
DESPEDINDO A VIAXE DO SEMESCOM 2022  
 

O RETORNO Á CASA 
 

Na viaxe do pasado ano comentouse que de non ser pola  COVID-19, un ano 
en branco, sería a número dez con Xosé María Lema, Chus Barbeira e Pablo Bustelo 
ao fronte da organización das mesmas.  
Pois ben, este ano 2022 si que despedimos por fin unha década de viaxes levadas 
adiante por estas tres persoas, traballadoras onde as haxa, que lle deron un toque 
especial, máxico, xerando unha maneira diferente de viaxar. 
 

     
 

Estas viaxes, ademais de cumprir cos obxectivos iniciais do SEMESCOM  da 
descuberta do Megalitismo Atlántico e as súas Fisterras, foron un paso máis alá. Coa 
participación cada vez maior, aproveitando as etapas longas no bus,  achegando 
informacións complementarias, naceron as AULAS RODANTES. Destaparon a 
Xeografía, a Xeoloxía e Bioloxía, os Fósiles, os Espazos Naturais, os Ríos, a 
Literatura, as Linguas Minoritarias, a Gastronomía e a Música dos lugares por onde 
pasamos, e xunto coa súa Historia, esta sempre da man do profesor e presidente do 
Seminario Xosé María Lema. 
Segundo o país de destino estas aulas mudan de nome e foron PETISCOS en 
Portugal, PROVENZAIS no Sur de Francia ou CHIACCHERATAS en Italia. A 
creatividade e variedade nos temas tratados, así como a paixón nos relatos expostos 
alixeiran o camiño e contribúen a facer únicas as viaxes deste grupo. 
Agradedecemento para as persoas que escriben, as que falan e sobre todo para os 
que escoitan. 

Nestes días, ao igual que os ríos se cargan de materiais no seu percorrido, nós 
absorbemos coñecementos que cando chegamos á casa como o río ao mar, 
sedimentan na nosa mente ao final do camiño como nos esteiros e nos deltas. 
Tamén imos contrastando o que vemos co que acontece en Galicia e na Costa da 
Morte en concreto, todo un conxunto de reflexións que darían para escribir un libro. 
Francia, por exemplo, sempre foi un referente no coidado do seu monte, do seu rural 
e da ordenación do territorio. Este verán tivemos que ver arder as Landas sen control 
e tamén toda Galicia. Son cavilacións que nos proporcionan as viaxes. 



Cómpre volver ao presente, ao 2022. Un ano máis da súa xa longa traxectoria, 
o SEMESCOM amosouse máis vivo ca nunca. A actividade desenvolta ao longo 
destes meses foi moi intensa. Un sinxelo repaso polos numerosos artigos en prensa 
de Xan Fernández Carrera sobre o río Anllóns, o Potencial Turístico da Costa da 
Morte, O Secadoiro de Congro de Muxía ou o Monte Neme por citar algúns. Mesmo 
foi pregoeiro na LA PLIC -praza dos Libros de Carballo-, nunha nova edición deste 
evento cultural. 

 
Xosé María Lema, presidente do Seminario, segue tamén escribindo e 

publicando artigos a cotío. Ademais das actividades propias desta asociación 
traballou no Seminario de Onomástica da Real Academia Galega actualizando a Guía 
de Nomes Galegos, e andou por Ames e Brión, para falar dos Moscoso na 
conmemoración da batalla de Altamira. 
O SEMESCOM participou no verán coa Asociación da Memoria Histórica  Perfeuto 
López en A causa do castelo 1936, “un acto necesario en Vimianzo”. 
O mellor foi que Lema volveu a San Andrés del Rabanedo, preto da cidade de León, 
para a presentación do libro1 de Paloma Fernández Oliver sobre a nova bibliografía e 
achados do crego liberal Juán Antonio Posse Varela, nado en Soesto (Laxe) en 1766. 
O ano pasado os viaxeiros fixemos unha parada en Rabanedo, lugar no que morreu 
en 1854. Recibíronnos con moito agarimo e coñecemos a Paloma, que nos levou ata 
a igrexa onde exerceu o crego e máis achegounos ao Centro Cultural que leva o seu 
nome. Foi un breve tempo compartido moi  interesante e entrañable. 
 

Chus Barbeira, entre outras moitas cousas como a preparación da viaxe de 
agosto, coordinou este ano o roteiro da mostra itinerante “As Antas da Costa da Morte” 
por diferentes centros de ensino e asociacións culturais con gran éxito. Outros 
membros viaxeiros do SEMESCOM publicaron libros e escribiron artigos. Difícil tarefa 
recoller todo canto se fixo. Unha riqueza cultural enorme. 
 

Este ano, ademais, o poeta e profesor ceense Miro Villar, compañeiro de 
viaxes, traballou arreo na publicación dun libro e dando numerosas charlas por toda 
Galicia sobre Florencio González Gurriarán, con motivo do Día das Letras Galegas 
adicadas a este autor. 

