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24-04-2008 

25 de abril, sempre! 

Paulo �aseiro 

A Europa dos últimos tres séculos é a era 
das revolucións populares, dende aquela 
que consagrou os principios da liberdade, a 
igualdade e a fraternidade e os dereitos do 
home, até as diversas revoltas “de veludo” 
que botaron abaixo os reximes comunistas 
do leste continental en 1989.       
 
Semella que os europeos non vivimos 
cómodos nas marxes da democracia, nos 
campos ermos da ausencia de liberdades, 
do autoritarismo e o populismo demagóxico. 
Non o estaban os húngaros que en 1956 
anceiaban un socialismo democrático, de 
face humana, logo das sucesivas opresións 

fascista e estalinista. Tampouco os checos e eslovacos que adiantaron a primavera de 1968 ao 
mes de xaneiro. Nos dous casos, os desexos de liberdade remataron esmagados por tanques 
rusos. 
 
O Portugal de 1974 era un país pobre, atrasado e periférico, cuns dirixentes empeñados en 
manter a todo custe, nomeadamente máis de 200.000 soldados mobilizados e a maior parte do 
orzamento nacional, un imperio colonial que se extendía “do Minho a Timor”. A longa ditadura 
de Antonio Oliveira de Salazar, primeiro, e de Marcelo Caetano nos anos finais do rexime, 
mantiña un férreo control da oposición a través da temíbel policía política, a DXS-PIDE, e 
atrancaba calquera posibilidade de progreso e democracia. 
               
E os tanques, por unha vez, cambiaron de bando, colocaron cravos vermellos nas súas 
bocachas de fogo e derrubaron o rexime en a penas 17 horas. O exército, que semellaba o 
máis forte bastión do salazarismo, converteuse no seu liquidador. Máis ben, algunhas ducias 
de oficiais fartos de “matar pretos” nos matos de Angola, Mozambique e a Guiné, e 
concienciados de que as forzas armadas deben estar ao servizo do pobo, das liberdades, da 
democracia. Como ben o expresou o inmortal Zeca, o povo é quem máis ordena. 
 
O 25 de abril de 1974 Portugal cambiou para ben, e fíxoo para sempre. Non se acadou a 
democracia socialista que arelaba unha parte daqueles oficiais revolucionarios, pero o 
consenso en torno a unha democracia plena foi instalándose na consciencia do país. O 
Portugal libre cumpre 34 anos mergullado nunha seria crise económica, pero ninguén discute 
que agora se vive mellor que baixo a bota do feixismo criminal (que diferenza coa cantata que 
aquí algúns repiten sen vergoña de que “con Franco se vivía mejor”). 
                
Estes días tivemos en Galiza ao protagonista fundamental da Revolución, o daquela maior 
Otelo Saraiva de Carvalho, que foi o encargado de deseñar e dirixir dende o posto de comando 
da Pontinha, en Lisboa, as operacións militares. Un home inxustramente perseguido, que 
pasou cinco anos na cadea en rexime preventivo, sen chegar a ser acusado xamais polos 
vencellos que unha campaña intoxicadora do poderoso Partido Comunista Portugués lle 
atribuíu cun grupo terrorista de ultraesquerda, as FP25, e hoxe rehabilitado só a medias: 
mentres algúns dos capitáns de abril ostentan estrelas de xenerais, Saraiva a duras penas 
recuperou a condición de tentente coronel reformado. Pero o que ninguén lle pode quitar é a 
condición de mito, reforzada pola súa disposición a non venderse a ninguén, de ir por libre e 
falar alto, pese a quen pese.   
                                      
Un exemplo para os que amamos a liberdade. 
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Editorial 

Redacción  

Hoxe falaremos do bispo Lugo. Non estamos a referirnos a 
Alfonso Carrasco, o bispo de Lugo, senon a Fernando 
Lugo, o bispo de Paraguai que un bo día decidiu entrar en 
política para cambiar as cousas no seu país e rachar 
definitivamente coa hexemonía do Partido Colorado, no 
poder durante máis de sesenta anos, dictadura de 
Stroessner incluida. 

O 29 de marzo de 2006, Fernando Lugo encabezou unha 
marcha de miles de persoas contra o presidente Nicanor 
Duarte Frutos, representante do Partido Colorado, forza 
política no poder dende o ano 1947. Con este xesto de saír 
á rúa a manifestarse en realidade estaba a renunciar aos 
seus labores eclesiásticos para entrar de cheo na política 
paraguaia. Así o interpretou o Vaticano, que xulgaba como 

inadmisible o feito de que un monseñor fose ao mesmo tempo un destacado opositor ao 
presidente Duarte. Por este motivo Fernando Lugo foi suspendido ad divini por Benedicto XVI 
das súas funcións eclesiásticas. O seu “pecado” foi en realidade a decisión de comezar unha 
carreira política e cambiar o statu quo imperante no seu país, facendo posible a saida do poder 
dunha oligarquía que gobernaba Paraguai coma se fose unha finca privada.  

Hoxe queremos celebrar o trunfo do ex-bispo Lugo, que foi capaz de canalizar as protestas de 
diversos movementos políticos e sociais contra a reforma constitucional que pretendría 
promover o Partido Colorado para manterse no poder. Remata por fin a longa noite de pedra 
“do cuarto país máis corrupto do continente americano”, segundo o define o analista político 
Fernando Gualdoni. 

Pero tamén queremos deixar varios interrogantes no ar: a cantos membros da curia española 
habería que suspender por manifestarse nas rúas e pedir o voto para un determinado partido? 
Acaso iso non é tamén “entrar en política”? Non son eles tamén opositores do presidente 
Zapatero? Opinen vostedes e deixen os seus comentarios, por favor. 
 

21-04-2008

A recuperación das torres do 
Arneiro  

Manuel París  

Tras rematar a Guerra Civil, 
Franco concedeu a Hitler 
unha serie de 
contraprestacións como 
agradecemento ao apoio 
que prestaron os nazis ao 
golpe de Estado contra a 
República española. Unha 
delas foi a posibilidade de instalar varias 

bases de radionavegación que facilitasen o 
posicionamento e seguimento dos 
submarinos e avións no Golfo de Bizkaia. 
No Estado español instaláronse por aquela 
época dúas bases destas características: 
unha en Sevilla e outra no concello 
chairego de Cospeito. Tratábase dunha 
tecnoloxía que os xermanos desenvolveran 
co nome de Electra-Sonne e que os 
británicos rebautizaron como Sistema 
Consol. Foron montadas por un continxente 
de soldados do III Reich na parroquia de 
Arneiro, en Cospeito; trouxéronas en 1940, 
desmontadas por pezas en camións dende 
Alemaña, onde o material fora fabricado 
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por Telefunken. Así o recollen Serafín 
Trashorras e Angel Valín en varios artigos 
publicados sobre o tema, e que sirven de 
referencia para a elaboración desta 
reportaxe. 
 
Coñecidas popularmente como as torres do 
Arneiro, contan con 112 metros de altura e 

son os últimos 
vestixios dun 

primitivo 
sistema de 
radiolocalizació

n europeo -
predecesor do 
GPS- do que se 

beneficiaron 
tamén os 
británicos para 
as súas 

operacións 
bélicas. Durante 
a Segunda 
Guerra Mundial 
a base sufriu 
avarías e aos 

alemáns foilles imposible facer chegar as 
pezas de recambio para arranxalas; 
mentres, os británicos forneceron ditas 
pezas, o que demostra de que as antenas 
foron empregadas por ámbolos dous 
bandos. A base de Arneiro dista uns 12 
quilómetros do aeródromo de Rozas, 
construído tamén polo exército alemán nas 
mesmas datas.  

Unhas instalacións en ruinas 

Despóis da Segunda Guerra Mundial as 
instalacións pasaron a depender do 
Exército do Aire español até 1962, ano no 
que foron transferidas a Aviación Civil, 
prestando servizo de control de navegación 
aérea ata 1971. En 1980 as antenas foron 
apagadas definitivamente, quedando fora 
de servizo.  

Na actualidade son propiedade do 
Ministerio de Defensa; pero a base atópase 
totalmente arruinada e abandonada, 
conservándose en estado moi precario 
dúas das tres torres que formaban o 
complexo. De feito, os devanditos 
elementos constitúen un risco para a 
navegación aérea xa que carecen de 
balizas luminosas que advirtan da súa 
presenza na noite ou en circunstancias de 
escasa visibilidade. A terceira das torres foi 
derrubada por efecto do vento hai dous 
anos, durante o inverno de 2006.      

 
Esta situación de abandono non é 
impedimento para que grupos de 
radioaficionados, servíndose de xeradores 
eléctricos aplicados a equipos de 
transmisión, conectasen as antenas, 
facéndoas funcionar, por exemplo, na 
primavera de 1997, na que se conseguiu 
que unha serie de mensaxes chegasen a 
toda Europa, Estados Unidos, Africa, Asia e 
ata Nova Zelandia, a 17.000 quilómetros de 
distancia. Precisamente unha delas, a 
Asociación Cultural de Radioaficionados 
"Pórtico da Gloria" celebrará os días 17 e 
18 de maio, dende Cospeito, un concurso 
internacional empregando para a 
transmisión as "Torres do Arneiro". Este 
concurso desenvolveráse paralelamente en 
Lugo e Sevilla, na antigua base militar onde 
se atopan unhas torres xemelgas ás 
galegas, e ten coma finalidade conseguir a 
rehabilitación das torres, consideradas 
unha importante obra de enxeñería e de 
comunicación. 
 
Nos arredores da antena central 
consérvanse tamén outros edificios, como 
o que albergaba os equipos de transmisión, 
un barracón dedicado a cociña, duchas e 
dormitorio, a sala de oficiais, un alxibe e un 
garaxe, no cal sitúanse os xeradores diésel 
de fabricación sueca. Unha inscrición 
gravada na base dun deles co logotipo do 
Exército do Aire informa que as 
dependencias foron ampliadas en 1947. 
Tamén na base de cada unha das antenas 
sitúase unha pequena caseta metálica 
onde se colocaban equipos de transmisión 
e que aínda hoxe son usadas 
esporadicamente por algún radioaficionado 
para colocar os seus equipos e conectalos 
ás antenas. 

Traballos de recuperación 

A semana pasada a Secretaría Xeral de 
Comunicación da Xunta manifestaba a súa 
vontade de recuperar as Torres do Arneiro, 
situadas en Cospeito. Así o avanzaba o 
director xeral de Comunicación Audiovisual, 
Manuel Xosé Fernández Iglesias, durante 
unha visita ás instalacións, na que puido 
comprobar de primeira man o estado das 
mesmas. Na súa visita ao concello 
chairego, Fernández Iglesias estivo 
acompañado por representantes da 
Inspección de Telecomunicacións do 
Goberno estatal, así como polo xerente de 
Retegal, Xesús García Porto.  
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Dende a Xunta de Galicia se estudarán 
futuras utilidades do emprazamento, 
valorando o seu potencial como centro de 
radiocomunicacións, como laboratorio de 
probas e certificación radioeléctrica ou 
como centro de interpretación da evolución 
histórica das comunicacións por ondas de 
radio. Con esta iniciativa a Xunta da 
resposta ás demandas dos 
radioaficionados, que pedían ao Goberno 
galego a protección dos tres grandes 
radiofaros que o III Reich alemá instalou na 
Terra Chá como sistema de 
posicionamento de localización de 
submarinos e avións no Atlántico. 

A acción a desenvolver “perseguirá a 
recuperación e recoñecemento dunha 
infraestrutura de gran valor patrimonial e 
tecnolóxico”, segundo destacou Fernández 
Iglesias, que tamén expresou o empeño da 
Secretaría Xeral de Comunicación a prol da 
recuperación da infraestrutura, acción que 

se desenvolverá en colaboración co 
Ministerio de Defensa, titular das torres na 
actualidade; de feito, ambas 
administracións están a traballar xa na 
definición dun convenio que permita a 
rehabilitación das instalacións. 

A mellora das torres do Arneiro pasaría por 
recuperar a explicación histórica do que 
representaron na contenda mundial, así 
como por avaliar a utilidade destas grandes 
antenas para o transporte de servizos de 
telecomunicacións. O obxectivo último pasa 
por recuperar as instalacións para que os 
visitantes poidan coñecer a historia a través 
destas construcións mediante vídeos que 
se proxectarán no mesmo lugar. Entre os 
posibles usos que se estudan para as 
torres atópase aproveitalas para o servizo 
TDT na Terra Chá, para levarlles a radio 
aos mariñeiros, ou ben para mellorar a 
telefonía móbil na zona. 

 

 

De ideoloxía 

Pilar Maseda 

Teño por costume presentarme sempre 
como Vilalbesa da Praza, da Rúa do Sol, 
calquera que observe este dato pode 
pensar que me sinto diferente por esto, 
pois é verdade, medrei na Vilalba dos anos 
setenta daquela non eramos todos iguais, 
vivir nun sitio ou noutro do pobo 
socialmente era diferente, fun testemuña 
xeracional do cambio social na década dos 
oitenta chamada a da “movida” polo 
xurdimento dese movemento sociocultural 
de entonces en España. 
 
Nós medramos ao ritmo do pobo, que coa 
inxección económica da "central das 
Pontes" e da "Alúmina" na Costa tiña a 
Vilalba de camiño, polo que se notaba esa 
evolución de preto pero éramos unha vila 
gandeira e agrícola sen evolucionar. 
 
