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¡¡¡Benvido,
Couso 3G!!!
Limiar
lill ,ro, " e.ra- xurros cada seis reses,
t.,"ro, tooo o posibe para que s.xa con
ffl
que
que q-eira
punLuald¿oe, F ped

e

Tos

lodo aq-el

publicar calquer arlículo, nos o faga chegar a faves
de calquera dos membros da Directiva. Agradecemos
de anleman a colaboración.
Xa era ora de poder dispoñer de conexrón a internet
de algún modo e por fn chegou algo decente coma o

3G ,
non o

isto si que foi o premio gordo pero

da oteria, coincldindo no mesmo dia, 22

de
media
da
taIde,
algen
se
decembrc e sobrc as sele e

levou unha gra¡de sopresa ao comprbbar que a
velocidade de tartaruga coa que se lraballaba hasla
aqlel momento de repente tomouse mais que ebte,

o

de ano como prometeran
benvido. Couso 3G.
final

chegou,

t-

PROGRAMAGION GULTURAL
IO SEMESTRE 2lJ12
Sementeira Do Centeo 2012
Sábado 14 de Xaneiro

Hora as 16:30 da tarde
Lugar Centro Cultural

Asamblea Ordinaria Anual

Sábado, 21 de Xaneiro

Hora as 18:30 da tarde
Lugar Centro Cultural

Garnaval en Couso

Xa concretaremos fechas

Carnaval en Gulans

AS TENDAS DE COUSO SON UN
ANAQUIÑO DA HISTORIA DO
NOSO BARRIO

a pequena
historia dun pobo coma o noso, se
pode escribir con só recordar
cousas, esceas, momentos e
anécdotas viv¡das, en tempos
Hai veces nas que

pretér¡tos; porque recordar é
volver a v¡vir. E o noso barrio está
cheo de vellas historias que moitos
de. nos, sobre todo os que xa
pernan canas, ou os que non
pe¡namos nada, vivimos na nosa
infanc¡a e xuventude. por iso é bo
que, de vez en cando votemos a
mirada ao pasado e recordemos
tempos vividos, sit¡os polos que
pasamos, momentos máis ou
menos gratos, ou persoas que
coñec¡mos e
non
esquencemos, para iso, para
volver a vivir, que non todo na vida
presente ou futuro. porque

que

e

tamen

o

pasado forma parte da

nosa historia, hoxe

a

miña
memoria vai merodear por tempos
dos xa, lonxanos anos sesenta,

setenta, ochenta

e

noventa,

e

vamos a pasear pola Cancela do
Curral, e ¡mos entrar na tenda de

Sra. Enriqueta

e no bar de

Ernesto, que foron un referente no
barrio.

Para aqueles que non son nativos

de Couso, para aqueles ma¡s
novos que descoñec¡an a

ex¡stencia destes establecimentos
e para aqueles que xa non somos

tan novos, pero que
descoñec¡amos, a cronoloxía

destas duas tendas, cabe decir, se
a informac¡ón é certa(que debe de
ser) que a primeira tenda que abriu
as suas portas foi a do finado do
sr. Manuel Boente (o avó de
Maribel) na planta baixa da casa

que construira ao chegar

de
a
vivenda da sua neta Maribel),
posteriormente alugoulla a Antonio
da Picoña quen a rexentou durante
un tempo xunto con dous dos seus
irmans e cando este finalmente a
Gerrou, fixose cargo
dito
establecimento o xoven matrimonio
formado por Enriqueta Represas e
finado Manuel Giráldez, que
proviñan da Herm¡da do Confurco.
Pasado o tempo e dado que tamen
v¡vian
dependencias
anexas, de forma hacinada e
achicada, decidiron comprarlle a
finca da Cortella, a os esposos
Divina Pino e ao f¡nado Benigno
Rodríguez,
aquí donde
construiron a sua propia vivenda
(na actualidade é a vivenda de
Sra. Enriqueta) e donde abr¡ron a
propia taberna que foi
inagurada en vísperas de San
Cibran de Setembro do ano 1.969.
Deste xeito a tenda que o finado
Sr. Manuel Boente lle t¡ña alugada,
volveu
quedar cerrada ata a
cegada de Ernesto de Alemania,
quen inagurou o local como bar e
quen traballou de forma moi
exitosa durante un periodo de

