
Falemos da lingua de Galicia, á que 
o novo presidente da Xunta, derrogando 
ou preparando a derrogación do decreto 
do Bipartito e das leis xeradas nos 
gobernos anteriores do PP, converteu 
nunha prioridade da axenda persoal de 
moitos cidadáns demócratas e 
sensibles, falen ou non galego, e que 
certamente é unha prioridade obxectiva 
de axenda pública. Todos os indícios 
correctamente interpretados das series 
estatísticas conducen invariablemente á 
mesma conclusión sobre a lingua 
nacional de Galicia, é dicir, á súa 
p r o b a b l e  m o r t e  r e a l ,  a í n d a  
permanecendo longos anos como 
lingua de pequenas comunidades. 
Calquera outra interpretación dos datos 
coñecidos  non creo que teña 
fundamento tecno-científico algún: a 
inestabilidade metodolóxica nas 
enquisas e a limitación mostral de datos 
máis estables (CIS) fai difícil ou 
imposible saber con exactitude o punto 
actual de deterioramento do galego, e 
sería necesario artellar un estudo 
multinivel que nos situase ante datos 
máis certos.

As estratexias científicas de 
recuperación pasan, no caso de linguas 
claramente en declive, por políticas de 
inmersión ou ben case totais (Cataluña), 
ou ben con bilingüismo inmersivo en 
ambas as linguas paralelas (Irlanda, 
similar ás galescolas de aquí, con 
n ú c l e o s  g a é l i c o s  v o l u n t a r i o s  
favorecidos polo Estado, que se van 
incrementando a medida que a 
poboación recupera o uso funcional e o 
amor á súa lingua), con resultados 
destacables pero non definitivos, pois 
as causas non directamente políticas 
son moi fortes na sociedade global, e 
transforman o problema cara ao vector 
sociolóxico, moito máis difícil de 

combater que as determinacións 
políticas, que poden cambiar con 
cambios de goberno. Pero non é así, 
aínda que os gobernos poidan favorecer 
estratexias científicas paralelas ás 
estratexias políticas, e desta forma ir 
máis aló do politicamente correcto e 
abrir un camiño certo de salvación. 
Dise, nun alarde de cinismo que haberá 
que ir acatando e comprendendo como 
"politicamente correcto" pois estará 
sobre a mesa de calquera negociación, 
que as linguas deben ofrecerse no 
ensino e na sociedade nun plano de 
igualdade, pois iso é o democrático; e 
dise despois de someter a unha delas -o 
galego no noso caso- a unha absoluta 
marxinación na organización do Estado 
e da Administración, que creceron de 
costas á lingua nacional e ampararon á 
"lingua común" do Estado creado tras a 
existencia do propio galego como 

l ingua nacional .  Unha vez 
consumada a marxinación da lingua 
propia (non hai outra denominación 
máis correcta ca esta), dicir que xa é 
tarde, que agora todos somos iguais, e 
faise competir a ambas as linguas nunha 
carreira imposible. Nesta falacia foron 
usadas as urxencias económicas dun 
país con problemas estruturais como 
moeda de cambio da súa identidade 
lingüística. 

Quizais deberiamos dicir que xa 
está ben a tales razóns sen fundamento 
ético nin científico, e irnos directamente 
ao gran da realidade política para falar 
de política, pois de ciencia é complexo 
falar con quen non ten por oficio 
destripar a realidade nalgún nivel de 
análise, e non ven outra cousa que os 
desastres históricos como feitos 
consumados. Para desmentir esa 
consumación de tales desastres e 

centos de miles, se non millóns, de 
cidadáns dispostos a empurrar cara a 
ese fin tan magnífico como difícil.

Falar de política significa aceptar 
que hai un partido moi importante cuxa 
maioría de votantes fala galego pero 
que parece que non está xa disposto a 
m a n t e r  u n h a  e s t r a t e x i a  
conservacionista dese idioma nacional 
de Galicia, e non digamos unha 
estratexia recupera-cionista. Pero 
mesmo o PP necesita algunha 
estratexia, por morna, pobre ou 
ineficiente que sexa, e aí deben estar as 
forzas políticas e sociais deste país, 
partidos, organizacións cívicas e 
sindicatos, para chegar a acordos, 
sequera de mínimos, que danen o 
menos posible á nosa lingua, xa en 
estado crítico.

Neste sentido, e esquecendo ciencia 
e ética por un instante, o obxectivo de 
reducir os danos é o suficientemente 
xeneroso como para tentalo. E todo iso 
sen deixar nin un minuto de manter as 
alertas e as mobilizacións necesarias 
para que ninguén esqueza que estamos a 
asistir a unha agonía que nos 
avergoñará como pobo e para sempre se 
non somos capaces de reverter esta 
situación agónica. Teño a absoluta 
certeza de que Ramón Piñeiro, cuxo ano 
celebramos, ou os anteriormente 
agasallados nos anteriores (Álvarez 
Blázquez, Otero, Risco, Bouza, 
Castelao, Bóveda...) todos eles estarían 
de acordo nesa tarefa básica de 
dignidade e salvación nacional. Tarefa 
de traballo político, pero tamén de 
traballo a secas, pois unha importante 
militancia cívica é necesaria para pór en 
marcha en todos os niveis de traballo a 
estratexia total que pode ser decisiva.

Un novo consenso
lingüístico?

A exitosa manifestación que a 
MNLG convocou na defensa do galego 
tivo un pero: non fixo ningún esforzo 
en sumar, en facer unha convocatoria 
aberta e plural que poidera sumar 
forzas contra o que é, aparentemente, o 
ataque aberto máis forte que sofre o 
idioma galego nos últimos trinta anos. 
Pesou aí un desexo de protagonismo e 
patrimonialización que, se é máis ou 
menos comprensible en épocas 
normais, non o é baixo circunstancias 
adversas e extraordinarias.

Cando acabe o verán e retorne o 
curso político, cando a sociedade volva 
aos seus ritmos ordinarios, non cabe 
dúbida de que o PP seguirá 
machacando e de que se repetirán as 
manifestacións. Existirá entón 
xenerosidade, amplitude de miras? 
Temo que non.

Algúns defensores máis ou menos 
fantásticos do galego comparten dous 
prexuízos. O primeiro deles, que a 

sorte do idioma se decide por 
decreto;  é un prexuízo clásico da 
esquerda de raíz staliniana, que 
imaxina que o mundo é moldeable a 
vontade dende o poder político. A 
sociedade civil parécelles unha coña, e 
todo se xoga no ámbito do poder. Das 
correntes profundas dun país, nin de 
gañar a batalla das mentes, non queren  
escoitar o rumor lonxano.

