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Bardabás é patrimonio
e natureza
Propoñemos unha visita a unha vila que abrangue desde tesouros patrimoniais a
unha sorprendente natureza que nos deixa descubrimentos como o Tangaraño,
un penedo que agocha unha lenda. Ás xoias do románico súmase a riqueza
etnográfica e cultural que fan de Barbadás o primeiro concello galego que acolle
un museo dedicado á gaita de fole. Queres perderte con nós polas súas rúas e
polos recunchos máis recónditos? Achégate! >>> 2-3

Camiñar... e non só!
De andainas e lendas

I Romaría Feminista Debate, teatro e
música para reivindicar a igualdade

Axenda Gastronomía: Bardabás a Bocados
Para ver! Museo Etnográfico de Loiro
e Museo da Gaita de Fole

Para non te perder! Mapa
Selfie Xosé Manuel Fírvida, tenente de alcalde
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Barbadás
tornarase
violeta
coa súa I
Romaría
Feminista
Igualdade O Concello de
Barbadás converterase o
sábado 29 de setembro
na capital da igualdade
coa celebración da I
Romaría Feminista, que
se desenvolverá baixo
o lema “Logo do 8M,
camiñamos”, toda unha
declaración de intencións
para un evento que quere
invitar á reflexión conxunta
e a facer do feminismo un
movemento sólido e con
futuro.

TAMARA MARTÍNEZ
PASTORIZA Fotos: CEDIDAS

O feminismo galego ten unha
nova data que apuntar no calendario. O 29 de setembro
Barbadás acollerá a I Romaría Feminista, un evento
pioneiro que reúne dentro
do seu programa diversas
actividades: catro mesas de
debate nas que participarán
mulleres chegadas de diversos ámbitos do profesional
e da loita feminista, concertos musicais, espectáculos
de microteatro e poesía, un
xantar popular, postos na rúa
a cargo das mulleres emprendedoras de Barbadás e
outras voluntarias e até un
espazo de conciliación para
nenos e nenas, pensado para

facer desta primeira romaría
un lugar inclusivo e comprensivo coa realidade das
mulleres.
Ánxela González, concelleira de Cultura, Mocidade
e Igualdade de Barbadás,
defende o 8M como un
movemento transversal que
“non debe quedarse nun
espellismo senón que ten
que avanzar”. “Vivimos nunha
sociedade que está considerando o feminismo unha
moda, e é bastante perigoso,
por iso mesmo é importante
educar e facer pedagoxía.
Estes debates non só están
enfocados ás persoas que xa
estamos concienciadas coa
igualdade, senón tamén a
aquelas que poidan iniciarse
dalgún xeito no feminismo”

explicou a edila. Amais, a
concelleira cre que esta
romaría “é unha alternativa
ás típicas festas de verbena, tan machistas e nas que
as mulleres son totalmente
cousificadas”.
Programa
A xornada comezará a
partir das 11 horas coa mesa
“Despois do 8M... que?, na
que participarán a Marcha
Mundial das Mulleres, a
Plataforma Feminista Galega e o colectivo estudantil
Curuxa Feminista. Ximena
González, da MMM, insiste
na importancia de organizarse a nivel local, e confía en
que a romaría sexa a ocasión
perfecta para a xestación
dun colectivo feminista en
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Os concertos
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Barbadás: “Desde a Marcha
queremos facer un feminismo que constrúa, non só un
movemento de acción-resposta contra o feminicidio.
Queremos construír unha
axenda propia e alternativa”.
Pola súa parte, Pilar
Estévez, da PFM, exporá as
pautas a seguir polo seu
colectivo á hora de desenvolver a próxima folga
xeral do 8 de marzo, unha
greve que define como “non
patriarcal nin ao uso”, e pola
cal “deberemos fixar novas
prioridades e novas formas
de entendela”. Precisamente
é na necesidade de “autocrítica para non caer en dinámicas pouco inclusivas ou
interseccionais” na que afonda Antonella Rodríguez, do

Este evento
pioneiro
componse de
mesas de debate,
concertos
musicais,
espectáculos de
microteatro e
poesía

colectivo Curuxa Feminista,
quen defende a necesidade
de “escoitar as voces de
todas as mulleres para crear
un movemento que nos
represente a todas”.
Despois deste primeiro
debate, Nuria Vil e Vanessa
Glemsel representarán, as
12 horas, o recital de poesía
“Dúas gamberras e un micro”, para dar paso á segunda palestra “Comunicadoras:
O impulso do feminismo”, na
que participarán xornalistas
de distintos medios: Cristina Huete de El País, Andrea
Méndez do colectivo Xornalistas Galegas, Fernanda
Tabarés de Voz Audiovisual
e Susana Pedreira de Onda
Cero Pontevedra. Esta última
explicaba en declaracións a

