
avozdevilalba.com  xullo-agosto 2008  1 

 
 
 

    * Polos arredores de Vilalba     
    * "Santiago de Sangue" competirá na sección oficial de Sitges 
    * O Foro Hispano-Xaponés celebrase por primeira vez en Galiza 
    * Importante presenza galega no Mipcom e Mipcom Junior 
    * Inaugúrase en Vigo a mostra “25 anos de cultura galega 
    * Cartas a Antón 
    * Bolsas de pataca ou concienciación ecolóxica 
    * Un vixía no templete 
    * Hay festival 
    * Cartas a Antón 
    * Quedar torto 
    * Mr. Sykes returns 
    * Dous filmes rodados en Galicia, finalistas para representar ao Estado nos 
Oscar 
    * VIII Encontro de torneiros de madeira en Xermade 
    * Gustavo Nieves Campello 
    * Festas patronais mediocres: vagancia ou medo á crítica 
    * Xulia, Lola e Amparo na memoria 
    * "Hey tío" ... é a hora de tomar unha nova traxectoria 
    * No pasamento de Gustavo Santiago Valencia 
    * A poesía de Miguel Barrera dase a coñecer en Madrid 
    * George Steiner e unha teoría da invisibilidade 
    * "As vítimas, os nomes, as voces, os lugares" 
    * Os avisos do Bus 
    * Pero sigo sieeeeendo el reeeeey.... 
    * Homenaxe a Alexandre Bóveda 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4 
SUMARIO 



avozdevilalba.com  xullo-agosto 2008  2 

Nunha xeira de lecer 

María Xosé Lamas 

O pasado 3 de 
agosto acudín coa 
familia a Pardiñas, 
cita habitual de hai 
ben anos, para 
xantar convidada 
por Afonso Blanco e 
acompañada por 
xente do arte, tanto 
da terra como 

achegada a ela, e para participar nas 
actividades culturais promovidas por 
Xermolos. Compartiamos viandas con David 
Otero (pregoeiro desta edición) e a súa dona, 
Avelino Pousa Antelo, Saleta, Esperanza 
Lema, Xoán Xosé Fernández Abella, Mini, 
Mero, Marica Campo, Xosé Lois García e 
unha señora xa de certa idade, fermosa e 
falangueira, que seica se chamaba Antía, 
acompañada por unha moza (Carmiña). Xa 
chegada a sobremesa e cunha cunca de café 
de pucheiro diante, preguntei ao meu 
compañeiro quen sería esa dona cuxas 
faccións non me eran de todo descoñecidas, 
pero non daba sabido de quen se trataba. 
Respondeume “ parece mentira, María Xosé, 
que non coñezas a unha das persoas de 
quen máis me tes falado. É Antía Cal”. 
Erguinme de súpeto e achegueime a ela para 
saudala presentándolle os meus respectos. 
Pasei longo tempo ao seu carón escoitándoa 
e contándolle algunha das miñas 
experiencias como mestra e directora no 
colexio da terra de seu, Muras. Coido que 
esa coincidencia consolidou a empatía mutua 
que xurdiu dende o primeiro momento. 
 
Como o tempo alanca á présa cando se está 
gozando del, tivemos que deixar a conversa 
para acudir aos actos do serán que 
comezaban co pregón e a entrega dos 
premios do certame literario. Mais Antía 
prometeume que me achegaría a súa 
biografía para que coñecera máis polo miúdo 
todo aquilo que non dera tempo na conversa, 
advertíndome que non estaba “ben escrita”, 
xa que ela non era escritora, que a escribira 
sen outra intención que a de agasallar aos 
seus fillo polo Nadal no canto de lles mercar 
calquera parvada nun centro comercial; 
posteriormente un dos seus fillos quixo que a 
publicara en Galaxia, como así aconteceu no 
2007 levando por título Este camiño que 
fixemos xuntos. Ao día seguinte saía de 
vacacións en busca dun verán que aquí se 
facía de rogar. Á miña volta, tiña sobre a 
mesa da biblioteca un paquete postal que 
non demorei en abrir. Era o libro de Antía. 
Mágoa de ser tan tarde, preto das tres da 
madrugada, para comezar a súa lectura –
pensei mentres lle botaba a primeira ollada 
programando a mesma para a tarde 
seguinte. Unha tarde que durou dende a 
páxina nove até a dúas centas sesenta, 
dende o limiar a cargo de Xesús Alonso 
Montero até o índice onomástico, nas que 
Antía, en primeira persoa, narra en dezaseis 
capítulos a súa historia persoal e profesional 
comezando polo seu nacemento – o dezaoito 
de abril de 1923- e primeira infancia na 
Habana onde chegaran, como tantos outros 

emigrantes daquel tempo, os seus pais 
procedentes de Muras. 
 
Cóntanos que regresou á terra dos seus 
acompañada da súa nai e o seu irmán en 
1932 no Cristóbal Colón, despois de facer 
escala en Nova York e que se instalou no 
Mesón, onde coñeceu aos devanceiros dos 
que con tanto agarimo fala, inseríndose na 
vida que se desenvolvía na Galiza daquel 
tempo e nun pobiño do interior, tan afastada 
da que ela coñecera en Cuba, país que non 
volvería visitar até 1985; a súa marcha para 
A Coruña, onde estudaría o bacharelato ao 
que seguirían Comercio e Maxisterio antes 
de comezar a carreira de Filosofía e Letras, 
sempre na compaña de súa nai e seu irmán, 
que quixo estudar Menciña, pois seu pai 
ficara na Habana traballando e termando do 
negocio e non regresaría até 1946, cando 
Antía xa tiña rematada a carreira e comezada 
a relación con Antón Beiras, médico 
especialista en oftalmoloxía e galeguista de 
pro, e co que casaría en Muras, o día de San 
Pedro do ano 1947. 
 
A súa vida dende entón transcorrería en Vigo 
onde naceron os seus fillos: Hixinio, Antón, 
Antía e Beatriz; lugar escollido tamén para 
levar a cabo o seu labor profesional fundando 
en 1962 o Colexio Rosalía de Castro sito na 
Gran Vía Viguesa. Mais, por mor dos 
traballos de investigación do seu home, 
percorreu unha boa parte de Europa; viaxes 
nas que coñeceu persoas que, xunto cos 
cursos da Escola d’Estiu de Rosa Sensat, 
influirían decisivamente no seu labor 
pedagóxico. Pero a felicidade é efémera: a 
comezos de abril de 1968, finaría Antón 
deixando a Antía viúva con corenta e cinco 
anos e catro fillos orfos, o máis vello de 
dezasete e a máis nova de nove anos, polos 
que tería que seguir loitando apoida sempre 
pola familia e unha morea de amizades ás 
que dedica o penúltimo capítulo e das que 
fala con amor e agradecemento. Aínda que 
toda a obra está salpicada de ideas e feitos 
pedagóxicos, é no derradeiro capítulo onde 
comenta explicitamente os principios 
educativos que rexeron o seu ensino e deben 
seguir a rexer a educación para que esta 
acade a calidade da que hoxe carece. Dun 
xeito maxistral introducido por unha fermosa 
descrición da paisaxe de Écully, onde reside 
a súa filla máis nova, fálanos da importancia 
da educación na familia nos primeiros anos e 
da necesidade de que despois alumnado, 
pais, nais e mestres, familia e escola, 
traballen xuntos en pro da educación dos 
nenos e nenas, xa que, nas súas palabras, 
se trata de realidades complementarias. 
Influída pola súa primeira visita aos fondos 
do arquivo de Pestalozzi en Xenebra, 
considera que a capacidade do alumnado 
nos primeiros anos é impresionante e que “aí 
é onde hai que empezar a traballar con 
entusiasmo, con método, con seriedade e 
con vocación... os primeiros pasos son 
fundamentais. Todo o que sementemos aí é 
colleita segura”. 
 
Comenta que nas aulas é preciso que 
alumnos/as e profesores, ademais de 
respecto mutuo, deben coñecerse e sentirse 
cómplices para motivar o seu interese polo 
contido do curriculum, criticando a valoración 
clásica dos resultados acadados polos 
rapaces e rapazas na escola a través de 
cualificacións que pouco ou nada significan 
para eles; Antía “traballaba con eles para 

abrilos, para posicionalos diante da vida, 
diante dos valores da vida (valores éticos, de 
respecto, de solidariedade etc) e máis para 
prender neles o lume da curiosidade, a 
capacidade para querer saber, o que significa 
tamén dotalos das destrezas necesarias para 
acceder ao coñecemento. Tratábase de 
darlles os instrumentos básicos para 
ensarillarse na sociedade”. 
 
Outra das súas teimas educativas foi, xa 
dende moi nova e en tempos ben difíciles, a 
do acceso das mulleres á educación en 
igualdade cos homes e a necesidade 
imperiosa da coeducación nos centros e nas 
aulas, pois “ A educación, a cultura, libera os 
seres humanos, fainos mellores, e facendo 
mellores os individuos axudamos a que sexa 
mellor a sociedade: máis xusta, máis 
harmónica, máis equilibrada, máis humana e 
habitable. Eses foron sempre os meus 
principios éticos, sen imposicións, pero con 
firmeza.” Avoga, do mesmo xeito, pola 
integración nas aulas de todo tipo de 
alumnado, independentemente das súas 
capacidades, aptitudes ou recursos, xa que 
“os nenos aprenden dos iguais”. 
 