Venezuela (na actual¡dade

é

de

o

ali. en

e foi

sua

a

o

tempo ata que volveu a cerrar
novamente. E xa nos derradeiros

anos foia finada de Carmen (a nai
de Maribel e Eva) quen lle abriu de
novo as portas durante un Periodo
que cerrou
tempo
definit¡vamente a fina¡s da década
dos anos 80 ou PrinciPio dos anos

de

ata

90. Pola sua banda a tenda de
Sra. Enriqueta que sempre

-

permaneceu aberta dende a súa
apertura, cerrou definitivamente as
sua portas o 31 de decembro de
1 .994

Pola orde temporal en que se

os acontecimentos
histór¡cos, deducese que

desenvolven

ambolosdous negoc¡os, coincidiron
abertos durante un largo Periodo
de tempo, e ainda que hoxe nos
poida resultar sorprendente que un
barrio pequeno como o de Couso,
tivese duas tabernas, o certo e que
os dous establecimentos tiñan
traballo de abondo.
¿ qué ofertaban?
A oferta era ilimitada vendiase de
todo, principalmente Productos
alimenticios tanto frescos como os
que se despachaban a granel,
leite, ovos, conservas, quesos,
chourizos, froita, o Pan fresco do
Porriño (da panadería Erundina na
tenda de Enriqueta
Pan de
Ponteareas da Paniflcadora no bar
de Ernesto). peixe fresco que traía
Sra. Enr¡queta, bebidas, Productos

e

l¡brería, droguería, sal Para
salar o porco, fariña, tercer¡lla e

de

pensos para os animais, no bar de
Ernesto creo recordar que incluso
vendían carne e ademaís ambolas
tabernas daban comidas (sobre

todo no bar de Ernesto donde
¡ncluso se chogou a facer algÚn
banquete de baut¡zo e 1"

Comunion, ainda que na tenda de
sra. Enriqueta tamen se com¡a)le
que comidas se comía en calquera
dos dous lados!
A verdade é que t¡ñan de todo,
ter unha
incluso chegaron
máquina come cartos (tragaperras)

a

as que se lle metía un duro

(5
pesetas) de canto que ia rodando
unhas
unha rampa
palet¡llas que había no fondo as
que había que golpear Para obtelo
premio, sendo de 20 duros, o
ma¡or.

ata

por

Por aquelas datas (estou falando
dos anos 70), antes de falecer o
finado Manuel Giraldez ouvilajuan
como o coñecían os vecinos (que
era o marido de Sra. Enriqueta) e
debido a que uns dos Poucos
coches que había no barrio era o
Renault 8 que el tiña, e como non
habÍa teléfono,e non había forma
de chamar a un taxi. él facía as
funcións de taxista, levaba a quen

ao médico, a
Ponteareas, a Porriño etc.
Ademáis era unha Persona
o

necesitase

encantadora e moi querida entre
os veciños. Tamen Por aquelas
datas, ou quizais algo mais tarde,
tamen se contrataba a Ernesto
sobre todo para ir aos enterros,

quen coa

sua

DKV como

lle

chamaban os vecinos (eu creo que
era unha furgoneta Avia) recollia
parte da xente que non tiña forma

de ir, non s¡n antes meter

partida de cartas, para esco¡tar

mentada DKV unhas
sillas que quitaba do bar e que
facían de asiento os pasaxeiros.

mús¡ca e bailar.

na
poucas de

Tamen se contaba cos seus
servicios para levar e buscar
animais (por exemplo levar a
Salceda a vaca ao boi, ir a buscar
porcos, etc)

Unha das primeiras melloras, que
tivo o barr¡o, aconteceu na década
dos anos 80 ( ano 81 ou 82, non
podo precisar o ano) coa chegada

teléfono público, quen co
número 640036 fo¡ instalado nas
dependencias da tenda de Sra.

do

Enriqueta, enton xa podíamos falar
por teléfono con calquera parte do
cando
mundo (sempre
porque
veces
moitas
funcionase
estaba aver¡ado sobre todo no
inverno cando cos temporais as
polas das arbores caian enriba da
liña que discurría polo monte).
Este teléfono foi un gran ad¡anto
para o barrio pois en caso de
chamar ou rec¡bir algún encargo a
Enriqueta
Sra.
pasarche
o
encargabase
fogar.
recado ao teu

e

mesma

de

Fenómeno social

Estes dous establecementos eran
ademáis de tabernas, pequenos
centros culturais donde a xente
convexía para tomar un viño, un
café ou unha cervexa e larear,
para ver un evento deportivo sobre