Sermos Galiza a importancia
de normalizar programas e
contidos nos que as voces
femininas sexan maioritarias
e os temas a tratar totalmente universais, fuxindo do
tópico de que as mulleres
só poden falar de feminismo ou de temas ligados á
muller. Fernanda Tabarés
porá o foco na realidade das
redaccións, “nas que hai un
grande traballo pedagóxico
das mulleres xornalistas en
relación cos homes”.
Xa despois do xantar
no espazo gastronómico
da romaría, chega, ás 16.30
horas, a terceira mesa de
debate “Violencias feminicidas: Propostas de futuro”, na
que interveñen a especialista
en igualdade Carme Adán,
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A música correrá ao cargo
de Xestreu, De Vacas,
The Tetas Van e Sés,
artistas que unen a
súa música co compromiso feminista
e que comezarán
as súas actuacións
a partir das 20.30
horas. Xestreu forma
parte dunha asociación cultural que tamén
organizou, o pasado 25 de
novembro no local rural A Arca
de Noe (Vilar de Santos), un
acto feminista con charlas protagonizadas por mulleres vítimas do maltrato, un concerto e
venda de camisolas cuxa recadación foi doada integramente
a unha asociación de Vigo
contra a violencia de xénero.
O título do seu primeiro álbum,
Non me toques a saia, fai referencia á violencia machista, e,
lonxe de ser un recompilatorio
de canción protesta, é un disco
de pezas tradicionais chegadas
de Galiza e doutras partes do
mundo. “Facemos un labor de
recollida de cantigas tanto de
aquí como doutros países e
maioritariamente as que cantan
son mulleres. Quixemos que
o noso traballo se titulase así
como homenaxe a todas elas.
Transmiten desinteresadamente a súa sabedoría popular
e non deben ser deixadas no
caixón do esquecemento, pois,
sen elas, a maior parte destas
cantigas non se terían conservado”, explica Celia Garrido,
unha das compoñentes de
Xestreu.
Pola súa parte, Lucre Gil,
vocalista de The Tetas Van, insiste na importancia de educar
no feminismo.

a xuíza Paz Filgueira e a
portavoz da asociación
contra a violencia de
xénero Si, hai saída, Marta
Engroba.
Ás 18.45 horas e logo
da peza de microteatro
creada e interpretada
por Marta Pérez, “Sofía”, chega a derradeira
palestra, integrada por
mulleres políticas baixo o
nome de “Políticas locais
de igualdade: Un encontro
necesario”, onde participan a alcaldesa de Allariz
Cristina Cid, a concelleira
de igualdade de Barbadás Ánxela González, a
concelleira de PSOE en
Lalín Celia Alonso e a
concelleira de Compostela Aberta Marta Lois.
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Bardabás a Bocados
III Edición do concurso de petiscos

21 estabelecementos
hostaleiros
Do 13 ao 15 de setembro

Do 13 ao 15 de
decembro,
21 estabelecementos
hostaleiros
de Barbadás participarán na
III edición do concurso de
petiscos, que naceu para
promover e pór en valor a
gastronomía e a cultura dos
petiscos. Outorgaranse dous
premios, un deles decidido
por un xurado profesional e
outro resultante dunha vota-

ción popular. A clientela que
participe na votación, optará
a catro tarxetas de 50 euros
para consumir no comercio
local.
As degustacións do público poderán efectuarse o
xoves 13 de setembro de 19
horas a 23 horas, o venres 14
de 12 horas a 15 horas e de 19
horas a 23 horas e o sábado
15 de 12 horas a 15.30 horas e
de 19 horas a 22 horas.
O certame ofrecerá

ademais diversas actividades
de animación durante as tres
xornadas. O xoves encetará co
pregón de “Os bandullos Salvaxes”. O venres, na xornada de
tarde, terá lugar un obradoiro
de merenda saudábel elaborada polas crianzas e, pola noite,
celebrarase o I Encontro de
cantos de taberna, onde cada
grupo fará un percorrido diferente polos estabelecementos
participantes animando coa
súa música e canto tradicional.
O sábado pecharase o certame
coa presenza da finalista de
MasterChef Ketty Fresneda.

Para ver!