O segundo é o prexuízo do 
monolingüismo: por máis que saiban 
que nas cidades e entre a xuventude o 
castelán é xa maioritario, do asunto 
tampouco queren saber nada. O seu é 
alienarse, infatuarse habitando un 
mundo paralelo e soñar, dun modo 
puramente estético, con que algún día 
Galicia será independente e o galego 
idioma maioritario. Pensan no caso 
finés, no hebreo e cousas así. Se alguén 

Reitero un argumento
lles dí que iso é pensamento 

máxico prefiren mirar para outra 
parte…

Tamén hai, desde logo, a estas 
alturas moita xente que sabe que a 
estratexia que se deriva desas 
posicións está conducida ao fracaso, 
pero prefiren calar para non molestar a 
aqueles cos que conviven nos mesmos 
espazos profesionais, políticos ou 
públicos, ou, no caso dos literatos, para 
no ferir a un público susceptible que 
sempre premia que lle digan o que 
quere ouvir. Unha certa covardía ou 
busca da aclamación do pequeno 
grupo, a sabendas de que iso leva á 
derrota no asunto de fondo.

Pero insisto: como as batallas se 
dan para gañalas sería natural que os 
dous partidos, os tres sindicatos 
maioritarios, outras entidades cívicas e 

amplo abano, dunha pluralidade 
máis aló da controversia, concordasen 
cun texto de apoio ás medidas de 
discriminación positiva para o galego, 
recoñecendo que Galicia é unha 
sociedade bilingüe -non hai que 
deixarlle esa bandeira a GB- pero que o 
galego necesi ta  protección e  
empoderamento.

Esa idea foi lanzada desde este 
mesmo medio: paréceme obvia e 
evidente. Algunhas persoas, a título 
puramente individual, intentamos 
coordenalo. Non parece que a cousa 
vaia dar resultado, aínda cando é obvio 
que o que se xoga é equivalente a unha 
segunda aldraxe. Cando volva o 
outono esa convocatoria non terá lugar 
-oxalá me engane-. Pero tamén eu Dixit 
et salvavit anima meam. Agora que lle 
pregunten a Paco.

Ata hai pouco tempo era un valor 
compartido, que formaba parte dos 
consensos básicos sobre os que se 
articulaba o autogoberno de Galicia, 
que o idioma galego era merecente 
dunha especial protección por parte dos 
poderes públicos. Ese valor partía da 
subordinación histórica dun idioma que 
foi sempre o das maiorías populares 
pero que tamén estivo sempre 
discriminado ou proscrito, salvo nos 
períodos en que Galicia e España 
gozaron da democracia. A liberdade e o 
dereito ao uso do idioma propio foron 
historicamente da man.

A pretensión de facer crer nunha 
inexistente imposición lingüística 
disimula o intento de liquidación do 
idioma galego e de supremacía do 
castelán. Os que tal sosteñen queren 
evitar a presenza do galego nas súas 
vidas para pecharse en ámbitos en que o 
castelán sexa o único idioma. Pero 
Galicia é unha sociedade na que se falan 
dúas linguas que, non se pode negar, 
están en situación de desigualdade, polo 
que o galego debe recibir unha especial 
protección. Só así se poderá afirmar que 
se actúa en xustiza e na procura da 
igualdade entre os dous idiomas.

Esa é a letra e o espírito da 
Constitución, do Estatuto de Autonomía, 
e da vixente Lei de Normalización 
Lingüística. As sentenzas do Tribunal 
Constitucional así o confirman. Porén, o 
PP saíu do consenso. Pero gañar unhas 
eleccións non autoriza a destruír o que é 
unha das bases da convivencia na nosa 
sociedade e un dos signos da nosa 
existencia como país.

A sociedade galega que sente 
aprec io  cara  á  súa  l ingua  -
independentemente de cal sexa o idioma 
no que se expresa usualmente- debe 
reclamar unha volta do PP a un terreo 
común, así como mostrar o seu acordo 
coas políticas de afirmación positiva 
para o idioma galego, que o propio PP 
impulsou desde a Xunta, e que non 
buscan senón a súa protección. O 
idioma de Galicia é un patrimonio da 
humanidade que debemos custodiar e 
garantir como medio de comunicación e 
de creación.

Casa Galega da Cultura, 
10 de xullo de 2009

http://galegopatrimoniodahumanidade.blogaliza.org   

Galego:
Patrimonio da 
Humanidade
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Abrir guerras co galego
non beneficia a ninguén 
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N o n  m e  a p e t e c í a  
escribir agora sobre Andrés 
Torres Queiruga, un amigo 
de moitos anos e de relación 
moi cordial; pero Paulo 
Naseiro dixo que si e aquí 
me tedes. Non me apetecía, 
malia ter escoitado a noticia 
de que unha comisión 
episcopal ía condenar o 
conxunto da súa obra por 

presunta heterodoxia. Mandeille 
unha mensaxe persoal dicíndolle que 
estaba con el, cousa que el xa sabía, e aí 
quedou. Non quería escribir máis ata 
estar certo de que, de verdade, aquela 
condena era real, que aínda non o é, por 
certo. Non podía comprender que os 
meus tamén amigos, o bispo Alfonso ou 
o bispo Quinteiro, puidesen ousar a 
descualificación dunha obra teolóxica 
que me resulta tan interesante, e que, 
ademais, o fixesen sen escoitar 
previamente, en fraterno diálogo, ao 
escritor. Eu ben sei que Andrés non é o 
Sumo Pontífice nin o son aínda os dous 
bispos, pero confeso que o teólogo de 
Aguiño está a ser para min un pontífice 
no senso máis literal: o que ergue pontes 
entre dúas ribeiras. No meu caso, entre a 
ribeira da fe que profeso e a das 
esixencias dunha razón que ma faga 
crible. Andrés non escribe dogmas, pero 
reflexiona fondamente sobre o núcleo 
das miñas crenzas e axúdame a 
mantelas, por máis que non sempre 
cadremos de acordo.

Os convencementos que teño coma 
verdades fundamentais chegaron a min 
envoltos na linguaxe da filosofía grega 
recuperada polos teólogos clásicos, 
especialmente Tomás de Aquino. Pero a 
miña formación posterior, filosófica e 
sociolóxica, trocou moitos dos 
presupostos que me teñen servido e que 
agora, porén, teño problematizados. As 

novas filosofías, as 
achegas de interpretación 
histórica, os avances da 
s e m i ó t i c a  e  d a  
hermenéutica, etc. anuncian 
novos paradigmas que se 
fan necesarios para dar 
conta, con palabras actuais, 
do que, afortunadamente, 
segue a ser a miña fe de 
sempre. Os escritos de 

moitas conversas que mantemos 
desde hai moitos anos son dunha 
grande axuda para min e para moita 
xente, aínda que non sexan a resposta 
definitiva, claro. Non deixa de ser ben 
significativo que as súas obras 
principais leven no título a palabra 
“repensar”: “Repensar a creación”, 
“Repensar a salvación”, “Repensar a 
r e v e l a c i ó n ” ,  “ R e p e n s a r  a  
Resurrección”, etc. Curiosamente, o 
mesmo día que o coñecín, a finais dos 
sesenta,  t ivo a delicadeza de 
agasallarme co texto da súa tese 
doutoral sobre a evolución do dogma: 
xa se vía por onde andabamos ambos.