Lembro sendo adolescente, ter 
acompañado a meu pai a un mitin do 
PSOE na Coruña onde o guión versaba 
sobre todo na necesidade da reconversión 
industrial e da incorporación ao mercado 
común europeo; alá no principio dos oitenta 
falábase de "cambio" e algunha xente non 
tiña medo de levantar o puño e cantar a 

“internacional”, falábase de ideoloxía e de 
modernidade, pero en Vilalba fai algo máis 
de vintecinco anos non era fácil falar de 
ideoloxía e menos de socialismo ou 
galeguismo, cara dentro, parte daquela 

sociedade 
quería 

remontar o 
pasado pero 
aínda había 
medo aos 
comentarios e 
algún que 

outro 
personaxe. 
 
Meu pai 
rexentaba un 
bar na Rúa do 
Sol que 

moitos 
rebautizaron como "a movida", homenaxe a 
época, (tamén tiñamos un negocio de 
venda ambulante, o noso cometido era 
vender de porta en porta, por todos os 
barrios e parroquias de Vilalba, teño que 
dicir que foi unha das experiencias máis 
enriquecedoras da miña vida, pero xa 
falaremos deso outro día.) 
 
Volvendo ao bar, nas noites de troula e 
camaradería onde corría o clarete peleón 
do “Sotelo”, eu era testemuña das cantigas 
e mitins de taberna ao uso. Lembro que un 
día xurdiu a noticia da morte do “vello 
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profesor” e alcalde de Madrid Tierno 
Galbán, aos meus catorce anos vin como 
unha tristura inmensa caía sobre as caras 
de meu pai e os seus amigos; pensaba, 
son valentes falan de república e 
socialismo en voz alta sen medo, daquela 
emocionábame lendo a Celso Emilio e 
saíame como un proído, un sentimento 
galeguista que xamais entenderon aqueles 
socialistas amigos de meu pai, 
nembargantes tiñan como himno a versión 
de Pucho Boedo do "monólogo do vello 
traballador", choraban escoitando: "Agora 
tomo o sol pero ata agora traballei corenta 
anos sen sosego..." 
 
Volvendo a noite da nova da morte do 
"vello profesor" algún deles falou de 
conciencia social e que lle debían un 
respecto, así que despois de varios vasos 
de viño e moitas bágoas colleron o coche e 
dirixíronse a capital de España, eu 
esperaba ansiosa a súa volta, para min 
aquel feito equiparábase á auténtica 
"Odisea". 
 
Regresaron cheos de emoción, abraiados 
do ben que se pasaba polo "puerto 
Pajares" (facía décadas que non ían a 
Madrid), enchemos o bar coas pegatinas 
do "oso e o madroño" co lema de 
despedida "Hasta Siempre", mentres 

algúns do pobo lles chamaban mortos de 
fame e borrachos aos meus heroes. 
 
Recoñezo unha decepción tremenda dentro 
da alma, cánto camiño recorreron dando a 
cara todos aqueles nenos da posguerra 
que nos abriron as portas, quizás sexamos 
nós a xeración perdida, dós ideais ao 
acomodo, ónde quedaron as ideoloxías?, 
canso de falar coa xente tantos anos 
despois, ónde quedaron os idealistas?, a 
defensa pola igualdade do desigual?, os 
principios de convivencia?, agora a política 
só son verbas valeiras, moitos daqueles 
que criticaban a meu pai e aos seus 
amigos agora parecen ser "zetapeístas", xa 
non se fala de ideoloxía nin de ideas, agora 
a política é á carta; pura comenencia.

 

 

20-04-2008 

Unha rareza bibliográfica 

Paulo �aseiro 

Hai poucas semanas, o amigo Manolo Roca, con quen comparto 
a paixón polos libros antigos, dábame noticia do achado dunha 
novela da que foi autor Manuel Vázquez Peña, irmán do ex-
alcalde e por moitos anos boticario de Vilalba, Vicente Vázquez 
Peña. 

Poucos días despois tiña nas miñas mans o libro, por xentileza 
do Manolo, e debo dicir que me enganchou de tal maneira que 
alá foi case nunha sentada ou, máis ben, en dúas. E tanto me 
gustou que xa son o feliz posuidor do meu propio exemplar, 
adquirido a través do magnífico portal dos libreiros de vello 
iberlibro.com. 

Entrando en materia, La Ruta, que tal é o título do libro, acadou 
unha brillante clasificación no Premio Nadal de 1957, e foi publicado en 1959 por Destino. A 
obra narra de forma amena e por veces brillante a vida diaria dos trafegos que rodean o porto 
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pesqueiro coruñés, O Muro, dende a descarga do peixe até a subhasta no mercado central de 
Madrid, retratando con mestría as vidas das persoas que se afanan en torno á daquela puxante 
industria pesqueira coruñesa.  

A través das dúascentas corenta e oito páxinas da obra desfilan personaxes entrañábeis: os 
pescadores cuxa única retribución era o quiñón sobre as capturas, as pescantinas que tiñan 
tecida toda unha rede comercial, os intermediarios, os pobres e os pouco afortunados que 
vivían da solidariedade da comunidade do Muro, ou os camioneiros que arriscaban vidas e 
facendas levando a toda velocidade o peixe a través da meseta castelá, co tempo contado por 
mor da precaria refrixeración, a base de xeo, e os tempos que marcaba o propio mercado. 

Porque máis alá dunha lectura amena e engaiolante, o libro é todo un tratado etnográfico sobre 
o funcionamento do comercio pesqueiro nos anos cincuenta do século XX, dos esforzos e os 
traballos das xentes, das variedades de peixe que arribaban aos peiraos galegos, dos distintos 
tipos de artes e embarcacións. Tamén, e dun xeito velado comprensíbel para a época, intuímos 
a pervivencia das ideas anarquistas que caracterizaron ao entorno do porto pesqueiro coruñés 
nos anos anteriores á Guerra Civil.  

Sobre o autor, pouco máis podemos dicir que naceu en Compostela e licenciouse en medicina, 
téndose dedicado á investigación neste campo. Publicou tamén diversos ensaios sobre arte e 
filosofía. 
 
La Ruta.   
V. Peña, Manuel. Barcelona:  
Destino. 1959. 
248 pp. 
 

19-04-2008 

O centro urbano é para as persoas 

 

Iago Castro 

Parece que a opinión dos lectores d'A Voz de 
Vilalba  é clara respecto á cuestión da 
peonalización do casco histórico da vila. A 
estas alturas, case todos sabemos que este 
tipo de medidas, lonxe de perxudicar ao 
comercio, como argumentan algúns 
detractores, serve de catalizador para a posta 
en valor de zonas xeralmente deprimidas e 
abandonadas. Abonda con sinalar exemplos 

como o de Pontevedra, algunhas rúas de Ourense e Lugo, e 
moitos centros de pequenas vilas e cidades de Galiza.             
 
Crear zonas á medida do peón, e non do automóbil, favorece o 
comercio, dota aos cidadáns de espazos amables nos que facer 
vida social e reatopar a dimensión humana dun urbanismo cada 
vez máis agresivo e pensado para o tránsito rodado. No caso de 
Vilalba, ademáis, podería servir para relanzar a zona vella, 
esquecida e despoboada a pesares dos millonarios plans de 
rehabilitación e das apostas solitarias de escasas empresas 
hostaleiras. Supoño que a recén nada Asociación de Veciños do 
Casco Histórico recollerá este anceio e o terá convertido en 

Foto: Paulo �aseiro 2005 
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bandeira. Non lles faltarán razóns. 

Pero, até onde debe chegar esta medida? A propia configuración viaria da zona parece ofrecer 
unha boa estrutura: As prazas de Sta. María, Coronel Pena e do Castelo, o primeiro tramo da 
Porta de Cima (de primeiras), e as rúas do Sol, Concepción Arenal, Roxeira e Valeriano 
Valdesuso. 
 
Creo (e os lectores tamén) que Vilalba ten un tesouro na zona vella que se pode potenciar, 
comezando por adaptalo ao uso humano. Fai falla un pouco de valentía do Concello e máis dos 
veciños. 
 
 

13-04-2008 

Sobre heroes e tumbas 

Mario Paz 

 
Visitar a tumba dunha persoa descoñecida ten algo 
de singular. É coma internarse na vida (porque a 
morte ao fin e ao cabo forma parte indisociable dela) 
dalguén do que non sabemos nada, con quen non 
chegamos a ter contacto xamáis e, en moitos casos, 
nin siquera coñecemos o aspecto que tiña, cales 
foron as súas preferencias e as súas fobias, as súas 
ambicións... Pero tamén é un xeito respetuoso de 
achegarse a eles, aos desaparecidos, para 
lembrarlles que aínda, dalgunha maneira, están a 
salvo do esquecemento, e que, dende o privilexio 
que disfrutamos de estar vivos, somos conscientes 
de que tamén nós pasaremos, máis cedo ou máis 
tarde, a formar parte do seu mundo, dese vacío 
insondable e eterno. Os mortos enterrarán aos 
mortos, di o texto sagrado. 
 
Cando o finado ao que visitamos é un poeta, nun 
sentido amplo (dichter, que dirían os alemáns), hai 
algo nas sensacións que nese intre percibimos que 

se troca diferente. Imos camiñando cedo, entre os efluvios da mañán, tal vez na compaña da 
néboa ou dunha lixeira xeada, a un deserto cemiterio dunha cidade descoñecida, case sempre 
lonxana. Dar coa sepultura non resulta sempre tarefa doada, nin siquera naqueles casos nos 
que o poeta era alguén tan célebre coma para que a súa morada eterna fique anunciada na 
entrada ou en calquera outro lugar do camposanto. Especialmente curioso neste senso resulta 
o caso de Baudelaire, enterrado en París no cemiterio de Montparnasse (coma Vallejo, Sastre, 
Cortázar…). O seu nome apenas chama a atención baixo o das outras dúas persoas que o 
acompañan na tumba, a súa nai e o seu padrastro, a quen odiaba. Na lápida non se lle lembra 
coma un dos poetas en lingua francesa máis grandes do seu século, senón que, baixo o 
epitafio de Jacques Aupick, xeneral, embaixador e moitas máis cousas, lemos o seu nome que 
fica esculpido para a eternidade cun breve “Charles Baudelaire, o seu único fillo, morto en 
París na idade de 46 anos, o 31 de agosto de 1867”.  
 
Unha vez chegados frente á lápida do poeta en cuestión podemos renderlle un pequeno 
homenaxe. Non hai un protocolo preciso. Pode, por exemplo, lerse algún dos textos que nos 
deixou ou, simplemente, lembralos, nesa intimidade á que convida o silencio, coma se dunha 
oración profana se tratase. Non é difícil ás veces atopar sobre as lápidas papeis enrugados 
deixados a xeito de exvoto por anteriores visitantes. Tampouco, xa de volta á realidade, 
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cruzarse con outras persoas que se teñen afastado, coma nós mesmos, das rutas do turismo 
oficial e intercambiar con eles unha mirada de complicidade.  
 
Permítanme tomar prestado o título da grande (por contido e por extensión) novela de Ernesto 
Sábato para encabezar este artigo, pero precisamente diso trata o libro que ten atrapada a 
miña atención dende hai varias semanas, de heroes e de tumbas. Non se trata de heroes nun 
sentido convencional. Non estamos a falar deses personaxes, mistura de deuses e homes, 
protagonistas de vellas historias épicas (ou si?). En calquera caso son, ou foron, homes e 
mulleres reais, que existiron noutro tempo, non sempre lonxano, pero dos que a súa presencia, 
malia xa non estar entre nós, continúa a encher un oco das nosas mentes e das nosas vidas 
gracias aos seus escritos. Ou, coma di o autor deste libro aludido, Cees Nooteboom (Le Havre, 
1933),: “Visitamos uns mortos aos que coñecemos mellor que á maioría dos vivos”, pois a 
lectura permítenos vivir en conversa con eles, que diría Quevedo. 

 
O libro deixa constancia 
das visitas, ao longo e 
ancho do globo de terra e 
auga, que o poeta 
holandés fixo ás tumbas 
de insignes creadores 
coma Drummond de 
Andrade, Leopardi, 
Dante, Keats, Montale, 
Machado, Spinoza, 
Flaubert, Joyce, Eliot, 
Stevenson, Goethe, 
Baudelaire, Hölderlin, 
Kafka, Melville, Neruda, 
Proust, Vallejo ou Brecht 
(bótase en falla a 
sepultura de Poe, na 
igrexa de Westminster, 
Baltimore). As cento trinta 

e cinco fotografías en 
rigoroso branco e negro 
da súa dona, Simone 

Sassen, van acompañadas case sempre de textos do propio Nooteboom, doutros autores ou, 
mesmamente, dos finados. A temática é sempre común: a morte. Acaso nada estraño, pois o 
feito de nacer, coma o de morir, circunda a vida e, no fondo, preguntámonos: existe algún outro 
tema literario, agás a propia creación, que, por situarse entre ambos (vida e morte), non se 
relacione con eles? 
 