Toda unha viaxe ao pasado

Museo O Concello de Barbadás traballa no impulso do Museo Etnográfico
de Loiro, un proxecto que conta coa implicación da veciñanza, que cedeu
obxectos e imaxes para a súa inauguración, no mes de abril.
REDACCIÓN Fotos: LUÍS BAÑOS

En abril de 2018 abriu unha
exposición fotográfica e de
obxectos da vida cotiá do
século XX que representa a
memoria viva da parroquia
de Loiro que é o cerne do
Museo Etnográfico de Loiro.

Foron as veciñas e veciños
quen lle deron vida a este
espazo, situado no Local
Social de Loiro. Campo,
escola, igrexa… son varios
os ámbitos que gozan de
protagonismo na colección
á que lle deron vida todas
e todos.

Así, o museo etnográfico
que está a pórse en marcha
é xa toda unha lección de
historia que vai desde aparellos do agro a máquinas de
escribir, chancos de zapateiros, muíños de café, ferros
de pasar ou a ferramentas,
entre moitos outros obxec-

tos. Entrar no Local Social
de Loiro equivale a abrir un
libro de Historia que percorre o inicio até o final do
século XX e no que ocupan
un papel principal os oficios.
E é que en Loiro había desde
unha fábrica de maletas a
costureiras, pasando por

leiteiras que levaban o
leite en burro até a cidade
de Ourense. Diso queda
constancia nas fotografías
recuperadas en distintas
vivendas da parroquia. Con
“Loiro, na memoria” somos
quen de facermos unha
viaxe no tempo.
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Para non te perder!
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Para ver!
REDACCIÓN
Fotos: LUÍS BAÑOS

Tras anos de abandono
do proxecto que estaba
chamado a ser a Casa da
Música, o actual Goberno
local puxo en marcha en
Barbadás o Museo da Gaita
de Fole, o primeiro destas
características na Galiza.
Trátase dunha iniciativa
que evidencia a aposta do
equipo de goberno pola
cultura e que recupera
para a veciñanza un edificio
construído hai 13 anos con
fondos europeos e que,
até o deseño do Museo da
Gaita de Fole, permanecía
no abandono.
Un gran mural no patio
do equipamento convídanos a entrar na historia
da gaita, o instrumento
por excelencia da música
galega. As súas orixes,
vinculadas á aristocracia,
e a súa popularización
son debulladas no museo,
que ademais de xogar coa
vista, empraza as persoas
visitantes a se deixaren
engaiolar polo son da gaita
nas distintas épocas da
historia. A través de paneis
explicativos, a mostra percorre máis de mil anos de
historia.
O autor intelectual do
proxecto, Paulo Gonçalves,
explica que a historia da
gaita de fole na Europa dos
últimos mil anos “é un camiño fascinante que revela
un instrumento altamente
apreciado por nobres e por
labregos, intensamente
empregado en salóns aristocráticos e en actividades
rurais. Dicotomía case úni-

Todo sobre a
gaita de fole

ou en posicións que
suxiren contextos de
execución de música-arte.
Renacemento
Entre 1440 e 1620 a
gaita de fole pasa por
notábeis inovacións
tecnolóxicas nos círculos sociais das clases
altas e asístese a unha
crecente representación
en ambientes populares, onde se emprega
a grande gaita con
bordón. No Renacemento prodúcese
o acrescento dun
segundo ronco. Na
cidade desenvolverán un papel esencial
para a vida das xentes
da música en xeral, as
guildas. Sexan confrarías relixiosas, gremios de artesáns, ou
corporacións de oficio.
Un bo sinal da saúde da
gaita de fole no Renacemento é a súa presenza
en importantes escritos
dos grandes teóricos da
época.

Museo Froito da súa
aposta pola cultura,
o Goberno local de
Barbadás abriu en 2017
o Museo da Gaita de
Fole, o primeiro espazo
expositivo aberto no
concello e o primeiro de
Galiza que se dedica á
gaita de fole, todo un
símbolo do país.
ca entre os instrumentos musicais e causa de confusións
constantes nas tentativas de
explicacións da súa posición
na historia xeral da música”.
O Museu da Gaita de fole
de Barbadás, afirma Gonçalves, naceu “con vontade de
dar luz alí onde hai negra
sombra, de dar a coñecer
aquilo que puder aínda ser
descoñecido”. Faise isto
desde as dúas dimensións
do instrumento: a popular e a
aristocrática.
Idade Media
No espazo dedicado ao
instrumento evidencíase que
a gaita era frecuentemente

tocada por
raíñas e reis
e por importantes figuras
bíblicas e míticas ao longo
da Idade Media. Sinálase que
nunha das obras literarias e
musicais máis importantes
da Idade Media, as Cantigas
de Santa María, represéntanse cinco gaitas de fole
en tres iluminuras: 260, 280
e 350. Son tres clases de
instrumento nas que pode ser
categorizada grande parte da
diversidade da gaita de fole
na Europa: chorus, pequena
gaita con bordón e grande
gaita con bordón.