Andrés é un teólogo noso, 
integrado na nosa cultura que el remoe 
coa galanura da súa linguaxe galega na 
que sempre escribe. Recoñecido no 
mundo teolóxico internacional –moito 
máis do que pensamos– é un home 
aberto sempre ao diálogo. Fuxe das 
frivolidades intelectuais e sofre 
especialmente cando os seus críticos se 
permiten desconfiar do seu amor pola 
Igrexa. Eu agardo que os bispos non 
emitan xuízos apresurados sobre a súa 
obra teolóxica sen ter dialogado con el 
polo miúdo. Ben o merecen as moitas 
persoas que, con motivo da fe, andan a 
se facer aquelas preguntas ás que el 
trata de dar resposta. 

Bernardo García Cendán

A obra de Roberto Bolaño Los 
detectives salvajes é unha viaxe 
iniciática que Arturo Belano e Ulises 
Lima emprenden por diversas razóns ao 
redor do mundo, buscando e sen buscar á 
poeta Cesárea Tinajero. Digo buscando e 
sen buscar, porque aínda que o fío 
argumental é este, a realidade é que 
dist intos personaxes falan dos 
protagonistas e non necesariamente de 
Cesárea Tinajero. Realmente o que 
ensambla esta novela son xustamente os 
dous personaxes principais que se van 
facendo máis e máis sólidos a medida 
que avanza o texto e que temos máis 
información deles.

Pero esta obra é moito máis. Está 
dividida en tres partes: "Mexicanos 
perdidos en México", "Os detectives 
salvaxes", e os "Desertos de Sonora". E 
nestas páxinas abrolla o coñecemento da 
vida real ao redor do mundo, aparecen 
escenarios como o Distrito Federal, San 
Diego, Barcelona, Managua, Sierra 
Leona, Israel, Angola... E a exuberante 
cultura de Bolaño. Se eu tivese que 
definir na miña opinión de que trata esta 
novela, diría que da vida e da poesía que, 
se ben pode soar poética, en moitas 
ocasións é o contrario. Para facérmonos 
unha idea desto último, da fonda cultura 
vital e intelectual de Bolaño direi que 
atopei a Euxenio Montes e a Vicente 
Risco, citados polo escritor, en 
amplísimas numeracións de todas as 
razas creat ivas.  Pensemos que 
efectivamente, Euxenio Montes e 
Vicente Risco foron poetas, e poetas que 
buscaron novos camiños, velaí polo que 
son citados na novela. Diría, coido que 
sen esaxerar, que podemos atopar máis 
de mil poetas citados desde antigos 
poetas chinos ata poetas mexicanos de 
vangarda, e franceses, italianos, etc.

E para explicar a súa visión do 
mundo tan ampla, só hai que fixarse nun 
capítulo que adica a Xosé Lendoiro, un 

A Asociación de Escritores en 
Lingua Galega (AELG) celebrou unha 
nova edición da homenaxe "O Escritor 
na súa Terra", que este ano tivo lugar o 
pasado 20 de xuño en Vilalba da man de 
Agustín Fernández Paz, recente Premio 
Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil

Os actos programados deron 
comezo ao mediodía, no Parque Agustín 
Fernández Paz (Barrio das Fontiñas) coa 
plantación dunha bidueira –árbore 
s i m b ó l i c a  d o  e s c r i t o r –  e  o  
descubrimento do Monolito Escultórico 
e da praca que atribúe o nome do 
homeaxeado ao lugar. Neste primeiro 
acto interviron o presidente e a secretaria 
da AELG, Cesáreo Sánchez Iglesias e 
Mercedes Queixas Zas. 

Entre os asistentes, numerosos 
veciños e amigos da infancia do 
homenaxeado, xunto con persoeiros do 
mundo da cultura como Rosa Aneiros, 
Xosé M. Perozo, Margarita Ledo, 
Marica Campo, Pilar García Negro, 
Paco Martín, Xosé Olveira "Pico", 
Marilar Aleixandre ou Iolanda Castaño.

Na descuberta do monolito 

avogado galego afincado en 
Barcelona que se foi viaxando por 
España. Conta nunha das súas historias 
algo que lle pasou no cámping de 
Castroverde, en Lugo, e onde coñeceu a 
Arturo Belano. Curiosamente preto de 
Castroverde hai unha aldea que se chama 
Bolaño. Non sei se o escritor chileno tiña 
ascendencia  ga lega ,  pero  moi  
probabelmente. E neste capítulo tamén 
fala dos galegos, honradamente, non 
demasiado ben, fala dos setenta na 
Galiza, cos atavismos típicos do rural 
galego...

Esta obra, como todas as grandes 
obras, ten moitas lecturas e non serei eu o 
que condicione a un lector ou lectora. Eu 
podo salientar o que a min me resultou 
máis suxerente, pero é que Bolaño e esta 
obra é un mundo. Eu teño costume, non 
sei se boa ou mala, de ler varias libros á 
vez, diría mesmo que moitos libros á 
vez. Cando estaba rematando de ler Los 
detectives salvajes tiven que deixar case 
todos os libros é centrarme neste; a 
razón? É que esta obra de Bolaño 
comprende toda a literatura imaxinada. 
Toda.

Ollo, non é un libro fácil, pero se 
alguén quere comprender o futuro da 
creación literaria, e comprender a vida, 
debe ler esta obra que abriu novos 
camiños na literatura universal e que, por 
certo, foi premiada co Premio Herralde 
de novela e co Premio Rómulo Gallegos.

B o l a ñ o  p r a c t i c a m e n t e  f o i  
considerado toda a súa vida un escritor 
maldito, un escritor a contra corrente, 
contra o sistema literario, por iso de 
seguro que riría se soubera que a súa obra 
2666 foi considerada o mellor libro do 
ano en Estados Unidos e no Reino 
Unido, e un éxito de ventas. Brindemos 
por Bolaño e pola literatura.

Xosé Manuel Pacho

Agora que a Administración se implica 
nos asuntos máis privados e todo está 
suxeito a norma, os pais non poden corrixir 
de xeito físico aos seus fillos non vaia ser 
que veña un xuíz e lles meta un paquete do 
que se van acordar toda a vida, se non os 
condenan a desterro.