Tamén observa no actual sistema educativo, 
dunha banda, “a falta de consideración, de 
atencións e de recursos que seguen a faltar 
no profesorado. Tamén a falta de autoestima 
por parte dos profesionais”, ademais dunha 
excesiva burocratización que conleva “a falta 
de estímulos cara ao alumnado e a falta de 
estímulos entre o profesorado” doutra, a 
escaseza de recursos económicos, primeiro, 
para financiar na medida pertinente as 
reformas educativas que unha tras outra 
adoitan ficar en teoría por falta de 
orzamentos e, en segundo lugar, para unha 
axeitada dotación dos centros educativos. 
Atopei na lectura deste libro non só unha 
tenra autobiografía, senón un verdadeiro 
tratado sobre a educación, sucinto pero 
explícito, que todos os profesionais do ensino 
deberamos ter como libro de cabeceira. Nel 
redescubrín aquela Antía Cal e a súa labor 
pedagóxica da que hai anos tivera noticia 
lendo unha revista, Cuadernos de 
Pedagogía, á que estiven moito tempo 
subscrita. Xa nese momento fiquei 
sorprendida de que en Galiza e nos anos 
sesenta puideran consolidar os esforzos e 
traballos dunha renovadora do ensino da 
importancia desta pedagoga. Hoxe, a piques 
de comezar un novo curso, síntome cos azos 
renovados. 
 
Grazas, Antía Cal, mestra e xa para sempre 
amiga. 

 
 

PARA SABER 
MÁIS: 
CAL, Antía 
Este camiño 
que fixemos 
xuntos.  
Vigo: Galaxia, 
2006. 
251 pp.  
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Historia do Rock & 
Roscon (Vol. I) 

Miguel Costas estará en Vilalba a noite 
do 30 de agosto 

 

Mítica actuación de Gwendal na 
Ventoeira (Arquivo IESCHA) 

 

Carlos Currás 

 
Malia ser unha pequena vila, Vilalba ten dado 
ilustres músicos, orquestras, comparsas, 
rondallas, cantantes de taberna, cantamañás 
e grupos de música folk, rock, mestizaxe, etc. 
Hai apelidos dos que moi poucos membros 
se salvan de adicarse á nobre actividade que 
nos ocupa. Dende os Sputniks -con 
homónimo mexicano sixtie- ata Diógenes, 
houbo e hai grupos desde os ‘70, e 
aumentan cada década por cuestións obvias. 
E non só son formacións ou bandas, tamén 
aquí tivemos a posibilidade de asistir a 
estupendos concertos, Vilalrock, Guadalupe 
Rock e algún máis que hoxe co paso do 
tempo se pode afirmar que foi todo un 
privilexio para os vilalbeses e vilalbesas, 
como o de Gwendal, Milladoiro ou Radio 
Océano, este último a piques de non 
celebrarse por falla de non sei que 
autorización administrativa, o cal non impediu 
que uns cantos quedáramos para sempre 
influenzados polos dos “calcetíns de lá” e 
marcados por unha indeleble -coma os 
rotuladores- pegada sonora. Estes últimos 
grazas á Asociación Cultural “Lois Peña 
Novo”. 
 
Agora xa no século XXI imos ter a 
posibilidade de ver en concerto a Glutamato 
Ye-Yé e a Miguel Costas, a parte máis pop 
de Siniestro Total. Estes herois dos ’80 foron 
culpables da emerxencia de grupos 
vilalbeses, algún dos cales seguen en activo 
–parabens para Postergel-, máis vale tarde 
ca nunca. E xa que se recuperan grupos dos 
’80, non estaría mal que para as seguintes 
edicións das festas do roscón, a comisión 
que teña atribuída as competencias na 
materia, recuperara tamén grupos dos ’70 ou 
mesmo dos ’60, e así ata resucitar a Hendrix, 
nada mal. 

Tal como eramos 

 
Redacción 

Onte, vernes 22, foi inaugurada a 
exposición Tal como eramos, que chega á 
súa 4ª edición. Da man do Instituto de 
Estudos Chairegos, máis de duas centas 

fotografías, datadas ao longo de todo o 
século XX, amosan os cambios nos 
costumes, no vestiario, no urbanismo, nos 
oficios e en moitos máis aspectos da vida 
cotiá dos vilalbeses na centuria pasada. 
 
Manuel Castro, presidente do IESCHA e 
Bernardo García Cendán, colaborador d'A 
Voz de Vilalba e profesor de socioloxía, 
tomaron a palabra para facer un percorrido 
polas xentes e os días, pola nostalxia dun 
tempo pasado pero lembrado grazas a 
este tipo de iniciativas. 
 
Un mozo Ramón Chao diante, supomos, 
da partitura de O Lago de Como, o 
Hispano-Suíza de pasaxeiros de Fortunato 
Quintela, nenos vestidos de chineses, 
mouras e negritos para unha colecta das 
misións ou unha arrepiante formación de 
raparigas falanxistas -daquelas que á 
noite percorrían a vila berrando: que se 
descubran los enmascarados!- metendo 
medo aos vencidos... A historia, en fin. 
 
Hai pouco tempo Chema Felpeto 
agasallábanos cun estupendo artigo, 
publicado na edición en papel d'A Voz de 
Vilalba e tamén neste recuncho dixital: 
Algo máis ca lembranza. Convidámoslles 
a revisalo. 
 
Tal como eramos poderase ver ao longo 
das festas, e un chisquiño máis, na sala 
de exposicións do Auditorio Municipal. 
 
 
 

Criado acusa a Urbaser de 
"folga empresarial" 

Iago Castro 

 
Segundo recolle o xornal El Progreso, 
Xerardo Criado declarou, en relación ao 
conflito da plantilla vilalbesa de Urbaser que 
"esta é unha folga empresarial e non dos 
traballadores", pola que a empresa tenta 
presionar ao Concello. 
 
A información asinada por Cristina Pérez 
tamén se fai eco da petición formulada polo 
alcalde á Subdelegación do Goberno para 
que prohíba as manifestacións diante do 
consistorio, que lóxicamente non foi atendida. 
 
Paréceme que ás veces algúns políticos 
estarían mellor calados. Non é imprescindíbel 
abir a boca para dedicarse á política, e se 
non que lles pregunten a varias ducias de 
deputados e senadores que xamáis dixeron 
nin pío, e que cobran o mesmo ca os demais. 
 
Neste caso, unha certa precaución sería 
necesaria. Explícome: A lexislación laboral 
española prohíbe os paros patronais. O 
dereito á folga corresponde únicamente aos 
traballadores. Por tanto, se dende o 
consistorio hai a máis mínima dúbida sobre 
quen está detrás do conflito, deberían acudir 
á fiscalía. Primeiro, por unha grave falta 
contra o dereito laboral e, segundo, por un 
incumprimento de contrato evidente por parte 
da empresa. Tirar a pedra e agachar a man 
non é maneira de solucionar o problema. 
Desgrazadamente, parece que esa é unha 
táctica máis que habitual no número 1 da 
Praza da Constitución, como vimos vendo 
nos últimos anos. 
 
O de tratar de sacar as manifestacións de 
diante do Concello explícase por si mesmo. 
Lémbrame a certo alcalde de Madrid que 
propuxo construír un "manifestódromo" para 

que as múltiples protestas que tiñan lugar no 
centro da capital do Estado non causaran 
tantos perxuízos. Iso chámase mexar fora do 
testo. Precisamente, quen protesta busca a 
maior repercusión posíbel, e calquera 
limitación que non estea relacionada coa 
garantía da orde pública é un atentado contra 
dereitos básicos consagrados en calquera 
ordeamento democrático. Ergo: Causan 
algún problema de orde pública os 
empregados de Urbaser na porta do 
Concello? Pois entón, Sr. Criado, estea 
calado, que vostede nos representa a todos. 
 
E, last but not least, o que se ve é un intento 
de espallar culpas por todas partes cando hai 

23-08-2008 21-08-2008 
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unha cuestión moi, moi básica: acaso 
gobernaba outro partido cando se adxudicou 
o contrato de recollida do lixo? O PSdG 
talvez? Foi outro partido o que tolerou os 
reiterados incumprimentos do contrato por 
parte de Urbaser? O BNG acaso? Quen 
decidiu que a taxa de recollida de lixo estea 
por baixo dos custes reais do servizo? O 
Labour Party de Tony Blair? 
 

 

Vilalba, agosto, 1985 

 
 

César Reis 

 
Vilalba, verán de 1985, hoxe hai vintetrés 
anos. Nunha ampla dependencia do Concello 
percíbese un balbordo especial que, sen 
embargo, non semella producir inquedanza 
nas forzas sempre alerta da nosa Policía 
Municipal. Tres rapaces bulen inquedos 
mentres andan a desempaquetar varias 
caixas que conteñen un impensable tesouro. 
Trátase de papeis, abundantes papeis, en 
realidade xornais, revistas e publicacións de 
todo tipo. Algunhas delas vindas de diversos 
lugares de Galicia. Outras, escritas en 
linguas alleas, moitas delas incomprensibles, 
obtidas de xeito sorprendente ou casual. 
Estas proveñen de lugares que lles semellan 
tan lonxanos e alleos coma o Reino Unido, 
Francia, Portugal, os Estados Unidos, 
Arabia, Marrocos, Bélxica, as (daquela) dúas 
Alemañas e a, hoxe extinta, URSS. Lugares 
nos que nunca estiveron, pero senten coma 
as cores vivas das publicacións, a tersura do 
papel, a singularidade das ilustracións invitan 
a soñar con elas, malia non poder descifrar 
os textos. Mentres tentan ir dispoñéndoas 
nos lugares axeitados, reflexionan en que se 
trata dun milleiro que abrangue dende o 
século XIX ata 1985.  
 