A grande sensibilidade amosada polos autores non sorprende nalguén que desperta unha 
admiración tan diversa pola súa variada obra e pola labor de tradutor de poetas de lingua 
castelá, catalana, francesa ou alemana. A cabalo entre Holanda, España e Alemaña, a súa 
vinculación connosco ven de lonxe. Xa en 1961 Francisco Carrasquer traduciu poemas seus en 
Poesía de España, aquela mítica publicación editada en Madrid por Carriedo e Crespo e na 
que tamén podían lerse textos de Ánxel González, J. A. Goytisolo, Gil de Biedma ou o noso 
Celso Emilio. Entre os seus libros de viaxes merece destacarse un recente que culmina, 
precisamente, na nosa terra O desvío a Santiago (2007).  

Tumbas de poetas y pensadores. 

Cees �ooteboom. 
Fotografías de Simone Sassen. 

Madrid: Siruela. 2007. 

264 pp. 
P.D.- Para todos os afeccionados á necrofilia literaria recomendamos: 

www.findagrave.com 

Tumba de Bertolt Brecht e da súa dona no cemiterio de Dorotheenstädter 

Friedhof, no antigo Berlín Leste. 
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11-04-2008

E non haberá unha rúa en 
Vilalba para o Manuel?  

Redacción 

 

Vai para catro 
anos que nos 
falta a súa 
rexa voz, a 
súa presenza 
telúrica, firme. 
Os seus 
versos cheos 

de dignidade e de emoción pola terra, polas 
xentes. 
 
O poeta nacional, o cantor da Chaira 
deixounos, entre outros prezados tesouros, 
o sinxelo ao tempo que monumental 
poemario Terra Cha. 

Vilalba, dona da Chaira,  
soportando un ceo gris:  

¡sobre a gracia da abelaira  
anda a cantar o malvís 

 
Só estes versos merecen a lembranza 
inmorrente de quen quixo ler na capital do 
seu amado recuncho vital o discurso de 
ingreso na Academia Galega, de quen 
cantou como ninguén aos nosos poetas. 
 

Carmiña Prieto Rouco, abidueira,  
carpaza florecida, cotovía,  

orballeira de luz, voz verdadeira  
da Terra cha senlleira e largacía. 

 
_____ 

 
Amigo García Mato, "Guedelliñas",  

raioliña de sol entre a negrura,  
carballeira sagrada, fonte pura,  

namorado pastor das anduriñas. 
 

Poeta da Terra, con maiúscula, 
compromiso de país. Poeta da terra, con 
minúscula, verdadeiro antropólogo dun 
tempo que xa non existe.  

¡A terra arada e labrada  
só quere ser sementada! 

_____ 
 

Non canta na Chá ninguén. 
Por eso o meu carro canta.  
Canta o seu eixo tan ben 

que a señardade me espanta. 
 

_____ 
 

A gracia da abidueira 
atopou o seu destino, 
¡fíxose zoca chinela, 

apreixa un pé feminino! 
 

 
 

Poeta das xentes que durante séculos lle 
arrincaron á terra os seus frutos nun 
exercicio de supervivencia cotiá.    

¡O home da Terra Chá  
ten a alma mancada! 

 

Quen serán os novos iñorantes, e férridos e 
duros? Quen serán os bos e xenerosos 
que, antes que despois, lle dediquen unha 
das mellores rúas da vila ao seu cantor, ao 
cantor da Chaira?   

Vilalba, milagre en flor, 
con recendo a centeeira, 
¡que fermosura, ai amor, 
andar o Campo da Feira!
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Deberían eliminarse do rueiro os vestixios da ditadura? 

Iago Castro 

 
Parece que a opinión anda algo 
dividida, aínda que gaña a opción de 
tirar do rueiro os nomes que están 
dalgunha maneira relacionados con 
aquela etapa negra da nosa historia 
que foi a ditadura franquista.  
 
É unha cuestión de xustiza é a opción 
maís votada, seguida de perto por é 
unha parte da nosa historia (tamén o 

son os campos de concentración españois en Cuba, a expulsión dos xudeus ou a inquisición, 
dito sexa de paso). A distancia, as opcións hai que superar ese negro pasado e moi minoritaria, 
é unha molestia innecesaria, argumento usualmente utilizado por certos políticos para non 
facer nada e que, como queda demostrado, importa máis ben pouco.                            
 
Non se pretende que a enquisa sexa representativa, nada máis lonxe da intención de A Voz de 
Vilalba  (quen vería ao Naseiro soltarnos o rollo estatístico), pero aquí puido entrar e votar todo 
o mundo de calquera punto do espectro ideolóxico, como o demostra o axustado resultado. 
 
Así, pois, a ver que partido recolle a luva (tanto dá PP-PSOE-BNG) e vemos axiña unha 
moción no Concello para proceder a estes cambios necesarios.   
 
Unha pista sobre por onde van os tiros dánola a segunda parte da enquisa. Aínda que, en 

principio, estaba restrinxida ás persoas 
que votaran afirmativamente na anterior, o 
número dalgunhas respostas indica que 
hai xente non partidaria dos cambios que, 
sen embargo, si removería algúns nomes, 
particularmente o do xeneral Nevado 
Bouza. Este é o resultado:   
 
Nevado Bouza, Alférez López, Luís 
Valdesuso, Fraga Bello e Novo Cazón 
suscitan a opinión maioritaria 
(particularmente os primeiros), mentres 
que o Coronel Pena e Basanta Silva 
quedan a medio camiño entre partidarios 
e detractores.  
 
Así que aquí quedan datos dabondo para 
a reflexión e máis para a acción. Agora, 
lectores d'A Voz de Vilalba , propoñan 
novas denominacións. A ver se nos fan 
algún caso. 
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07-04-2008

Tempus irreparabile... 

Por César Reis  
 
Hai pouco máis dunha semana chegou 
de novo o chamado “horario de verán”, 
co cal os nosos reloxios adiantaron unha 
hora respecto ao horario de inverno. Isto 

ven sendo algo habitual e case rutineiro 
nestas datas do ano dende hai xa algún 
tempo. Sen embargo, as escasas 
referencias críticas ao tema, que apenas 
se puideron ler ao cabo da semana na 
prensa, fan pensar que a razón deste 
cambio (ese posible aforro dun 5% de 
enerxía) semella non ser excesivamente 
cuestionada. Malia iso, e co fin de facer 
unha análise quizáis non moi profunda 
dilo, compriría reflexionar un pouco sobre 
as orixes desta cuestión e, sobre todo, 
acerca doutra que latexa de fondo e que 
non acostuma lembrarse. 
Un pouco de historia 
Aínda que existen precedentes, o 
"inventor" do horario de verán moderno, 
tal e coma hoxe o entendemos, foi un 
constructor británico, William Willett, 
quen en 1905 comezou a idear unha 
proposta que non acadaría a súa forma 
derradeira e definitiva ata dous anos 
despóis, no momento en que decidiu 
facela pública. A adopción desta 
proposta tivo un inicial rexeite ata que se 
viu a súa utilidade no transcurso da 
primeira Guerra Mundial cando 
(concretamente o 30 de abril de 1916) foi 

levada a cabo por Alemania e os países 
da súa órbita por unha razón 
aparentemente sinxela e de peso: ese 
cambio horario contribuiría a afrontar a 
escaseza de carbón naqueles difíciles 
momentos. Coa aceptación gradual de 
moitos outros países (os neutrais 
primeiro, logo os demáis) e sobre todo 
dos Estados Unidos a partires de 1918, o 
horario de verán convertiuse nunha 
convención que, de xeito máis ou menos 
discontinuo e irregular, se extendeu ao 
longo do século. Foi a partires de 1974 
cando se asentou definitivamente, xa 
que, coma consecuencia da crise do 
petróleo do ano anterior, voltou a 
reivindicarse coma unha imposición case 
universal consagrando así a súa (ata o 
de agora case incuestionada) incidencia 
no aforro enerxético. 
Horarios europeos 
A cuestión de fondo da que falabamos ao 
comezo non é exactamente esa, pero 
hanme permitir que antes de chegar a ela 
faga outra pequena reflexión.  
 
O continente europeo divídese na 
actualidade en tres zonas horarias que 
toman coma referencia o Tempo 
Universal Coordinado (siglas en inglés 
UTC), antigamente chamado Greenwich 
Mean Time (ou GMT), nome que facía 
referencia ao meridiano que pasaba polo 
observatorio de Greenwich no Reino 
Unido (a nomenclatura actual pretende, 
entre outras cousas, eliminar as 
referencias locais). Pois ben, esas tres 
zonas horarias do continente son as 
seguintes:  

• Hora de Europa Occidental ou 
WET (Western European Time), 
seguida polas danesas Illas 
Feroe, as Canarias, o Noreste de 
Groenlandia, Irlanda, Islandia, 
Portugal e o Reino Unido. 
Territorios todos eles que 
adoptan o UTC+0 ou, para 
entendernos, a tradicionalmente 
chamada "hora de Greenwich". 

• Hora de Europa Central o CET 
(Central European Time), 
antigamente chamada “hora de 
Berlín” e baseada en UTC+1, é 
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dicir, na adición dunha hora á de 
Greenwich. Englóbase aquí a 
maior parte dos países europeos, 
territorios tan lonxanos uns dos 
outros coma: Albania, Alemania, 
Bélxica, Dinamarca, España, 
Francia, Hungría, Italia, Polonia, 
República Checa ou Suiza por 
citar algúns. 

• Hora de Europa Oriental ou EET 
(Eastern European Time), 
baseado en UTC+2, é decir, dúas 
horas por riba da hora de 
Greenwich. Síguena países 
coma: Bielorrusia, Bulgaria, 
Chipre, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Letonia, Lituania, 
Moldavia, Rumanía, Rusia ou 
Ucrania, entre outros. 

O quid  da cuestión 
Hanse disculpar os parlamentos 
anteriores, pero son necesarios para o 
que ven agora, a verdadeira cuestión 
candente, é dicir, que a estas alturas, a 
ninguén se lle escapa (se bota unha 
ollada a un mapa de Europa) que a 
península Ibérica atópase, case na súa 
totalidade, ao lado oeste do meridiano de 
Greenwich (que a cruza máis ou menos 
pola altura de Castellón). É polo tanto, e 
sen lugar a dúbidas, un territorio do 
occidente europeo igual que o é Gran 
Bretaña. Se a ilo sumamos que, 
contravindo o que se fixera en décadas 
pretéritas, a adscripción de España ao 
grupo de países da chamada “Hora de 
Europa Central”, naquel entón chamada 
“de Berlín”, data de 1940 (fai falla 
explicar por que?), decatámonos de que 
xurde aí unha pequena incoherencia que 
a case ninguén parece chamar en 
exceso a atención, a saber: que hoxe en 
día esa adscripción horaria non só é 
anacrónica, senón que carece de 
sentido. Toda a península debería 
englobarse dentro do primeiro grupo de 
territorios arriba citado, é dicir, aqueles 
que teñen como súa a hora de 
Greenwich e non a de Berlín, ou dito 
doutro xeito, que parecería máis lóxico 
que tivésemos a mesma hora que 
Londres e non a de Praga, Varsovia ou 
Budapest.  
Se a ese desfase horario, que nos fai ir 
cunha hora por riba da que nos 
correspondería, lle sumamos o que 

aporta o chamado “horario de verán”, 
temos que toda a península, agás 
Portugal, leva durante varios meses do 
ano non unha, senón DÚAS horas de 
retardo con respecto ao horario solar.  
Remate 
Nós non somos quen de opinar sobre as 
consecuencias (positivas ou negativas) 
disto, así que deixaremos esa tarefa para 
os expertos e que sexan eles os que se 
pronuncien. A cuestión é moito máis 
complexa do que a simple vista semella e 
as solucións poden ser moitas, moi 
variadas e para todos os gustos. Malia 
iso, algúns xa se decataron hai tempo de 
que a reflexión e a búsqueda dun camiño 
parecen necesarios, aínda que semella 
non prestárselles a suficiente atención. 
Entre eles está Manuel Toharia, director 
científico da Cidade das Artes e as 
Ciencias de Valencia, quen dicía hai 
pouco (El Economista, 28-03-2008) que 
"ninguén demostrou que co cambio de 
hora se aforren cartos. O único que sei é 
que con el adiántase a hora á que 
comeza todo e tamén a hora na que se 
remata". Aínda que este científico 
relativiza os efectos de cara á saúde que 
este cambio supón, o certo é que (poden 
facer vostedes mesmos a proba 
preguntando no seu entorno) a maioría 
da xente retrasa a hora da cea e, 
consecuentemente, a de deitarse. Ou 
quizáis non esta última, pero ambas 
opcións (retirarse máis tarde ou ben máis 
cedo, pero tendo ceado unha hora 
despóis do que se viña facendo) traen 
unha considerable merma da calidade do 
sono. Analizado isto, case ata resulta 
lóxico que de vez en cando salte 
alarmado aos medios algún médico ou 
científico cuestionando públicamente os 
nosos hábitos insáns producto de 
estendidos horarios irracionáis. O curioso 
é que o resultado desas opinións remata 
producindo o escándalo de moitos 
cidadáns de a pe ou dalgún que outro 
columnista de turno, queixándose 
alporizado de que determinadas 
instancias superiores queren gobernar as 
nosas vidas.  
Vostedes fagan o que lles pareza, pero 
coido que a cuestión merece, cando 
menos, unha breve consulta coa 
almofada. 



