedral de

Santiago.
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Plan Director da Catedral 
No mes de xuño botará a andar a Oficina Técnica do Plan Director da

Catedral de Santiago, conformada por un equipo de especialistas que vai

garantir a eficacia e o rigor no desenvolvemento dos proxectos de

restauración e conservación na Catedral de Santiago, seguindo as

directrices marcadas no seu Plan Director. O Plan Director da Catedral de

Santiago establece un programa de actuacións que contempla

intervencións prioritarias, outras secundarias e actuacións de remate en

fachadas, cubertas e torres, entre outras, por un importe total de 24

millóns de euros. En paralelo, porase en marcha o plan de obras a realizar,

que continúa as intervencións que se están a acometer na Torre do

Reloxo, na fachada da Acibechería e na cuberta correspondente ao tramo

do Pórtico da Gloria.

Cita coa gastronomía 

No que se refire á gastronomía, están programadas dúas actividades. En xullo

organizarase unha nova edición do concurso Santiago (é)tapas e en novembro

unha nova iniciativa: o Compostela Restaurant Festival, que, durante dez días,

permitirá que a oferta gastronómica da cidade sexa accesible para todos. Os

diferentes menús serán votados polo público e por un xurado profesional,

con premios aos menús máis orixinais e aos de mellor calidade. Tamén se

organizarán ceas temáticas, ceas a cegas, exhibición de coctelería acrobática

e un ciclo de cine gastronómico.
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Posta en valor do templo

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura e Turismo, é consciente da importancia histórica, patrimonial e turística para a conformación da propia identidade europea,

para a imaxe exterior de Galicia e para todos os galegos que ten a Catedral de Santiago. Deste xeito, coincidindo con esta efeméride investirá máis de 1 millón de euros (1.015.160

euros) en obras de conservación e restauración da Catedral de Santiago; desenvolve o proxecto Loci Iacobi: Lugares de Santiago, Lieux de Saint Jacques; e colabora na organización de

actividades co Consorcio de Santiago a través dunha programación propia como o ciclo Galicia Classic. Asemade, en 2010, a Consellería promocionou a basílica compostelá cun

programa de actividades no Metropolitan Museum of Art of New York.

Un millón de euros 

As diversas actuacións que se están a acometer na Catedral implican unha acción integral sobre aqueles elementos que precisan dunha intervención prioritaria. No tocante á

fachada neoclásica da Acibechería, a Consellería investiu 150.000 euros para restauracións e, con motivo da visita de Benedicto XVI, realizou xa unha limpeza superficial da

vexetación. Do mesmo xeito, destacan as obras de restauración da Torre do Reloxo, cun orzamento de 520.906 euros. As actuacións de emerxencia nas torres e cubertas pétreas

da Catedral de Santiago cun orzamento de 284.254 euros están encamiñadas a garantir a máxima protección do Pórtico da Gloria e acelerar o proceso de intervención na súa

contorna. Por outra banda, as obras de restauración das bóvedas da nave central e o transepto da Catedral, xa realizadas, foron sufragadas pola Consellería de Cultura e Turismo

cunha dotación de 60.000 euros.
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A Catedral e o Camiño
de Santiago, a un clic

Enmarcado no proxecto europeo Loci Iacobi. Lugares de Santiago. Lieux de Saint

Jacques de revitalización do Camiño en Galicia, Francia e Portugal, unha

iniciativa promovida pola Consellería de Cultura e Turismo, a través da

Secretaría Xeral para o Turismo, desenvólvese Libro de Pedra, un paquete de

aplicacións e contidos para a musealización virtual da Catedral de Santiago

e dos lugares e monumentos que configuran o espazo xacobeo.

Esta aplicación é unha ferramenta web que utiliza as novas tecnoloxías para

mostrar cun nivel de detalle sen precedentes a capital de Galicia e o seu

monumento máis emblemático. En Libro de Pedra a innovación tecnolóxica

ponse ao servizo da cultura e o patrimonio histórico nun proxecto para o

que se realizaron máis de 60.000 fotografías de alta resolución. 

Neste proxecto mestúranse pasado e futuro nun mesmo espazo virtual coas

máis modernas ferramentas, unindo a aposta polas novas tecnoloxías e os

símbolos máximos da riqueza patrimonial de Galicia, como son a Catedral

compostelá e a cidade vella de Santiago, Patrimonio desde 1985, nun ano de

tanta importancia como 2011. 

Nesta aplicación, á que se accede a través do enderezo web:

www.turgalicia.es/librodepedra, o interior da Catedral pode visualizarse desde

calquera punto de vista a través de imaxes totalmente inmersivas. O Museo

catedralicio tamén se pode visualizar a través de imaxes esféricas que permiten

ao usuario internarse en todas as súas estancias. As imaxes panorámicas que

se ofrecen de Santiago cobren a totalidade da cidade desde diferentes puntos

de vista e a riqueza das prazas e rúas do casco histórico tamén pode admirarse

con especial relevancia a través de imaxes en 360 graos.

O proxecto inclúe unha instalación museística baseada nun sistema

multitáctil onde o usuario interactúa, a través das súas mans sobre a pantalla,

cunha maqueta virtual tridimensional da Catedral accedendo ao mesmo

tempo á información específica de cada elemento relevante do conxunto. 

Mundo Peregrino Interactivo Multitáctil 

Ademais presentouse a aplicación Mundo Peregrino, un modelo virtual

tridimensional dedicado a Santiago como centro de peregrinación, acercando

ao usuario á experiencia de coñecer e percorrer os diferentes Camiños, só ou

en compañía doutros usuarios, que comparten o mesmo espazo virtual como

avatares. Esta aplicación está dispoñible na seguinte ligazón:

www.turgalicia.es/mundoperegrino. 

Esta iniciativa insírese dentro do proxecto europeo Loci Iacobi. Lugares de

Santiago, Lieux de Saint Jacques, do que a Secretaría Xeral para o Turismo é xefa

de fila. O seu obxectivo é a investigación, promoción e dinamización turística

e cultural vinculada ao Camiño de Santiago nos territorios socios (España,

Francia e Portugal) como itinerario cultural de alto valor histórico.
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A Catedral de Santiago vai estando rodeada de estadas que chaman

poderosamente a atención: a que abraza ata a cúspide a marabillosa Torre

Berenguela, a que cobre a fachada de Praterías, a que pronto se ha poñer para

restaurar o Pórtico Real e, seguramente, outra inmensa para unha limpeza a

fondo de toda a fachada do Obradoiro...

Non é un contrasentido que así suceda cando estamos a celebrar o VIII

Centenario da Consagración da Catedral? A cousa pode ter a súa versión

positiva: ao cabo de tantos séculos, a Catedral esixe tarefas de conservación e

reparación; e, por fortuna, a iso aténdese con eficacia.

Cunqueiro soñaba mil primaveras máis para a lingua galega. A frase vénnos ben

aquí: no oitavo centenario da Consagración da Catedral soñemos para ela mil

primaveras máis. Todo discorre namentres fervet opus, namentres ferve a obra

co ruído de guindastres e martelos. E logo podemos imaxinar o que foi a

Consagración da Catedral o 21 de abril de 1211? Por fortuna, contamos coa

acta de consagración, reproducida notarialmente no Tombo C do Arquivo

catedralicio. López Ferreiro foi o primeiro en transcribila e publicouna no IV

volume da súa Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela. El

extrae sabiamente os datos fundamentais: Estaba de arcebispo D. Pedro Muñiz...

