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De cando fixeron 

El Río Eo con Abres na stia veira 

Na veira da Ría del Eo, nel conceyo da Veiga, ta Abres. A!lí vive Cándido SanjUljo, 
home esmolido sempre pola cultura y pola hesto,'ia y activo compoiiente del Asociación 
d'Amigos del Camín de Santiago. A construcción d'úaponte condo era ,~eno váleye 
d 'escusa pra espoiier a súa opinión sobre a nosa identidá y a nosa fala. Al cabo, refle
sióis interesantes pr'axuda¡' a discutir cuál é el miyor camín pra ,'ecuperar a riqueza 
cultural y !lingüística qu 'einda tenios nas maos . 

.j.. Cándido Sanjurjo Fernández 

uera dicir, cando fixerqn a ponte qu 'hai, 
de cemento amuelo, que lIe chaman así 
porque leva armadura de fenos IU.etidos 
polo medio do cemento. Entot1ces eu era 
rapado, ún pícaro d 'ir á escola. 

Foi no aqo vintecinco. Tiña eu nove 
anos, pro xa tiña tamén algunhas espe
rendas da vida. 

Unh;a vez, de tantas, qu'adormecera no escano, 
caín contra a veira ,da grade da cociña, que natural
mente era de lareira, e part41 o labio de baixo tan 
malamente qu 'aínda se me conoce a señal. Muito 
sangréi e muito rn,e doléu; rodo o corpo me rrembq-
bao 

Acórdome {amen de cando dixeron que me de
ra o garrotillo, que me levara meu padre no caJTiCQ
cbe que tiña él pr'andar pola vía, hasta O Covo de 
Porto e, d 'aIí á casa do médico D. Pedro Cotarelo, le

,vóume ó cabaHn, mui abdgado con unha bufanda. 
Puxerame O. Pedro unha inyación na barriga, abai
xo do enlbigo, que quén sabe o que me dolé u; tuve~ 
airo días un la'ndrillón alí que nuo me deixaba revol
venne. 

Un día de brao, á tardiña, andaba eu correndo 
pajo camín con un arco que fora do fondo d 'unha ti
na, e chamóume mina madre pra que He n'lJdase ·a 
levar unha traviesa das que sacaban inútiles ' da vía, 
que taban nunha pila á veira do camín, e había qu 'i
las levando pró picadeiro da leña que taba ó lado da 
casa, a unha ducia de pasOs, pra facelas estelas pro 
¡ume. b1iña madre colléu por diante, ('''ase polo me
dio, y eu por atrás, Ó mesmo ir chegando ó pica de i
ro, esbaróume das maos e caéume, pillándome a dí
da do pé esqúerdo .. Taba calzo nunhas alparaga'tiñas 

. e sa!tóume a uii.a redonda , quedando presa namáis 
ca por unhos fías ... ¡Dios, qué dolor! Penséi que mo
rría; e mUla madre volví~se loca, chorando, COI1l11igo 
no colo... , . 

por eso, digo eu, .qll 'iglla! dale a cabeza, a ba
rriga ou a pé, Por unde quera que mutilen un carpo, 
queda faltoso. Todo él o sinte y encontra de falta o 
cacho que lIe separen. 

Esra comparación quera apricala a Asrurias, a 'to
da aterra qu 'acupa o acrual Principado, que nun sei 
cándo foi deslipdado por unde ta agora, porque can
do o rei Alfonso VU, en 1137, fixo a donación ós frai-
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les de Vilanova d'Ozcos de toda esta parte, aquí, en 
Abres, pasaba o do pr'aló lOdo O qu 'é agora -desde 
1954- a parroquia galega da Ría de Abres, E, aínda 
muito antes, no siglo VII, o príncipe D. Silo, con sede 
en Pravia, donóulle ó abad Sperauta o tarreo que CQ

lIe entre O Río MaSIlla y O Río Ea, e o mar Cantábri
co )' O Río de Trabada .. . E se facía esto por reinar en 
Asuldas, sería porque lle peltenecía aquel tan'ea. · O 
qu'é, e qu'eu teño pra min, que tan Asturias son os 
,concellos da Veiga, San Tiso d'Abres, Taramunde y 
Os Ozeas, que rayamos con Galicia, coma outros po
lo medio, coma Bimenes; poño por caso. 