 

 

Festa do Queixo de San Simón da Costa 

Redacción 

 

Chegou á súa XIV edición a Feira do 
Queixo de San Simón da Costa, coa 
novidade que supón extendela a dous 
días consecutivos. Ademáis dos postos 
de todos os elaboradores deste 
produto autóctono, a feira deu cabida a 
outros queixos de calidade de diversas 
zonas de Galiza e do Estado, 
artesanía, produtos alimentarios de 
calidade e, como non, reservou un 
espazo para que as asociacións locais 

expoñan as súas actividades e programas. Un esforzo por parte do Consello Regulador do 
Queixo de S. Simón da Costa, non só para divulgar a súa producción, senón tamén a 
estimulante actividade da sociedade civil vilalbesa. 
 
A Festa deste ano estivo precedida dun concurso de tapas elaboradas a base deste queixo 
montañés, na que participaron abondosos locais de hostalería vilalbeses. 
 
A organización contou coa colaboración económica do Concello, Caixa Rural Galega e 
Consellaría do Medio Rural, e é un exemplo do que estes produtos tradicionais de alto valor 
engadido sobre as materias primas de base poden supor para dar un pulo económico á 
economía da zona.  
                           
Foto O'Riesan 

 

 

Suspenso en oportunidades laborais 

 

Iago Castro 

A Voz de Vilalba  preguntou aos 
seus lectores que opinan acerca 
das oportunidades laborais que 
ofrece Vilalba á xente moza, e a 
resposta é demoledora. 
Sumando o 63% que cre que os 
mozos e mozas acaban 
marchando, o 26% que pensa 
que falta tecido empresarial e o 
6% que opina que hai traballo, 
pero precario, máis de nove de 
cada dez suspenden ao 
empresariado local.          

 
Non é raro. Se un se fixa no staff deste xornal, catro dos seus cinco membros viven fora da 
vila. E esa é a tónica xeral de varias xeracións, as mellor preparadas da historia, que aínda así 
tiveron que seguir o camiño da emigración.    
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Emprego precario, empresarios pagados de si mesmos, pero con empregados mal pagados e 
peor tratados, máis atentos ao investimento lucrativo que ao produtivo, un raquítico sector 
terciario, centrado no comercio, nula presenza de empresas dos sectores intensivos en 
emprego de coñecemento e especialización técnica, e un chamativo interese das 
administracións local, provincial e autonómica en que as cousas sigan igual. 
 
Así se pode ter collidos polo pescozo aos mozos que escollen quedar, loitando por un futuro e 
ancorados de por vida na precariedade, ansiosos por un empreguiño no concello -o cume das 
aspiracións-, favor que hai que pagar de por vida, ou traballando de sol a sol para xente con 
ben poucos escrúpulos aos que termos como xustiza social  lles quedan fora do diccionario, 
agás ben poucas excepcións.  
                   
Por estos lares o mileurismo  é, máis ca unha triste realidade, unha aspiración. Aquí o que se 
leva é o seiscentoseurismo , e aínda menos. Iso si, quen te explota pode que sexa o mesmo 
que che vende un piso "ben barato", que pagarás, con sorte e axuda dos teus pais, en trinta 
anos grazas a que, polo menos, botas unhas patacas e unhas nabizas, ou fas algunha chapuza 
a fin de semana. 
                            
Canto tempo se vai poder manter esta situación? 
 

24-03-2008 

Apuntes para un 
rueiro 

Paulo �aseiro 

As nosas rúas foi unha 
sección máis ou menos 
fixa na traxectoria de 
papel de A Voz de 
Vilalba  nos anos oitenta. 
Tiña como obxectivo 
denunciar o estado, en 
ocasións lamentábel, dos 

viais vilalbeses. Non se pode dicir que vinte e cinco anos despois a situación teña mellorado 
moito –aí están as rúas de Muras ou Foz, o espantoso pavimento da Praza da Constitución 
fronte á Casa do Concello, etc.- mais parece que, noutros aspectos, algo fomos avanzando. 
 
Daquela, iamos ao mercado pola rúa do xeneral Sanjurjo, case paralela á de José Antonio 
Primo de Rivera, paseabamos en bicicleta pola do xeneral Mola e baixabamos ao río pola do 
Alcázar de Toledo, despois de quedar na do xeneral Franco, fronte á Alameda. Tiveron que 
pasar bastantes anos de democracia para que o rueiro deixara de render homenaxe aos 
protagonistas do golpe de estado de 1936 pero, á fin, foi posíbel. 
 
Pero, foi? Ficou resolta a cuestión? Sen moito esforzo mental fago un repaso rápido e propoño 
un diccionario da memoria histórica, comezando polos que sobran: 
 
Nevado Bouza, xeneral un dos protagonistas da rebelión militar n´A Coruña, poeta fugaz e 
mediocre que obtivo unha cadeira na Academia Galega na peor época da institución, máis pola 
súa condición de militón de espadón que por unha calidade literaria que lle era totalmente 
descoñecida. Parece que tiña certos lazos familiares con Vilalba. Será por iso que aínda dá 
nome a unha das rúas máis céntricas da vila? 
 
López Pérez, alferez. Parece ser que combateu e morreu coa división azul. Xa saben, aqueles 
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homes que foron, algúns por idealismo, os máis porque non lles quedou outra, axudar aos 
nazis a invadir a Unión Soviética. Ten adicada a rúa que vai entre Conde Pallares e a Praza do 
Coronel Pena. 
 
González Valdesuso, Luís. Xoven falanxista morto nas primeiras lides da guerra civil, 
posíbelmente dentro da columna do comandante Manso. De seguro, un rapaz tan idealista 
como os seus contrincantes, e tan vítima como tantos outros centos de milleiros. 
 
Novo Cazón, José. Alcalde durante a ditadura nomeado, por suposto, dixitalmente. Pasará á 
historia polo bando no que prohibía as festas do Entroido. 
 
Basanta Silva, Santiago. Entre outros cargos, foi subsecretario de estado de facenda durante a 
ditadura. Debe ser por iso que dá nome a unha rúa e ao principal centro educativo da vila. 
 
Fraga Bello, acalde. Pois iso, alcalde en dúas ditaduras, na de Primo de Rivera e na de Franco 
–o primeiro, ademáis-. Tamén pai de Fraga Iribarne, pero iso tampouco xustifica que se lembre 
no rueiro. 
 
Seguro que me queda algún no teclado, e algúns me lembrarán ao que segue, pero creo que 
non podo estar de acordo: 
 
Pena, coronel. Se ben é certo que foi o xefe militar dos facciosos en Vilalba no 36, as 
testemuñas coinciden en que aproveitou a súa condición para, cando menos, suavizar a 
represión até onde lle foi posíbel. De todos xeitos, o motivo da súa lembranza é moi anterior, 
pois foi un heroe condecorado na guerra de Cuba. 
 
Os que faltan: 
 
Vilalba debe ser o único pobo ou cidade de Galiza que non lle adicou unha rúa a Rosalía de 
Castro . Tampouco quixo lembrar a Álvaro Cunqueiro , o grande difusor do capón vilalbés, ou 
a Clara Campoamor , que conquistou o voto para as mulleres. Amosamos ingratitude cara á 
República Arxentina  e Cuba , terras que acolleron a milleiros de vilalbeses cando aquí non 
había máis ca fame e miseria. Entre os nosos moitos literatos, algún tampouco mereceu 
honras, como Antonio Quintela Ferreiro,  alma mater do Faro Villalbés e autor de novelas 
populares de certo éxito na dura postguerra. En fin, a lista sería demasiado longa. 
 
Terían os meus amigos Tito, Elba e Xosé Manuel, voceiros dos tres grupos municipais, un 
ratiño para sentar a tomar un café e discutir amigábelmente sobre estes cambios que xa tardan 
de máis? 

23-03-2008 

No Día Internacional da Poesía 

 

Miguel Barrera 

Quizás porque é delicada e esixe entrega. 

Pero sabemos que na súa fraxilidade agacha súa grandeza. Moitos, 
moitos son os que a ignoran e desprezan, sen coñecer o preto que 
está do seu cotián chapoteo na comedia da vida. 

Houbo épocas en que a tiveron presa en cárceres de xeo, 
culpándoa de que invocaba ao amor e ao pecado, de que seducía a 
mozos entre balcóns enreixados, que convertía a los homes en 
seres inútiles para a guerra. 
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Incluso quixeron queimar as súas colleitas, e talaron as súas frondosas árbores con 
argumentos prosaicos, e extraeron as súas raíces da terra, negándonos o seu legado. 

Desde entón o seu perfume, como un lume fatuo ou un viaxeiro nómada, vagou e vagou entre 
as brisas dos lusco fusco até os nosos días. 

Ocúltase entre as flores, no xardín esquecido do 
Calvario, nas almeas da Torre, no badal da campá 
da igrexa, entre os restos dos niños da Pravia, no 
fétido olor dos soportais da Praza e cada vinte e un 
de marzo deposita una flor xunto aos restos de Chao 
Ledo.  

Ás veces déixase sorprender en lugares e momentos 
inesperados. Onde máis lle gusta mostrarse é a 
través da mirada tenra dos meniños, no revoleo 
melancólico das follas na Alameda, nas bandeiras 
brancas das coladas entre fiestras…Todos, todos 
algunha vez temos sentido a súa electrizante 
presenza e sorpréndenos entre saloucos, tan 
próximos ao bico como á bágoa, pero preferimos a 
indiferenza invocando seu esquecemento. 
 

13-03-2008 

Vilalba, onte e hoxe: A Pravia 

 

Mario Paz 
En prácticamente todas as culturas e 
tradicións as árbores foron de sempre 
un dos símbolos fundamentais que 
concentraban moitos dos seus valores 
esenciais e xenéricos. Esa morfoloxía 
tan súa de raíces, tronco e copa fai 
delas un elemento comunicador de tres 
mundos a miúdo afastados 

(subterráneo, terrestre e celeste) 
simbolizando con ilo o mesmo fluxo 
entre a vida e a eternidade. Para os 
antiguos exipcios representaban o 
crecemento espiritual, na Cábala 
hebrea relacionáronse co acceso ao 
coñecemento, en China vinculáronse á 
lonxevidade e á fertilidade, para os 

Fotografía: Paulo �aseiro 
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celtas eran sinónimo de protección e 
outras moitas cousas, na tradición 
cristiana son o despertar da conciencia 
no Edén, no budismo a liberación 
anímica, e na Grecia antiga a victoria 
en cuestións bélicas (loureiro), ou ben 
Cronos e a sabiduría en tempo de paz 
(oliveira). 

Tradicionalmete as árbores simbolizan 
tamén a vontade, a permanencia frente 
ao fuxir irreparable do tempo, así como 
a continuidade e a firmeza. 
Precisamente eses mesmos conceptos 
son os que hoxe traemos aquí, pois 
son os que daban sustento a aquela 
sección mítica de A Voz de Vilalba que 
levaba por nome “Vilalba, onte e hoxe”. 
Nela tratábase de dar conta (entre a 
denuncia e a curiosidade) das fondas 
transformacións que se estaban a dar, 
xa naquel entón, na morfoloxía da vila 
e, asemade, o xeito en que o percorrido 
vital fai que algunhas cousas fiquen 
incólumes ano tras ano. Tentábase 
algo sen dúbida semellante ao que tan 
ben reflectiu máis recentemente a 
exposición “Testemuñas de cambio”, 
así coma o libro homónimo editado 
polo Iescha en 2007, con texto de 
Carlos Gómez Osa e fotos de Amador. 
Un libro-testemuña (coma di o propio 
título) que, dende o intre mesmo da súa 
publicación, pasou a ocupar un lugar 
privilexiado nas librarías de moitos 
chairegos. 
 
Recuperar agora aquela sección tan 
representativa non podía ser doutro 
xeito que amosando un dos iconos da 
imaxinería chairega por excelencia: a 
mítica Pravia. A súa presenza aquí ten 
unha función dobremente simbólica: 
por unha banda, a de representar, 
coma xa dixemos, un icono da Chaira; 
pola outra, por ter sido o lugar onde, un 
lonxano 29 de xuño de 1983, baixo as 
ramas que nos viron nacer e medrar, 
xurdíu A Voz de Vilalba, xornal ao 
servizo do pobo. 
 
Ademáis, nas fotografías que aquí 
amosamos, pódense observar, xunto 
ao acer pseudoplatanus (nome 

científico da nosa afamada árbore), 
dous dos míticos puntos de venta do 
xornal naqueles anos do século 
pasado: a Casa dos Marios e a Librería 
Da Ponte, rexentada por Carmiña 
García Mato (filla e irmá de poetas) que 
tan proveitosas lecturas nos 
proporcionou.  
 
A imaxe antiga foi tomada dunha postal 
(anos corenta?). Se a comparamos coa 
actual decatarémonos coma, aínda que 
de xeito lixeiramente perceptibeis, a 
fisionomía urbana da vila non foi allea 
ao paso do tempo. En torno á árbore 
hai xa unha glorieta que perviveu ao 
longo de moitos anos ata que foi 
substituida pola actual. É quizais máis 
rechamante ese posto de gasolina e 
eses autos que semellan sacados de 
“Os violentos anos vinte”, de Raoul 
Walsh con James Cagney. A xente a 
parolar baixo a fresca sombra da 
árbore é unha leda estampa que, 
afortunadamente, aínda hoxe pervive. 
 