O rei, Afonso IX, último rei de León, desexou moi vivamente levar a cabo a

consagración con gran concorrencia e solemnidade. Quixo contar, e contou,

coa presenza de numerosos magnates, ademais do seu irmán, o infante D.

Sancho, e do seu fillo, o príncipe Fernando. López Ferreiro engánase ao pensar

que este Fernando foi Fernando III o Santo. Non: en 1211 o príncipe herdeiro

era outro Fernando, fillo do primeiro matrimonio de Afonso IX. Morreu en

1214 e pasou a ser príncipe herdeiro o outro Fernando, fillo de D.ª Berenguela.

O primeiro foi enterrado na Catedral, e, por certo, o sepulcro que pasa como

de D. Raimundo de Borgoña  correspóndelle en realidade a este príncipe: a

estatua xacente é do século XIII e parece verdadeiramente a estatua dun doncel.

Sabemos polo historiador D. Lucas de Tuy que Afonso IX era moi amante da

música e que dispoñía de numerosos cantores e instrumentistas: non puideron

faltar nos actos solemnísimos de Santiago. Ademais do rei e os magnates, tamén

asinan a acta o arcebispo Don Pedro, os bispos de Galicia e os de Coria, Lamego,

Garda, Évora e Lisboa.

Calquera se pregunta como é posible que estando rematado o Pórtico da Gloria

en 1188 se demorase a Consagración da Catedral ata entrado o século XIII. Non

se debe esquecer que dentro da Catedral continuaran obras tan importantes

coma a do coro pétreo... A “demora” parece explicable.

A organización e desenvolvemento dos actos deberon responder ao Ritual

Romano. Diso quedan, como o mellor vestixio, as doce cruces de consagración,

distribuídas polos muros interiormente: seis na nave central, dúas nas naves

laterais de Praterías e Acibechería e dúas na cabeceira. Algunhas son puramente

conmemorativas, sinalando día e ano, mentres que outras encerran

recomendacións e consignas cristiás. Restauradas e iluminadas recentemente,

descobren a súa encantadora beleza.

Toda a organización deste ano centenario apunta á data do 7 de maio, na que

se celebrará a gran solemnidade

litúrxica que esperamos se vexa

moi concorrida de autoridades,

bispos, cabidos catedrais e moitos

fieis da cidade, da diocese e

doutros lugares. Mais, en

realidade, todo este ano 2011 está

cuberto de moi boas

programacións: con certos, expo -

sicións, confe rencias, congresos...

Nada diso sería posible se o

Consorcio de Santiago non se

implicase de cheo no asunto,

poñendo moita intelixencia e

sentido da eficacia. O mesmo

Consorcio, tras lograr desgra -

vacións fiscais, fixo os contactos

oportunos para con seguir re -

cursos. A colaboración coa

Catedral está sendo óptima,

conforme comprobamos semana

tras semana en reunións conxuntas

do xerente e persoal do Consorcio

con algúns representantes do

Cabido.

Desde o noso ámbito, nada máis grato que recoñecer o frutífero desta leal

colaboración. O Consorcio —representante das administracións estatal,

autonómica e municipal— está a facer honor ao que a Catedral Compostelá

representa de cara á cidade e de cara ao mundo.

NO VIII CENTENARIO DA
CONSAGRACIÓN DA CATEDRAL
José Mª Díaz Fernández. Deán da Catedral de Santiago
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É un gran coñecedor do templo compostelán que, cada día, percorre a

prol do seu oficio. Beneficiado da Catedral desde hai medio século, o

sacerdote Jenaro Cebrián, responsable da Oficina do Peregrino e delegado

de peregrinacións da diocese, é o noso particular cicerone pola basílica.

Cebrián, de ter que “elixir”, escolle a Porta Santa, “como símbolo de

perdón”, e o Obradoiro, por ser “a porta principal pola que entraban os

peregrinos”, aínda que o seu “lugar príncipe, sen dúbida ningunha” é a

tumba apostólica, “cando sabes que os restos do Apóstolo descansan en

Compostela, es consciente do

enorme privilexio que supón”,

asegura.

Desde case adolescente percorre a

Catedral —“non me cansa nunca”,

afirma—, e cando apuntamos que

son moitas as ocasións nas que as

aglomeracións impiden gozar dela,

aconséllanos: “no templo hai dous

sitios especialmente axeitados para a

oración: a capela da Corticela e a da

Comuñón. O románico invita á

oración, mentres que o gótico

dispersa o espírito”. 

E aínda que pensabamos que no

medio século transcorrido desde

que é Beneficiado da Catedral esta

apenas tería cambiado, sinala o

noso erro. “En cincuenta anos

cambiou e bastante. Daquela o coro

lígneo, que substituíu o pétreo do

Mestre Mateo no século XVI, estaba

no centro da Catedral. A mediados

do século pasado, sendo eu aínda

adolescente, decidiuse levantar o

coro e liberar a nave central e, ao pouco tempo, iniciáronse escavacións

no subsolo da nave central e de Praterías. Os achados aclararon moito

respecto da autenticidade dos restos do Apóstolo. E houbo máis cambios:

rebaixouse o pavimento e descubriuse o baseamento das columnas,

mostrándose como hoxe as coñecemos”. 

Seguimos camiñando e, con paixón , relátanos como viviu o auxe e

revitalización das peregrinacións. “Produciuse no século XX. A primeira

gran peregrinación que me acorda foi en 1948; todo un acontecemento

para a cidade. Naquel momento a xente nova viña en procesión desde a

Alameda ata o Obradoiro con altofalantes, algo que hoxe sería

impensable”. No entanto, habería que agardar ata 1989, coincidindo coa

visita do Papa Xoán Paulo II, para que se formasen longas colas de

peregrinos esperando a entrar na Catedral compostelá.

O sacerdote tamén realizou distintas etapas do Camiño pero, máis que a

súa experiencia ao atoparse de fronte coa Catedral despois de longas

xornadas camiñando, recorda a daqueles que acompañaba e vían o templo

compostelán por primeira vez. “Quen queira coñecer que pasa no interior

dos peregrinos, se é sacerdote debe escoitalos no confesionario, e se non

ir ao Obradoiro e estar un tempo alí a observar as súas caras: cantan,

bailan, choran, xogan, axeónllanse… É incriblemente emocionante”.

Jenaro Cebrián foi durante moitos anos profesor no instituto compostelán

Rosalía de Castro, un traballo que tamén lle deu moitas satisfaccións,

aínda que pouco comparables coas que vive agora. “Nas aulas sentinme

moi pleno, pero nunca imaxinei que grazas ao contacto cos peregrinos os

anos máis estimulantes da miña vida serían estes”, sorrí, contaxiado pola

alegría da que o fan partícipe todos os días. 