E qu'esre lugar d 'Abres é ele p oblamento anti
guo, próbano os moliños do tempo dos castros que 
s'encontraron ó facer a pista que vai de Viladonga 
por Grandamiá á Sela de Murias, e os documentos 
que conocemos do siglo Xli , que fa lan d 'herencias 
dos abolas, 

Contrastado no archivo palToquíal d 'Abres, sei 
que son filio, neto, bizneto., tataraneto, dl0zno, e qui
zabes muitas máis xeneracióis pr'atrás, d 'asUlrianos 
d'~sta comarca. E mm 
hai qué He facer; falo 
como falo, como fala
ron eles, cas variantes 
inevitables que se van 
producindo pr'acomo
darse ós tem'pos que 
cOITen.y o que van esi
xindo os novas méto
dos de subsistencia e os 
novos conocementos. 

as papas na cazola ... " e nun se pode dicir máis, que 
lles enseñéi a él y 6 innao, que xa ten vinteC?ito anos, 
e tamén Hes enseñéi a facer muitos dos estribillos con 
que nos divertíamos na miña infancia: o 1~in-rán, con 
dúas noces, un garabullín y un cánabo; o rumbón, 
con media casca de n02 grande, un cacho de bada
na y unha seda de rabo de cabalo y un garabuHo de 
toxo; o (habalas; de bieiteiro, que se He sacaba a mo
la fácilmente; e facíase a baqueta de toxo e as balas 
eI'estopa de carenar as embarcacjóis; os tiraped1'aS de 
varias clases; os pesugos de bringas de salgueiro, pra 
coller tordos e merlos en inverno ... ). 

Así é, paréceme, CQmo se conserva a fala y os 
costumbres heredados, cas diferencia~ e peculiarida
des de cada lugar, de cada familia, que son muitas, 
mui variadas y enriquecedoras, e que s'aprenden sin 
esforzo ningún porque forman parte do ambienre eQ 
qu 'ún se CJía. E nun se queira facer unha mezcolan
za dé términos rebuscados en lugares e tempos re
IllQ{OS e no desuso, e querer metelos como se metí
an co gaUado os LOXOS pra roxar o fomo, e dicindo 

qu 'esa é a . verdadeira 
identidá y a culrura da 
xente .d 'Asnlrias. 

Zarrarse en cotos pri
vados, do que sea; impD
ñer novedages non que
ridas por todós; aislarse 
dos dernáis, pouco OU 

muita, ás Jx.>rtas mesmas 
dos siglo XXI -que tan
tas esperencias se cono
cen dos radícalismos-, 
é un adelanto que maldi
to se se lle ve a punta 
por ningún ladO. 

E hónrome mui
to de qu 'á Inedia naire 
d 'Ano Vello d 'este pa
sado 1997, cham6ume 
desde París o meu ne
to máis novo (21 
anos), filio da miña fi
Ha máis vella, casada 
con un francés vaí fa-

Abres. A Ponte do Fomacllo 

Pro xa levo muito 
papel escrito sin falar 
pra nada do qu 'íba
mas, de cando se fixo 

cer triota anos, que ta de profesora de Filoloxía Es
pai'i.ola aH, e él ta estudiando na Sorbona nun sei 
qué rama das artes, e que xa leva feitos ben diseüos 
pra CDROM (nun sei se s'escribe así Hin sei b<;!n o 
qu'é). O caso é. que me fa lóu cdma sempre., como 
falamos aquí:- Y eso q\le tamén .fala ben castellano, 
e ta claro que francés , e con porrugueses e italianos 
vaise ent~ndendo , e inglés e alemán son idiomas 
qu'estudia.· -
. Eu enseñéille durante os braos, Semanas Santas 
e Navidades, que sempre viñeron pasar aquí de ne
nas, as pillavanadas, malicias, xogos e xacalandrinas 
de cando eu iba á escala, e o que ln'ensei'i.aran meus 
abolas. (Esto fora de contexto, e que nun s'entere 
naide. Na miña acordanza iba algún neno á escala 
vestido con un pelele abelto polo traseiro, e nun ti
ñan ruáis ca escarqueñarse e <;Ieixar as pi.l.i.qas por un
dequera; e as picariñas igual, porque case todas an
daban sin bombachas. D'aí viña o chiste vulgar: "Se-
1ior maestro,! cbeiro qu 'apesto.! Bótem€! foral que c.. 
na escola/ e bóteme a:xina/ que c ... na esqu.ina" . E 
outras muitas groserías que nun eran de xeme ben 
educada, como aquela ... ''l11iiia abola, ca.cmula/ fai 