A fotografía moderna foi tomada nun 
recente mes de maio, estando a 
primavera na súa esplendorosa 
consagración. Con todo, sorprende 
nela a perda daquela fermosa follaxe 
de verdor unánime que posuía a 
árbore, non sabemos se achacable ou 
non ao cambio climático. Hai xa uns 
cantos anos sufríu un declive do que, 
aínda que recuperou, non voltaría ao 
seu ser orixinal. As podas hixiénicas e 
necesarias (que ademáis liberan as 
súas ramas dun peso considerable) fan 
o resto, conferíndolle ese aspecto de 
bonsai hipertrofiado. 
 
Sexa como for, disfruten das dúas 
imaxes. Jung relacionaba as árbores 
coa imaxinación creadora. Un bo 
símbolo que dende agora adoptamos 
coma noso xunto a ese outro, 
tradicional e xa sinalado, de vontade, 
firmeza, permanencia e continuidade 
frente ao paso do tempo máis aló de 
calquera inclemencia climatolóxica ou, 
mesmamente, vital.  
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11-03-2008 

De Vilalba a Vilalba 

Pilar Maseda 

Nunca me foi difícil esbozar vellas lembranzas de infancia, forman parte de min coma 
o meu propio sangue: nacer ao carón do castelo dos Andrade, na miña praza de Santa 

María, na miña rúa do Sol onde a 
miña humilde sombra foi collendo 
corpo sempre ao carón das xentes 
do pobo, xentes sen complexos 
que sabían de onde viñan. Daquel 
xeito foi como comecei a amar á 
miña vila e á miña Terra Chá. 
Dende entón teño sensación de 
permanencia, esa sensación de 
saber que este é o meu sitio. 

Logo xa de varias décadas e 
diversas cicatrices, no intre no que 
pensei perder a noción da vida 
rexurdiu en min aquela nena 

rebelde que necesitaba imperantemente amar ao seu pobo e dicilo en voz alta. 

Eu, que gosto de falar cos meus veciños e conveciños, fai pouco algúns 
comentábanme que non fose inxenua, que Vilalba non ten historia, coma se 
carecésemos de identidade. Confeso que se me revolveron as tripas que me fixeron 
pensar en todos eses fillos que renegan de seus pais e non senten a máis mínima 
empatía hacia o propio, pensando que non ten historia nin valor, que o de fora ten 
máis importancia. 

Estes son os que malinterpretan -dunha forma maliciosa e carente de autoestima- a 
historia do pobo; porque un pobo acomplexado de sí mesmo non é un pobo sano e as 
persoas e institucións públicas teñen a obriga moral de facer patria e non transformar 
a identidade na porta traseira coma se lles dese vergoña ser vilalbeses, e esconderse 
tras guións partidistas. 

A proba está aquí na vila, somos un pobo ao que non se lle deixa medrar; carecemos 
de industria, de masa obreira, un pobo no que a media de idade é de xente maior, 
onde a xente nova só queda por conformismo e os que non vanse por propia 
supervivencia. Un pobo que non respecta o seu patrimonio e por riba o descoñece, un 
pobo que non recoñece a súa identidade rural por vergoña, onde aínda se escoita a 
verba “paleto” despectivamente, sabendo que aí están a nosas raiceiras. Somos un 
pobo que ten que ser valorado polos visitantes, un pobo onde só medran os 
especuladores onde permanecen frases tales como ”oir, ver y callar”, e a política é 
puro despotismo (ilustrado?). Non importa canto se invista en infraestruturas e 
melloras se o concepto de pobo non cambia. 

Por todo isto o pobo é moito mais que o territorio, por saúde debe ser a conciencia de 
todos. ´ 
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09-03-2008 

Eleccións 2008 

 

 

Vilalba. Iago Castro.  

 

 

 

 

 

Resultados no Concello de Vilalba ás 12:45 (escrutado o 100%): 

PP: 5.661 votos (57,16%) 

PSdeG-PSOE: 2.967 votos (29,96%) 

B�G: 1.027 votos (10,37%) 

 

 

U� RESULTADO AGARDADO 

Manuel París 
 
Xa levaba tempo insistindo neste argumento a práctica totalidade dos analistas 
políticos durante esta longa campaña que estivemos a vivir: o partido que supere os 
dez millóns de votos formará goberno. Neste senso, triunfaron a maioría das enquisas 
demoscópicas, que vaticinaron o trunfo do socialista, ainda que cada vez máis amosan 
un Estado español a dúas cores, como se non houbera máis matices. Porén, a grande 
leitura que deben facer PSOE e PP é a necesidade de normalizar a vida política, 
aliviando as tensións e a crispación e fuxindo do catastrofismo; tamén de acadar 
unconsenso en temas como a economía, política exterior, terrorismo, educación e 
modelo territorial, mantendo como obxectivo final a modernización da sociedade. En 
definitiva, facer política cun exercizo de responsabilidade. 
 
O feito de que non se dea unha maioría absoluta favorece os pactos e reafirma a 
democracia e a identidade dos pobos. 
 
Facendo unha interpretación dos datos que se amosan nas gráficas á nosa 
Comunidade, vemos como en Galicia se consolida o cambio político, particularmente 
no conxunto da provincia de Lugo. Non así no que se refire a Vilalba, que segue a ser 
bastión dos populares a pesares do que se coñeceu nos comicios municipáis coma o 
"efecto Veleiro", que algúns agardaban que se repetira a tendencia, e incluso se vira 
incrementada. 
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05-03-2008

Entroido revisitado 

Mario Paz 

 

 
A editorial 
Xerais de Vigo 
acaba de 
reeditar na súa 

colección 
“Guías Xerais, 
Monografías” o 
libro O carnaval 
en Galicia do 

xornalista 
ourensán 
Federico 

Cocho, unha 
obra 

imprescindible 
para achegarse dun xeito veraz a un fenómeno 
tan senlleiro coma é o do Entroido. Nos menos 
de vinte anos que pasaron dende que este texto 
víu a luz por vez primeira tense convertido en 
todo un clásico sobre o tema que, polo demáis, 
hoxe en día non sempre resultaba doado atopar 
nas librarías. 

Probablemente son varias as razóns que se 
poderían aquí aducir e que fixeron que un libro 
coma o que agora nos ocupa se convertese 
nunha obra tan relevante. Algunhas delas 
lémbranse no prólogo firmado polo tamén 
xornalista e escritor Carlos Reigosa: a “verba 
clara e precisa”, froito da “súa condición 
periodística”, o arduo traballo de campo que se 
percibe debaixo do propio texto e, xunto con 
elas, a valía no eido científico desta 
investigación. Unha investigación que non só 
amosa dun xeito sobradamente documentado a 
actualidade da festa en Galicia (como vemos na 
amplitude de referencias bibliográficas que o 
acompañan), senón que ademáis trata de 
afondar nas raizames tradicionais que nela se 
atopan. Con ilo aproveita para botar por terra 
algunhas “máximas de fe” que resultaban para 
moitos, ata o momento en que esta monografía 
se publicou por vez primeira, incuestionabeis. 
Entre elas esas alusións pouco realistas e de 
natureza libresca, allea á realidade factual, que 
se estaban a facer a miúdo en infinidade de 
publicacións, dando por vixentes tradicións xa 
esgotadas. A razón dilo habería que buscala en 
que, coma sinala o propio Federico Cocho no 
texto de presentación, “agás honrosas 
excepcións, dos anos corenta [...] aos nosos 
días non se fixo traballo de campo”. Algo que 
definitivamente se emenda con esta obra.  

 
A organización do contido é abondo precisa 
para facilitar a calquer lector interesado co tema 
(non só galegos) un achegamento doado a esta 
festa tan nosa, pero ao mesmo tempo, tan 
internacional, pois “Europa somos desde hai 
moitos séculos”, sinala o propio autor. Logo 
dunhas acertadas disquisicións sobre o papel do 
Entroido na nosa sociedade de hoxe en día, os 
sete capítulos de que consta abarcan, 
respectivamente, a orixe e o contexto da festa; o 
calendario (actual e tradicional); as mascaradas 
rurais; o carnaval urbano; as representacións, 
sermóns e enterros; os graciosos, as bromas, e 
xa para rematar (non podería ser doutro xeito) 
os platos típicos do Entroido. Ademáis, e 
pechando o libro, algunhas alusións a dous 
conceptos tan antagónicos per se, coma son a 
represión e á cultura. Por unha banda, xurden 
aquí as non sempre doadas relacións dunha 
festa tan idiosincrática co poder e coa Igrexa; 
pola outra, o seu refrexo na prensa ou, 
asemade, na literatura e na danza.  
 
Que o capítulo máis extenso sexa o adicado ás 
mascaradas rurais non debería estrañar xa a 
ninguén, sobre todo pola especial configuración 
da paisaxe galega e a importancia que nela 
teñen as aldeas, non só coma pequenos e 
imprescindibeis núcleos de poboación, senón 
coma garantes e conservadoras seculares da 
lingua e de moitas das nosas tradicións. Por 
este capítulo desfilan os volantes de Chantada, 
os Foliós de Manzaneda, o gamachiños e 
zarralleiros das Mariñas, ou descripcións da 
festa en Laza, Verín, Maceda, Cotobade, a 
Fonsagrada..., e, por suposto, as pantallas de 
Xinzo, terra natal de propio autor.  
 
A recuperación desta obra nunha edición 
moderna, e igualmente manexable que as dúas 
anteriores de comezos dos noventa, complétase 
cunha serie de estupendas fotografías a cor de 
Manuel G. Vicente. Con todo, gostaríanos 
recordarlle aos lectores que, se queren ampliar 
a súa visión do Entroido e ires máis aló do dito, 
resulta de complementaria utilidade a lectura de 
outra obra do mesmo autor, máis breve, pero 
igualmente senlleira, O Entroido galego (A Nosa 
Terra, 2001), ou, de tema exclusivamente 
gastronómico, A cociña do Entroido e San Xoán 
(Xerais, 2006) de Miguel Vila Pernas. 
 
O Carnaval en Galicia. 
Federico Cocho. 
Vigo: Xerais. 2008. 
278 pp. 
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04-03-2008 

Educación musical: cando 
comezar? 

Mª. Xosé Lamas 

Pedagoga e profesora de ed. musical 

De todos é sabido que os seres humanos 
presentamos unha enorme infrautilización da nosa 
capacidade cerebral. A 
pesar de todos os avances 
científicos e técnicos, aínda 
os investigadores están 
lonxe de desvelar a maioría 
das potencialidades da 
nosa mente. Pénsese, 
senón, no recente que é o 
descubrimento da 
existencia dunha 
intelixencia musical que , 
coma outras capacidades, 
é preciso desenvolver e 
potenciar no individuo. A 
ignorancia deste feito, 
levou a excluír esta 
capacidade do eido da 
educación, a non tela en 
conta á hora de deseñar os 
currículo nos diferentes 
sistemas educativos. Só 
moi recentemente se 
considerou a necesidade 
de desenvolver esta 
capacidade humana a 
través da educación, traendo como consecuencia a 
súa inclusión nos plans de estudio das distintas etapas 
educativas. 
 
Pero, se a intelixencia musical –como a lingüística, a 
matemática, a motórica,...- é unha capacidade innata 
que é preciso potenciar ¿por que nos esquecemos 
dela? ¿por que a ignoramos?. Nada máis nos 
decatamos que os nosos fillos aos poucos meses se 
teñen de pé, axudámoslles a dar os seus primeiros 
pasos. Tan axiña como comezan a balbucir, 
pretendemos que digan “papá”, “mamá”, “nené” e 
sentímonos felices escoitando as súas primeiras 
verbalizacións, axudándolles a que aprendan a 
comunicarse coa fala. ¿Por que nos esquecemos, 
entón, de inculcarlles a música aos nosos fillos? 
 
Os profesionais da educación coñecemos a 
importancia que ten a educación musical para 
contribuír ao desenvolvemento integral do neno/a e 
coidamos que é preciso que esta comece o máis axiña 
posible, pois, citando a M. SANUY (1) “: por moi cedo 
que comecemos a inculcar a música nos nenos, 
sempre será tarde”, explicando esta afirmación cunha 
coñecida anécdota do pedagogo e compositor 
húngaro Z.KODALY (2), cando en 1966 el mesmo 
escribía:“Hai máis ou menos dezaseis anos durante 
unha conferencia sobre educación musical organizada 
pola UNESCO preguntóuseme:´¿Cando convén iniciar 
o estudio da música?´ e respondín: ´Nove meses 
antes do nacemento´.Se hoxe me volvesen a facer a 
mesma pregunta, respondería: ´Nove meses antes de 
nacer a nai´”. 

Quen se deteña a reflexionar sobre esta cita, estará a 
pensar que así como é doado axudarlle aos nosos 
fillos a camiñar, a aprender a falar, a contar,... non 
pode selo tanto ensinarlles música, tendo en conta 
que nós mesmos non temos os coñecementos 
necesarios, a moi poucos se nos ensinou con sorte 
uns pequenos rudimentos ¿Como axudar, pois, aos 
nosos fillos? De seguro non nos decatamos de que 
non comezamos a ensinarlles a andar someténdoos a 
unha carreira de fondo, senón colléndoos das mans e 
pouco a pouco; non lles ensinamos a falar facéndolles 
escoitar o discurso do método, senón afacéndoos a 
escoitar como nos comunicamos con eles de xeito que 
nos entendan; nin lles ensinamos a contar comezando 
polas unidades de millar, senón polos seus propios 
dediños e un a un. Do mesmo xeito, hai que 

introducilos no 
mundo da música. 
 