Canto cambian as cousas! Seguro que 
a ningún mestre ou profesor de Instituto de 
Vilalba se lle ocorre poñerlle a man enrriba 
a ningún alumno ou alumna, non xa polo 
que pode pasarlles, senón por principio, 
que os tempos non están para estas cousas.

Pero nos meus tempos os castigos 
físicos estaban á orde do día, e había un 
refrán que dicía “pérdense as que van 
arriba” para indicar que unhas losqueadas a 
tempo eran sumamente beneficiosas, tanto 
que mentres a man se levantaba para volver 
caer estábase perdendo o tempo.

Como pode parecer que estou 
esaxerando algo, baixo á realidade para 
comentar que na antiga Academia Santa 
María, en Vilalba, que estaba nunha casona 
á esquerda baixando cara a Madalena, 
tiñamos un abano variopinto de profesores 
dos que coido hoxe quedará unha sóa, xa 
que o tempo implacable os foi levando un a 
un.

Había un profesor que daba Xeografía 
e Historia entre outras asignaturas, do que 
non vou dicir o nome por respecto á súa 
familia, que tiña como máxima a do 
“xarope de pau” que nos impartía de xeito 
xeneroso.

Tiña unha vara de catro ou cinco 
centímetros de diámetro que utilizaba con 
fruición ao menor erro nos habituais 
exames orais. Rapaces ou rapazas 
“cobrabamos” de igual medida, que neso 
era moi xusto, e aplicaba golpes 
indiscriminados na cabeza, nas costas, no 
traseiro ou nas pernas, segundo cadrase. As 
rapazas aínda resultaban algo beneficiadas 
porque as amplas saias ían amortiguando 
os golpes do pau.

Como o ensino se beneficiou sempre 
dos avances tecnolóxicos, este entrañable 
profesor descubriu nun momento dado que 
os cables da luz revestidos dun trenzado de 
fíos quedaban obsoletos sendo substituidos 
por cables modernos, de plástico, 
brillantes, que tiñan unha textura especial. 
E fixo evolucionar o seu instrumento.

Mercou tres ou catro metros do novo 
cable, doblounos e fíxolle uns nudos de 
cando en cando de maneira que lle quedou 
un manexable látego con nudos 
distribuidos estratéxicamente. Abandonou 
o pau monumental co que nos acariñaba e 
estreou o novo utensilio pedagóxico, que 
sen dúbida aínda non figura no Museo 
(Mupega) instalado en Santiago pola 
Consellería de Educación.

Cando alguén “non sabía a lección”, 
recibiamos unha lección práctica das novas 
tendencias eléctricas. E manexaba o látego 
coa pericia dun tratante de esclavos, tanto a 
rás do chan, naquelas nosas pernas 
masculinas de calzóns curtos ou as 
femininas de saias polo xeonllo; nos 
traseiros máis ou menos protexidos; nos 
bustos ou nas fráxiles cabezas nas que só 
procurabamos protexer os ollos e as 
orellas, que os impactos dos nós do cable 
nas orellas producían escozores que 
duraban varios días.

O novo Código Civil ten eliminado o 
que antes proclamaba de que os pais podían 
“corregir razonable y moderadamente a 
sus hijos”. Non sei se o que facía o noso 
profesor vilalbés doutrora se pode chamar 
“corrección razonable e moderada”, que se 
ben daquela a todos nos parecían do máis 
normal as súas agresións, a verdade é que 
quedei marcado por elas, senón por fóra, 
por dentro, directamente na mesma alma.

Supoño que tanto é o de máis coma o 
de menos. Pero falando enténdese a xente, 
pais e fillos, profesores e estudantes. 
Parece mentira que tendo nacido cando 
nacín, e téndome criado como me criei, na 
actualidade -tantos anos despois- siga 
pensando que a palabra é o noso don máis 
prezado. Ou precisamente por eso, por 
tanto despropósito, hoxe sei -sabemos- o 
que non se debe facer.

Os vilalbeses do meu tempo, 
aprendemos moito na Academia. Cuns 
profesores máis ca con outros. Os métodos 
pedagóxicos eran moi diferentes. 
Aprendemos aínda ben letras pero, 
algunhas delas, costounos verdadeiro 
sangue.

Xulio Xiz

conmemorativo, o presidente da 
AELG aludiu a Vilalba como "lugar 
íntimo e cálido" na biografía de 
Fernández Paz, reclamando que se pode 
ser universal dende as propias raíces. 
Destacou asimesmo o seu compromiso 
coa língua e coa cultura do país, así 
como coa escola galega e a renovación 
pedagóxica, alén da súa "sensibilidade 
exquisita", que convirteu ás mulleres e 
ás nenas en protagonistas da súa 
literatura, ou a aposta do autor pola 
visibilización da literatura infantil e 
xuvenil. 

Agustín agradeceu o que considerou 
como "tres agasallos": un penedo como 
símbolo de pertenza, un espazo público 
"que os meus pés de neno percorreron 
unha e outra vez" e unha abidueira, que 
"vai unida á paisaxe da miña infancia". 
Asemade, dixo que "os fíos do que conto 
teñen orixe na miña infancia en Vilalba, 
xa que a literatura escríbese cos fíos da 
vida". Infancia e literatura conflúen para 
o autor chairego "nunha soa palabra: 
Vilalba".

Posteriormente, a comitiva 

desprazouse até o Centro Cultural e 
Recreativo, onde Agustín recibiu a 
“Letra E”, unha figura escultórica 
elaborada por Silverio Rivas; o editor de 
Xerais, Manuel Bragado, foi o 
responsable da laudatio ao escritor 
chairego. A homenaxe rematou cun 
xantar de confraternidade no Parador de 
Vilalba.

Outros galardoados en anteriores 

edicións de “O Escritor na súa 
Terra” foron: Antón Avilés de 
Taramancos, Bernardino Graña, Manuel 
María, María Xosé Queizán, Xosé Neira 
Vilas, Uxío Novoneyra, Luz Pozo 
Garza, Xosé Chao Rego, Xosé 
Fernández Ferreiro, Salvador García 
Bodaño, Pura e Dora Vázquez, María do 
Carme Kruckenberg, Manuel Lourenzo 
e Xosé Vázquez Pintor. 

Xornal de Galicia tributou unha 
homenaxe á prensa local en Vilalba, 
dentro do acto de presentación do 
medio que tivo lugar o pasado 24 de 
abril. Os responsables de Xornal 
escolleron a capital da Terra Chá por 
tratarse dunha das vilas con maior 
t radición de prensa escr i ta ,  
especialmente durante o primeiro 
terzo do século XX. De feito, contou 
con numerosas e emblemáticas 
cabeceiras, entre elas algunhas 
actuais, como A Voz de Vilalba e 
Terra Chá.Xa, medios que xunto co 
Instituto de Estudos Chairegos e 
Radiofusión colaboraron na 

organización deste evento.
O xornalista chairego Moncho 

Paz fixo a presentación do director 
de Xornal de Galicia, José Luis 
G ó m e z ,  q u e n  a f o n d o u  n a s  
características deste medio e 
mantivo un longo coloquio cos 
asistentes, entre eles varios 
colaboradores das súas páxinas de 
Opinión, como Xesús Parga e Xaime 
da Pena. Gómez puxo en valor a 
prensa de tendencias, "a de máis 
prestixio no mundo occidental", e 
vaticinou que seguirá adiante a 
concentración empresarial no sector, 
"tamén en Galicia".

