
 
 Xulia Díaz valorou o traballo de Ánxela como unha auténtica clase 
maxistral sobre como enfrontar un traballo de investigación complexo, con 
escasas e dispersas fontes documentais e acoudindo ás fontes orais e á 
documentación fotográfica e impresa en posesión das veciñas e veciños do 
barrio. 
 
 Tanto Xulia Díaz, como Esperanza Piñeiro de San Miguel e Ánxela 
Loureiro, sinalaron a excepcional labor de ilustración realizada por Mercedes 
Fernández que logra suplir cos seus deseños os ocos que deixan as outras 
fontes gráficas. 
 
 Ánxela tamén eloxiou o traballo de tratamento da parte gráfica 
fealizada por Proxectos Gráficos Aldine que non só souberon sacar o mellor 
de cada fotografía senón tamén dar coherencia a un cúmulo de documentos 
gráficos realizados en diferentes momentos e, polo tanto, sen ningún criterio 
previo de homoxeneidade. 
 
 Na súa intervención, Esperanza Piñeiro de San Miguel, presentou o traballo de Ánxela 
encadrándoo na súa traxectoria vital, profesional e intelectual, como docente, mestra, música e 
animadora da vida cultural. Glosou a profundidade do traballo que se presentaba nese acto e 
expresou o arrecendo imaxinario a fiúncho e rosas silvestres que se desprende do contido das súas 
páxinas. 
 
 Ánxela Loureiro presentou polo miúdo o contido do seu libro facendo un rápido e ameno 
repaso á historia e ás referencias entresacadas da prensa de cada momento, a tipoloxía dos maios e 
das expresións festivas dos mesmos e, sobre todo, á 
participación da veciñanza no mantemento e supervivencia 
dunha tradición que ven de séculos atrás, aínda que a primeira 
referencia en prensa atopada pola autora sexa de 1892. Non 
esqueceu algúns aspectos asociados como as placas 
identificativas de Canido, as vicisitudes do Cruceiro, o Cristo da 
Tafona ou o Toldo asociado, desde hai xa anos, á celebración 
dos maios. Tampouco os agradacementos a todas as persoas que 
facilitaron testemuñas e material para a elaboración do libro. 
 
 Ánxela destacou o seu empeño en desmostrar que “en Canido houbo os maios viventes, 
maios pagás e maios cristiás” e abre un interrogante sobre se houbo ou non “a árbore de maio”. 
 
 Así é como Ánxela ofrece a toda a cidadanía, e tamén a 
todas as persoas estudiosas das diferentes manifestación 
antropolóxicas vinculadas ao percorrido estacional do calendario, 
este libro “para ledicia de todos e ensino de moitos” tal e como 
nos recordaba Xulia Díaz que Vicente Risco presentou a andaina 
da revista Nós aló polo outono de 1920. 



 