Posibelmente 
esquecemos que 
non fai moito tempo 
a música era un 
feito sempre 
presente nos nosos 
fogares: as nosas 
avoas cantaban 
mentres lavaban na 
fonte, fregaban os 
pratos ou facían as 
camas. Seguro que 
os nosos pais e as 
nosas nais non 
adormecían sen 
antes escoitar unha 
cantiga de arrolar 
que saía 

espontaneamente 
da voz e o corazón 

conxuntamente. 
Aínda, se facemos 

memoria, os que xa temos algúns anos, lembraremos 
estar algunha vez sentados nos xeonllos do avó 
mentres nos cantaba retahílas:  

“E chucurruchú, 

e chucurruchaina, 

que o que non come 

non ten barrigaina”.  

Esta é, sen dúbida, unha das máis fermosas tradicións 
perdidas no mundo de hoxe e que eu convidaría ás 
xoves nais e pais a recuperar. Non hai nada tan 
educativo e ao tempo entrañable como adormentar 
aos nosos fillos e fillas cunha cantiga de berce. A voz 
da nai é coñecida polo neno incluso antes de nacer; 
isto fai que o tranquilice e lle transmita, ademais de 
afecto, aquela confianza e seguridade que o neno 
precisa, ao tempo que o afai a escoitar música, que 
por moi sinxela que sexa, axudará a desenvolver no 
fillo dende moi cedo a súa intelixencia musical. 
 
¿Decátanse do doado que resulta iniciar aos nenos e 
nenas na música xa desde bebés? Déixoos con esta 
reflexión. 
 
(1) SANUY, M. (1994): Aula sonora. Ed. Morata, SL. Madrid. 
(2) KODALY, Zoltan (1882-1967), pedagogo e compositor 
húngaro representante do nacionalismo musical. 
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01-03-2008 

A candidata e os nenos analfabetos 

Paulo �aseiro 

A eurodeputada polo Partido Popular e candidata 
número 3 na lista de Madrid para as próximas 
eleccións xerais Ana Mato dicía hai poucos días nunha 
entrevista en Punto Radio que “sabemos que los niños 
andaluces son prácticamente analfabetos”. As 
reaccións, como é lóxico, non se fixeron agardar.  
 
Parece que a cuestión viña a conto do último informe 
Pisa sobre educación en Europa no que, como é 
lóxico, uns estados acadan maiores puntuacións ca 
outros, ao igual que as comunidades autónomas.  
 
Aínda que en política semella que todo vale, incluso 
meter a pata dunha forma tan espectacular, a señora 
Mato, como licenciada en cc. Políticas e Socioloxía 
que é, debería ser un pouco máis coidadosa co que di.  
 
Primeiro, porque un estudo destas características, por 

si mesmo, ofrece moi pouca información. Son necesarias series temporais para 
avaliar, por exemplo, a evolución da calidade educativa ao longo do tempo. Se, 
poñamos por caso, agora obtemos unha puntuación de sete, o dato será bo se 
hai unha década a puntuación era cinco. Significa que se rexistra un avance.  
 
Despois, porque non hai que ser parvos para ver que hai un cambio substancial 
entre a educación en épocas pasadas pero non remotas, e a actual. Para 
empezar, o acceso ás oportunidades educativas é universal, independente do 
nivel de renda ou de clase. Se cadra este factor ten un custe: reduciu o nivel 
medio das aulas, sobre todo na secundaria. Mais a pregunta é: a que lle 
outorgamos prioridade? A unha sociedade de privilexiados, que agrande a 
fenda entre as elites e as masas? Eu prefiro un mundo no que todos os 
cidadáns podan ler e interpretar un contrato, disfrutar de Kafka ou publicar un 
blog.  
 
Non estou ao tanto das cousas miúdas da educación andaluza, pero intúo que 
na Andalucía actual, igual que sucede en Galiza ou nas Baleares, por exemplo, 
a xeración mellor formada de toda a historia non atopa un país á altura, que 
aproveite o seu enorme potencial sen condenalos ao mileurismo ou, aínda 
peor, ao seiscentoseurismo, á vivenda inaccesíbel, ás hipotecas por cincuenta 
anos.  
 
Non pedirei a demisión da señora Mato, porque esta palabra non figura nos 
diccionarios que utilizan os nosos políticos, pero si que lle daría un consello: os 
nenos de hoxe son os votos de mañá. Non os insulte. 
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Nestes días sen Bergman 

Mario Paz 

 

 
Cando morreu Ingmar Bergman, no verán 
de 2007, podíanse ler nos titulares da 
prensa repetidos eses vellos tópicos, non 
sempre xustos: “director infeliz”, 
“incómodo”, “torturado”, “cineasta da 
soidade e da morte”, “recluído na illa de 
Faarö”, etc. Nihil novum sub sole, ou nada 
máis lonxe da estrita e rigorosa realidade, 

penso.  
 
Desgraciada

mente, para 
moitos 

cinéfilos da 
miña 

xeración o 
seu nome 
apenas di 
nada frente 

aos 
Spielberg, 

Lucas, 
Scorsese, 

Coppola, etc. 
Ata naqueles 

días 
chamoume, 

coido que 
decepcionado, un vello amigo (tamén 
cinéfilo para máis inri, que alardea de ver 
só películas de directores mortos) dicindo: 
“Ah, é que aínda estaba vivo?”.  
 
Agardo, polo menos, que Clío, musa da 
Historia, saiba colocar ó mestre sueco no 
lugar que, sen dúbida, lle corresponde no 
Olimpo dos deuses. De feito a edición en 
DVD que se ven facendo dende hai anos 
estanos achegando a algúns dos seus 
primeiros filmes menos coñecidos o que xa 
vai axudando a crebar eses tópicos tan 
manidos nos titulares naqueles días en que 
finou.  
 
Pola miña banda, invito dende aquí aos 
lectores a que naveguen por Internet na 
procura de imaxes súas. Sen esforzo 
poderán atopar algunhas recentes nas que 
se ve a un Bergman octoxenario, fraco e 
orelludo, pero afable e sorrinte, sempre 
activo, vital e integrado na vida cultural do 
seu entorno, fotografándose cunha das 
súas musas, Harriet Anderson, tamén 

madura. Con todo isto tal vez se poida 
formar unha imaxe menos plana e máis 
poliédirca da súa figura. Unha imaxe que 
nada ten que ver con esa outra, case 
exclusiva para moitos, de individuo 
“torturado” ou misántropo tan repetida de 
cotío. 
 
Testamento traizoado 
 
Personalmente, coido que os espectadores 
da miña idade, os que aínda éramos nenos 
(ou nin sequera nacéramos) cando o 
director sueco estaba no cumio da súa 
carreira, témonos achegado á súa magna 
obra carentes de moitos prexuicios vixentes 
nas xeracións anteriores. Porque penso 
que o maior problema que ten o 
achegamento a ela non radica no propio 
director, nin na indiscutible densidade 
intelectual dos temas que aborda, nin no 
seu tratamento sempre complexo e orixinal, 
nunca doado; o verdadeiro problema para 
achegarse ás películas de Bergman para 
calquer espectador actual está, con moita 
máis probabilidade, nos “bergmanólogos”. 
Estes son ese colectivo que tenta aislar ao 
de Upsala nun grupiño de escollidos 
directores non aptos para tódalas 
entendedeiras e no que tentan incluir a 
Kurosawa, Dreyer, Tarkovski, Truffaut ou 
Godard, ou, xa máis cercanos, Woody 
Allen, Lars von Trier ou Wong Kar-Wai, por 
citares só algúns. Coma se ese tipo de 
distincións fose doada e, nalgún destes 
casos, sempre posible.  
 
O asunto lémbrame o mesmo que 
denunciaba Kundera no caso de Kafka (Os 
testamentos traizoados), sinalando que os 
“kafkólogos” eran esa tropa que, seguindo 
con maior ou menor fidelidade as 
directrices de Max Brod, tiñan imposto 
unha visión do autor xudeu coma un 
escritor sumamente espiritual, torturado, 
sen sentido do humor e totalmente 
asexuado. Eu engadiría que esa empanada 
mental amplíase se un viaxa a Praga e 
escoita aos guías turísticos asegurar sen o 
máis mínimo reparo que, coma se dun 
mero Jan Neruda calquera se tratase, 
Kafka vivía na enxebre casiña do Calexón 
do Ouro no Hadcrany. Casiña que 
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soamente alugou de xeito temporal coa súa 
irmá Ottla. En realidade tratábase dun 
pequeno refuxio para escribir no que parou 
menos dun ano. O certo é que a vivenda 
familiar, á cal, con todo, voltaba a durmir 
todas as noites, atopábase nun edificio 
máis ben prosaico, no centro da cidade, 
hoxe en día discretamente escudado tras 
unha, igualmente prosaica, parada de taxis. 
 
Bergmanólogos  
Do mesmo xeito que os “kafkólogos”, os 
“bergmanólogos” téñennos imposto unha 
visión de Bergman que resulta hoxe a 
todas luces sesgada e parcial. Por iso se 
escandalizan cando se lles di que un ata 
chegou a boquexar cos desvaríos de Liv 
Ullmann na psicoanalítica “Cara a cara” 
(1976). Ou que disfrutou ou ríu moito con 
“Sorrisos dunha noite de verán” (1955), “O 
ollo do diaño” (1960), “Esas mulleres” 
(1964) ou co desenlace de “Secretos dun 
matrimonio” (1973), pura comedia. Coma 
se, por riba da indubitable profundidade da 
súa obra e das súas pesquisas no fondo da 
insondable natureza humana que nela se 
atopan, non fose posible rir, ou 
simplemente entreterse, con Bergman (ou 
con Kurosawa, ou con Truffaut, etc.). O 
propio director sueco ten dito en máis 
dunha ocasión que o mandamento primeiro 
dun director de cine é “Ao espectador en 
cada intre divertirás”. Pero os 
“bergmanólogos”, coma os “kafkólogos”, 
non acostuman ter sentido do humor. Ou 
raras veces saben aprecialo, o seu 
esnobismo non llo permite. De nada serve 
que logo se lles diga que “Persoa” (1966) é 
unha das máis grandes obras maestras do 
cine de tódolos tempos, do mesmo xeito 
que “Fresas salvaxes” (1957), “Os 
comulgantes” (1962), “O silencio” (1963), 
“A hora do lobo” (1967), “A vergoña” 
(1968), “Paixón” (1969), “Berros e 
rumoreos” (1972) ou “Tralo ensaio” (1984), 
por citares unhas cantas. Ou que se 
recoñeza que moitos destes films expoñen 
as inquedanzas xurdidas ao longo da súa 
vida, tan axitada no eido sentimental, así 
coma os seus problemas como artista e 
realizador, ou o grave pouso deixado pola 
figura do pai, un estrito pastor luterano, tal 
como el mesmo nos conta en Linterna 

máxica, o volume no que debulla as súas 
memorias. Pero cos bergmanólogos, polo 
xeral, xa está todo perdido, xa non hai nada 
que facer, porque xa, neses intres, che 
excluiron para sempre do selecto clube, 
quizais por loubar en público “Fanny e 
Alexander” (1982), denostada por algúns 
deles por rematar cun ledo final 
ambientado no Nadal e ter levado catro 
Oscars. 
 
Comedia e drama 
 
Alguén que tamén sabe alternar na súa 
obra, dun xeito moito máis acentuado, 
drama e comedia, o norteamericano Woody 
Allen, “bergmanófilo” (que non 
“bermanólogo”) de pro, retratou moi ben 
esta sorte de individuos nunha escea de 
“Annie Hall” (1977) na que el mesmo e 
Diane Keaton fan cola á entrada dun cine, 
precisamente para ver a emblemática 
“Cara a cara” do director sueco. Pode ser 
que quixera curarse en saúde dos posibles 
“woodyallenólogos”, que tamén os hai. Sei 
que existen “bergmanólogos” que non 
perdoan a “homenaxe” de ton un tanto 
paródico que o neoiorquino fixo a “Fresas 
salvaxes” en “Desmontando a Harry” 
(1997). Que lle imos facer?  
 
De tódolos comentarios lidos naqueles días 
seguintes ao luctuoso acontecemento da 
súa morte, personalmente prefiro 
quedarme co de Víctor Erice, un dos 
poucos que louvou a perfecta harmonía 
que caracterizaba o cine do sueco na súa 
densa e complexa visión da vida coma 
“comedia e drama”, sen excluíres ningún 
destes dous aspectos complementarios.  
 
En fin, mentres rebusco na miña videoteca 
particular algo de Bergman, quizais “Un 
verán con Mónica” (1952) (tal vez non 
preferida polos “bergmanólogos” pero si por 
un “bergmanófilo” tan singular coma 
François Truffaut), tentarei chamar ó meu 
amigo cinéfilo para lembrarlle, se por acaso 
aínda non se decatou, que tanto Woody 
Allen, coma Lars von Trier, coma Won Kar 
Wai aínda seguen, a día de hoxe, vivos e 
coleando. 
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28-02-2008 

Un século de prensa en Vilalba 

Paulo �aseiro e Moncho Paz 

O 1908 é o ano no que comeza a longa 
tradición xornalística vilalbesa, da man 
de Manuel Mato Vizoso e José Novo 
Pardo, fundadores de El Eco de 
Villalba, que se ha publicar até 1913. 
Impreso no prelo de Mancebo, en 
Mondoñedo, El Eco tiña como 
obxectivos a publicación de estudos 
sobre a historia vilalbesa, divulgar a 
cultura e as tradicións da comarca, e a 
defensa da relixión católica e os 
principios conservadores.  
 