O tesouro contido naquelas caixas 
conformou a I Mostra de Prensa Mundial 
celebrada en Vilalba entre o 25 de agosto e o 
10 de setembro daquel ano de 1985. A 
Mostra, organizada polos tres rapaces de 
catorce e quince anos anteditos, foi posible, 
non só pola provisión de xornais que eles 

mesmos foran capaces de obter (unha parte 
non precisamente cativa do alí exposto), 
senón tamén pola alianza cun dos 
suscriptores do seu propio e pequeño xornal, 
aquela publicación dunha ducia de páxinas 
chamada A Voz de Vilalba. O home en 
cuestión era o coruñés Xosé Sánchez 
Domínguez, posuidor dunha ampla 
hemeroteca propia que non tivo reparo en 
ceder para a ocasión. Por outra banda, os 
tres rapaces, xunto co propio Sánchez 
Domínguez, movilizáronse o xusto coma para 
obter a colaboración doutros concellos 
ademáis do chairego (que cedeu o local), 
especialmente o d’ACoruña e o de Betanzos, 
así como da Xunta de Galicia e de sinalados 
medios xornalísticos da época: La Voz de 
Galicia, El Correo Gallego, Faro de Vigo, La 
Región, El Ideal Gallego, ABC, Ya ou Diario 
16. 
 
Xunto cos xornais extranxeiros (hai que 
recoñecer que algúns deles resultaban no 
contexto bastante “exóticos”) chamaron 
grandemente a atención dos visitantes da 
Mostra publicacións coma a edición facsímil 
de El censor, xornal de 1883 editado en 
Betanzos; os Boletíns Oficiais de comezos do 
século XX, de anos coma 1902, 1918 e 1936; 
o primeiro número de El País, e todos 
aqueles outros que tentaban facerse eco dos 
máis singulares acontecementos acaecidos 
nun século convulso que non andaba lonxe 
de rematar: a guerra civil e a posguerra, as 
guerras mundiais, as revolucións 
latinoamericanas…, en fin. 
 
Aquela exposición clausurouse o dez de 
setembro cunha conferencia celebrada no 
Instituto de Bacharelato e que correu a cargo 
de Lalo Gutiérrez, quen chegaría a ostentar o 
cargo de deputado do BNG durante oito anos 
no Parlamento Galego. O texto levaba por 
título "Cultura e medios de comunicación".  
 
Nesta pequena viaxe ao pasado non 
podemos amosarlles o contido daquela 
interesante charla, pero si, tal vez, podamos 
facer que a ilusión de trasladarnos no tempo 
sexa completa escoitando algunhas das 
referencias que se fixeron a aquela Mostra 
nos medios do país, en concreto as que 
realizaron, por unha banda no Telexornal a 
locutora da TVE Tareixa Navaza, e por outra 
Luis Rial na RTVG. Ninguén dubida hoxe que 
se trata de dúas das voces, xa entón, máis 
senlleiras do xornalismo galego e, porén, da 
nosa memoria auditiva, coma se dicía non 
hai moito nalgún xornal galego. 
 

Xesús Trastoy: "Gústame 
reproducir o que vexo" 

Moncho Paz 

 
Xesús Trastoy Saavedra (Vilalba, 1941) é un 
pintor autodidacta e prolífico. Casado e con 
dous fillos de 21 e 15 anos, foi un deses 
nenos da posguerra que naceron e medraron 
na Porta de Cima e sempre xogaron e 
corretearon preto do Castelo dos Andrade. 
Pasou o tempo, toda unha vida. E hai case 
dez anos, coincidindo co remate da súa 

etapa profesional, Xesús decidiu afondar na 
súa afección pola pintura.  
 
De formación autodidacta, este home 
traballador comezou a súa vida laboral no 
mundo da construcción, que interrumpiu para 
cumprir coas obrigas militares. Tras deixar 
atrais eses anos, plantexouse ingresar en 
Telefónica no ano 1966, “por oposición, xa 
que daquela era unha compañía estatal”, 
lembra coma se o tempo non contase.  
 
Cada vez que tiña que viaxar por motivos 
profesionais, Trastoy preocupábase de 
localizar as mostras de pintura que 
permañecían abertas nas distintas cidades 
que visitaba. Daquela época conserva a súa 
predilección polos clásicos, especialmente 
Goya e Zurbarán. Máis de trinta anos despóis 
-en 1999- acadaba a prexubilación en 
Telefónica. E a pintura foi para el neses 
intres “unha válvula de escape, un 
entretenimento e unha motivación”, asegura 
hoxe.  
 
No ano do 25 aniversario de A Voz de Vilalba 
e co gallo das festas de San Ramón 2008, 
queremos facerlle esta particular homenaxe. 
Por iso convidámoslles a que visiten a mostra 
virtual sobre a obra de Xesús Trastoy en 
avozdevilalba.com , onde se poden 
identificar distintos estados de ánimo e 
distintos motivos, todos eles tratados con 
lucidez e rigor. Namorado das paisaxes da 
Chaira, sabe captar ben as expresións 
humanas.  
Os que o coñecen din que Xesús é un bo 
exemplo de persoa sinxela e con principios. 
Dende logo é un home constante que 
consigue mellorar a súa obra cos anos e 
ademais, ese feito lle permite seguir 
medrando tamén como persoa, aprendendo 
a ser mellor cada día que pasa. Grazas, 
amigo Trastoy. 
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Fozando na 
(des)memoria: Nevado de 

Bouza 

Nevado Bouza, Novo Cazón e Pita da 
Veiga, "honrados" no rueiro vilalbés 

 
Paulo �aseiro 

Hai poucos días un amigo gabábase de que, 
moito antes de aprobada a Lei da Memoria 
Histórica, Vilalba tiña sacado do seu rueiro 
aos protagonistas do golpe do 36 e da 
consecuente Guerra Civil. Lembráballe eu 
que aínda quedan moitos nomes do pasado, 
como ben demostraron os lectores d'A Voz 
de Vilalba  hai pouco tempo, e a súa réplica 
deixoume insatisfeito: "eses xa ninguén 
lembra quen foron", dixo. 

É un bo exercicio de desmemoria. A eses 
deixámolos en porque ninguén sabe quen 
son. Pero se cadra non é tan doado. As 
novas xeracións a penas saben quen era 
Franco, o que representou, nun ou outro 
senso, para millóns de persoas, pero iso non 
é escusa para manterlle honras e privilexios. 
Tampouco a moitos dos aínda 
homenaxeados nas rúas vilalbesas, que 
tanto contribuíron á matanza civil e á longa 
noite de pedra da ditadura. Quizais certa 
dereita debera empezar a pór terra por medio 
dos fantasmas que aínda se lles aparecen de 
cando en cando nos seus pesadelos, librarse 
dun pasado tan remoto como o que 
representa Fernando VII, por exemplo, e 
asumir dunha vez que a historia non é duns 
ou doutros, senón de todos. 

Para remediar a desmemoria, nada mellor 
que tirar da historia dun deses personaxes 
que enseñorean as rúas vilalbesas: Óscar 
Nevado de Bouza. 

O 20 de xullo de 1936 n'A Coruña alarman as 
novas chegadas de diversos puntos do 
Estado sobre un levantamento militar. O 
Xeneral Caridad Pita, gobernador militar e fiel 
ao goberno lexítimo, convence ao Capitán 
Xeneral Salcedo da necesidade de arrestar 
aos subordinados máis dubidosos. Pero o 
cazador é cazado, e un grupo de oficiais 
comandado polo Coronel Pablo Martín 
Alonso e formado, entre outros polo Coronel 
Enrique Cánovas Lacruz, o Tenente Coronel 
Luís Tovar Figueras e o Teniente Coronel 

Oscar Nevado Bouza, prenden aos dous 
superiores e declaran o estado de guerra. 

Tropas alzadas n'A Coruña logo da 
declaración do estado de guerra 

 
Ao longo de varios días, e pese á oposición 
armada de grupos leais á República, 
columnas de mineiros de Lousame e Viveiro 
e milicianos de Cambre, Mesía e Calo, os 
rebeldes fanse co control dos puntos vitais da 
cidade, e convértena, xunto con Ferrol, 
nunha das conquistas máis importantes dos 
sublevados. Pouco despois, os xenerais 
Salcedo e Caridad Pita serían fusilados como 
"premio" á súa lealdade ao goberno lexítimo. 

Nevado obtén, como recompensa, o mando 
do Rexemento Zamora Nº 29 en marzo de 
1937, coa habilitación de coronel. Esta 
unidade, integrada no Corpo de Exército de 
Galiza, interveu en case todas as operacións 
clave ao longo dos tres anos de conflito, 
perecendo moitos dos seus compoñentes -a 
maioría recrutas forzosos das provincias d'A 
Coruña e Lugo- en accións de guerra e 
algúns, tráxicamente, no afundimento do 
buque Castillo Olite (ver o interesante artigo 
publicado neste xornal). 