O acto, celebrado na Casa da 
Cultura, contou con máis de oitenta 
asistentes, entre eles o alcalde de 
Vilalba, Xerardo Criado Guizán; o 
concelleiro de Cultura, Xosé María 
García-Leira Boado; o deputado 
popular no Parlamento de Galicia, 
Agustín Baamonde Díaz; e os 
membros da oposición municipal, 
Margarita de Vicente Mato (PSdeG-
PSOE) e Xosé Manuel Irimia 
(BNG). O Grupo San José,  
accionista maioritario do diario, 
estivo representado por Federico 
Cañas, e Xornal de Galicia, por 
Alberte Meixide.

Presentación de Xornal de Galicia en Vilalba

A letra entroume
con sangue

Roberto Bolaño ou o futuro da literaturaO meu amigo Queiruga

Agustín Fernández Paz, Escritor na súa terra
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Parecería unha cousa de séculos 
pasados vir agora falar de Kant, pero un 
non deixa de sorprenderse de algo, que, 
por outra banda, nunca deixou de ser o 
habitual, esa enfermidade crónica dos 
artistas de sentirse un pouco parvos, de 
ter que axudarse doutros ilustrados 
larafetas, coma se as imaxes, aínda 
producíndoas eles, os superasen 
intelectualmente.

Os artistas fixeron unha lamentable 
renuncia dos seus dereitos á xestión 
material e simbólica da súa actividade 
ante a que acudiu un variado e difuso 
corpo de profesionais cuxo nome máis 
axustado acaba por ser o de “os 
comisarios”. 

De feito toda a sociedade ten 
delegado neles a lexitimación das artes 
do presente, en boa medida porque esa 
arte tráelle sen coidado. O certo é que 
ninguén se lembra dos comisarios de 
hai corenta anos como ninguén se 
lembra dos editores que o foron de 
Lorca ou de Machado, ou do conselleiro 
ou o concelleiro de antonte; pero sen 
dúbida aglutinaban –e aglutinan os de 
hoxe– poder.

Sen dúbida os artistas deben 
retomar as rendas da arte, ser os 
protagonistas desta merenda de negros 
onde o "todo vale" só beneficiou aos 
máis lagarteiros, intermediarios ou 
xestores do desconcerto ou da 
ansiedade. 

Nin sequera actúan xa os críticos, 
nin os profesores que aportaban doses 
de interpretación ou conexións 
culturais, a novidade é esa proclama dos 
novos xestores que, nun alarde 
analfabeto, veñen constatar outra cousa 
que, de feito, é certa tamén, que a arte 
c o n t e m p o r á n e a  n o n  n e c e s i t a  
hermenéutica e que, probablemente, 
nin sequera merézaa.

A crítica sobra porque hai anos que 
non critica senón que asente, corrobora 
o que se dá. Lonxe quedan as 
consideracións de Baudelaire sobre esa 
actividade xa que esta é, desde hai 
moito, unha literatura pequerrecha que 
ninguén le. 

Os novos xestores da cultura non 
son intelectuais nin necesidade teñen 
dilo, basta con ser capaz de alumar 
declaracións barbáricas como que o 
museo que eles perpetran é o que 
“mellor cae” (sic) de todos, coma se 
aquel que se para a pensar quen lle cae 
ben e mal non é senón un pobre diaño, 
ademais dun langrán absoluto. 

Non me sorprende o que me din 
agora os artistas asociados, que 
necesitan ser comisariados, ser 
pastoreados. É demasiado querer 
asumir a maioría de idade nesta 
indixencia. Terían que cambiar todos os 
artistas, reeducarse máis aló do 
vasalaxe.

Imaxinemos que a asociación de 
directores de museos pedise o 
asesoramento dalgúns artistas por non 
saber eles nin papa das imaxes e os seus 
traballos, porque, a final de contas, 
nunca colleron un pincel e ata as fotos 
familiares coa cámara dixital sáenlles 
de pena. Moitos deles non pasarían nin 
un exame da ESO na materia, pero bo. 

Bruno Marcos 

ESPECIALIDADES

A Real Academia Galega acordou 
dedicar o Día das Letras Galegas do 
próximo ano 2010 ao poeta lucense Uxío 
Novoneyra. Así o explicou nun 
comunicado no que tamén informou da 
designación como académico numerario 
do intelectual pontevedrés Bernardino 
Graña.

Uxío Novoneyra está considerado 
como un dos poetas máis relevantes da 
literatura galega, motivo suficiente para 
que un grupo de amigos e admiradores da 
súa obra teñan desenvolvido desde 2007 
unha campaña para que lle sexa dedicado 
o Día das Letras de 2010. A campaña 
xurdíu na data na que se conmemora o 
oitavo aniversario da morte do escritor e 
na páxina www.uxionovoneyra.com 
podíase atopar información sobre o vate 
do Caurel, ademais da reprodución 
dalgúns dos seus textos.

A web convertiuse no eixo da 

reivindicación, onde se apelaba á 
cidadanía galega a recoñecer a obra e o 
pensamento do courelán como "algo 
fundamental para abrir un debate ao 
redor deste inmenso escritor galego que 
foi Uxío Novoneyra". Contaba ademais 
cun apartado no que calquera visitante 
podía deixar constancia da súa opinión e 
adherirse a esta proposta presentada 
perante a Academia Galega. Os contidos 
desta páxina web complétanse con datos 
sobre a súa biografía, obras, reprodución 
de poemas e incluso vídeos nos que 
podemos ver ao poeta galego en diversas 
actos sobre a vida pública e cultural 
galega.

Segundo as condicións establecidas 
nas bases do Día das Letras, creadas no 
ano 1961, para que un escritor sexa 
elixido deben ter pasado cando menos 
dez anos desde a súa morte. Así, son 
aínda moitas as personalidades da cultura 

galega que teñen pendente esta 
homenaxe por parte da Academia e do 
pobo galego, como é o caso de Ricardo 
Carvalho Calero (cuxo nome soou moito 
como candidato este ano) ou o poeta de 
orixe monfortino Lois Pereiro, falecido 
hai trece anos.

