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  BOLETIN CULTURAL DA ASOCIACIÓN 

HERMINIO BARREIRO. 

Editorial. 

    Febreiro, como todos os meses de inverno, frios e escuros,  agocha moita 

maxia, e costumes estranas. O día da Candelaria -2 de febreiro- casan os 

paxariños. Ese día lévanse as candeas á igrexa e gárdanse para protexe-la 

casa da treboada ou para acompaña-lo viático. Nalgures encenden tantas 

candeas como fillos morreron sen bautismo; en Muros, unha por cada persoa 

que morreu na casa. Nos, pola nosa parte, este ano no mes de Febreiro 

traemos alegria ao noso concello.  Alegria da Billarda, que volve no seu 3º 

Aberto “Rio Umia”, onde o noso equipo, os Casilledín, tentaran deixar o 

pavillón polo menos igual de alto que o ano pasado. Unha nova oportunidade 

de pasar unha tarde divertida nenos e menos nenos desfrutando dun dos 

nosos xogos mais tradicionais. Ademais teremos un impulso musical 

provocado polo aniversario do encontro, como veredes na axenda, con xoias 

locais como a novísima Pauliña Chaves, os Naked Covers ou a voz de Carmelo 

Aboio, e que incluira  un tornado chamado fora de servicio, que logo da súa 

apoteosica resurrección fai uns meses, volveran lialao último día de 

febreiro. Como persoeira de relevancia, presentámosvos a unha gran pintora 

galega, recoñecida internacionalmente: Menchu Lamas. 

 Saudos. 

Indice: 
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Persoeir@ do mes:  

 

Menchu Lamas Pérez é unha 

pintora galega nada en Vigo en 

1954. Está casada co pintor Antón 

Patiño Pérez. 

Traxectoria: Cursa estudos de 

deseño gráfico na Institución 

Artística de Ensino (IADE). 

Madrid e Vigo constitúen os 

escenarios onde desenvolve as 

súas primeiras experiencias 

artísticas durante a segunda 

metade da década dos setenta, 

integrada no Colectivo dá imaxe, 

xunto a Carlos Barride, Antón 

Patiño e Jorge Agra, e, 

posteriormente, próxima ao grupo 

poético Rompente, colectivos de 

forte carga conceptual que 

exploran sobre a modernización da 

cultura galega.  

   Este impulso é o que a leva a 

participar xunto aos tamén 

pintores Angel Huete, Guillermo 

Monroy e Antón Patiño na 

fundación en 1980 do 

colectivo Atlántica, verdadeiro 

paradigma da renovación plástica 

galega, que fai a súa presentación 

ese mesmo ano en Baiona, onde 

expón unha figuración 

expresionista baseada na 

representación de utensilios 

triviais como mesas de pasar o 

ferro, escaleiras de man ou 

cadeiras, escusas formais para 

indagar sobre a composición, os 

planos cromáticos e a interacción 

entre os elementos sintácticos da 

pintura.

 

    Tras a presentación 

de Atlántica no Centro Cultural da 

Vila de Madrid (1981), na súa 

primeira individual madrileña 

(Galería Buades, 1982) mostra un 
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novo repertorio iconográfico, 

composto por lúas, paxaros e 

peixes, emblemas e arquetipos 

enraizados nos universos míticos e 

simbólicos galaicos, nos que fixa as 

súas características formais máis 

acusadas: grandes formatos, 

contundente 

arquitectura debuxistica, 

monumentalidade xeométrica, 

cromatismo radiante, valor das 

texturas, tratamento sintético 

dos motivos figurativos do que se 

serve para a 

ordenación compositiva do espazo 

pictórico. 

Ese mesmo ano participa nalgunhas 

das colectivas máis importantes de 

promoción da nova arte española: a 

itinerante 26 Pintores 13 críticos, 

II Salón dos 16, Bienal Nacional de 

artes Plásticas, Cinco nome de 

muller. Ao longo de 1984 

incrementa o seu curriculum 

expositivo, con inauguracións en 

Barcelona, Granada, Zaragoza e a 

súa primeira mostra no 

estranxeiro (Galería Gabriele Von 

Loeper, Hamburgo), onde aparecen 

novos elementos iconográficos de 

reminiscencias medievais -pés e 

mans desmesurados, motivos 

zoomorfos (cobras, felinos)-.  

  Na segunda metade da década 

dos oitenta experimenta unha 

significativa evolución formal coa 

introdución de figuras 

xeométricas simples, nun indicio 

dunha progresiva depuración 

plástica que ten o seu máximo 

expoñente no tratamento dos 

fondos, nos que alternan armazóns 

e retículas con campos de cor 

resoltos mediante complexas 

superposicións de capas e materia 

pictórica e intervencións directas 

sobre a superficie pintada que 

falan do seu interese polas 

formulacións cromáticas 

de Rothko. 

 
Xa nos noventa, substitúe a 
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xeometría por 

sombras silueteadas de mans e 

rapazas, que despois amplía con 

cabalos de mar, pianos e violíns, así 

como signos, letras e números, 

elementos icónicos que proxecta 

sobre tramas de fondo que actúan 

a xeito de muros dun cromatismo 

uniforme, e en cuxa construción 

introduce novos medios técnicos 

como o aerógrafo ou o estarcido. 

  

Na segunda metade dos anos 

noventa experimenta con formas 

circulares, que funcionan tanto 

como emblemas como recursos de 

construción da imaxe pictórica, 

nun aceno a 

solucións simultaneistasque buscan 

xerar unha sensación de 

inestabilidade na superficie 

plástica. Fantasías titula as súas 

propostas ante o cambio de século. 