Encamiñámonos á saída do templo e enumera: “se debo escoller un

momento do día para vir á Catedral, quedo coa tranquilidade do atardecer

ou da primeira hora do día, aínda que tamén me gusta durante as

celebracións, cando a basílica está chea de persoas de todos os países e

desde o altar ves que rebentan por expresar o que está sentindo… A xente

está plena, chea de felicidade; é marabilloso”.

E, antes de despedírmonos, un consello: “a única maneira de ser feliz é

sendo xeneroso, non hai outra”. Asentimos, xa que seguramente estea

no certo.

NA BASÍLICA COMPOSTELÁ
con Jenaro Cebrián
Texto: Ana Ramos
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Antonio Mayer,
ourive de Compostela

TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: MANOLO BLANCO / JACOBO REMUÑÁN

REVISTA TURGALICIA nº 19 GAL:Maquetación 1  7/4/11  12:55  Página 50



51Abril - Xullo    Turismo de Galicia

Antonio representa a cuarta xeración de ourives dunha das familias de artesáns máis
destacadas de Galicia: os Mayer. O seu tío avó abriu en 1837, no número 45 da Rúa
do Vilar de Santiago de Compostela, unha xoiería que hoxe continúa aberta. Con
Antonio, membro dunha familia de tradición artesá centenaria, comezamos unha
serie dedicada aos artesáns de Galicia, englobados baixo un selo de calidade que é
garantía para todos os que visitan o territorio galego. 
Antonio Mayer, integrante da asociación de Ourives de Compostela, fixo unha viaxe
de ida e volta. De neno medrou vendo como o seu pai, minucioso, lles devolvía a
hora a vetustos reloxos, aínda que el decidiu licenciarse en Xeografía e Historia para,
despois, regresar ao oficio familiar do deseño de xoias. 
No pequeno municipio de Teo, no lugar de Espasande, moi próximo a Compostela,
localízase o seu obradoiro, Mayer Joyeros, onde realizan pezas orixinais e
reproducións para xoierías “seguindo un deseño clásico, aínda que dándolle un aire
de modernidade”. Conxugar tradición e vangarda para revitalizar un oficio que,
desgraciadamente, perde brillo.
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No seu obradoiro, no lugar de Espasande.
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Deseños clásicos “cun aire de
modernidade” son o distintivo
deste Ourive de Compostela.
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Todo o equipo de Mayer Joyeros.

Brincos do traxe rexional galego.
Foto: Artesanía de Galicia.

54 Turismo de Galicia Abril - Xullo
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Técnicas artesanais
preservan este oficio
centenario.
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Deseño duns pendentes,
paso a paso.
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En Mayer Joyeros realízanse reproduccións
para xoierías, pero tamén deseños de pezas
orixinais.
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Mosteiro da Armenteira.
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Galicia, novo destino
para a bicicleta

todo terreo
TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: VICENTE DOMÍNGUEZ

O Salnés (Pontevedra), un territorio onde terra e mar perfilan paisaxes de
soberbia beleza, conta cun novo atractivo turístico: o Centro Bicicleta Todo
Terreo (BTT) O Salnés, que ten o seu punto de acollida no Campo de Golf
de Meis e que se converte no primeiro dunha rede que fomentará o uso
da bicicleta todo terreo, o contacto coa natureza e unha práctica deportiva
destinada a toda a familia e aos ciclistas máis avezados.

59Abril - Xullo    Turismo de Galicia
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O
Salnés, na costa norte de Pontevedra, é

unha comarca marcada por unha

sensacional variedade paisaxística

grazas á confluencia de varios

accidentes xeográficos: o Val do Salnés,

a Ría de Arousa e o río Umia, de tal xeito que, en cuestión

de minutos, é posible pasar da montaña ao curso fluvial e á

costa. 

Areais distinguidos coa bandeira azul e espléndidos

miradoiros salpican unha orografía privilexiada de suave

relevo que permitiu a localización na mesma do primeiro

Centro Bicicleta Todo Terreo (BTT) de Galicia, que ten o seu

punto de acollida no Campo de Golf de Meis, a tan só 15

quilómetros de Pontevedra. Desde Meis son varios os

percorridos que discorren por esta fermosa comarca, unha

das de maior afluencia de turistas de Galicia grazas ás súas

praias de fina area branca, ao seu viño albariño e aos

excelentes e variados mariscos das súas rías.

60 Turismo de Galicia Abril - Xullo
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Dous ciclistas nunha das rutas
do centro BTT O Salnés.
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O Centro BTT O Salnés, posto en marcha pola Sociedade de

Imaxe e Promoción Turística de Galicia, TURGALICIA, co

apoio dos concellos de Meis, Ribadumia e Cambados, súmase

a estes atractivos e convértese no primeiro dunha rede que

se inscribirá en puntos estratéxicos de todo o territorio da

Comunidade galega buscando fomentar o uso da bicicleta

todo terro, o contacto coa natureza e unha práctica deportiva

destinada a toda a familia e tamén aos ciclistas máis

avezados.

“Conxugar a posibilidade de coñecer un territorio e os seus

recursos turísticos coa práctica do teu deporte favorito é un

cóctel perfecto”, apunta Agustín Martín, responsable da

Oficina Técnica do Centro BTT, dependente de TURGALICIA.

Para Martín, o Centro BTT O Salnés dá resposta a unha

demanda que existía en Galicia: “concentrando unha serie

de rutas sinalizadas para a práctica da bicicleta de montaña,

con todos os avais de seguridade, e que che brinda a

oportunidade de dinamizar turisticamente unha zona que xa

de seu conta con numerosos atractivos paisaxísticos,

gastronómicos e de lecer”.

Ademais, unha das claves é que calquera usuario, “tanto

afeccionados coma profesionais e, por suposto, nenos”, poida

utilizar un Centro BTT, que pon á súa disposición un servizo

de alugueiro de bicicletas, lavado, vestiarios, duchas e

mesmo reparación de pequenas pezas. 

“As características dun centro BTT márcaas a orografía. As

rutas propostas dividíronse por categorías de cores, igual que

as pistas de esquí, creando un produto moi familiar, que non

exclúe ao ciclista máis profesional, de maneira que todos

poden facer uso del”, considera Martín.

Desenvolvemento turístico sustentable

O primeiro centro BTT da futura rede de Galicia é un produto

que incentiva o desenvolvemento turístico sustentable e

respectuoso co medio natural que, ademais, axudará a

desestacionalizar os fluxos turísticos. Porque O Salnés non é

só para o verán; pola súa excepcional posición, a comarca

goza dun clima oceánico suave e húmido, con temperaturas

medias anuais que oscilan entre os quince e os vinte graos

centígrados.

Situado neste caso no Campo de Golf de Meis, un Centro BTT

é un espazo ao aire libre, deseñado e preparado para

usuarios da bicicleta todo terreo, que propicia o coñecemento

do medio rural e natural a través desta práctica deportiva.

Vista panorámica sobre as rías de
Arousa e Pontevedra, nun dos
itinerarios do Centro BTT O Salnés.
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Así, nun Centro BTT, os usuarios poderán atopar todo tipo de

servizos e rutas para a práctica desta actividade deportiva, así

como un punto de acollida que tamén facilita información

turística, alugueiro de bicicletas para calquera usuario, zona de

estacionamento, puntos de lavado de bicicletas, vestiarios,

duchas ou venda de accesorios deportivos.