Uxío Novoneyra naceu en 1930 na 
localidade lucense de Parada do Courel e 
faleceu en Santiago en outubro de 1999. 
Relacionado durante a súa mocidade con 
intelectuais e artistas como Manuel 
María, Luís Pimentel, Anxel Fole ou 
Ramón Piñeiro, viuse obrigado a residir 
de volta n´O Courel entre os anos 1953 e 
1962, por mor dunha pleuresía, unha 
reclusión na que tomará contacto coa 
poeta María Mariño e que deixará unha 
profunda pegada na súa obra.

Entre os seus poemas máis extensos 
están 'Vietnam Canto' ou 'Letanía de 
Galicia', e é autor ademais dos libros Nos 

Eidos, Muller para lonxe, Tempo de 
Espera e Poemas de doada certeza i este 
brillo premido entre as pálpebras, entre 
outros.

Letras Galegas 2010 para Uxío Novoneyra

Manuel Mato Vizoso naceu en 
Vilalba o 23 de xaneiro de 1846 e finou 
na capital chairega o 9 de febreiro de 
1909. 

Traballou como secretario do 
Xulgado Municipal e foi autodidacta 
en todos os eidos do saber nos que se 
mergullou. Historiador, xornalista, 
poeta e autor dramático, tamén sentíu 
unha grande inclinación polas artes 
plásticas, chegando a cultivar a 
música, o debuxo e a escultura. A súa 
faceta como historiador e xornalista 
resúmea Amor Meilán: “Todos los 
periódicos de la época de Mato Vizoso 
que en Galicia se consagraban a 
asuntos históricos, se honraron con su 
colaboración (...)”. 

En 1908 foi o fundador e director 
de El Eco de Villalba, o primeiro 
xornal da longa tradición que tivo a 
nosa vila en prensa, sobre todo ao 
longo do século pasado. 

Mato Vizoso é autor de diversas 
obras, entre as que destacan: Biografía 
de D. José Febrero: importancia de sus 
obras jurídicas, noticias de sus 
reformadores y continuadores (Lugo, 
1897), obra premiada en Mondoñedo 
en 1905; El partido de Villalba en la 
guerra carlista (Lugo, 1904), folletín 
publicado no periódico La Idea 
Moderna; Estudio histórico sobre 
algunos monasterios antiguos en el 
norte de Galicia. Sede britoniense y el 
origen de Mondoñedo (Lugo, 1905) e 

El asedio de Villalba (Lugo, 1907), 
lenda en verso publicada tamén en La 
Idea Moderna. 

No ano 1997 o colexio público que 
leva o seu nome publicou unha 
escolma dos seus traballos que incluiu, 
entre outros, El antiguo Condado de 
Montenegro, Origen de la sede 
mindoniense en el Condado de 
Montenegro e Historia de la guerra 
carlista en la comarca de Villalba.

No que se refire a El Eco de 
Villalba, que se publicou entre 1908 e 
1915 cunha periodicidade primeiro 
mensual e despóis quincenal, estivo 
“consagrado a la defensa de los 
intereses de Villalba y su comarca”. 
Contiña traballos tanto en galego como 
en castelán e contou, entre outras, coas 
colaboracións dos escritores Antonio 
Noriega Varela e Antonio García 
Hermida, demais de contar cunha 
curiosa rede de correspondentes que 
remitían as súas crónicas dende 
Cospeito, As Pontes ou La Habana.. Ao 
pasamento de Mato Vizoso, o xornal 
quedou a cargo de Xosé Novo Pardo, 
anteriormente administrador da 
publicación. Máis adiante, Manuel 
Bermúdez pilotou a singradura final do 
xornal até a súa desaparición en 1915.

A edición dixital de A Voz de 
Vilalba lembrou durante o mes de xuño 
a figura deste precursor da prensa 
vilalbesa, adicándolle unha cabeceira 
especial. conmemorativa. 

Centenario do pasamento
de Manuel Mato Vizoso

Alén da Terra Cha flúen as augas do río 
Mandeo, que atravesa a provincia de A 
Coruña percorrendo os concellos de Sobrado 
dos Monxes, Aranga, Curtis, Irixoa, Coirós, 
Paderne e Betanzos, cunha lonxitude de máis 
de cincoenta quilómetros. Por algo é o 
segundo río en importancia das Rías Altas, 
por detrás do Eume.

Nesta prolongación da Chaira que chega 
até a costa da Sal, nestas terras atravesadas 
polo Mandeo, atopamos unhas fermosas 
paisaxes que, paradoxalmente, están 
poboadas de tebras. Sobre todo para os 
maiores que aínda lembran as historias da 
guerra: “Corría auga vermella”, soen dicir 
para referirse ao sangue de ducias de 
republicanos que ficaron sepultos no lugar.

Dende hai varios meses diversas 
asociacións da zona decidiron penetrar nas 
brétemas do Mandeo. Esta iniciativa naceu 
da confluencia de camiños distintos, 
emprendidos polas asociacións de Aranga e 
de Guitiriz, en estreita colaboración coa 
Asociación da Memoria Histórica de A 
Coruña. Até o dia de hoxe mantiveron varias 
xuntanzas con historiadores e seguen dando 
pasos para facer un traballo de investigación 
riguroso.

“Queremos converter ao Mandeo nun río 
de vida, de enerxía, de luz... fronte á 
escuridade doutros tempos”, apunta Alfonso 
Blanco Torrado, presidente da Asociación 
Cultural Xermolos de Guitiriz e crego da 
parroquia de Santa Mariña de Lagostelle. 
Este home, que sempre se caracterizou pola 
súa coherencia e o seu compromiso, é 
consciente de que non se pode ollar durante 
mais tempo cara outro lado, “como si non 
quixéramos enterarnos”. Esta foi unha 
actitude moi presente dende o final da guerra. 
Por medo.

“Estabamos a traballar todos na mesma 
liña e atopámonos”, recoñece Alfonso 
Blanco. De feito, Xermolos leva anos 
acudindo a actos deste tipo. “Nunca 
concebimos esta actividade sós”, engade. Os 
membros desta Asociación, que acaba de 
cumplir trinta anos, estiveron presentes en 

homenaxes a Benigno Andrade, 
Foucellas, en Curtis, e cada mes de agosto 
tamén no acto en lembranza de Camilo Díaz 
Baliño -o pai de Isaac Díaz Pardo- que foi 
asasinado nas cunetas a noite do 13 ao 14 de 
agosto de 1936 en Coence (A Coruña).

Unha das foxas coincide no camposanto 
de Aranga. A de Vilaraso, ao carón da Igrexa. 
Segundo manifestan os máis vellos do lugar, 
moitos corpos foron trasladados ata alí en 
camións; díse que foron soterrados cunha 
botella que tiña papeis no seu interior, 
posiblemente con datos identificativos. No 
caso de que así sexa, este feito aportaría 
moita luz á investigación.

