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Coa colaboración dos veciños
de Xestoso e Cambás e
especialmente a do seu párroco

SINOPSE

Xestoso é un deses lugares que non aparecen nos mapas. Por non aparecer, nin sequera existe ningún
indicador en ningunha estrada que che sinale a semellante sitio. Tanto é así que algún dos veciños do
lugar, despois de verse obrigado a “emigrar” a Ferrol, chegou a afirmar que Xestoso era “O lugar ó que
Cristo foi e tivo que dar a volta”.
Xestoso atópase no medio do Concello de Monfero, un dos máis grandes de Galicia, sen embargo non é
nin moito menos un dos máis poboados. A dispersión poboacional e a enorme distancia que existe entre
os veciños é unha das principais características dun lugar onde pese a ser poucos habitantes, algúns
deles nin sequera chegan a coñecerse.
Este entorno hostil foi co que se atopou hai 24 anos Luis Angel Patiño, sacerdote destinado á parroquia.
A súa relación cos veciños comezará sendo moi complicada, xa que para os habitantes de Xestoso só
existe unha razón para que un párroco acabe nese lugar: “que o castigue o bispo”. Ante este panorama,
Don Luis comezará unha longa carreira para gañarse o respecto dos seus veciños e que estes mesmo
asuman a responsabilidade de mellorar o entorno no que viven.
Sen embargo, Don Luis, non é un cura tradicional e pronto comezará a ser coñecido na zona por
protagonizar anécdotas un tanto extravagantes. Primeiro saltará ós titulares de prensa de todo o mundo
tras declarar nun control de alcoholemia que se daba positivo era por culpa dos “chupitos” de viño que
debía tomar nas misas. Despois, pretenderá organizar unha caravana de solteiros a Cuba recolleitando
tapóns de Fanta, pedirá a excomuñón de dous conselleiros, organizará unha tractorada de Semana
Santa e mesmo a primeira misa de Entroido.
Así e pese a ser considerado un tolo, Don Luis irase gañando o respecto dos veciños de Xestoso,
especialmente dos máis vellos que coa a súa axuda rematarán fundando o primeiro Consello de anciáns
de Galicia. O Consello será o encargado non só de fomentar o acercamento entre tódolos veciños da
zona con distintas actividades, senón que ademais reclamará por medio de distintos comunicados a
xornais e institucións as melloras que Xestoso necesita.
Algunhas desas reclamacións darán os seus froitos, outras non, sen embargo o máis importante para o
Consello de anciáns de Xestoso xa está conseguido e é que hoxe, pese a seguir sen saír nos mapas, nin
contar con ningún indicador que os sinale, son un pobo unido.