Coa fin da guerra, máis premios veñen 
recoñecer a traizón -non outra cousa fai o 
militar que se alza contra un xuramento de 
honra-, nada menos que como académico 
non numerario da Real Academia Galega -
por méritos de guerra, supomos- nunha 
época, os anos corenta, certamente negros 
para a máis importante das nosas institucións 
culturais. Por toda obra literaria, Óscar 
Nevado edita en 1940 Estados de alma, obra 
que nos abstemos de calificar. Vexan:  
 

Primavera; 
fresca risa, pimpante y cascabelera, 
labios que a besar invitan, 
gratos sueños que incitan 
al amor 
¡Es primavera! 

Non sei que opinarían os que entón eran 
represaliados nas cadeas e os campos de 
concentración franquistas, os que daban o 
último alento fronte a un pelotón de 
execución, os que pasaban fame e miseria... 
¡Es primavera! 
 
O 2 de xaneiro de 1942, xa retirado, obtén o 
emprego de Xeneral de brigada honorífico, e 
o 17 de maio de 1943 concédenlle, non por 
méritos literarios, senón bélicos, a Grande 

Cruz da Real e 
Militar Orde de 

San 
Hermenexildo. 
 
Non será xa 
tempo de 
remover a este 
escuro e gris 
persoeiro da 
nosa lembranza 

cidadá? 
Estamos, por se 
alguén non se 

decatou, en 
2008. 

Cumpriría 
que algún dos nosos 17 munícipes tratara de 
sacar adiante a iniciativa. E se non se lles 
ocorre unha nova denominación para esta 
rúa que está tan perto do salón de sesións do 
Concello, aí vai unha proposta: Poeta 
Manuel María .  

Pataca de Galicia incrementa a 
súa comercialización nun 15 

por cento 

 

Redacción  

 
A pasada campaña 2007/2008 da Indicación 
Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia 
supuxo un incremento do 15% na súa 
comercialización con respecto ao pasado 
ano, cando xa se acadara un aumento na 
distribución, incidindo deste modo no bo 
momento que está a vivir este produto galego 
de calidade. 
 
O volume de produción nesta campaña foi de 
7.200.000 quilogramos de tubérculos en 
Galicia, un millón máis que no ano anterior, a 
pesar do estancamento que sufriu a 
comercialización deste produto a nivel estatal 
e internacional. 
 
A pataca amparada baixo a IXP Pataca de 
Galicia vive un bo momento, xa que, ademais 
de posuír cifras de produción que aumentan 
cada tempada, o óptimo almacenamento dos 
tubérculos no último ano conseguiu aumentar 
en dous meses a súa permanencia no 
mercado, co que amplía a duración da 
tempada que posibilita que o produto poida 

16-08-2008 

11-08-2008 

O libro en cuestión 
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adquirirse durante todo o ano, coa redución 
da súa estacionalidade ao proporcionar un 
abastecemento continuado nos puntos de 
venda. 

As Donicelas na XVIII 
Romaría Labrega d´Os 

Vilares 

 

 
Redacción 

 
A Asociación de Veciños d´Os Vilares, en 
Guitiríz, ven organizando dende hai case 
dúas décadas todo un clásico das festas de 
verán na Chaira, a Romaría Labrega. 
Merendas, xogos populares, música 
tradicional, o sorteo dun poldro e unha xata 
compoñen, entre outras actividades, un 
programa popular e participativo que conta 
cada vez con máis participantes. 
 
A actuación principal deste ano correu a 
cargo do grupo Donicelas. Estas seis mozas 
de Salceda de Caselas veñen definindo un 
estilo propio dentro da música tradicional 
dende que, a comezos dos anos noventa, 
comezaran a "engancharse" á música vocal 
popular. Logo de senllas colaboracións con 
Treixadura e Na Lúa, estas voces claras e 
bulideiras, xa claramente definidas por 
moitos anos de traballo, editaron no 2005 o 
seu primeiro disco, Que nunca foi abalada, 
no que destaca, entre outros, o tema As nove 
ondas, no que participa como convidado o 
cantor Tino Baz. 
 

Distinción do Grupo 
Correo Gallego a Xesús 
Rábade Paredes e Helena 

Villar Janeiro 

Manuel París  

 
O escritor chairego Xesús Rábade Paredes 
(Seixas, Cospeito, 1949) e a súa dona 
Helena Villar Janeiro (Becerreá, 1940) foron 
elexidos “Galegos do mes de xullo" polo 
Grupo Correo Gallego, unha distinción que 
provén da decisión unánime das redacións 
de El Correo Gallego, Galicia Hoxe, Correo 
TV, Radio Obradoiro e Tierras de Santiago.  
 
Esta decición baséase no inestimábel legado 
de verbas e pensamentos que veñen 
achegando ás letras galegas nas últimas 
décadas, que ergue o seu testemuño sobre 
as principais pólas da creación literaria: a 
poesía, a narrativa, o ensaio, a tradución e o 

xornalismo. Asemade, cómpre destacar a 
súa fructífera carreira literaria -sempre 
presidida polo compromiso coa lingua galega 
e cos sinais de identidade deste país-, así 
como o labor dinamizador da vida cultural 
exercido por ambos ao fío do seu labor 
pedagóxico.  
 
Catedrático de Lingua e Literatura no IES 
Rosalía de Castro de Santiago, Xesús 
Rábade ten asinado unha importante obra 
individual na que destacan títulos como 
Matria de sombra (1987); Poldros de Música 
(Premio Esquío de Poesía, 1993) ou Os 
dedos dos loureiros (Accésit do Premio 
González Garcés, 2000). No eido narrativo A 
terra prometida (1975), Branca de Loboso 
(1991, Premio Álvaro Cunqueiro) ou Mentres 
a herba medra (2008, Premio Blanco Amor). 
Como ensaísta, Rábade ten analizado a 
literatura galega do século XX, con especial 
dedicación ás figuras de Neira Vilas, Álvaro 
Cunqueiro, Manuel Murguía, Ramón 
Cabanillas ou Eduardo Blanco Amor. Como 
tradutor conta cunha versión inédita de O 
estrano de Albert Camus; Los oscuros 
sueños de Clío, de Carlos Casares, na 
editorial Alfaguara; ou a Mazurca para dous 
mortos, de Camilo José Cela, nunha edición 
da Xunta de Galicia. 
 
Canda Helena Villar é autor das traducións 
da poética de Rosalía de Castro, en escolma, 
e de títulos fundamentais da autora como 
Follas Novas. De 1980, e coa sinatura 
conxunta da parella, hai dous títulos 
destinados a integrar o canon literario galego 
do século XX. O libro de versos O sangue na 
paisaxe e a novela Morrer en Vilaquinte. 
Outra volta xuntos, os dous autores teñen 
cifrado os seus esforzos creativos na 
literatura para nenos, na que sobrancean 
títulos como Símbolos de Galicia (1979), 
unha achega pioneira; Contos de nós e da 
xente (1983), O libro de María (1984), e Dona 
e Don (2004). 
 
De entre os traballos individuais de Helena 
Villar cómpre lembrar, en poesía, Rosalía no 
espello (1985); Festas do Corpo (1994); Nas 

hedras de 
Clepsidra (1999); 
Álbum de fotos 
(1999) e Pálpebra 
azul (2003). Na 
narrativa é autora 
de O enterro da 
galiña de Domitila 
Rois (1991) e A 
tarde das maletas 
(1992). Profesora 
xubilada do IES 

Arcebispo 
Xelmírez, Helena Villar é autora dunha 
importante produción literaria no eido das 
letras infantís, con títulos como Viaxe a Illa 
Redonda (1986), Patapau (1989); O avó de 
Pipa (1991); Contos do paxaro azul (1994); 
Na praia dos lagartos (2004); Rosalía (2006); 
e O souto do anano (2007), entre outras. 
Como ensaísta hai que lembrar Delas (1999), 
Paseos literarios (2000) e Feminino Plural, 
publicado por Editorial Compostela en 2003.  
 
Nomeado este ano Chairego de 2008  
En 2005 Xesús Rábade foi o protagonista 
dos XV Encontros na Terra Chá, promovidos 
pola Asociación Xermolos de Guitiriz e a 
Fundación Manuel María. En 2008 foi 
nomeado Chairego do Ano, publicando a 

Fundación Manuel María o libro Labras do 
oficio. Xesús Rábade Paredes ante 33 
miradas.  

Algo cheira a podre... 

Paulo �aseiro 

 
É unha desas frases tópicas, como o ser ou 
non ser, que saen da obra maxistral do 
mestre de Stratford-Upon-Avon. As dúas 
veñen do Hamlet. Desculpen a estraña 
asociación, pero é o primeiro que me ven á 

cabeza ao ler que os traballadores do servizo 
de recollida do lixo de Vilalba convocan folga 
para a segunda quincena de agosto, isto é, 
polas festas. É a mesma táctica seguida 
noutras poboacións galegas en plena 
tempada estival e/ou festeira -Monforte, 
Nigrán, Baiona-, momento no que as 
toneladas de lixo espalladas polas rúas, 
unidas á calor canicular e á presenza de 
turistas foráneos, converten en insoportábel e 
intolerábel a presión exercida polos 
traballadores do lixo.  
 