Pero hai outras foxas, como a do adro de 
Fervenzas e a de Santa Mariña de Lagostelle. 
Para abrilas é necesario que as familias o 
soliciten. Por este motivo, as asociacións 
promotoras da iniciativa están a realizar unha 
campaña de sensibilización, á que se engade 
A Voz de Vilalba.

Alfonso Blanco recibiu hai uns días a 
chamada telefónica dunha profesora natural 
de Becerreá interesándose pola cuestión das 
foxas, pois pensa que o seu tío -asasinado en 
Láncara cando contaba 17 anos xunto ao 
alcalde republicano de Becerreá- está nunha 
foxa na zona.

Moitos dos que ainda están nas foxas 
comúns foron traídos en camións e a outros 
os paseaban directamente. “Aínda que a 
Administración vaia máis lenta, as persoas 
con dignidade temos que recuperar o 
pasado”. A memoria vai facer xustiza.

Ademais dos Pactos da Moncloa, a 
Transición española trouxo un inxusto pacto 
de silencio. Un silencio que agora cómpre 
rachar dunha vez por todas. Unha das cousas 
importantes de todo isto é que as vindeiras 
xeracións coñezan o que aconteceu 
realmente. “Iso pode doer e abrir feridas, pero 
é o único xeito de que cicatricen para 
sempre”, engade Alfonso Blanco con 
rotundidade. 

Moncho Paz

NO DIVÁN

O SEGREDO DO HUMOR

Autoculpable
minoría de idade

O río das tebras
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 Aínda que a relación de Ramón 
Piñeiro coa Chaira redúcese a uns 
poucos fitos, estes foron decisivos para 
el e para nós. Ramón Piñeiro naceu ao 
compromiso co pobo, ao que 
endexamais ía renunciar, aos 17 anos, 
grazas a un vilalbés egrexio, Lois Peña 
Novo, que arrequentou o seu ánimo, 
nun mitin nas eleccións de 1931, en 
Sarria. A primeira vez que escoitaba 
falar en galego nun acto público. 

Mantivo relación con moitos 
chairegos: Pepe Chao, Ramón Villares, 
Antón Baamonde... Manuel María, nas 
tertulias do Méndez en Lugo e no Café 
Español en Santiago, do que se 
distanciaría, ao enrocarse Piñeiro nun 
galeguismo culturalista. O poeta 
dedicoulle “A derradeira cantiga” na 
súa revista Xistral. 

Pero sería Díaz Castro, o poeta das 
Terras de Parga, o que máis bebeu no 
manancial das esencias da Terra que 
Piñeiro estaba a transmitir, na 
arrepiante travesía do deserto, nas 
décadas dos 50 e 60. Grazas a Piñeiro, 
podemos deleitarnos con Nimbos. El, á 
fronte da editorial Galaxia, aguilloou 
ao poeta, para que o publicase. 
Custoulle moito, porque o autor era 
reticente aos protagonismos na 
palestra pública. Converteuse no 
primeiro difusor e canle da lírica 
diazcastriana, entre os  lectores. 

Antonio Pérez Prado, médico e 
humanista, na Arxentina, agasallou a 
Xermolos cun exemplar da 1ª edición 
de Nimbos, con esta adicatoria: 
“Recibín Nimbos no 1962, das mans de 
Ramón Piñeiro”. Díxome: “é dun 
paisano teu, da Terra Cha. Cando 
chegues  a  Madr id ,  chámao”.  
Mantiveron correspondencia, como 
imos descubrir na recolleita de cartas 
de escritores lucenses, ao autor 
homenaxeado nesta Festa das Nosas 
Letras, que o Centro Ramón Piñeiro 
ten no prelo. Foi un dos que o propuxo, 
para “correspondente” da Academia. 

Despois do retorno do poeta a 
Guitiriz, no treito final, participaron os 
dous en actividades de Xermolos. Veu 
falar de Celestino Fernández de la 
Vega, o ensaísta de Friol, nun ciclo no 
que Díaz Castro disertou sobre o seu 
amigo Iglesia Alvariño, do que 
estamos a celebrar os cen anos do 
nacemento. Piñeiro presidiu en 
Guitiriz a homenaxe ao seu poeta, o 21 
de abril de 1990, como Presidente do 
Consello da Cultura Galega, nun dos 
acontecementos derradeiros das súas 
vidas, pois os dous xa estaban 
enfermos, Morrería o 28 de agosto e o 
de Guitiriz, o 2 de outubro.

Alfonso Blanco Torrado

Café no Parador con... Agustín Baamonde, deputado do PPdG 

"Abrir guerras co galego non beneficia a ninguén”

Chega puntual á cita, ás seis da tarde no 
Parador, onde agardan os cafés. E acude 
acompañado do seu inseparable habano, 
cuxo aroma nos acompaña durante a 
conversa. Agustín Baamonde Díaz 
(Vilalba, 1950) é un home tranquilo e 
conciliador, como demostrou no seu paso 
pola Alcaldía de Vilalba (1990-2005) e 
tamén no Parlamento de O Hórreo, onde 
ten o seu escano dende hai catro anos.

Pregunta. 2009 parece o seu ano: o PP 
gaña as eleccións, o Barça fai triplete, o 
Rácing Vilalbés ascende... Xogará á loteria 
no Nadal?
Resposta. Xogar, xogarei, pero co mesmo 
éxito de sempre: para dicir que non me 
tocou.
P. Cal destes tres éxitos celebrou máis?
R. Posiblemente o do Barça, polas 
circunstancias: rodeado de xente, nun local 
pechado, coa euforia que se desatou 
despóis... O que más celebrei foi o trunfo 
do Barcelona. Non chegamos á euforia 
esaxerada que desatan os do Madrid cando 
fan as súas celebracións, que saen do Bar 
Estudiante e veñen a tomar A Pravia por 
asalto cos coches, os claxon e os fogos de 
artificio.
P. Foguetes houbo na celebración das 
autonómicas ,  a té  ben entrada a  
madrugada...