a ponte do Farnacho 
de segunda vez, qu'a primeira. eu "Jlun podo acorda
la porque foi feita en· 1893. 

Aquela era de madeira de carballo que se foi 
deteriorando cos anos e chegóu a romper unha viga, 
a da veira de contra a entreseca, e tuveron que pos
reala con pinos mui grandes afincados no fondo do 
pozo, facendo un castillete que sezvÍu de colllmna 
d 'apoyo no medio, durante unha boa temporada. To
do dios ' tiña 111edo a que medrase o fío e vmese na
dando un reigaño ou unha falca ou algún arbol en
reiro e tirase ca castillete·e de paso ca ponte. . 

Quen s'acordaba ben de cando a fixeran era un 
vedn, da casa apegada á nasa , que lle chamaban o 
¡fu \!icente de FloreJlIino, que .tiña muitos anos. Na

'cera aquí, no barrio da Ponte, mui cerca d 'unde raba 
A Ponte Vella, a primeira qu 'hOlibo, qu'a [¡xeran os 
roma.nos, toda de pedra, de dous arcos, qu'aínda se 
vían os tres pea res d'ela cando fixeron o Diccionario 
de Madoz (+/- 1845), e a familia do tíu Vicente pu
xera unha pasantía a flote paralela á ponte caída, con 
unha batea enganchada con pastecas a un cabo muí 
gordo atravesado no río, e nela pasaban as caballerí
as cargadas, os calTos xoncidos e todo. . 
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daba~on.,uA carretillo levando ° escombro pra unha fu
lada qu'!},al;iía qu'acfiarlár. Taba ° día nubrado, era a 

~~I~~;~~~~:;~~~ . :.: '-, 1'( qi CIec6Iiénta milúnetros ,de 
de' dézaoillo, e de dezáséiS .. , di-

r;'(~'1; ,, ' Pro c.,c u,.u',. Bra I¡'0der C0\' doce ton.s;~aclaé~-S'-.. ...... ",.; 
debell'órllle botar ben as .c é nras..,z" que Je¡~an pa-- levóu _ 

~~~~;~r~ ~el1'- ~nli5is -da--madeira. pe""Sa-n.d0 ·eonmta:...... -~ ... mejra.nde de:,icj.m:;:c 
• e inda)llIn qeu,~ . -' -'Mnda 

Naqueles tempos fuanse muitos pra -Buc;N.oS lle nego a 
~,"u,,,., A:lgunhos quedábanse por aló e mandaban Hai muitos 

-€artos, e C'Jndo .. volvían v-Íñan d'am:ericanos, y eran do 
~rl.Qres. 10 .. outros vo lvíanse ó p'Oúco dé marchar, e 

dida a-xente que traían "os cal10s nun agulleiro ya. 
roupa. l1un-calcetín. n. 

xent~ nova; na
hUd," ~icU~" aquela casiña 

á veira 
Poucos que

¡¡J'<cl<U)l'D~" que Ues dea se
,ril'tú-,1á. /comb · dicíaÍ1 os 

. ~g~l-lugar 
aberre pra 

eus d'eses que foran alá e volveran axina, 
taban traba liando nas obras da ponte, Aún' e1u
~ábaniJe O Mm-gar¡¡o y Ó ourro Benito da Pedmi
_'--a: Éster era nui <rOC!:ll rrente e -tandaba .,sempre CO~ 

monsergas e rolnaduras de pelÓ, O M<::II;ga.1-¡i~ica -
qu:,,;~~~~i~~~~0~~~~'~ do bote do me u abolo, na charca ... 

ba no penedo, arrasando no canún y o outro an- -
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