A secuencia é simple: calquera mellora 
salarial neste servizo, sempre unha contrata 
municipal, precisa dun incremento dos custes 
a cargo do concello, isto é, de todos. As 
autoridades concellís, presionadas polo 
cabreo dos veciños e a alerta sanitaria, 
acaban por obrigar ás empresas 
concesionarias a negociar o que sexa, o que 
aceptan encantadas sempre que se 
renegocie a un tempo o importe que reciben 
pola prestación do servizo. 
 
Á fin, os traballadores gañan, as empresas 
gañan e os paganos perdemos. Por iso, 
coido que toca falar de todos. A recollida de 
lixo é un traballo penoso e sacrificado que se 
debe compensar cun salario máis ca digno. 
Nisto estou totalmente dacordo. Descoñezo 
se o persoal de Urbaser en Vilalba está ben 
retribuído ou non. 
 
O que non sei é se este momento de crise é 
o idóneo para reivindicar unha suba do IPC 
máis un 2%, catro pagas extras ao ano e a 
percepción da totalidade do salario en caso 
de incapacidade temporal. Máis aínda, cando 
a maioría dos que fan uso e pagan o servizo 
non poden nin soñar cunhas condicións 
salariais semellantes, pero rematarán por 
sufrilo no recibo do lixo, xunto coas subas 
dos produtos alimentarios, das hipotecas, 
dos combustíbeis, etc., etc... Por outra 
banda, Urbaser leva demostrado unha cousa 
dende que acadou a concesión do servizo 
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vilalbés: non lles peta cumprir as condicións 
do contrato. Só se preocupan por aumentar o 
prezo sempre que poden a cambio de nada, 
ou prácticamente nada. 
 
Eu, cando menos, non vexo demasiada 
mellora dende aquelas épocas lonxanas nas 
que o concello era o prestador do servizo. 
Non incorporaron a maquinaria prometida na 
oferta da contrata, non teñen aínda a nave 
que deberían habilitar para que os camións 
non apesten aparcados todo o día en plena 
rúa, non fan recollida selectiva, mofándose 
así dos que nos esforzamos por separar o 
lixo na casa, a limpeza dos contedores é 
prácticamente inexistente... 
 
E por último, o Concello. Non sei a que 
agardan para rescindir o contrato, xa que non 
son capaces de facelo cumprir. Agora teñen 
ocasión, cando unha posíbel folga pode 
comprometer a salubridade pública. E teñen, 
diante de todo, a obriga de establecer e facer 
cumprir os servizos mínimos esenciais. Teño 
a experiencia da folga anterior, dende a 
perspectiva de responsábel dunha entidade 
que, pola súa actividade produtiva, xeraba un 
importante volume de lixo altamente 
perigoso. Despois de varios días, os propios 
traballadores acabamos levando os 
contedores ao verquedoiro municipal antes 
de que as autoridades sanitarias nos 
obrigaran a evacuar os usuarios. Se, 
finalmente, o conflito non se resolve e todo 
chega a cheirar a podre en Vilalba -perdón, 
mestre Shakespeare-, os responsábeis finais 
estarán no número 1 da Praza da 
Constitución. Que non nos despisten. 

Xornada de formación de 
avaliadores do CELGA en 

Compostela 

 
 

Redacción 
 
A Secretaría Xeral de Política Lingüística da 
Xunta organiza, en colaboración coa 
Universidade de Santiago de Compostela, 
unha nova edición das Xornadas de 
Formación de Avaliadores do Certificado en 
Lingua Galega (CELGA), que se vai 
desenvolver os días 7 e 8 de agosto na 
capital de Galicia. Neste caso, a convocatoria 

vai dirixida unicamente a lectores que xa 
están en activo ou que se van incorporar a 
partir de setembro aos centros de estudos 
que conforman a rede de proxección exterior 
da lingua e da cultura galegas. Nestas 
xornadas participan un total de 17 persoas. 
 
As instalacións da Facultade de Química do 
campus de Santiago acollerán durante o 
xoves e o venres a celebración desta 
iniciativa de carácter formativo. As sesións, 
tanto de carácter teórico como práctico, 
levaranse a cabo en horario de 9,30 a 13,30 
horas. 
 
O encargado de impartir esta nova edición 
das Xornadas de Formación de Avaliadores 
do CELGA é o profesor universitario e 
investigador Xaquín Núñez Sabarís  -na 
fotografía- que ademais foi un dos tertulianos 
habituais do espazo de opinión Xanela 
Aberta, dirixido por Moncho Paz. Este 
docente forma parte, en calidade de 
colaborador, do proxecto de investigación 
denominado “Avaliación e aprendizaxe de 
galego”, que impulsa o Centro Ramón Piñeiro 
para a Investigación en Humanidades. O 
principal obxectivo desta actividade é que os 
lectores que participan nela adquiran os 
coñecementos necesarios para converterse 
en avaliadores ou examinadores do CELGA, 
un novo sistema de certificación de lingua 
galega adaptado ao Marco europeo común 
de referencia para as linguas, que se divide 
en cinco niveis e que substituíu aos antigos 
certificados de iniciación e perfeccionamento. 
Estas xornadas de formación de avaliadores 
do CELGA, que organiza a Secretaría Xeral 
de Política Lingüística en colaboración con 
Cursos Internacionais da Universidade de 
Santiago de Compostela, celébranse varias 
veces ao ano, aínda que nesta ocasión a 
convocatoria se circunscribe exclusivamente 
a lectores de galego. 

O Pavillón de Galicia na 
Expo, un dos máis 

visitados 

Iceberg de grande tamaño sobre as 
augas do Ebro (Foto AVV) 

 
Redacción 

 
O Pavillón galego, promovido pola S.A. de 
Xestión do Plan Xacobeo da Consellería de 
Innovación e Industria, está a ser un dos 
máis visitados da Exposición Internacional. 
De feito conta, ata o día de hoxe, cunha 
media de máis de 10.000 visitantes por día. 
Unha familia de catro membros, oriúnda de 

Zaragoza pero que reside en Valencia, 
converteuse no visitante 500.000 do Pavillón 
de Galicia en Expo de Zaragoza. 
 
O Pavillón galego conta cunha pantalla 
xigante integrada por 3.000 mostras de auga 
e, ademais, a banda sonora do Aquófono e 
os cómodos sofás espallados por todo 
recinto, están a captar fondamente a 
atención e o interese de miles dos visitantes. 
O sábado día 12 de xullo (data de inicio da 
Semana de Galicia na Expo) foi o recinto 
máis visitado dos 140 que integran a mostra. 
Recibiu 26.380 visitas, por diante do Pavillón 
de América Latina (con 19.259 visitas) e a 
Torre da Auga (18.458). 
 
O sábado seguinte -19 de xullo- volveu ser o 
máis visitado da Expo, con 23.139 persoas, 
por diante da Torre da Auga (21.045). E 
durante todos os días que durou a Semana 
de Galicia (12 ao 18 de xullo), a Fin de 
Semana do Termalismo Galego  (19 e 20 de 
xullo), e a Semana dos Nenos  (21 a 27 de 
xullo) mantívose sempre entre os dez 
pavillóns máis visitados. Segundo as 
opinións dos visitantes á mostra 
internacional, outra das grandes atraccións 
do evento foi o grande iceberg preparado 
para a cerimonia inaugural da Expo e que A 
Voz de Vilalba tivo oportunidade de visitar o 
pasado 29 de maio, poucos días antes do 
acto oficial e no marco dos actos 
programados na Semana da Prensa  (24 ao 
30 de maio). 

Iniciativa de Patrimonio para 
potenciar o valor dos conxuntos 

históricos 

 
Continúan as escavacións no castelo de 

Moeche 

 
Redacción 

 
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da 
Xunta de Galicia achegou 18.000 euros ao 
Concello de Moeche, na Coruña, para 
proseguir cos traballos arqueolóxicos no foxo 
do castelo. As escavacións, que entran xa na 
súa terceira fase, queren descubrir a forma e 
dimensións do foxo e do sistema defensivo 
da fortificación. Esta intervención forma parte 
dun conxunto de obras de restauración e 
rehabilitación emprendidas no castelo en 
2007 e que teñen por obxecto a valoración 
do conxunto patrimonial na súa totalidade e a 
posibilidade de aprezar o interesante deseño 
construtivo desta fortaleza baixomedieval. 
Este complexo arquitectónico, construído no 
século XIV, foi un dos escenarios principais 
das revoltas irmandiñas e anualmente é 
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escenario da conmemoración destas na 
terceira semana de agosto no Festival 
Irmandiño. 
 
Implicando aos concellos  
Un dos obxectivos da Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural é involucrar as entidades 
locais na preservación da riqueza 
arqueolóxica do país. Calcúlase que hai uns 
15.000 xacementos arqueolóxicos dispersos 
pola nosa xeografía, dos que uns 200 están 
en condicións de recibir visitas. Mediante 
unha serie de convenios con diversos 
concellos, Patrimonio quere potenciar o 
coidado e a posta en valor dos nosos 
conxuntos históricos, que unha vez 
acondicionados e abertos ao público 
poderían integrarse na Rede Galega do 
Patrimonio Arqueolóxico. Sería convinte que 
o Concello de Vilalba amosase interese por 
esta iniciativa, tendo en conta o valor do 
patrimonio existente na comarca chairega. 