Igualmente, cada Centro BTT conta cunha rede de rutas que

suman máis de cen quilómetros, con diferentes niveis de

dificultade e percorridos perfectamente localizados utilizando a

sinalética internacional, de forma que calquera persoa a poida

interpretar.

Centro BTT O Salnés

O Centro BTT O Salnés está totalmente sinalizado. Conta cun

punto de acollida e información, servizos de alugueiro e lavado de

bicicletas, vestiarios, duchas e sinalización das rutas. Así mesmo,

utilizando as infraestruturas do Campo de Golf de Meis, pon a

disposición dos usuarios servizos de restauración. 

Para a sinalización das rutas, no centro BTT O Salnés inclúense

paneis xerais con planos de situación e altimétricos. Ademais, no

comezo de cada ruta sitúase un plano desta, e nas interseccións,

paneis informativos coas conexións entre rutas. Nos percorridos,

tanto ao pé das pistas coma nos laterais máis elevados, hai

tamén sinais informativos. 

Cada itinerario está convenientemente trazado e sinalizado; as

rutas clasifícanse pola súa lonxitude e dificultade, e desde o sitio

web habilitado na páxina web de TURGALICIA, www.turgalicia.es,

poden descargarse as coordenadas dos percorridos para GPS, os

mapas e os folletos correspondentes a cada ruta.

Dez rutas para todos os usuarios

O Centro BTT O Salnés ofrece dez posibles rutas que, en total,

suman máis de 100 quilómetros, entre as que atopamos

itinerarios pensados para todo tipo de público,  coma o Circuíto

do Monte da Escusa, con saída e chegada no Campo de Golf de

Meis e fermosas vistas panorámicas sobre as rías de Arousa e de

Pontevedra; ou outras rutas máis esixentes como as que

percorren o Monte Castrove e que poñen a proba a forza e

destreza dos ciclistas. 

Tanto iniciados coma habituais da práctica da bicicleta de

montaña, poden acudir a este centro con dez rutas que percorren

O Centro BTT O Salnés dispón de servizos
como o lavado de bicicletas e propón dez
rutas que suman máis de cen quilómetros.
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Un descanso no camiño.

E nunha das rutas
un muíño tradicional.

Visitando o mosteiro
da Armenteira.

Turismo de Galicia Abril - Xullo64

REVISTA TURGALICIA nº 19 GAL:Maquetación 1  7/4/11  12:57  Página 64



65Abril - Xullo    Turismo de Galicia

lugares con grande atractivo turístico, coma o mosteiro da

Armenteira, frondosos bosques, petróglifos, cursos fluviais e

áreas recreativas nas que retomar forzas. Cunha lonxitude

entre os 7 e os 18 quilómetros, atopamos seis rutas circulares

e catro lineais que ademais se poden enlazar entre si. As rutas

en bicicleta do BTT O Salnés son: Circuíto do monte da

Escusa, Ruta dos muíños da Armenteira, Ruta dos outeiros

de Silván, Circuíto do Val de Meis, Ruta da Chanca, Ruta do

monte de San Martiño, Panorámica do Monte Castrove, Ruta

de Bordóns, Vistas de Arousa e Circuíto de Campo Ladrón.

CATRO PERCORRIDOS POSIBLES: 

Ruta 1 Circuíto do Monte da Escusa

É a máis fácil de toda a rede; principia onda o

estacionamento e o punto de acollida e arrodea o Campo de

Golf de Meis. Ao longo do seu percorrido de case 7

quilómetros pódese gozar de magníficas panorámicas, tanto

das rías de Pontevedra e de Arousa coma das serras do

Morrazo e do Barbanza. Algúns dos tramos discorren entre

bosques de piñeiros, polo que é fácil atopar cogomelos ou

ver cabalos en estado semisalvaxe a pacer entre as árbores.

Un lugar de parada obrigada é a área recreativa O Castro, no

termo municipal de Poio, onde a beleza da contorna aumenta

coas vistas do mar. Nas proximidades da aldea da Escusa e

do seu curro, no lugar de Tras do Foxo, o itinerario comparte

brevemente o seu trazado coa ruta 10.

Ruta 3 Ruta dos Outeiros de Silván

Arrinca á beira do río e do mosteiro da Armenteira, atractivo

inescusable de parada obrigada. A pesar da súa curta

lonxitude (6,70 km.), mostra un trazado levemente

complicado no inicio e no final. Así, cobreguea amodo entre

as casas de Vilar, moitas de pedra e feitura tradicional, ata

penetrar no sinuoso bosque da Cova do Raposo. Pero ese

pequeno esforzo paga a pena cando o ciclista chega aos

Outeiros de Silván e, entre as árbores, ábrese un limpo

horizonte de verdes vales e paisaxes agrarias e vitivinícolas,

salpicadas de pequenas lombas con mestos bosques

perennes. A maior parte do percorrido deste itinerario

coincide coa ruta 10, permitindo enlazar con gran parte

doutras vías.

Mosteiro da
Armenteira.

Sinalética
internacional.

Punto de
acollida.
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O Centro BTT O Salnés
ofrece a posibilidade de
alugar bicicletas e
equipamento básico.

Ruta 7 Panorámica do Monte Castrove

Desde o verdor e frescura do río San Tomé na área recreativa

de Arcos, inicio e final da mesma, a ruta ascende pola ladeira

norte do monte Castrove mostrando un itinerario de

fermosas vistas. O trazado, coincidente coa ruta 10, é largo

e fácil de seguir. Pódese gozar da perspectiva que dá a

altitude: o monte Xiabre; as terras de Barro, Moraña ou

Cuntis; e, de lonxe, o monte Xesteiras. Chegando ao

Pousadoiro a ascensión é máis suave ata Porteliña dos Lagos.

Nas proximidades temos o curro, a capela de San Ramón e

a pequena aldea da Escusa, onde se encontra mel de alta

calidade.

Ruta 10 Circuíto de Campo Ladrón

É, de certo, a ruta máis esixente e conecta coa maior parte

dos itinerarios. No seu inicio en ascensión coincide coa ruta

7. Chegando ao lugar da Escusa o percorrido vira á dereita

xunto ao curro e conecta coa ruta 1 nun breve tramo. Logo,

descende por Campo Ladrón, cruza o regato do mesmo nome

e empata na pista onde vai a ruta 3 por encima de Silván. As

vistas son impresionantes e o bosque digno de recrearse nel.

Chegando á Armenteira únese con outras rutas, sendo un bo

lugar para descansar nos locais de restauración dos

arredores. Vira a ruta cara ao norte e prosegue polos

Outeiros de Silván. Despois cruza o regato de San Martiño e

corrixe o rumbo para bordear O Pousadoiro e retornar

atravesando o monte Xesteiras.

Para Agustín Martín “todas as rutas gardan pequenas

sorpresas nos seus percorridos con innumerables recursos

patrimoniais”. O responsable da oficina técnica engade: “a

elección do Centro BTT O Salnés para inaugurar a rede de

Galicia responde a gran número de condicionantes: é unha

zona cunha grande oferta hostaleira e de restauración,

conta cunha orografía de relevos suaves que permitiu

acondicionar camiños e pistas que xa existían e trátase

dunha comarca que suma moitos afeccionados á bicicleta

de montaña”. 