 
Entre os seus colaboradores destacaron o propio Mato Vizoso, Antonio García Hermida ou o 
poeta da montaña, Antón Noriega Varela.  
 
Foi o foguete que deu comezo á festa da prensa local ao longo do primeiro terzo do século XX, 
no que xurdiron, entre 1908 e 1932, 18 cabeceiras, ademáis de El Eco: El Ratón (1910), La 
Voz Campesina (1911), El Vigía Villalbés (1913), Azul y Blanco (1914), Villalba y su comarca 
(1915), Heraldo de Villalba (1916), Galicia Pintoresca (1916), A Xusticia (1917), Aurora (1918), 
El Gato (1919), La Voz Villalbesa (1921), El Progreso Villalbés (1922), Unión Ciudadana 
(1924), El Villalbés (1925) Ariete e Luz (1931), e Faro Villalbés (1932), ademáis de El Villalbés 
de Buenos Aires, editado polos emigrantes vilalbeses na capital arxentina. Moitas delas foron 
efémeras, destacando pola súa longa traxectoria o Heraldo de Antonio García Hermida, El 
Progreso de Xosé Enríquez Chanot ou o republicano Faro Villalbés.  
 
Despois da guerra e durante a longa noite de pedra da ditatura, só tres cabeceiras tiveron unha 
breve vida, os deportivos Stadium (1949) e El Castillo (1950), ademáis de Galicia Agrícola y 
Ganadera (1954), ligada aos proxectos de colonización da Terra Cha.  
 
Non é até 1983 que xurde A Voz de Vilalba, que con moita ilusión e poucos medios retoma a 
tradición xornalística vilalbesa, e que retorna agora en edición dixital. Tamén o Terra Cha.Xa, 
de carácter mensual, mantén en letra impresa a nosa tradición xornalística. 
 

27-02-2008 

O dominio .gal e a marca Galicia 

Moncho Paz  

 

O ano pasado constituíase oficialmente 
en Santiago de Compostela a 
Asociación PuntoGal, que ten o 

obxectivo de conseguir o dominio .gal como espazo propio na internet para a cultura e a lingua 
do país. Está iniciativa sen ánimo de lucro está promovida por máis de vinte entidades 
representativas de diversos ámbitos da sociedade galega, que avalan a candidatura diante da 
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organismo internacional que 
se encarga de autorizar e de recoñecer os dominios.  

Os promotores da idea crearon unha páxina web, contactaron cos representantes do dominio 
.cat e redactaron os Estatutos e a imaxe corporativa da Asociación, entre outras iniciativas. A 
primeira Xunta Directiva está presidida por Manuel González, secretario da Real Academia 
Galega (RAG). Dentro das liñas fundamentais de traballo inclúese a creación de varias 
comisións de expertos para elaborar as campañas de divulgación desta iniciativa que conta, 
entre os seus obxectivos, o de contribuir ao proceso de normalización lingüística.  
 
Hai que dicir que a idea de promover .gal recibiu numerosos apoios oficiais, entre eles o do 
Consello da Cultura Galega e o da propia Real Academia Galega. Pero eu quixera hoxe 
destacar a súa importancia se a vencellamos a outro proxecto: o de Marca Galicia. Despóis da 
moda galega nos anos oitenta -que xogou un papel determinante na proxección da nosa 
Comunidade- e tamén da creación da garantía Galicia Calidade na década dos noventa -que 
se converteu nun referente no Estado español para a implantación de distintivos oficiais deste 
tipo que avalan os produtos de determinadas zonas- nos albores do século XXI plantéxase a 
necesidade de promocionar Galicia como marca-país.  

Para elo é necesario coordinar as distintas actuacións públicas e privadas, ademais de 
transmitir ás empresas e ás institucións a importancia de ofrecer unha boa imaxe como país 
competitivo e dinámico, baseada no progreso e na modernidade. De todos xeitos, para 
comezar a traballar neste proxecto con seriedade temos que analizar, en primeiro lugar, cal é 
imaxe actual que se transmite dende Galicia hacia fora, unha cuestión que debe espertar o 
interese de toda a clase política e, en especial, do Goberno da Xunta. Estamos a vivir un 
momento histórico de cambio a moitos niveis, e por iso a Marca Galicia será todo un detonante 
que sirva para promover unha imaxe renovada e compacta no exterior, favorecendo o proceso 
de internacionalización das empresas galegas e a súa penetración en novos mercados, que 
está a ser precisamente unha das misións actuais do Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE). 

Para acadar o dominio .gal é fundamental, xa que logo, a suma de todas as vontades da 
sociedade civil, empresarial, así como das autoridades galegas, asociacións culturais, 
fundacións, empresas, entidades deportivas e profesionais de distintos eidos; pero esta 
reivindicación debe contemplar tamén outros aspectos, como o de Marca Galicia, para 
conseguir un proxecto único e coherente. Por exemplo, no caso catalán, a unión e a forza da 
proposta fixeron que o .cat fose o primeiro recoñecido mundialmente, feito que ademais abriu a 
porta para o .gal e outros. É preciso lembrar, finalmente, que o propio Estado español, que foi 
consultado pola ICANN antes de outorgar o dominio, deu o seu visto e prace. 

25-02-2008 

O que de verdade é o bilingüísmo 

Paulo �aseiro 

 
Andan certos meios de comunicación a servir de altofalante aos catro de sempre que, coa 
escusa da “libertad lingüística” o que buscan é acabar definitivamente coa “anomalía” que 
representa a língua propia de Galiza dentro do seu esquema harmónico da “nación española”.  
 
Non afirmo tal cousa de balde. Para empezar, quen está dando cancha a estes exaltados son 
uns poucos meios impresos e dixitais. Por unha banda, certo xornal coruñés auto erixido como 
defensor dos intereses de Galiza, e cuxa estratexia pasa desde hai anos por amplificar 
pretendidas polémicas baixo a pretensión de “xerar debates”. Iso si, escollendo con coidado 
onde se mete para non molestar aos poderes político e económico que dan de comer ben con 
publicidade, ben con subvencións e contratas. Pódense citar exemplos: son vitais para Galiza 
os debates sobre, poñamos por caso, o feísmo urbanístico ou as pirámides do Gaiás? Algunha 
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vez veremos nas súas páxinas unha información sobre a 
precariedade laboral na que se basea o tan louvado 
modelo de certa multinacional galega? O conto da “libertad 
lingüística”, ademais, agacha outra cuestión fundamental, 
cal é por que o que se pretende o primeiro xornal de Galiza 
utiliza de forma absoluta o castelán.  
 
Despois veñen unha morea de meios dixitais 
sospeitosamente interconectados entre si, que baixo as 
etiquetas “libertad” e “liberal” non son máis ca o reflexo dun 
nacionalismo español misturado con elementos neocón 
importados dos Estados Unidos e sazonado cunhas pingas 

de catolicismo fundamentalista. O seu obxectivo final parece ser unha España monolíngüe, 
ultraconservadora e relixiosamente tridentina.  
 
E logo, os catro de sempre? Ben, non vou ser parcial. Non son catro. Pode que sexan corenta, 
pero si que son os de sempre. Son os mesmos daquela “asociación gallega por la libertad del 
idioma” dos anos oitenta que prognosticaban a caída de Galiza nas máis fondas simas da 
ignorancia absoluta por causa na normalización do galego, só que agora acadan unha maior 
repercusión social e mediática polo que antes comentaba.  
 
Se un revisa obxectivos destes grupos, parece que aspiran a un bilingüísmo montado a partir 
dunha fronteira nídia: por unha banda, os galego falantes, aos que se lles pode permitir falar a 
língua na casa, cos amigos na taberna, e incluso unha certa presenza social, limitada a 
cuestións folklóricas. Mais, iso si, que teñan moi presente o que di a Constitución acerca da 
obriga de coñecer o castelán. Por outra banda, os castelán falantes, portadores de valores 
eternos e de verdades absolutas, resistentes a calquera contaminación coa língua vulgar dos 
pailáns. O que están a reclamar é viver en Galiza só en castelán. Iso non é recoñecer o 
bilingüísmo, senón perpetuar a diglosia de sempre ou, pior aínda, consolidar dous 
monolingüísmos antagónicos nun mesmo territorio, nin máis nin menos que o xerme de dúas 
comunidades diferenciadas e potencialmente enfrontadas nun futuro non moi lonxano.  
 
Pero, se un afonda un pouco -tampouco moito, xa que a súa altura intelectual non dá para 
máis- tanto nos escritos como nas declaracións destes catro, ou corenta, percébese 
claramente que o obxectivo final é o mesmo que persegue o nacionalismo xacobino español 
desde o reinado de Isabel I: un estado unitario e uniformador, cunha soa língua, unha soa 
cultura e unha soa relixión (por aí vai a cuestión dos contratos para emigrantes).  
 
Pero a realidade é moi teimuda. A imensa maioría dos galegos manexamos cómodamente as 
dúas línguas e, cada vez máis, aproveitamos a nosa competencia lingüística para mergullarnos 
no amplo mundo da lusofonía (que, por certo, moitos brasileiros, angolanos e mozambicanos 
queren pasar a denominar “galeguía”, tanto por unha cuestión histórica, xa que a língua naceu 
aquí, como por certas connotacións imperialistas portuguesas). Así, somos un pobo 
privilexiado, cun dos patrimonios lingüísticos máis rendibles no mundo actual, que nos dá 
acceso a centos de millóns de persoas que falan algún dos idiomas nos que somos 
competentes en Europa, América, África e incluso en Asia. Eu teño amigos portugueses, 
brasileiros, venezolanos, uruguaios, caboverdianos. Podo manter unha conversa cun angolano 
ou cun filipino falante de chavacano, unha variante crioula do español. Encantame escoitar e 
ler sefardí, a língua que aínda conservan moitos descendentes dos xudeus expulsados polos 
tan católicos e intolerantes reis. Nunha recente viaxe por un país europeu, dúas brasileiras 
admiraban o “culto” portugués que falabamos a miña familia e máis eu, que non era máis ca 
galego.  
 
E digo eu, por que imos perder esta riqueza? 
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04-02-2008 

De como un día decidimos emular a Lou Grant 

Moncho Paz, Paulo �aseiro e Mario Paz  

 

Hai unha imaxe que ilustra como poucas o 
espírito daqueles tempos de comezos dos 
oitenta. Nela vese, recortada nun dourado 
solpor de outono, a silueta de tres rapaces 
de entre doce e trece anos percorrendo sen 
dirección precisa o dédalo de estreitas rúas 
que conforman o 
casco histórico de 
Vilalba. Levan 
unha escada ao 
lombo que 
tomaron 
“prestada” no 
almacén dos 
Marios e que 
pensan devolver 
ao final do día. Os veciños cos que se 
atopan no seu traxecto obsérvanos de 
esguello, cunha ollada que amosa 
sorpresa, abraio ou mesmo certa retranca. 
Algún deles, tal vez pola natural 
curiosidade, non pode evitar achegarse e 
preguntarlles, non sen arroubo, evitando 
abordar directamente a cuestión: “¿Qué hai 
rapaces? ¿Qué facedes por aí?”.  

Eles, logo de ollalo dende a súa 
perspectiva de inevitable contrapicado, cun 
xesto de inxenuidade infantil e cun sorriso 
de beatífico desafío, respostan 
disimulando, coma se todo fose normal, 
coma se non houbese nada fóra do común 
no extravagante feito de iren tres 
pequerrechos por aí, cunha escada 
enorme, desproporcionada, ao lombo: “Pois 
xa ve, dando unha voltiña. Agora iamos na 
procura dos amigos para xogar un partido”.  
 
Esta breve anécdota –absolutamente 
verídica– establece como ningunha outra o 
baremo preciso co que medir aqueles catro 
anos. Esa curiosa mistura de inocencia, 
ousadía e dun humor peculiar, propio, 
tendente ao absurdo, está plenamente 
vencellada ás orixes de A Voz de Vilalba, 
unha publicación en galego que pretendía 
continuar a estela deixada polos xornais 
vilalbeses do primeiro terzo do século XX 
(como se intúe a partir das “entregas 
semanais” do número segundo); un xornal 
sacado adiante por tres rapaces coa 

mesma actitude de desafío que os levou 
aquel lonxano serán a vagar sen rumbo 
pola vila coa escada ó lombo. 
 
Quizais o humor percíbese xa a primeira 
vista ao contemplar o mosaico de textos 
que conforman A Voz de Vilalba, pois 

mistúranse uns 
cos outros de xeito 

totalmente 
impúdico até o 
punto de que, a 
miúdo, custa 
traballo delimitar 
con claridade onde 
remata un e onde 
comeza o 

seguinte. Todo semellaba ser válido con tal 
de encher a media ducia de páxinas e, así, 
ao lelos hoxe, xorden curiosas asociacións 
nas que unha noticia que fala do 
sorprendente ascenso do equipo local 
mistúrase, sen maior problema, coa 
sección de “Humor” (número 7), ou un 
conto sobre porcos co anuncio dunha 
carnicería (número 3). 
 