Imaxinando país no 25 
aniversario do Consello 
da Cultura Galega 

 
 

Moncho Paz 
 
Este é un ano de efemérides: un século do 
pasamento de Curros Enríquez e da 
fundación de El Eco de Villalba. E ademais 
de A Voz de Vilalba, cumplen 25 anos a Lei 
de Normalización Lingüística e o Consello da 
Cultura Galega (CCG). Precisamente co gallo 
do 25 aniversario desta institución, dende o 
pasado mes de abril estánse a celebrar seis 
foros de debate na súa sede compostelán, 
todos de asistencia libre e aberta: Galicia na 
Sociedade do Coñecemento; Olladas críticas 
sobre a paisaxe; Sociedades plurilingües, da 
identidade á diversidade; Creación artística e 
identidades culturais; O valor crítico dos bens 
culturais; e Cultura e política, debates 
contemporáneos. Asemade, terá lugar unha 
mostra itinerante para dar a coñecer a 
importancia que para o desenvolvemento da 
cultura de Galicia tivo a consecución da 
autonomía en 1981. Para falar sobre o papel 
do CCG e sobre outros temas relacionados 
co presente e o futuro da nosa cultura, hai 
uns días tivemos oportunidade de manter 
unha longa conversa con Ramón Villares, 
presidente da institución, que nos recibiu no 
seu despacho da Praza do Obradoiro. 
 
P. - Plans sectoriais, internacionalización 
de contidos, debate sobre a Cidade da 
Cultura, presenza en feiras importantes, 
protagonismo do cómic galego, 
aprobación da Lei do Libro e da Lectura. 
Un tempo moi prolífico para a cultura 
galega…  

R.- Entendo que si, sobre todo no aspecto 
normativo. Eu destacaría a aprobación da Lei 
do Libro en 2007 e tamén a promoción da 
cultura galega, con presenza en feiras 
internacionais (Buenos Aires, Guadalajara, 
La Habana e tamén en Europa) e cunha 
vontade clara de dar a coñecer a nosa 
cultura no exterior. O Consello da Cultura xa 
o viña facendo dende hai moitos anos, tamén 
durante etapas de gobernos anteriores. 
 
P.- Como ve Ramón Villares o panorama 
literario galego actual? Estamos nun 
momento bó no que a venda de libros se 
refire, mais hai quen cuestiona a calidade 
de certas obras. 
R.- Iso e para min un asunto difícil de 
resolver, non é porque queira ser prudente; 
pero tamén é verdade que si atendemos ao 
criterio de determinadas persoas –como no 
seu día opinaba Carlos Casares ou na 
actualidade o fan Manuel Rivas, Méndez 
Ferrín e outros- teño unha opinión moi boa 
do panorama literario galego. E eu debo 
acreditar esas opinións. Hai xente que pensa 
que estamos nun momento no que prima a 
cantidade sobre a calidade; non obstante, 
penso que hai obras como as de Rivas, 
Ferrín, Suso de Toro, Casares ou Teresa 
Moure, entre outros, que están a ser 
traducidas e están interesando fora de 
Galicia. É un indicativo de que a literatura 
galega está a atravesar un bó momento. O 
que se bota de menos na literatura galega é 
que cree poucos temas novos na axenda do 
sistema cultural galego, que é un pouco 
endogámica. Coido que habería que romper 
un pouco iso. O sistema literario –aparte de 
cultivar a lingua, dialogar entre si e con 
outras culturas– debe ser un laboratorio que 
explique que é o que nos pasa, que é o que 
lle acontece á Galicia actual. Cando les a 
obra dun hindú, dun xaponés, dun 
norteamericano ou dun alemá, dalgún xeito 
estás agardando que non só te deleite coa 
súa literatura, coa forma de explicar 
sentimentos, paixóns, medos… senon que 
tamén dea algunhas pistas de cómo é a súa 
cultura e a sociedade na que está a vivir. 
 
P.- Estánse a traducir en Galicia obras de 
autores foráneos ao galego, pero… en que 
medida se están exportando obras dos 
nosos autores? 
R.- Xa dixen antes que hai algúns autores 
que están sendo traducidos, e non só ao 
español –o cal é unha traducción demasiado 
inmediata e non debe contar para isto– 
senon sobre todo traducidos a outros idiomas 
(portugués, francés, alemán, italiano…). As 
traduccións fanse ás veces por razón dos 
temas, pero sobre todo da potencia do 
sistema literario de onde procede. Hai que ter 
en conta que para un alemá facer unha 
traducción do galego –por exemplo, dun libro 
de Rivas– é facelo por tratarse dun autor 
español, aínda que el sexa galego. En 
cambio, un autor que podería ser máis 
traducido pero que é difícil que se traduza é 
Ferrín, debido á complexidade dos temas 
que trata. O difícil realmente non é ser 
traducido; o difícil é colocar temas que 
interesan na axenda literaria internacional. E 
isto non o poden facer só os escritores, 
senon que faise coa industria cultural. 
 
P.- Méndez Ferrín foi dos galardoados cos 
Premios Nacionais da Cultura, que contan 
con dez modalidades. Coma membro do 
xurado, pensa que o número de galardóns 

pode diluir a importancia dos Premios? 
R.- O número inflúe, pero ben é verdade que 
a cultura ten manifestacións moi amplas e 
que hai agardar que os que veñen detrais 
vaian creando cada vez máis. Na cultura 
española hai máis. De todos xeitos, este é un 
asunto que se pode modificar no futuro. 
Penso que é fundamental que haxa un 
recoñecemenrto e unha remuneración 
simbólica, porque dende o punto de vista 
material non é importante, pero si dende 
unha perspectiva social e institucional. O que 
importa é que ese recoñecemento sexa 
permanente. Antes había uns Premios das 
Artes e das Letras, que eran singulares, unha 
especie de Cervantes á galega . Estou 
convencido que os Premios Nacionais son 
uns bós galardóns. 
 
P.- Recentemente a Editorial Bertelsmann 
anunciou que ía publicar un volume 
impreso con 50.000 artigos da Wikipedia, 
escollidos entre os máis lidos este ano e o 
anterior. Como un dos autores da 
Enciclopedia Galega, que pensa de 
proxectos como a Wikipedia ou a 
Galipedia, nos que calquera pode 
participar?  
R.- Iso é unha das formas nas que no futuro 
se vai facer boa parte da cultura. Dado que 
estamos nunha sociedade alfabetizada, 
alomenos en Occidente, e incluso con 
estudos medios e moitas veces superiores, a 
homoxeneidade cultural é bastante alta. Polo 
tanto, a colaboración anónima na realización 
destas grandes obras vai ser inevitable, e 
incluso desexabl e. Hai unha tendencia no 
xornalismo americano que di que un día os 
xornais editaránse en base a este 
mecanismo. Dito todo isto, coido que tipo de 
control técnico -non ideolóxico nin de 
opinións- sobre o acceso indiscrimado a 
formas que só por ser formas -por exemplo, 
Wikipedia parece que é unha enciclopedia- 
xa dan garantías. Hai que establecer 
algunhas normas que garanticen a calidade 
dos contidos, que na miña opinión son un 
punto débil de Internet. É unha metáfora da 
sociedade que estamos a vivir, que non lle 
importa tanto a verdade como a forma. 
 
P.- Incluso corremos o risco de que se 
chegue a banalizar a cultura.  
R.- En efecto, obras tan de moda coma O 
Código da Vinci, son unha mistura entre o 
real e o irreal, datos aparentemente fieis e 
datos inventados. Onde está a 
discriminación? Cada vez temos menos 
instrumentos para facela. E iso é un perigo, 
lévanos a un certo descoñecemento, a unha 
certa incuria, porque é tal a cantidade de 
información e tal a nosa imposibilidade para 
discriminar que ao final temos dificultades 
para identificar, para recoñecer. No estricto 
termo do saber académico, de rigor, no 
senso que se facía hai trinta ou corenta anos, 
o tema non ten solución. Por iso sería bó que 
existisen unha especie de comités de 
garantía do que se publica na rede; pero é 
moi difícil establecer estes mecanismos a 
nivel mundial. 
 
P.- Que vai pasar co futuro do libro? 
Sobrevivirá o libro en papel fronte ao 
dixital?  
R.- O libro dixital e as bibliotecas virtuais 
permiten cada vez máis o acceso a través da 
rede aos fondos. Como aconteceu cos 
medios de comunicación e co audiovisual, 
coido que o libro é insustituible; ten esa 
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capacidade de ser un compañeiro de viaxe, 
facilmente transportable, que forma parte da 
propia intimidade da persoa. Na súa propia 
forma obriga aos demáis a parecerse a el: 
todos os outros produtos culturais ao final 
queren ser como o libro. Dende que se pasou 
do pergamiño ao libro, a forma non mudou, e 
segue a ser a forma ideal; pero ten que 
adaptarse aos novos tempos. 
 