Ademais das rutas de bicicleta todo terreo, as pequenas

aldeas rurais e mariñeiras da comarca do Salnés ofrécenlle

ao visitante múltiples posibilidades grazas aos seus recursos

gastronómicos, culturais e de lecer que supoñen un novo

atractivo que engloba Turismo cultural, de natureza e, por

suposto, deportivo.
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Cabalos semisalvaxes acompañan
ao ciclista nun dos itinerarios.

Máis información
Punto de acollida do Centro BTT O Salnés

Campo de Golf de Meis (Pontevedra)

Teléfonos de información: 

986 68 04 00 / 667 523 023

www.turgalicia.es

Horario

Xullo – setembro: 8:00 – 21:00

Outubro – xuño: laborais 9:00 – 21:00

Sábados, domingos e festivos 8:00 – 21:00

Servizos do Punto de Acollida

Alugueiro de bicicletas.

Punto de lavado de bicicletas.

Vestiarios e duchas.

Outros servizos

Punto de información e promoción.

Campo de Golf.

Restaurante.

Todos aqueles interesados en formar

parte da rede de Centros BTT de

Galicia deben poñerse en contacto

coa Oficina Técnica,dependente de

TURGALICIA, nos seguintes

enderezos: 

Correo Electrónico: btt@xunta.es

Teléfono: 986 36 38 59

Centro BTT O Salnés
PUNTO DE ACOLLIDA
Campo de Golf de Meis - Silván de Armenteira
36192 Meis (Pontevedra)
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Novos tempos para un

establecemento centenario

Gran Hotel La Toja 
TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: GRAN HOTEL LA TOJA

Visitamos o único hotel-balneario de cinco estrelas de Galicia e un dos
establecementos hostaleiros máis luxosos e con máis sona de Europa: o Gran
Hotel La Toja, situado no corazón da Ría de Arousa, da que se dixo que é “a
máis fermosa do mundo”.
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El arte y la ciencia, trabajando en concierto, han
realzado en La Toja la obra de la naturaleza. 

Santiago Ramón y Cajal
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A
Guía del Bañista de 1911 asegura que “a

Ría de Arousa é a máis fermosa do

mundo”. Cen anos despois percorremos a

ponte que salva o mar ata a Illa da Toxa

(O Grove, Pontevedra) e visitamos o único

hotel-balneario de cinco estrelas de Galicia e un dos

establecementos hostaleiros máis luxosos e con máis sona de

Europa: o Gran Hotel La Toja, situado no corazón desa fermosa

ría, cunha situación xeográfica que a “fai diferente”. O que fala

é o señor Marcos, Francisco Marcos, director do Gran Hotel e

vinculado á “casa” desde hai máis de 40 anos. Satisfeito,

matiza que “se non a máis fermosa”, a Ría de Arousa é “das

máis fermosas do mundo, un lugar único para un hotel único.

Un grande hotel co encanto, o trato e a exclusividade do

pasado, pero con todas as comodidades e servizos actuais”,

asegura con orgullo. Ademais da súa localización privilexiada,

a fidelidade dos seus clientes é outra das claves do

establecemento. 

Francisco Marcos asumiu a dirección tras prexubilarse, cando a

xestión do Gran Hotel pasou a unha cadea hostaleira.

“Retomamos de novo a xestión directa e recuperamos a esencia

do Gran Hotel, á que lle debe a súa sona e grazas á cal estamos

a recuperar clientes fieis que deixaran de vir durante esa

etapa”. E cal é a esencia? “Os clientes percíbena desde que

entran pola porta, en cada detalle, pero, especialmente, no

trato persoal. A diferenza entre un hotel e un grande hotel é

que cada cliente se sinta especial, único”, considera o director

Pero se o Gran Hotel La Toja segue atraendo público despois de

cen anos é grazas ao seu Balneario, auténtico corazón do

establecemento hostaleiro e que lles debe o seu éxito ás

propiedades das súas augas mineiro-medicinais. Estas augas,

cunha temperatura de surxencia de entre 20º e 60º, son

especialmente indicadas para afeccións dermatolóxicas —aínda

que tamén posúen efectos beneficiosos sobre a pel sa—

doenzas reumatolóxicas, respiratorias, recuperación funcional

de lesións articulares e musculares… e teñen propiedades

relaxantes, tanto a nivel físico coma mental. 

Un gran mural de Úbeda recrea o uso terapéutico e lúdico das

augas e preside a entrada do Balneario e o Club Termal, de uso

exclusivo para os clientes do hotel. Encontrámonos ante dous

espazos para gozar da auga en todos os seus estados, con

modernas técnicas hidroterápicas ao servizo da saúde e o

benestar. 

Capela.

Campo
de golf.

Piscina termal.

Cuarto estándar.
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A agua: orixe do Gran Hotel

A orixe do Gran Hotel La Toja é a auga. Por unha banda, a

riqueza mineral e salutífera das augas desta pequena illa;

por outra, as augas mansiñas da Ría de Arousa; sen esquecer

aqueloutras augas dos meses de choiva que pintan de verde

a súa paisaxe. Din tamén que, coma o Taj Mahal, o Gran

Hotel naceu do amor que lle profesaba o seu primeiro dono,

o Marqués de Riestra, á súa segunda esposa, María Calderón

y Ozores, filla dos condes de San Xoán, que lle deu oito fillos

ao marqués. Aínda que a súa memoria se perdeu, non

aconteceu o mesmo coa da auga que está na orixe deste

balneario. 

Ata o século XVIII, a illa da Toxa estaba cuberta por unha

matogueira espiñenta, o toxo, que acabaría por lle dar nome.

Cando os habitantes da comarca ocuparon a illa para o

pastoreo e mais a labranza, atoparon o barro quente e

pensaron que agochaba un tesouro de ouro, custodiado por

un sarraceno armado cunha lanza de lume.

O auténtico tesouro da Toxa é ese barro e a auga quente,

aínda que sería un burro, cuxa existencia real ten amplas

fronteiras coa lenda, o artífice da descuberta das súas

benfeitoras augas. “El Colón de este nuevo mundo de salud

fue... un borrico”, relata Emilia Pardo Bazán nunha

monografía sobre a illa que acadou sona mundial. Conta a

O Gran Hotel goza dunha situación
privilexiada no corazón da Ría de Arousa.

Los manantiales eran desconocidos. No fue un
hombre quien por primera vez anunció sus virtudes

medicinales. El Colón de este nuevo mundo de
salud fue… un borrico. Un verdadero borrico,

cuadrúpedo, cubierto de mataduras y de tiña, al
que abandonaron, por no descoyuntarlo, en la

isla desierta. Y al cabo de algunos meses cual
sería la sorpresa del dueño al encontrar, en vez

de un esqueleto, al burro sano, saltando, con el
pelo tan reluciente que envidiaría la cabalgadura
de Sancho Panza. El animal se había revolcado

en las saludables lamas. Sus heridas
desaparecieron. Y no se levantó una estatua, pero

la merecía más que el perro diseccionado de
Inglaterra…

La isla de La Toja, 1911. Emilia Pardo Bazán
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Os afeccionados ao golf xogan
acompañados polo ruxerruxe
do mar e o frescor dos piñeiros.

lenda que na illa abandonaron á súa sorte un burro “cubierto

de mataduras y de tiña” para que pasase alí os seus últimos

días. Meses despois, cando o dono regresou á illa, en lugar

dun esqueleto atopou un burro de pelo lustroso e pletórico de

saúde. “El animal se había revolcado en las saludables lamas”

e as súas feridas desapareceran. Se aquela receita

funcionaba co asno, por que non coas persoas? O milagre

andou na fala da xente pola península do Grove e de alí ao

resto de Galicia, comezando así o principio do desenvol -

vemento turístico da illa.