Nelas mantén os fondos 

xeométricos -labirintos, reixas-, 

que traducen visualmente 

referencias a paisaxes celestes 

que aparecen en títulos 

como El peso da lúa, Cosmos ou 

Chuvia de estrelas, sobre os que 

proxecta sombras e siluetas 

humanas. 
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Que vai ocorrer este mes  en Ribadumia: 

Programación Cervexeria Encontro: 

 

- Venres 07, as 22:00, concerto de Pauliña Chaves, Naked Covers e                          

Agoraphobia. 

 

- Sabado 09 , as 22:00, concerto de Matias Leiro, Carmelo Abollo e Toro Loco 

 

- Venres 14, as 00:00, concerto de Voltage. 

 

- Sabado 22, as 00:00, concerto de Acûstica. 

 

- Venres 28, as 00:00, concerto dos Fora de ser vicio. 

 

Programación do Auditorio: 

- Domingo 02, as 19:00, actuación do grupo mariachi Los Charros. 

 

- Domingo 09, as 19:00, concerto do grupo local Naked Covers. 

 

- Sabado 15, as 19:00, espectaculo comico co paiaso Rudi Dudi 

 

- Domingo 23, as 19:00, espectaculo de musica e danza: Fantastika 

 

Outros eventos: 

- 15 de Febreiro, 3º Aberto de billarda “Rio Umia”, a partires das 16:00, no 

pabillon de barrantes, ou se o tempo acompaña, no alto da plaza da carballeira 

de barrantes.A participación e totalmente aberta a quenqueira que o desexe 

sen limite de idade. 

 

- 16 de Febreiro, I Trofeo de Baile Deportivo Concello de Ribadumia. Campionato 

galego de 10 bailes. Open internacional de bailes latinos. No pabillon de 

Ribadumia 
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última paxina. 

Dado que estamos en pleno inverno, e moitos votamos de menos a calor  das 

lareiras e das cociñas de ferro da nosa infancia, agora sustituidas en moitas 

casas por radiadores anodinos, deixamosvos un artigo sobre o lume, moi 

importante na nosa cultura. 

  O lume ocupa un lugar moi importante na cultura galega. Foi o protagonista en 

moitas cerimonias que funden quizais as súas raíces na prehistoria. Ten un 

carácter sagrado. 

Antigamente o lume debía permanecer prendido todo o 

ano no lar, procedía do lume da igrexa parroquial 

prendido o sábado santo á noitiña. O lume presidía as 

veladas das noites de inverno, a onde podían acudir tamén 

as almas dos mortos a través da cheminea, momento que 

se apreciaba nos lixeiros movementos das chamas. Por iso 

non se podía varre-la cociña cara á fóra, nin cuspir no 

lume. Debía permanecer aceso a noite do velorio dun cadáver. Prendíanse velas 

ou lámpadas de aceite na mesa de noite de enfermos graves.  

A candela traída da igrexa o día da Candeloria (2 de febreiro) prendíase para 

espanta-las tormentas e para encomenda-la alma dun agonizante. Con tormentas 

fortes prendíase o lume e queimábanse follas de loureiro, que é árbore 

protectora. 

   En moitas comarcas de Galicia, a noite do 29 de abril ó 1 de maio invocábase o 

lume recitando himnos para que protexese as sementeiras e dese froito 

abundante, ó tempo que se esparexían cinzas arredor das leiras e se portaban 

na man feixes de palla de centeo -fachicos- 

prendidos. 

Na petición de voda o noivo era recibido no lar da 

casa da noiva co lume prendido. O día da voda, 

antes de entrar na casa dos pais do marido, collía 

este á muller no colo na porta e levábaa ata o lar, 

onde estaba o lume prendido, para que os sogros 

lle desen a benvida e lle ofrecesen a casa á nora. 

Prendíase lume no curral en caso de morte ou de enfermidade dun animal. Na 

Candeloria prendíase ó lado dun romeiro tantas velas coma nenos morreran sen 
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bautizar, o romeiro é planta funeraria, que atrae as abellas, que son almas 

procedentes da lúa. Tamén se acendía na horta no momento de enterrar un 

animal e en días sucesivos. O lume é bo para escorrenta-los animais que devoran 

as colleitas. 

A crenza no lume de san Telmo supón que é 

unha aparición milagrosa que anuncia 

bonanza. Os lumes fatuos son almas 

ouveantes dos mortos. A Santa Compaña 

tamén porta velas prendidas. 

Habitualmente, prohíbeselles ós nenos xogar con lume por ser perigoso, sen 

embargo, permitíaselles xogar co lume de certas festas cíclicas: magosto , 

enterro da sardiña (celebración para concluí-lo entroido e inicia- la coresma) ou 

San Xoán. 

Nas aldeas hai dous lumes moi importantes: no primeiro período nos días de 

defuntos-magosto e entroido; no segundo período, o lume de San Pedro Mártir 

(1 de maio) e o de San Xoán, sen dúbida o máis importante. 

O lume de sábado santo é o lume novo, orixe de tódolos lumes, xa que 

representa a Cristo resucitado, aínda que sobre aquel existan adherencias 

pagás alleas ó cristianismo. 

Os momentos fortes do primeiro período son propicios á circulación e 

comunicación entre os dous aspectos do mundo. Os tempos fortes do segundo 

período son privilexiados para a convivencia entre ámbolos mundos xa que 

atraen sobre os vivos a protección dos antepasados.  

                                   

Fonte: "galicia 2001: etnografía espiritual", Xunta de Galicia. 

 

http://ascuncasculturais.wordpress.com/                              

http://ascuncasculturais.wordpress.com/