Compromiso co idioma 
 
Pero a nosa ousadía residía sobre todo na 
pretensión de elaborar un xornal en galego 
nun contexto no que a normalización do 
idioma aínda estaba a dar os seus 
primeiros e titubeantes balbuceos. Unha 
normalización que comezara a penas dous 
anos antes coa aprobación do Estatuto de 
Autonomía e, a partires del, coa creación 
da Dirección Xeral de Política Lingüística, 
vencellada á Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 
 
Aínda que nós, se cadra por formar parte 
das primeiras fornadas de estudantes que 
recibiron galego na escola, non 
albergabamos dúbidas no que se refire á 
necesidade de crear un xornal na nosa 
lingua, sabendo que, ademais, contabamos 
coa conformidade de boa parte do público 
lector, tampouco ignorabamos que a 
aceptación non ía ser unánime, nin moito 
menos (na enquisa do primeiro número 
pode verse coma só o 50 % das persoas 
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abordadas opta por un xornal en galego, 
frente a un 30 % que o prefire en castelán e 
un 20 % restante que se mantén 
indiferente). 
 
Tal vez esa poda ser a razón, un certo 
medo ó rexeitamento (por moito que 
afondamos na nosa memoria non 
atopamos outra), de que o propio nome da 
publicación, redactada íntegramente en 
galego, sofrira unha natural evolución, 
pasando do orixinal La Voz de Villalba (sic), 
a A Voz de Villalba (número 6), para ser 
definitivamente a A Voz de Vilalba (número 
24), tomando posicións así nun cambio 
toponímico que non foi alleo a certa 
polémica. A estas alturas sería absurdo 
agochar que eran refractarios ó mesmo, 
non só boa parte dos entrevistados por nós 
–adoitaba ser pregunta case que obrigada 
ao tratarse dunha cuestión candente–, 
senón tamén moitos lectores, como 
reflectían as dúas enquisas publicadas con 
tal motivo nos números 15 e 20. A razón 
aducida pola inmensa maioría dos 
participantes nelas deixábanos tan 
abraiados coma convencidos –ainda que 
agora, xa definitivamente ubicados no 
mundo adulto, sabemos que, no fondo, 
aquilo non era máis ca unha frase que, 
tanto pode servir para pecharlle a boca a 
uns nenos, como para xustificalo todo, 
absolutamente todo, incluso as maiores 
falcatruadas das que o home pode ser 
capaz–: “e que sempre foi así”, nos dicían. 
 
En calquera caso, esas dúbidas e titubeos 
no tocante aos aspectos lingüísticos e 
toponímicos, tanto por parte dos outros 
coma pola nosa, terían plena xustificación 
nun contexto como aquel, pois tanto o 
proceso de normalización, como a 
instauración do galego estándar ían 
paseniñamente. Compre lembrar que uns 
días antes do nacemento de A Voz de 
Vilalba, concretamente o 15 de xuño de 
1983, aprobárase no Parlamento de Galicia 
a Lei de Normalización Lingüística, que 
pretendía a protección e promoción do uso 
do galego nos diferentes ámbitos sociais, 
especialmente naqueles referidos á propia 
Administración, a educación e os mass 
media (nos que nos sentiamos incluidos). 
De xeito parello a esta Lei, acadarían 
tamén carácter oficial as Normas 
ortográficas e Morfolóxicas redactadas en 
1980 polo Instituto da Lingua Galega 
(ILGA) e a Real Academia Galega (RAG). 
 
Aínda que A Voz de Vilalba non foi máis 

que un pequeno gran de area no deserto 
(parello, no ámbito local, ao grupo Xorima, 
creado en 1981), gústanos crer que, 
alomenos, tivo a súa pequena aportación 
no avance dos usos idiomáticos, 
contribuindo a derrubar algúns atrancos 
que proviñan sobre todo da inercia 
arraigada durante décadas nas que a 
lingua fora vista coma unha manifestación 
máis do folklore autóctono e non coma un 
verdadeiro instrumento de comunicación (a 
súa función primordial), útil e necesario en 
todos os ámbitos, tanto da vida pública 
como da privada. 
 
Manter a tradición xornalística 
 
Pódese dicir que A Voz de Vilalba naceu o 
29 de xuño de 1983, data na que tres 
rapaces matinaban sentados na glorieta da 
Pradia cal sería o plan para aquel verán 
que viña por diante. Nunha mañá de moita 
calor, mentres matabamos o tedio 
contando os vehículos que circulaban –
Mario os Renault, Moncho os Seat e o 
Naseiro o resto– e argallabamos unha 
ocupación que nos tivera entretidos de 
verdade, xurdiu a idea de crear un xornal. 
O que viría despóis marcaría 
definitivamente as nosas vidas, ademais de 
contribuir a manter viva a tradición 
xornalística da vila. 
 
Porque a Vilalba de 1983, coa perspectiva 
dun longo verán por diante non ofrecía, a 
verdade, grande cousa. Se cadra 
poderiamos ter iniciado carreira nas 
ringleiras do Racing Clube Vilalbés, como 
xuvenís. Pero ningún de nós destacaba nas 
lides deportivas, máis aló dos voluntariosos 
esforzos de patio de colexio. Alén diso, 
nada. Tiñamos por diante outro verán de 
marro e quedas na Alameda, carreiras en 
bicicleta pola Porta de Cima e baixada de 
carrilanas por Quart de Poblet, tardes de 
río na Praia Fluvial, aínda non rematada –
que fría estaba a auga, por certo– e, como 
bos fillos de familias traballadoras, 
algunhas escapadiñas dominicais á costa. 
 
Unha das reflexións iniciais que 
mantivemos naquela improvisada reunión 
da Pradia foi a necesidade de contar cuns 
medios técnicos mínimos que nos 
permitisen poñer en marcha o proxecto de 
editar un xornal. En primeiro lugar, había 
que darlle un nome á publicación, e ese foi 
un debate de varias horas que nos levou a 
barallar distintas alternativas; o principal 
requisito era que non coincidise con outra 
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cabeceira das moitas existentes en Vilalba 
durante a primeira metade do século XX. 
Finalmente acordamos por unanimidade 
que o noso xornal se chamaría La Voz de 
Villalba, seguramente polo paralelismo coa 
denominación de La Voz de Galicia, pois 
un dos nosos soños daquela era chegar a 
convertirnos no futuro en redactores do 
diario de maior tirada. 
 
Os tres tiñamos máquina de escribir na 
casa e sabiamos rotular ben, ese non era o 
problema. O realmente importante era 
dispor de recursos económicos que 
permitisen a viabilidade da idea, polo que 
tomamos dúas decisións: pedirlle ao 
Colexio Insua Bermúdez que nos permitise 
usar a súa multicopista –unha vella e 
entrañable máquina de manivela, como as 
que se utilizaban na clandestinidade– e 
buscar varios patrocinadores aos que lles 
ofreceriamos a cambio a publicación dun 
anuncio nas páxinas do xornal. 
 
Despois había que analizar cales serían os 
contidos da publicación, e pensamos que 
para iso o mellor era botarse á rúa e facer 
unha enquisa entre a xente da vila, á que 
preguntamos: “¿cómo prefire vostede un 
periódico, en galego ou en castelán?”. 
Como se indicaba anteriormente, o 
resultado da mesma inclúese no primeiro 
número de A Voz de Vilalba. Neste senso, 
hai que sinalar que as enquisas serían un 
dos nosos recursos habituais, dado que 
nos permitían coñecer in situ o sentir da 
opinión pública no relativo a distintos 
temas. 
 
Co tempo fumos mellorando o produto, 
tanto a nivel de forma como de contidos. 
Non esquezamos que por aquelas datas –
en concreto, dous anos antes– tiña lugar o 
nacemento do PC, que supuxera unha 
auténtica revolución tecnolóxica. Como 
aínda estabamos moi lonxe de poder 
acceder a un procesador de textos, 
optamos por mercar un xogo de tipografía 
para mellorar a maquetación, 
especialmente dos titulares, e incluso 
apuntámonos nunha academia para 
aprender mecanografía. A comezos de 
1984 tramitamos o Depósito Legal, o que 
nos obrigou a fixar a periodicidade 
(mensual) do xornal. 
 
Co tempo, A Voz de Vilalba chegaría a ter 
unha tirada de 500 exemplares, entre os 
que se atopaban preto de 150 
subscriptores que recibían puntualmente o 

xornal nos seus fogares, tanto en man 
coma por correo ordinario. Por citar algúns, 
entre eles se atopaban Ramón Villares, 
Manuel Fraga, Ramón Piñeiro, Valentín 
Carrera, Rouco Varela, García Leira, Suso 
Gayoso, Fernando Martínez, Rosa Cal... En 
fin, xente que dun ou doutro xeito amosou 
interese pola actividade desenvolvida por 
aqueles tres rapaces, que comezara como 
unha anécdota pero que co decurso dos 
anos foi evolucionando cara un xornalismo 
comprometido. 
 
Unha escola da vida 
 
Ser un preadolescente de doce ou trece 
anos nunha pequena vila do interior de 
Galiza a comezos dos anos oitenta non era 
unha tarefa doada. Comezan a agromar as 
inquedanzas que acadarán o cumio pouco 
despois –¿quen non foi revolucionario aos 
dezaoito?–, conformando un longo período 
de tránsito á idade adulta, que contén os 
ritos de paso se cadra máis importantes do 
extenso proceso de socialización humana. 
Neste contexto, os xogos infantís xa non 
nos satisfacían. Anceiabamos horizontes 
amplos e cheos de aventura, e buscámolos 
con afán. 
 
Está fora de toda dúbida que a nosa é a 
primeira xeración plenamente televisiva. 
Viñemos ao mundo en fogares que xa 
contaban con regulares aparellos de 
vinteunha polegadas en branco e negro e, 
recoñezámolo ou non, a nosa educación 
descansa en tres puntais: a escola, a 
familia e a Televisión Española. No noso 
caso particular, debémoslle moito máis do 
que cremos a unha serie de ficción que por 
aquel entón facía furor nas pantallas, Lou 
Grant. 
 
Aquela redacción do Chicago Tribune 
capitaneada por Mrs. Pynchon, con Lou 
Grant, Charlie Hume, Art Donovan, Joe 
Rossi e o fotógrafo Animal meteunos no 
corpo o virus do xornalismo polo que, 
sentados un día de finais de xuño de 1983, 
igual a tantos días aburridos de verán, con 
bicicletas ou sen elas, ao pé da Pradia 
simbólica, non se nos podía ocorrer outra 
cousa: imos facer un xornal. Dito así 
semella doado, pero axiña descubrimos 
que a cousa era máis complexa do que a 
simple vista parecía. 
 
Probablemente hai un punto de inflexión 
que aparece axiña na intensa historia de A 
Voz de Vilalba: o día que entrevistamos a 
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Manuel Fraga. A partires de aí todo o noso 
contorno, comezando por nós mesmos, 
principia a crer que aquela arroutada vai 
máis en serio do que parece. Sen a penas 
decatármonos, vémonos envoltos nunha 
tarefa que require de nós moitas 
habilidades para as que non contabamos 
con máis experiencia que a que iamos 
adquirindo sobre a marcha: a capacidade 
para desenvolver unha ampla relación co 
mundo adulto 
(entrevistas, 
contratación de 
publicidade, 
busca de 
noticias, venda 
do produto e 
subscripcións), 
o trato cordial, 
pero coas 
necesarias 
distancias, 
cara a clase 
política (que 
moi axiña 
comezou a ver 
con receo a 
aqueles 
rapaces 
entremetidos, 
se crea ou 
non) e, sobre 
todo, cargar 
coa tremenda 
responsabilida
de que supuña 
realizar todo o 
proceso da 
publicación, e 
que nos 
obrigaba a 
unha disciplina 
que non adoita 
chegar até a incorporación ao mercado 
laboral, moitos anos máis tarde. 
 
Todo aquelo era moito máis complexo do 
que a necesaria simplificación dunha serie 
de televisión amosaba. Así, A Voz de 
Vilalba foi para nós unha auténtica escola 

da vida. O que se deteña a examinar os 
catro anos da publicación aquí 
reproducidos sen dúbida ficará sorprendido 
da evolución que rexistra, dende a 
inocencia case enternecedora dos 
primeiros números ao xornalismo que se 
pretende comprometido do final. Catro 
anos a penas é un sospiro de tempo, 
incluso na vida dunha persoa; pero catro 
anos na adolescencia teñen o tamaño e a 

densidade dun 
burato negro 
cósmico. Non 
debe estranar, 
pois, esta 
evolución de A 
Voz de Vilalba, se 
temos en conta 
que non é máis ca 
o espello do noso 
proceso de 
maduración. 
 
A experiencia 
determinou en boa 
medida a nosas 
traxectorias vitais 
e profesionais 
que, aínda que 
non son 
coincidentes –
andamos metidos 
nos eidos do 
xornalismo, a 
socioloxía e o 
ensino–, teñen 
fondas raigames 
naquela etapa 
vital. 
 
Ousadía, humor, 

compromiso, 
inconformismo, 

socialización, enlace coa tradición, 
maduración persoal... Todos estes e moitos 
máis foron aspectos decisivos para que 
aquela mítica aventura duns rapaces 
emprendedores se convertera en realidade. 
De feito, máis que facer un xornal, foi o 
xornal o que rematou por nos facer a nós. 
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