Se o relato da condesa Pardo Bazán data de 1911, moito

antes, en 1841, don Antonio Casares, pioneiro da análise

química en España, certificou que as augas na illa se

compoñen de sodio, calcio, ferro e magnesio, e manan a

unha temperatura de entre 35º e 60º C.

En 1903, o marqués de Riestra, o home más rico de Galicia

—do que se dicía que España tiña 48 provincias e a restante

era súa— e propietario da illa, creou a sociedade La Toja

para explotar as súas augas e construíu un hotel-balneario,

unha fábrica de sales e xabóns e casas de recreo para

alugar.

O Gran Hotel, obra do arquitecto ourensán Daniel Vázquez

Gulías, abriu as súas portas en 1907 inspirándose nos

balnearios de Vichy e de Marienbad. Nese momento,

constaba de dous edificios conectados por unha galería: o

Casino, cun comedor para mil persoas e cuberto por unha

cúpula con lucernario, e o Pavillón de Cuartos. Catro anos

despois habíase inaugurar a ponte de 400 metros de

lonxitude que conduce á illa e que, naquel momento, se

converteu na máis longa de Europa. Ata aquela os clientes

accedían ao Gran Hotel en barca ou, se a marea baixa llelo

permitía, camiñando.

La Toja ha caído en manos de hábiles orfebres, los
cuales han puesto empeño en ofrecer al bañista, con

las excelencias de una instalación hidroterápica
sabiamente organizada, una residencia magnífica,

verdadero templo consagrado a la salud.

Santiago Ramón y Cajal
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Castelao, actor no Gran Hotel

Tras a morte do Marqués de Riestra, a propiedade do Gran

Hotel pasou en 1932 ao banqueiro Pedro Barrié de la Maza,

futuro Conde de Fenosa, mais antes, en 1916, como explica

Ana B. Gómez, autora do libro publicado co gallo do

centenario do establecemento, o Gran Hotel sería o estudio

de Miss Ledya, dirixida por Jesús Gil e Gil, “a primeira película

de ficción galega”. 

Miss Ledya conta cun actor de excepción, o mesmísimo

Castelao que interpreta a un pastor protestante. A trama

contaba as preocupacións dunha rica herdeira

norteamericana que desbarata as pretensións anarquistas de

asasinar aos reis de Suavia, e o elenco de intérpretes

conformábano membros da alta burguesía pontevedresa.

E ademais de acoller a primeira rodaxe cinematográfica

realizada en Galicia, o Gran Hotel supuxo tamén unha  obra

arquitectónica sobranceira ao se converter na primeira obra

galega de formigón armado.

Durante a Guerra Civil o Gran Hotel Balneario cumpriu a

función de improvisado hospital, ata que en 1945 chega a

que se denominaría gran reforma, onde se perde a

ornamentación que proxectara Vázquez-Gulías e se amplía

o hotel, que gaña en altura e aumenta o número de cuartos

para darlle cabida á crecente demanda turística. 

A Galicia dos soños

Cando abriu as súas portas, os exclusivos clientes do Gran

Hotel La Toja pagaban 22,7 pesetas en réxime de pensión

completa. Aquí buscou consolo á súa viuvez, con vinte anos,

La Chata, a Infanta Isabel II de España, acompañada pola

clase adiñeirada da época.

Lugar de encontros da realeza e de altos mandatarios, polo

Gran Hotel pasaron infinidade de personalidades: Emilia

Pardo Bazán, Ramón y Cajal, Severo Ochoa ou Salvador de

Madariaga probaron as propiedades mineromedicinais das

augas da illa. Tamén o fixeron Laxeiro, Lázaro Carreter,

Torrente Ballester ou Almodóvar e as súas paredes foron

testemuñas mudas de transcendentes reunións. 

Alí celebrouse, en 1989, o encontro do Club Bilderberg que

congregou a Henry Kissinger, exsecretario de Estado de EUA

e Nobel da Paz, Giovanni Angelli, expresidente de Fiat, o

multimillonario David Rockefeller, Lord Carrington, exse cre -

No Club Termal, os clientes
gozan de magníficas vistas
da Ría de Arousa.
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Os cuartos do Gran Hotel contan
con todas as comodidades
dun cinco estrelas.

tario xeral da OTAN, a raíña Beatriz de Holanda, os reis de

España e unha longa lista de mandatarios. Din as crónicas

que foron días de ceo azul e temperaturas afables nos que a

illa se converteu nun fortín, dada a relevancia dos seus

hóspedes. De feito, esta foi a única ocasión na que a reunión

do Club Bilderberg tivo lugar en España.

Pedro Masó foi outro deses clientes que, ano tras ano, elixía

o Gran Hotel La Toja para pasar longas tempadas. Para o

cineasta, que xa finou, o Gran Hotel formaba “parte da súa

vida” e mesmo deixou constancia de como foi a primeira vez

que acudiu ao mesmo:

Desde la terraza de mi cuarto contemplé admirado
la mar en calma y todo cuanto me rodeaba. El

profundo silencio sólo roto por el vuelo de las
gaviotas comenzó a invadirme sintiendo una calma

infinita. Una paz interior se fue apoderando de mí
y, en unos instantes, quedaron atrás los problemas,

la angustia, el agotamiento, la ansiedad…
De repente, me sentí un hombre nuevo.

Alí filmou escenas das súas series de televisión máis

recoñecidas; alí foron crecendo os seus fillos, e alí refuxiá -

base para escribir. 

E no Libro de Ouro do Gran Hotel unha dedicatoria moi

especial asinada en 1983 por outro premio Nobel prendado

do establecemento:

Mis mejores recuerdos, un lunes de lluvia y de
viento, como en la Galicia de los sueños.

Gabriel García Márquez

Poucas anécdotas contan dos hóspedes: “a confidencialidade

e discreción é unha das nosas máximas”, afirma o seu

director, aínda que algunha transcendeu, como o episodio

que falaba da devoción do aínda Infante Juan Carlos pola

empanada de croques da cociñeira Carmen Sanmartín cando

el estudaba na Escola Naval de Marín en 1957, ou aquela vez

que a reina de Bélxica, nunha das súas visitas, asegurou que

nunca probara “repostería tan rica”.

Seguimos a charlar, e algunha confidencia máis

conseguimos: “Laxeiro foi un dos clientes máis afables, facía

bromas con todo o mundo; e Severo Ochoa un dos máis

entrañables e humildes”, contan dúas traballadoras do Gran

Hotel desde hai máis de 20 anos. 
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Unha das terrazas do Gran Hotel
preparada para a celebración
dunha voda civil.