P.- Como ve o presidente do CCG a saúde 
do idioma galego? 
R.- Lembro que unha vez se lle preguntou o 
mesmo a Otero Pedrayo e respostou, 
referíndose ao galego: “está nas once da 
mañá”. Eu diría que hoxe está ao mediodía, 
quizais no momento máis brillante, aínda que 
non no máis usado. Traspasou ese umbral 
de ser un idioma de labregos, de mariñeiros, 
de xente proletaria, como diría Celso Emilio. 
Hoxe é un idioma que se fala nos gabinetes, 
nas universidades, nas salas de Xustiza, que 
se introduciu nas cidades. Pero é unha 
situación que non é estable, porque os 
idiomas están en contacto permanente uns 
cos outros; e no caso do galego, é unha 
lingua de poca poboación, de poucos 
falantes, que ten dous idiomas ao pé que son 
moi poderosos: o portugués e o español, 
sobre todo este último. Penso que a curto 
prazo non vai pasar nada especial; a medio 
prazo probablemente muden as actitudes dos 
galegos respecto do seu idioma. Hoxe non 
podemos pensar que Galicia se convirta de 
súpeto en monolingüe, nin do galego nin do 
español. Temos que convivir cunha 
perspectiva plurilingüe, xa non só de galego 
e español, senon tamén de portugués e 
inglés. E con este plantexamento temos que 
traballar. 
 
P.- “Crear cultura, imaginar país” e o lema 
da mostra itinerante que percorre Galicia 
para dar a coñecer a actividade da 
institución no 25 aniversario da súa 
creación. Vostede dixo, de feito, que “hai 
que repensar o papel do organismo”. Que 
percepción coida que ten o cidadan sobre 
o Consello? 
R.- O cidadán decátase de que é e unha 
institución relevante, cun traballo sistemático 
de preservación e defensa dos valores 
culturais. Pero percibe menos o seu papel 
como organismo asesor e consultor do 
Goberno, e que en todo caso é unha 
institución que non está na primeira liña da 
actividade política, por dicilo dalgún xeito. O 
CCG é unha institución con vocación de 
permanencia e ao servizo doutras institucións 
e do pobo galego. Penso que a percepción é 
positiva, aínda que agardamos que con este 
aniversario que estamos a celebrar aumente 
un pouco máis. 
 
P.- Como é a relación do CCG coa Xunta?  
R.- Sempre foi en xeral boa, con algúns 
puntos de tensión que inevitablemente ten 
que haber, a veces porque se emiten 
opinións ou se redactan informes que non 
son en toda a súa extensión asumibles polos 
gobernos de turno, dado o noso papel 
avaliador das políticas culturais. Na 
actualidade as relacións son boas, non hai 
ningunha fricción institucional; dentro do 
entramado institucional o CCG desempeña 
ás súas funcións, é respectado e tamén 
respecta, ao propio Goberno autonómico e 
as outras institucións políticas que hai en 
Galicia. 
 

P.- Unha das causas do fracaso do debate 
estatutario foi a reclamación dun 
“Estatuto de nazón”. Haberá algún avance 
na vindeira lexislatura? 
R.- Agradamos que si, non vai Galicia a 
quedar sen estatuto. O estatuto é un dobre 
pacto: dos galegos entre si, sobre o que 
queren, e é un pacto de Galicia no seu 
conxunto co resto das autonomías e co 
Estado. Renovar, revisar e mellorar ese 
doble pacto é bo e necesario. Coido que é 
razonable pensar que despóis das eleccións 
esta cuestión volva a plantexarse. 
 
P.- Que lembranzas leva sempre consigo 
Ramón Villares da súa infancia en Vilalba? 
R.- Máis que lembranzas levo sensacións. 
No inverno, os raios de sol que traspasan a 
copa sen follas dos carballos, que é unha 
visión única na Terra Chá; e no verán, levo a 
quentura da terra. Iso é algo que creo que 
non se me irá nunca. 
 
P.- E para rematar: Galicia ou Galiza?  
R.- Segundo o dictame da Real Academia 
Galega (RAG), que eu suscribo, as dúas 
formas son filoloxicamente lexítimas, con 
distinto uso ao longo do tempo. A 
denominación oficial é Galicia; si quixeran 
cambiala iso non é responsabilidade da RAG 
nin do CCG. 
 
Foto: CCG 

Relato reciclado (ou de 
reciclaxe) 

 

 
María Xosé Lamas 

Espertara cedo porque non lembrara mudar a 
hora do radio-espertador (as sete da mañá), 
pero prendeu no sono de novo e non acordou 
ate que sentiu o ruído do ascensor primeiro e 
o son da chave na porta despois. Ergueuse e 
foi directamente á cociña co fin de tomar o 
primeiro café do día. Saudou á empregada, 
que aínda estaba a pór as zapatillas e o 
mandil. Preguntoulle se seguía a facer frío 
coma o día anterior ao que respondeu que ía 
fresco de abondo para o tempo no que 
estabamos. De seguido botou un pouco café 
que había no fondo da cafeteira nunha xerra 
de vidro e escorreu nela a pinga de leite que 
ficaba no fondo dun tetrabrik e quentou todo 
xunto no microondas. Deulle o recipiente 
baleiro á rapaza que andaba a gobernar pola 
terraza onde están en ringleira os contedores 
de lixo. Ela recolleuno e cando foi botalo ao 
lugar correspondente ficou pensativa.  

-Non sabes o que me aconteceu o outro día 
–dixo- Baixaba un par de bolsas de lixo, unha 
de orgánico e outra de plástico, para os 
contedores da rúa e vin que o estaban a 
recoller os barrendeiros. Entón achegueilles 
a bolsa do orgánico e pedíronme tamén a 
outra. Advertinlles que contiña plásstico, pero 
eles insistiron dando por explicación que eles 
reciclaban todo xunto. Ao chegar á casa –
seguiu comentando a empregada- conteillo á 
filla dicíndolle que non sabía para que nos 
molestabamos en separar, se despois ía 
parar todo ao mesmo sitio. Pero ela 
contestoume que a pesar de todo seguiría a 
separar cada material de refugallo a onde 
correspondera.  
Non era o primeiro comentario polo estilo que 
oíra. Hai tempo que sabía que a empresa 
que recolle o lixo realizaba este 
procedemento por costume. Só o papel e o 
vidro, recollidos por outros colectivvos 
distintos, semella que van parar onde 
procede –e aínda tiña as súas dúbidas.  
-Aquí tamen seguiremos a separar, 
independientemente da responsabilidade ou 
falta dela que amosen os empregados ou 
directivos de Urbaser e o propio Concello, 
responsábel en último termo do servizo –
respondeu.  
Soou a campaíña e ergueuse da cadeira 
para coller a xerra e servirse o café con leite 
con media culleriña de azucre. Bebeuno case 
dun grolo e dirixuise ao cuarto de baño. 
Debaixo da auga temperada, seguiu a 
matinar sobre o lixo, a excesiva xeración do 
mesmo e os problemas que conleva, a falta 
de consciencia –e aínda conciencia- dos 
responsábeis do seu tratamento e da 
cidadanía en xeral... De que serven –
preguntábase- tanta publicidade ao respecto, 
tantos contidos escolares traballados, se ao 
fin reciclan todo xunto?  
Un sorriso pícaro acudiulle aos beizos por 
mor da ocorrencia que se lle antollaba naquel 
intre: estaría ben (con premeditación, 
alevosía e, sobre todo, nocturnidade) coller 
unha presa de botes de pintura en aerosol e 
escribir en cada contedor nunha cor ben 
chamativa o tipo de lixo que contén, a ver se 
así se enteran dende os empregados á 
mesma empresa, pasando tamén polo 
Concello.  
Sería un acto vandálico ou pola contra un 
verdadeiro exercicio de sensibilización da 
cidadanía? Non estou segura, pero –e por se 
é o caso- relato o sucedido con ocorrencia 
incluída. Non sexa que por falta de ideas 
deixemos os problemas sen solucionar...  

Nova sede de Eganet en 
Compostela 

 

Redacción 

A Asociación de Empresas Galegas 
Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías 
(Eganet), entidade que aglutina a empresas 
dedicadas ao desenvolvemento de contidos 
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para Internet e novas tecnoloxías en Galicia 
estreou instalacións esta semana co cambio 
a un local en Santiago de Compostela (Pérez 
Constanti, 12 1º) máis acorde coas 
dimensións que adquiriu desde a súa 
creación no ano 2000. En concreto, 42 
empresas do sector integran na actualidade 
unha das asociacións máis representativas 
do sector das TIC en Galicia. 

Nacida co obxectivo de defender os intereses 
do sector TIC en Galicia e contribuír ao 
desenvolvemento e adaptación da cidadanía 
galega á Sociedade da Información, Eganet 
consolidouse como referente deste sector no 
noso país cunha facturación do conxunto das 
empresas que a integran de case 18 millóns 
de euros. 

O novo local que acolle a sede de Eganet foi 
concibido co obxectivo de ofrecerlles novos 
servizos aos asociados como o gabinete de 
tránsito, mediante o cal todos os socios 
poden acceder ao local para aproveitar o 
tempo entre xestión e xestión. A nova sede, 
de 220 metros cadrados, está dotada de 
WIFI e sala de xuntas, ao servizo de 
calquera socio que queira celebrar as súas 
reunións en pleno centro de Santiago. 
Ademais, e dado que Santiago é o centro 
administrativo de Galicia, Eganet ofrécelle 
aos seus socios a posibilidade de que sexa a 
asociación quen lle realice todo tipo de 
trámites. 

