
Amigos e amigas.

Sra. Dna. Pilar García Porto, Deputada Delegada de Cultura da Deputación Provincial
de Lugo, con gratitude polo seu apoio a estas xa IX Xornadas que, ano a ano, van
conformando Lugo coma capital da Literatura de Tradición Oral.
O traballo impagábel da sección que coordina Antonio Reigosa, coa colaboración de
Isidro Novo e o apoio da secretaría técnica da AELG, fai isto posíbel.
Vimos a estas xornadas para falarvos da curación do corpo e dos ritos para o alivio da
alma, entre outras cousas, cun programa fascinante nos contidos e nos relatores e
relatoras, co que vos temos convocado.
A arqueoloxía, na nosa cultura, non nos revelou unha documentación escrita que nos
levase ao lonxincuo dos tres ou catro milenios a. C., coma as culturas do Indo ou da
China, coma os sumerios e exipcios coa súa medicina sagrada, ademais da
mesoamericana precolombina, ou de gregos e romanos. Ao tempo que elas, tamén
acontecían estes saberes nas culturas atlánticas, e na Galiza coma unha delas, cos seus
monxes e curandeiros. Dende a Galiza prerromana, con incorporacións posteriores á
romanización, menciñeiros e menciñeiras escribiron a historia da terapéutica galega
dende os tempos que se perden nas lonxincuas néboas do noso habitar esta terra.
Estou convencido de que as vacas, que deron a manteiga para elaborar con cinza de
carbón e caolín as complexas pinturas en retícula e zigzag no interior da cámara de
Dombate (entre 3000 e 2500 a. C.), serían curadas das súas doenzas con ritos de
sanación que mesmo non estarían moi lonxe dos nosos de hoxe para a curación dos
Lombois, que documentou a profesora Ana Lois.
A saúde e a enfermidade, segundo as sociedades das que falemos, son interpretadas de
maneira diferente; son, en realidade, construcións culturais suxeitas á xeografía dunha
terra e do devalar do tempo no que é habitada.
Cada cultura acrisola nun idioma os nomes dos saberes da curación do corpo e da alma,
pois a doenza non era só acontecemento biolóxico, senón tamén social e cultural, e o
feito de nomealo foi unha forma de construción da nosa fala. Sen esquecermos o
herbolario do que nos falará María Moure Oteyza, con plantas que habitan nos poemas
do noso admirado poeta Uxío Novoneyra. Lin nunha enciclopedia de herbas medicinais
que a Galiza é o maior suministrador da Europa Occidental destas herbas: sinceramente
creo que debe ser así. Disto falounos, encantadora, a Sra. Carmiña Prado.
Todo isto, acompañado do simbólico que enchoupa os territorios do noso soñar,
acolleuse e fixo niño nas capas profundas do inconsciente que, pouco a pouco, veu a
nos habitar co imaxinario, co enigma, co inexpresábel. Creando así o íntimo e
intraducible, que Ramón Otero Pedrayo chamaba o fondo da alma galega, que o
escritor, o poeta, con sonda audaz -dinos Otero- sacará á luz nas máis diversas formas
literarias.
Ao longo dos séculos foise conformando na nosa cultura unha gama de saberes e
prácticas arredor do corpo humano, no que participan as plantas, os animais, a natureza
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de noso. Da mao do Doutor Pablo Vaamonde poderemos comprobar que forzas
regulan e dominan este complexo psico-social da saúde-enfermidade.
E creo que alimentan, de maneira determinante, a tensión creadora do noso ser
culturalmente construído, a comunicación entre o home e a muller que somos e os seus
enigmas.
É xa recoñecido que isto non sempre acontece só nos territorios do individual, tamén é
do ámbito familiar ou do grupo social, xa que a curación dos males do corpo e da alma
pode regular o convivio dentro do nós plural e social.
Na práctica da medicina tradicional, as enfermidades, reais ou imaxinarias, unhas veces
froito de causas naturais e outras sobrenaturais ou a consecuencia delas, son
interpretadas en moitas ocasións coma un castigo, pois as persoas entenden que a
doenza pode ser provocada polo mal e atribuída aos propios pecados ou aos dos
propios antepasados.
A min atráenme especialmente os nomes cos que a tradición popular enunciou as
enfermidades e os remedios para elas. Acaban sendo determinantes no ADN do
idioma. As palabras son moito máis que o enunciado de enfermidades: ar lurpio,
meigallo, a sombra, a maldición, e todos os “seres “, bos ou malos, son parte da
curación, como parte dos remedios para sandar de quen as pronuncia e que, dun xeito
ou doutro, lle volva a alma ao sosego do corpo, ou o equilibrio ao seu vivir cotián.
É por iso que, a maiores dos remedios naturais empregados, sempre é preciso realizar
un ritual. Estes rituais, ensalmos e advocacións encerran un fondo simbolismo e parten
desta idea básica, segundoMariño Ferro.
Lembro, de neno, a unha veciña ir á igrexa e coller da pía un frasquiño de auga
bendicida para lle botar ao leite e darlle a beber a un fillo namorado que, posuído polo
mal, non quería casar coa noiva comprometida, xa ás portas da voda. O resultado final:
o casamento.
Os ritos forman parte fundamental da vida das persoas en todas as culturas, tamén da
nosa. Vanse modificando, co decorrer da historia, as celebracións rituais, mais forman e
formarán parte sempre dos alicerces do noso ser e do xeito de entender os
acontecementos da nosa existencia.
Mesmo na nosa contemporaneidade, a globalización depredadora dota dos ritos máis
diversos o consumo sen límite e alimenta e crea os seus propios ritos, porque sabe que
sen ritos non abrimos as portas da nosa emocionalidade interior, para así poder ser
saqueados sen resistencia. Toda crenza ten unha ou varias funcións que cumprir nos
territorios do persoal ou do colectivo.
Finalmente, na transmisión cultural entre xeracións, nós, sen saber a súa procedencia,
recoñecémonos a través das crenzas, pois forman parte de nós, dese lugar misterioso
que contén todas as existencias.
Neste humus os escritores e as escritoras chantamos a árbore da palabra. Estes saberes
van insculpíndose e gravando na cerna do noso ser coa súa escrita silenciosa. Os seus
froitos literarios deron na nosa tradición oral e escrita, como nos contará a Profesora
Ana Acuña.
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E para rematar, permitídeme como mostra un breve poema do libro meu Ortigas da
memoria:

Ar lurpio na pel de min
palabras perdidas
no silencio púrpura de setembro.

Cesáreo Sánchez Iglesias
Presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega

Lugo, 12 de novembro de 2016
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