Na sua dimensión de instrumento alto (forte), a gaita
de fole aparece en banquetes, danzas cortesás, ou xustas e torneios e como instrumento baixo (débil), aparece
en situacións sociais de ocio

A través de paneis
explicativos, a
mostra percorre
máis de mil anos
de historia

Barroco
Nos séculos XVII e XVIII
a gaita de fole na súa dimensión aristocrática vive
momentos de esplendor.
A gaita protagoniza entón
tratados para a aprendizaxe do instrumento até
un repertorio que abrangue todos os xéneros
e as instrumentacións
empregadas no momento
na música seria, instrumental como vocal, quer
de cámara quer teatral ou
espectacular.
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Roteiros Barbadás é un paraíso natural
en que desfrutar camiñando. De entre as
numerosas pistas para realizar sendeirismo
e BTT, propoñemos tres andainas, a
ruta do Tangaraño; a da Valenzá até San
Bieito de Cova de Lobo e un paseo para
coñecer Barbadás nun día.
REDACCIÓN
Fotos: LUÍS BAÑOS

Encetamos a nosa proposta
para coñecer a natureza
de Barbadás na Parada,
cun roteiro circular de
dificultade moderada que
percorre unha distancia de
6,77 quilómetros. Lévanos
ao Tangaraño, un lugar cheo
de lenda que durante anos
foi considerado máxico. Trátase dun enorme penedo
asentado sobre outros penedos e situado de maneira
que unha persoa pode pasar por debaixo del agachada. Dentro, nun recuncho,
hai unha poza que sempre,
sexa inverno ou verán, está
cuberta de auga.
Dicíase que tres mulleres tiñan que pasar as
crianzas entangarañadas
polo buraco da Pedra do
Tangaraño. Quitábanlle a
roupa vella á nena ou ao
neno e pasábano de fóra
cara a dentro do penedo
sobre o charco de auga.

A continuación, vestían a
crianza con roupa nova,
abandonando alí a que
levaba posta. Facíanse tiras
coa roupa vella e deixábanse
atadas nas polas de camiño
ao templo.
Ao penedo adxudícanselle propiedades curativas,
sobre todo para enfermidades da pel: as verrugas,
tumores, bocio, feridas e
raquitismo das crianzas (enfermidade coñecida como
tangaraño).
Subir até este lugar
permítenos contemplar

unhas vistas excepcionais
de Ourense. Trátase dun
punto moi visitado durante
a romaría do San Bieito da
Cova do Lobo por milleiros
de persoas que acoden en
peregrinación.
San Bieito da Cova do Lobo
Outra ruta que propoñemos
é a da Valenzá até San Bieito
de Cova do Lobo, denominación que vén da crenza
de que o mesmo San
Bieito andaba fuxindo por
aqueles montes e escondeuse nunha cova do lobo.

Barbadás… nun día!
Para coñecermos Barbadás
nun día, camiñamos de Sobrado a Bentraces até chegarmos
a Loiro. En Sobrado, comezamos o percorrido visitando a
Capela de San Xoán do Bispo,
unha pequena construción de clara
orixe neogótica
situada no campo
da festa. No mesmo pobo de Sobrado
do Bispo, podemos
visitar o exterior do
convento do colexio
“Madre de Dios” e
a uns pasos de aí a
Igrexa de Santa María
de Sobrado, templo
de orixe románica do
século XIII. No seu
interior destacan os
grandes contrafortes e
as ménsulas decorativas do tellado. Ademais, na súa fachada
lateral atopamos un
estilo gótico con arco
apuntado, coroado
pola arquivolta e no
seu interior destaca
un retablo de
orixe barroca,
construído nunha modificación
do século
XVII.
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Andainas con lendas

É esta unha andaina circular,
de dificultade moderada, e
que percorre 9,8 quilómetros.
Saíndo desde A Valenzá con
dirección ás Lamas (Parada)
contémplase o penedo do
Tangaraño. Atravesando o
bosque, chegamos á capela e
visitamos a cama de San Bieito, outro penedo con forma de
santo.
Após a visita, seguimos
polo límite entre Barbadás
e Toén, pasando por rúas
medievais onde poderemos
observar brasóns incrustados
nas antigas casas nobres do
municipio. Camiño da aldea
abandonada dos Muíños, observamos a súa fervenza para,
a continuación, partirmos
seguindo o río dos Muíños,
por un bosque de ribeira, até A
Valenzá.