todo futbol, para xogar

unha

Os sábados que había futbol, os

dous loca¡s ateigabanse de xente
de Couso, de Xinzo, de Cans de
Porr¡ño, etc, posto que eran
poucas as televisións as que había
(en Couso era a ún¡ca), ou no caso
da xente que v¡ña de afora era
porque o partido de futbol na maior
parte dos sitios non se miraba,
enton desprazabanse ata aquí
para poder velo.
O sábado pola noite e o dom¡ngo
pola tarde eran os días fortes da
semana, posto que o caron do
televisor, xuntabase no local moita
xente do barrio. O domingo pola
tarde era o punto de xuntanza dos
nenos, que mentres xogabamos,
saboreábamos uns paquetes de
galletas de coco ou tomabamos
unha mirinda. Pero ademáis de
todo isto, os domingos pola tarde
noite t¡ñamos unha activ¡dade na
tenda de sra. Enriqueta, que
estaba organizada por Vilajuan
quen puña o tocad¡scos a tocar
diante da tenda para que os
veciños ba¡laran. (Esta actividade
foi recordada fai pouco tempo pola
Asociación Cultural San Mart¡ño de
Couso nun homenxe que se lle fixo
a Manuel Giráldez-Vilajuan)

-

¿por qué cerraron as suas portas?
Este t¡po
establecementos
que
rurais, ao igual
outros moitos,
picado
veñen caendo en
dende fai
20
uns
anos debido a un forte
competidor
os
supermercados que na maioria dos

de

como son

casos venden

a

precios

má¡s
estes
establecementos xeralmente de
economía familiar non poden
ofrecer e polo tanto pouco a pouco
van desaparecendo a pesares de
ofrecerlle aos seus clientes un
trato má¡s personalizado e quizais
máis humano.
Os meus recordos da infancia
Recordo con especial agarimo
aqueles coropans (hoxe chamados
phoskitos) que me compraba a
finada de m¡ña nai (a quen tanto
voto de menos) na tenda de Sra.
Enriqueta despois de ir a levar o
leite a casa de Sra. Saladina do
Retiro,
tamen
recordo
especialmente cando paraba con
meu pai a tomar algo, ou cando
Lito, Berto l\iliguel e eu ao chegar

baratos, e

do

que

colexio iamos

a

comprar
cromos ou calquera outra cousa a
tenda de sra. Enriqueta, ou cando

os domingos nos reuníamos

a

xogar, ou aquel partido de futbol
da f¡nal do Mund¡al de España
(ano 1.982) entre ltalia e Alemania
que vin no bar de Ernesto xunto
con Carlos e Lolo.¡Que recordos!
En fin, que outro día daremos un

novo paseo, para seguir
recordando cousas e casos do

noso querido barrio de Couso en
tempos pasados.

Pablo Carballido

FESTIVAL COUSO

I8

DECEMBRO DE

2l¡11
Nunco puidemos imoxinor
que co poso do tempo, oguel

grupiño

de

persoas,

ibomos

chegar a donde chegomos. Un ono
mais é xo son 12 (algún quedou polo
medio sen facer) dende
1999.

dío

o

Vomos dío o
coordinondo
esÍorzos e ilusións poro remotor
co nerviosismo dos porticipantes,
gue é, directomente proporcionol,
os risas, dos gue se achegon o
disfrutor do espectóculo. Hoi en
cousos, gue temos gue mellorar,
pero dende logo non cobe o mois
mínimo dúbido degue logromos o
cometido polo gue se empezou o

festivol, diVertírnoS, tonto
os que estomos no escenorio,
como os que nos onimodes o gue
sigomos estohdo.

Actividades
realizadas
Domingo

25

de

setembro

camiñata
real¡zouse a
percorrendo o sendeiro da Ruta dos

de San Cibrán. do Banio só
foron José Luis, Lolo e P¡ño. Si
part¡ciparon distintas persoas de San
Montes

Xurxo, Picoña e Salceda.

fin de semana do 25, 26 e 27

de novembro, un grupo de 16 persoas
disfrutamos de unha convivencia en

Couso

- Galán. Fermosa aldea
fai tres anos que

rehab¡litada

recomendamos a v¡sitedes.

Domingo '18
Sábado 12 de novembro tivemos
a Festa de San Martiño, o tempo
respetounos bastante ben. Dende aquí
queremos dar as GRACIAS, a todas as

persoas que botaron unha man, en
especial por axudarnos a pedir, a
Nemesio, Emesto, Lolo e Lito: sin
olvidarnos de Carlos que sempre está
ah i.

de

decembro

tivemos o festival donde o recinto estivo
a rebentar coas persoas que foron a
agradecer a
Reseñar
colaborac¡ón do públ¡co na compra das
rifas.

velo.

e