Amplia oferta hostaleira

O cuarto 223 era o preferido de Pedro Barrié de la Maza. É

unha magnífica suite cunha gran terraza que goza, coma os

demais cuartos que dan ao leste, dunha vista panorámica da

ría de Arousa.

O Gran Hotel La Toja dispón de 199 cuartos entre estándar

e suites, moitos con terraza e vistas ao mar ou aos xardíns

que o arrodean. O hotel, como corresponde a un cinco

estrelas, conta con suites presidenciais e suite real, xogo de

cubertos de prata, cristal Schott e mantelería de liño, sen

esquecer as recomendacións gastronómicas do chef Enrique

Martínez. Dispón ademais dun pavillón de congresos e de

salóns que unen tecnoloxía, funcionalidade e versatilidade

para a organización de congresos ou reunións, unha variada

oferta deportiva, desde tenis ou pádel, ata golf ou natación,

xunto á posibilidade de practicar deportes náuticos, rutas

ciclistas, rutas a pé...

Descuberto o tesouro da illa da Toxa, este segue baixo terra

atraendo  infinidade de visitantes. Como hai máis dun século,

no corazón das Rías Baixas, o Gran Hotel La Toja continúa

dando a coñecer Galicia no mundo, dinamizando

turisticamente unha comarca abondosa en encantos: a Galicia

dos soños á que se referiu Gabriel García Márquez. �

Península do Grove
A illa da Toxa está unida por unha ponte á vila mariñeira do Grove,

declarada municipio de excelencia turística; unha península

enclavada nas Rías Baixas, no corazón turístico de Galicia, a uns

trinta quilómetros de Pontevedra. 

Arrodeada de mar, é ese mar o que determina a paisaxe e a

gastronomía desta terra que, cada mes de outubro desde hai máis de

40 anos, celebra unha festa de exaltación do marisco. Desde a illa

da Toxa o visitante pode percorrer paisaxes atlánticas, como a

extensa praia da Lanzada ou o complexo intermareal e reserva

ornitolóxica Umia-O Grove, as calas da Ría de Arousa, practicar

deportes náuticos ou realizar rutas a pé.
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citas

FOTOGRAFÍA

Un total de 350 pezas orixinais e centos de

documentos e imaxes conforman a mostra

Cen por cen Seoane. Coincidindo co seu

centenario, vén ser a maior exposición

sobre o artista galego que se fixo nunca,

coproducida canda a Fundación Luis

Seoane. Xosé Díaz, unha das persoas que

máis e mellor coñeceu ao artista, é o

comisario, que nos agasalla cunha

estrutura do contido en cen seccións

para mostra a riqueza e complexidade

da personalidade deste creador

plástico, promotor de empresas

culturais, deseñador, editor, escritor

e xornalista. A exposición está

composta por 350 obras orixinais

tanto de Seoane coma doutros

artistas que tiveron relación con el;

220 documentos orixinais (libros,

álbums, textos autógrafos, dedi -

catorias, cartas…) e 130 repro -

ducións, moitas delas fotográficas,

referidas á súa vida.

A montaxe destaca tamén a faceta de

Luis Seoane como activista político, á

beira do republicanismo, o gale -

guismo e o antifascismo. O artista

defendeu estas ideas ao longo da súa

vida, na Compostela universitaria e

na galeguista cidade da Coruña dos

anos trinta e tamén na cidade de Bos

Aires dos anos corenta, lugar de

acollida de emigrantes e exiliados

que, coma Seoane, enriqueceron a

paisaxe da gran cidade, un dos

lugares máis importantes na súa

traxectoria artística
.

Cando se cumpren tres anos do pasamento de Virxilio Vieitez, o MARCO expón a esperada

retrospectiva deste fotógrafo. A existencia dun importante arquivo familiar que garda a totalidade

da súa produción, fixo posible unha investigación a fondo. Ademais dos traballos máis coñecidos

de Vieitez, preséntase unha grande cantidade de obras inéditas, entre elas fotografías en cor e

vintage. A mostra inclúe un total de 293 fotografías, das que máis da metade son traballos

inéditos, ás que se suman os 157 vintage exhibidos en vitrinas. Unha sala biográfica e a

proxección do documental Virxilio Vieitez. Más allá del oficio, completan o discurso expositivo. A

exposición de Virxilio Vieitez poderá verse máis adiante nas salas de Fundación Telefónica en

Madrid, para viaxar despois a outras cidades. O arquivo de Virxilio Vieitez conforma un importante

patrimonio cultural conservado en Soutelo de Montes (Pontevedra), o pobo no que naceu o

fotógrafo en 1930 e no que traballou case toda a súa vida. A súa filla, Keta Vieitez, expuxo por

primeira vez as fotografías do seu pai nunha mostra autoproducida e presentada en 1997 no seu

pobo natal, e que incluía algunhas das que posteriormente serían consideradas as grandes obras

de Vieitez. Ademais das fotografías xa coñecidas, que podemos considerar clásicos da fotografía

española, a exposición inclúe unha serie de traballos inéditos, seleccionados tras un longo período

de estudo, capaces de desvelar a orixinalidade que posuía Vieitez á hora de interpretar o xénero

do retrato fotográfico. 

CEN POR CEN SEOANE

LUGO, Centro Sociocultural Caixa Galicia. Ata o 8 de maio.

ACTIVISMO CREATIVO
Dorotea do Cará, Soutelo de Montes, 1960-61.

VIRXILIO VIEITEZ, MÁS ALLÁ DEL OFICIO

VIGO, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Ata o 24 de abril.

Las hermanas, 1974.
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Un centenar de obras de Picasso chegan a Ferrol. A través dunha colección encargada polo

marchante francés Ambroise Vollard, descubrimos a mostra Suite Vollard, cen gravados

realizados por Picasso entre 1930 e 1936 para o propio marchante, que foron sacados á

luz nunha poxa en Sotheby’s o pasado

ano.

Estamos ante unha das series de

gravados máis importantes do xenio e de

toda a historia da arte, só comparable

en calidade e extensión ás realizadas

anteriormente por Rembrandt e Goya.

Obras de incalculable valor histórico e

artístico agochadas durante máis de

corenta anos nunha caixa de caudais

dun banco parisiense.

Trátase dunha colección de estampas

realizadas coas técnicas de augaforte,

augatinta, augada, punta seca, buril ou

rascador. Estas combinacións fan da

serie unha escolma de gran riqueza,

onde acusa a influencia da arte helénica.

Son gravados especialmente des -

tacables pola acertada  mes   tura entre

técnica e temática, achegando unha

profunda cohesión dentro da súa

variedade.

ISAAC DÍAZ PARDO, PINTURAS E FRACASOS

A exposición Isaac Díaz Pardo. Pinturas e fracasos conta con máis de

medio centenar de pezas orixinais e emblemáticas do artista

santiagués. As obras seleccionadas polo propio Díaz Pardo proceden, na

súa maioría, da súa colección persoal e de coleccións privadas, e tiveron

grande importancia na súa faceta como pintor e ilustrador en diferentes

etapas creativas. A selección de obras manifesta a diversificación da

actividade de Díaz Pardo en campos como a cerámica, o debuxo, o

deseño de carteis especialmente para o teatro ou a faceta como

intelectual e emprendedor de proxectos culturais comprometido co seu

tempo e con Galicia. 