CADERN O
deVerán

Camiñar… e non só!

Dicíase que ás crianzas
entangarañadas tiñan
que pasalas tres mulleres
polo buraco da Pedra do
Tangaraño (á esquerda);
abaixo, capela de San Xoán
de Sobrado do Bispo.

Consulta neste QR a ruta
A Valenzá - San Bieito.

A continuación, achegámonos até a parroquia de
Bentraces para gozarmos do
seu centro histórico, onde
podemos observar as vivendas que se unen unhas a
outras por enriba das rúas, e
a edificación do forno. Tamén
podemos visitar a Igrexa de
San Bieito. Un pouco máis
arriba atópase o Pazo de Bentraces, datado do século XV.
Aínda que non é visitábel,
son salientábeis as súas
chemineas barrocas e o
seu impresionante xardín.
Foi residencia episcopal do
Mosteiro de Celanova.

Ao Tangaraño
adxudícanselle
propiedades
curativas, sobre
todo para
enfermidades
da pel
Após comer en calquera dos estabelecementos
de hostalaría do concello,
visitamos Loiro, percorremos as súas rúas e prazas e
coñecemos a Igrexa de San
Martiño, que foi construída
no século XII e modificada posteriormente. A
súa portada occidental
presenta claras influencias da Catedral de
Ourense.

Selfie
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Xosé Manuel Fírvida

Tenente de alcalde de Barbadás

→

Barbadás é moito máis que un concello dormitorio
pegado á cidade de Ourense, que é a imaxe que
pode ter moita xente. Barbadás está aínda por descubrir,
ten moitas potencialidades, mais durante anos o que se
fixo foi unicamente promover unha construción abusiva.
Mais iso cambiou. Temos uns espazos naturais e unhas
parroquias que merecen ser coñecidas, temos recursos
que queremos poñer en valor a través de roteiros para
coñecer natureza, lendas, patrimonio…
Apostamos en prestar servizos públicos de calidade,
desde para crianzas e mocidade –escolas infantís,
campamentos… – até para as persoas maiores; para todos
os tramos de idade. Estamos implicados en promover a
cultura e aí están exemplos como o Museo da Gaita de
Fole, aberto nun edificio antigo que levaba desocupado 12
anos. Ten un espazo expositivo onde se recolle a historia
de todos os usos da gaita de fole, desde o século XI á
actualidade. Temos un obradoiro onde se recupera a
construción de instrumentos tradicionais.

→

Xoán costa

O Concello de Barbadás ten máis de vinte entidades
de poboación. Na sopa aparecen trece (Barbadás,
Bentraces, Cimadevila, Fousillón, Godexás, Lamas, Loiro,
Mondideu, Parada, Piñor, Pipileira, Valenzá e Vilaescusa).
Localízaas e ten en conta que para a súa correcta
denominación algunhas levan artigo (que non aparece
na sopa). Na imaxe, San Martiño de Loiro.

→

Queremos que en Barbadás todo o mundo se implique
nas actividades e que toda a xente do país coñeza o
noso municipio. Temos en proceso de apertura o Museo
Etnográfico de Loiro, na parroquia que leva ese nome e
que era moi rica en cereais e gando. Cando se inaugurou
o museo, fíxose unha recollida de obxectos por toda a
parroquia e a xente entusiasmouse, achegando cousas que
tiña esquecidas e abandonadas en faiados, adegas… De aí
naceu este museo etnográfico.
Que recomendaría visitar en Barbadás? Estes dous
museos. Tamén a Pedra do Tangarallo, onde se lle
quitaba o tangarallo ás nenas e nenos que se cría que
padecían ese mal, nenos desnutridos, que tiñan raquitismo.
Está no epicentro de tres igrexas históricas. É unha pedra
moi grande que está nun roteiro que estamos recuperando,
que vai das Lamas a San Bieito da Cova do Lobo. Está
asentada sobre unha pedra inferior, facendo un oco, que
era por onde se pasaba o neno. Púñase unha María en cada
extremo e unha das fórmulas era: “María, que me traes?
Tráioche o tangarallo, envíocho enfermo, devólvemo san”.
Creo sinceramente que foron anos de avanzos en
Barbadás, en cultura, en turismo, en igualdade de
xénero… Tamén en servizos sociais, e facendo un gran
esforzo na promoción económica, nomeadamente en
tentar mellorar a inserción laboral das veciñas e veciños
en desemprego.

→

→
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