R. Din por aí que a altas horas sonaron 
a l g u n h a s  s a l v a s  d e  a r t i l l e r í a .  
Evidentemente o PP ten moitos 
seguidores en Vilalba, polo que é lóxico 
que ese día os houbera no momento en 
que se confirmou a victoria cun resultado 
positivo, nunhas eleccións que estaban 
entre o eixo da roda e o fío da navalla.
P. Hai fontes que apuntan que o reparto 
dalgunhas consellerías xa estaba 
decidido con antelación ás eleccións, 
concretamente nunha reunión celebrada 
en Pontevedra.
R. A medida que foi avanzando a 
campaña parecía cada vez máis claro que 
este trunfo podía ser unha realidade. 
Conseguimos poñer en valor a Núñez 
Feijoo, un candidato que foi de menos a 
máis, mentres as figuras de Touriño e de 
Quintana íanse achichando. O bipartito 
cometeu erros importantes ao longo da 
campaña. Hai eses matices que todo o 
mundo coñece, como o do coche de 
Touriño, a historia dos vellos de Oia de 
Quintana, a célebre foto do iate ou a falla 
de reacción que tiveron. A fenda que se 
abriu entre o PSOE e o BNG, con Touriño 
falando das imposicións idiomáticas, 
fixo que a nosa traxectoria fora in 
crescendo e a deles fora baixando. Ao 
final é certo que tiñamos a sensación de 
gañar. Iso si, pero o de facer repartos de 

Consellerías... 
P. Dentro das cuestións idiomáticas, 
sorprendeu que o PP participara na 
manifestación en apoio a Galicia Bilingüe 
que tivo lugar en febreiro.
R. O PP, como tal partido, non tomou parte 
activa nesa manifestación, aínda que si é 
certo que houbo algúns membros do PP que 
se manifestaron con Gloria Lago e resto da 
xente que estivo en Santiago. Abrir guerras 
co galego non beneficia a ninguén, pero ás 
veces non hai ben que por mal non veña. 
Explícome: dame a impresión de que esta 
“disputa” -prefiro chamala así- que agora 
mesmo hai na sociedade quizais non lle 
veña mal á nosa lingua. Existía unha 
situación de normalidade -máis aparente 
que real- no proceso de normalización do 
galego. Por unha banda, a Lei de 
Normalización e, pola outra, o plano de 
normalización que tiña aprobado Fraga, 
que levaron a unha situación de certa 
tranquilidade. Agardo que todo isto teña o 
efecto contrario ao que algúns pretenden 
darlle, é dicir, que esta loita non remate cun 
trunfo do castelán sobre o galego, senon 
que remate beneficiando ao galego, como 
se está vendo nese sentimento de aprezo á 

lingua que xurde con forza na sociedade.
P. Bota de menos algún conselleiro de 
Lugo?
R. O do tema dos conselleiros e o reparto 
de cotas por territorios era un tipo de 
organización que a Fraga funcionoulle ben 
porque a estrutura do partido naquel 
momento estaba baseada en baronías 
provinciais (Cacharro en Lugo, Baltar en 
Ourense, Cuiña en Pontevedra e Romay na 
Coruña) e por riba diso unha figura como a 
súa, con capacidade para impoñerse ao 
poder dos baróns. Feijóo chegou cunha 
idea claramente preconcebida de romper 
con ese sistema de reparto territorial; de 
feito, xa na propia elaboración das listas 
entrou nesa cuestión. 
P. Haberá renovación no Partido Popular 
de Vilalba?
R. Ainda queda moito tempo para as 
eleccións municipais. E fixemos unha 
renovación bastante importante nas 
últimas. A idea do PP, cada vez que 
concorre a unhas municipais, é facer unha 
renovación de alomenos o 50 %, coa idea 
de deixar algo de experiencia e de 
incorporar xente nova. Nos tempos que 
corren, a necesidade de conectar cunha 
xeración distinta obriga necesariamente a 
facer ese traballo de renovación.
P. Están analizando a perda de votos no 
casco urbano?

Unha cor. Verde.
Un viño. Rioxa.
Un prato. Lacón con grelos.
Unha canción. Unha noite na eira do 
trigo, cantada por Pucho Boedo.
Unha orixe. A Chaira.
Un destino.Venecia.
Un libro. A Ilíada.
Unha película. A quimera do ouro.
Un recuncho de Vilalba. A fonte da 
Porta de Cima.
Unha lembranza da vida. Cando 
naceu a miña primeira filla.
Unha árbore. O castiñeiro.

Moi persoal

R. Nos últimos anos experimentamos unha 
merma clara de apoio, que nestas últimas 
eleccións provocou un incremento notorio 
do PSOE, en boa medida a costa do BNG. 
Somos conscientes de que no casco urbano 
hai un problema que non é doado de 
solucionar. Vilalba está medrando, coa 
chegada de xente de fóra que moitas veces 
ven cunha ideoloxía marcada e,  
lóxicamente, o seu comportamento non 
responde aos estándares que existían 
anteriormente ou aos que existen no medio 
rural.
P. O discurso da Corporación apunta a 
unha vila de servizos. Por que non unha 
maior diversificación e apostar por Vilalba 
como unha localización industrial?
R. O discurso de Vilalba como centro de 
servizos arranca da nosa ubicación como 
nó de comunicacións e da tradición 
comercial. Parece que os vilalbeses 
descenden dos xudeus, por aquilo de 
“venderás, revenderás y jamás fabricarás”. 
A nosa vila funciona como centro de 
servizos para as 29 parroquias que 
compoñen esa especie de anel concéntrico 
arredor do casco urban. O crecemento que 
está experimentando Vilalba rebasa a 
dimensión dos servizos e, aproveitando a 
presenza das autovias, ten que buscar unha 
maior diversificación, xogando coa 
capacidade para a atracción de industrias 
ou para a creación de actividades capaces 
de xerar postos de traballo. De feito nestes 
ultimos tempos estamos a falar da presenza 
dunha empresa importante, como é 
Entrepinares; e tamén do posible 
asentamento de Coren en Vilapedre, que de 
conf i rmarse  conlevar ía  un  pu lo  
considerable.
P. Hai cambio de ciclo político?
R. Penso que si. Contemplando con visión 
retrospectiva a evolución de Europa dende 
os anos sesenta até hoxe, vemos que ese 
cambio de ciclo é evidente. Se nas tres 
últimas décadas do século pasado era a 
socialdemocracia a que gobernaba en boa 
parte de Europa, agora mesmo están a 
facelo os partidos de signo conservador. 
Dáme a sensación de que a esquerda 
a t r a v e s a  u n  p e r í o d o  d e  c e r t a  
desorientación.
P. Que lle gustaria facer por Galicia dende 
o Parlamento?
R. O primeiro, gustariame superar a 
situación de crise que temos. E conseguir 
que Galicia deixe de ser unha Comunidade 
situada nun curruncho de España e sempre 
a remolque deses parámetros de renda, de 
produción,  de nivel de vida e demais. 
Gustariame que fose un país onde ese 
problema lingüístico se superara, coa idea 
de que as línguas en ningún caso poden ser 
obxecto de guerra, as línguas non 
empobrecen, senon que son unha riqueza 
engadida que un pobo que ten a avantaxe de 
telas debe saber explotar. 
P. E como lle gustaría que o lembraran?
R. Como alguén que intentou facer o que 
puido para mellorar a situación de todo o 
mundo, pero non teño ningún anceio 
especial de protagonismo. En definitiva, 
que o xuízo que a xente vai ter de un non é o 
que el queira, senón o que a propia xente se 
vai formar. 
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