Do mesmo xeito e de carácter innovador, Díaz Pardo inclúe no catálogo

da exposición un texto breve autobiográfico no que rememora

momentos da súa vida percibidos desde a sensibilidade que lle outorga

a súa longa existencia. Pinturas e fracasos recolle obras que influíron

en aspectos da actividade intelectual de Díaz Pardo concentrando a

súa paixón creadora e a súa vinculación constante coa actividade

artística.

FACETA PICTÓRICA E ILUSTRADORA

SUI TE VOLLARD

A
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Santiago de Compostela, Casa da Parra. Ata o 15 de maio.

O MELLOR PICASSO

FERROL, Fundación Caixa Galicia. Ata o 22 de maio.

ABRIL

Festa da Ostra
de Arcade

Soutomaior (Pontevedra).
Días 2 e 3

Semana Santa de Cangas
Cangas (Pontevedra).

Do 15 ao 22

Semana Santa de Viveiro
Viveiro (Lugo).

Do 15 ao 24

Semana Santa de Ferrol
Ferrol (A Coruña).

Do 17 ao 24

Mostra do Encaixe de
Camariñas

Camariñas (A Coruña).
Do 20 ao 24

Feira do Queixo
Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Día 21

Festa da Lamprea
Arbo (Pontevedra).

Do 22 ao 24 

Feira dos Cabalos de 
San Ramón de Moeche

Moeche (A Coruña).
Día 23

Festa do Viño do Val de Quiroga
Quiroga (Lugo).

Días 23 e 24

Festa da Augardente
Portomarín (Lugo).

Día 24

Feira do Viño do Ulla
Vedra (A Coruña).

Día 10

MAIO

As Quendas
Mondoñedo (Lugo).

Do 30 abril ao 1 maio

Festa da Troita
A Pontenova (Lugo).

Día 1

Festa de degustación da
Ternera Gallega

Láncara (Lugo).
Día 1

Os Maios
Ourense.

Día 1

Feira do Pan de Carral
Carral (A Coruña).

Días 14 e 15

Autorretrato, 1944.

Minotauro ciego guiado por una niña, 1934.

REVISTA TURGALICIA nº 19 GAL:Maquetación 1  11/4/11  09:21  Página 77



78 Turismo de Galicia Abril - Xullo

A
p

u
n

ta
m

en
to

s

MÚSICA CLÁSICA

MÚSICA ELECTRÓNICA

GALICIA CLASSICS,

30 CONCERTOS EN SETE CIDADES GALEGAS 

SONAR GALICIA 2011, UNHA TRINTENA DE
ACTUACIÓNS NA SÚA SEGUNDA EDICIÓN

Galicia Classics, unha iniciativa da Xunta de Galicia e da S.A. de Xestión do

Plan Xacobeo coorganizada por Novacaixagalicia, recolle a estela do Xacobeo

Classics e nace co obxectivo de ofertar concertos de primeira calidade para

complementar as programacións musicais que xa existen en Galicia, aportando

actuacións de primeiro nivel internacional, sen esquecer a música de autores

galegos. Deste xeito, ata decembro, programáronse preto dunha trintena de

concertos de música clásica nas sete cidades galegas. Entre os artistas que actuarán

por primeira vez en Galicia atópanse algúns dos nomes máis destacados da dirección

orquestral do momento, como o francés

Georges Prête, o finlandés Essa Pekka-

Salonen ou o ruso Yuri Simonov. Galicia

Classics estará estruturado en seis

grandes ciclos: Grandes Orquestras,

Grandes Voces, Grandes Intérpretes,

outro destinado á ópera e Made in Galicia

e En Xira. Un artista de talla internacional

que participará no ciclo Galicia Classics é

o violonchelista Mischa Maisky que

ofrecerá dúas sesións únicas na igrexa de

San Martiño Pinario de Santiago de

Compostela.

O Festival Internacional de Música Avanzada Sónar Galicia 2011

levará á Coruña unha trintena de actuacións de artistas nacionais e

internacionais de primeiro nivel. A segunda edición de Sónar Galicia,

froito da colaboración entre Avanced Music e a Xunta de Galicia,

permitirá consolidar a bicapitalidade do festival, iniciada no Xacobeo

2010, e facer un percorrido polas múltiples caras da electrónica actual.

A programación de Sónar Galicia 2011 inclúe a varios dos máis

destacados artistas do panorama internacional da actualidade, a maioría

dos cales actuarán por primeira vez na Coruña. Shackleton, James

Holden e The Gaslamp Killer formarán parte desta programación xunto

a M.I.A., Magnetic Man, Underworld, Die Antwoord, Cut Copy, Boys Noize

ou Buraka Som Sistema, entre outros. O programa de Sónar Galicia 2011

incluirá tamén interesantes propostas do panorama musical galego como

o proxecto audiovisual de Caino & Zinquin, o pop electrónico de Colectivo Oruga, o funk

orgánico de Dj Ino & La Keise Band, e a versatilidade dos djs Judah, Galis 115, Dj Sith,

Dr. Think, Wasildoski e Ningunos DJs.

A CORUÑA. Días 17 e 18 de xuño.

citas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, San Martiño Pinario. Días 7 e 9 de xuño.

Raigame
Celanova (Ourense).
Día 17

Festa da Troita
Ponte-Caldelas (Pontevedra).
Días 28 e 29

XUÑO

Corpus Christi
Ponteareas (Pontevedra).
Día 26

Mostra de Viños da Ribeira Sacra
Pantón (Lugo).
Días 4 e 5

Viño Tinto do Salnés
Barrantes-Ribadumia (Pontevedra)
Días 3, 4 e 5

Feira de Primavera
O Páramo (Lugo).
Días 10, 11 e 12

Festa do Viño.
Barro (Pontevedra).
Días 17, 18 e 19

O Corpiño
Losón-Lalín (Pontevedra).
Días 23 e 24

San Xoán
Noite do 23 ao 24 

XULLO

Ofrenda do Reino de Galicia ao 
Santísimo Sacramento
Lugo.
Día 3

Rapa das Bestas
Sabucedo, A Estrada (Pontevedra).
Dias 1, 2, 3 e 4

Festa do Pan de Cea
Cea (Ourense).
Día 3

Festa do Polbo
(Mugardos).
Día 9

Festa da Lamprea Seca
Arbo (Pontevedra).
Día 25

Día do Apóstolo.
Santiago de Compostela (A Coruña).
Día 25

Romaría da Fraga
As Pontes (A Coruña).
Día 25

Procesión das Mortallas
Ribarteme-As Neves (Pontevedra).
Día 29

Mischa Maisky.

Tiger & Woods.
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BTT
Galicia, novo destino

para a bicicleta todo terreo

800 ANIVERSARIO DA 
CATEDRAL DE SANTIAGO

XOSÉ NEIRA VILAS
“Algo arxentino, moi cubano e

rotundamente galego”

MANDEO
Paraíso fluvial
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