 
É un luxo ser parte do SEMESCOM, unha asociación singular, como 

extraordinario é o feito complexo e marabilloso da formación dun grupo viaxeiro moi 
constante, permitindo que se leven feitas en total catorce viaxes, tres nos primeiros 
anos da súa creación no 2004, e once consecutivas ata este ano, dez cos mesmos 
organizadores, o cal celebramos. É froito do esforzo de todos. 

 
1 Fernández Oliver, P. (2022). El Infrascrito. Andanzas del cura Juan Antonio Posse 
en el San Andrés del siglo XIX. Grupo Editorial Círculo Rojo SL. 



O SEMESCOM vaise achegando aos vinte anos do seu nacemento cunha 
vagaxe de traballo feito fora do común, poñendo en valor todo o patrimonio  Histórico-
Artístico e Natural da Costa da Morte. 

 

 
 

Falando xa da viaxe 2022 que estamos despedindo, dicir que foi moi 
MONÁSTICA, de introspección espiritual intensa por momentos, cando visitamos os 
impresionantes e acolledores mosteiros cistercienses de Cataluña. Tamén foi unha 
viaxe ROMÁNICA E ROMANA, e ata VOLCÁNICA estromboliana dunha 
explosividade suave e milenaria. 

 

     
 
 Percorremos o INTERIOR e a COSTA BRAVA, pasamos da PLANA DE VIC 

aos ALTOS PIRENEOS. Visitamos as cidades de LLEIDA e GIRONA e completamos 
con Aragón na visita ao PARQUE NATURAL DO MOSTEIRO DE PIEDRA, OS 
MAIOS DE RIGLOS e O CASTELO DE LOARRE. Xa en Navarra gozamos do 
MOSTEIRO DE LEYRE e dun paseo pola FOZ DE LUMBIER. Rematamos  coa cea 
de despedida en Vitoria -Gasteiz nun restaurante con nome de seta, o “Perretxiko”.  

 



           
 
Sempre hai un oco para os agradecementos. Ademais dos xa citados, un 

recoñecemento para os nosos fotógrafos Emilio Roca e Manolo R.Mayo que 
inmortalizan as nosas pegadas. Para Ameixeiras, o xornalista, que ademais de facer 
fotos escribe fermosas crónicas que chegan á Costa da Morte para dar conta das 
andanzas do SEMESCOM. Finalmente, que sería dos viaxeiros sen a tranquilidade 
de levar ao doutor Xan Fernández Garrido sempre disposto a axudar e a Pablo 
Bustelo sen sacar ollo do volante. Tamén a Pablo Sanmartín, que nesta ocasión fixo 
de “guía” sempre que foi preciso. 
 

Como en toda viaxe non faltaron os momentos de relaxación e as anécdotas 
que tamén houbo, os chistes, a música e o canto. Foi unha viaxe máis onde 
descubrimos a diversidade das “Españas” e profundizamos no mundo catalán e na 
súa historia. 

 
Cando comezamos o retorno á casa, como dicía o psicólogo Carl Jung, 

soñamos coas viaxes ao extranxeiro. Máis o noso, o próximo, esperta igualmente os 
sentidos e dámonos conta da sorte que temos de vivir, falando en termos relixiosos 
propios desta viaxe, nun anaquiño do ceo na terra, na Galiza. Un plus se é na Costa 
da Morte, labrada por expertos ferreiros como os “serrallers” de Lleida, que modelaron 
a personalidade de moitas persoas deste grupo, onde naceu e segue medrando o 
SEMESCOM e o INSTITUTO DE ESTUDOS BERGANTIÑÁNS. 

 
 

 



Estivemos en CATALUNYA, detivémonos en EUSKADI, imos para GALICIA.  
 

Un triángulo, un delta, TRES COMUNIDADES HISTÓRICAS, tres pequenos-
grandes países. 

 
Fomos de OESTE a LESTE 

 
Do CABO FISTERRA ao CABO DE CREUS 

 
Son as “Españas”, as diferenzas que enriquecen un país. Hoxe coñecemos un 

pouco máis, do de dentro, do próximo, do NOSO. 
 

Estamos preparados para enfrontar unha nova década, prodixiosa, onde o 
SEMESCOM e o IEB  sigan vivos e fortes facendo máis grande a Costa da Morte e 
de Galicia, un país mellor. 
 

Ata aquí chegamos. Fixémolo posible entre todos. Queremos seguir viaxando. 
Lembrar que contan que a viaxe máis fascinante pode acontecer ao abrir a porta da 
casa e cruzar a rúa. Xa Lao-Tse no século VI a.C. afirmou: “unha viaxe de mil millas 
comeza cun só paso”. Para seguir dando pasos precisamos o agasallo dunha boa 
saúde,  manterse en forma e, sobre todo, ilusión polas viaxes e pola vida. Regresamos 
á casa, onde a calor humana que circula no grupo nos fará compaña no frío inverno, 
mentres soñamos con novas viaxes e actividades transformadoras e comprometidas 
coa Costa do Solpor, que escribiu o presidente Lema, e co noso recuncho favorito, 
GALICIA. 
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2 Fotos de Manolo Rodríguez Mayo 
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