A traxectoria de Eganet remóntase ao ano 
2000, cando se constituíu cun total de 17 
empresas, a maioría delas microempresas 
cunha facturación inferior aos dous millóns 
de euros. Entre os obxectivos fundamentais 
de Eganet destaca a súa pretensión de 
conseguir un sector forte, de calidade, con 
futuro e capacidade para chegar á 
internacionalización das empresas, 
traballando tamén na diferenciación das 
empresas que se dedican á elaboración de 
contidos e no recoñecemento do seu valor. 

 

XII Festa do Lugnasad 
2008 

Redacción  

 
O venres 1 de agosto celebrous unha vez 
máis unha das festas máis orixinais dos 
últimos tempos, o festival Lugnasad que, 
coma cada ano desde 1996, organiza a 
asociación cultural Auruxeira, de Bretoña, en 
A Pastoriza (Lugo).  
 
Na edición deste ano participan grupos de 
música tradicional tan coñecidos coma Os 
Minhotos (presentes xa en edicións 
anteriores), Trioliro de regueifeiros, Ophiusa 
ou os Ulträqäns.  
 
Ademáis da música, puidemos asistir a 
orixinais ritos coma oas Vodas Celtas, 
oficiadas polo Druida que se coronarán 
cunha grande queimada para todos, aturuxos 
e bos desexos de amor e felicidade. Coma 

sempre, e coma vén sendo habitual en cada 
celebración que se precie, non faltou a boa 
comida e os beberaxes de todo tipo.  
 
O Lugnasad era, ao parecer, a Asamblea do 
Deus Lugh (nada que ver co topónimo de 
orixe latino Lugo), unha celebración celta que 
tiña coma obxeto o garante da paz e o 
agradecemento á Nai Terra polo sustento 
que proporciona. Deste xeito marcábase 
tamén, o 1 de agosto, o comezo da colleita.  
 
En realidade, a expresión "lugnasad" significa 
"lembranza de Lugh" e ía dirixido a esta 
divinidade celta e á súa ama de cría, a 
princesa Taïltiu, filla do rei Maigmor. Aínda 
que tamén se ten traducido como 
"matrimonio de Lugh" e, nese caso, Taïltiu, 
coma símbolo da "terra", sería a súa dona.  

 
Auruxeira é unha asociación cultural que, 
segundo din eles mesmos, organiza todos os 
veráns unha festa propia, “facendo honra á 
historia castrexa do noso pobo”, pois “a 
mellor maneira de amosar gratitude á terra 
onde nacemos é destapando o seu preciado 
valor co maior respoeito, e sentirse 
fachendoso delo”. 
 

 

 
 

A resurrección do becho 

 

 

Iago Castro 

O logotipo escolleito para os Xogos 
Olímpicos de Londres provocou, en xeral, 
críticas acedas. É por iso que están a xurdir 
na Internet multitude de páxinas web 
propondo deseños alternativos. A sorpresa 
está na páxina Better2012logo, na que, de 
entre máis dun cento e medio de deseños, o 
favorito absoluto é... o Pelegrín. Si, aquel 
becho repelente que até tivo, como o 
indescriptíbel Naranjito unha década antes, a 
súa propia serie de debuxos animados. 
Lembran a música? 

Pelegrín, pelegrín, pelegrín...  
convídanos a ser os seus amigoooos... 
 
Eu até tiven, confésoo, un becho de cerámica 
con tapón, cheo de oruxo. Perdino, 
afortunadamente, nunha das múltiplas 
mudanzas. Agardo que lle aproveitara a 
alguén. 
 
É que, hai que foderse. Para ser un país 
normal hai que ter tamén mascota 
repugnante. E agora resulta que aos brittish 
lles gusta. Hai tempo que sospeitabamos dos 
ingleses e do seu mal gusto, pero agora as 
probas xa son abrumadoras: téñeno no cu. 
 
Fraga debe estar revolvéndose na súa... 
perdón, aínda non. No Senado, quería dicir... 
Un lapsus linguae como outro calquera. 
Desculpe, Don Manuel, xa sei que vostede 
pertence á categoría dos inmorrentes, en 
palabras do vate Cabanillas. Como o 
Pelegrín. Tal cal. 

ALBA DE GRORIA 

Castelao 

SI NO ABRANTE  d-este día poidéramos 
voar sobor da nosa terra e percorrela en 
todas direicións, asistiríamos á maravilla d-
unha mañán única. Dende as planuras de 
Lugo, inzadas de bidueiros, té as rías de 
Pontevedra, oureladas de piñeraes; dende as 
serras nutricias do Miño o a gorxa montañosa 
do Sil, até a ponte de Ourense, onde se 
peitean as augas d-entrambos ríos; ou dende 
os cabos da costa brava da Cruña, onde o 
mar tece encaixes de Camariñas, até o 
curuto do monte de Santa Tegra, que vence 
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coa súa sombra os montes de Portugal, por 
todas partes xurde unha alborada de groria. 
O día de festa comenza en Sant-Iago. A torre 
do reló tanxe o seu grave sino de bronce 
para anunciar un novo día, e de seguida 
comeza unha muiñeira de campás, 
repinicada nas torres do Obradoiro, que se 
comunica a todol-os campanarios da 
cibdade. Pero hoxe as campás de 
Compostela anuncian algo máis que unha 
festa litúrxica no interior da Catedral, con 
dinidades mitradas e ornamentos 
maravillosos, de brocados 
e ouros, con chirimías e 
botafumeiro, capaz de dar 
envexa á mesma Basílica 
de Roma. Hoxe as campás 
de Compostela anuncian 
unha festa étnica, filla, tal 
vez, d-un culto panteista, 
anterior ao cristianismo, 
que ten por altar a terra nai, 
alzada simbólicamente no 
Pico Sagro; por cobertura o 
fanal inmenso do universo; 
e por lámpara votiva, o sol 
ardente de xullo, o sol que 
madura o pan e o viño 
eucarísticos. Por eso a 
muiñeira de campás, 
iniciada en Compostela, vai 
rolando por toda Galiza, de 
val en val e de coto en 
coto, dende os 
campanarios pimpantes da 
veiramar até as homildes 
espadañas da montaña. E 
o badaleo rítmico das campás -de todal-as 
campás de Galiza en leda algarabía- semella 
o troupeleo dos cabalos astrales, que veñen 
pol-a vouta celeste, turrando co carro de 
Apolo, que trai luz e calor ao mundo en 
sombras. Hoxe é o Día de Galiza, e así 
comenza. 
 
Así dá comenzo a solemnidade d-este día; a 
Festa maor de Galiza, a Festa de todol-os 
galegos. Pero ninguén pode sentila, coma 
nós, os emigrados, porque en tal día coma 
este revivien as lembranzas acuguladas, e 
coa moita destancia agrándase o prodixio da 
patria. Hoxe a nosa imaxinación anda por 
alá, en festa de saudades, escoitando as 
cántigas montañesas e mariñeiras que van 
para Compostela, vendo o noso país 
embandeirado de azul e branco, con 
músicas, gaitas, pandeiros, aturuxos e 
foguetes... E dispóis de evocar o repique 
matutino das campás -mal ou ben, ao xeito 
de Otero Pedrayo-, eu podía evocar 
igoalmente, todol-os lances xubilosos d-este 
día, hora a hora, minuto a minuto. Pero 
¡cómo se tornan tristes as alegrías evocadas 
lonxe da patria! ¡Cómo doen as ledicias 
arrincadas do recordo da nosa mocedade! E 
cómo para min é certo o que dixo o mellor 
poeta da nosa estirpe:  
 
Sen tí perpétuamente estou pasando 
Nas maores alegrías, maor tristeza 
 
Non; é moito mellor evocar algo irreal, algo 
puramente imaxinario, algo que co seu 
simbolismo nos deixe ver o pasado para 
proveito de futuro, como unha boa 
esperiencia. Podemos imaxinar, por exemplo, 
unha Santa Compaña de inmortaes galegos, 
en interminabel procesión. Alí veremos as 
nobres dinidades e os fortes caraiteres que 
dou Galiza no decorrer da súa Hestoria. 

Verémolos camiñar en silenzo, coa faciana 
en sombras e o mirar caído na terra dos seus 
pecados ou dos seus amores, agachando 
ideias tan vellas que hoxe nin tansiquera 
seríamos capaces de comprender, e 
sentimentos tan perennes que son os 
mesmos que agora bulen no noso corazón. 
Algúns verémolos revestidos con ricos panos 
e faiscantes armaduras; pero os máis d-eles 
van descalzos e nús, cos osos prateados pol-
o fulgor astral. 
 

Ao frente de todos vai Prisciliano, o 
heresiarca decapitado, levando a súa propia 
caveira n-unha arqueta de marfin e 
afincándose n-un longo caxato, que remata 
coa fouce dos druidas, a modo de báculo 
episcopal. Siguen a Prisciliano moitos 
adeptos, varóns e mulleres. Detrás veñen 
dous magnates, que cicáis sexan: Teodosio, 
o grande Emperador de Roma, e San 
Dámaso, o Sumo Pontífice da cristiandade, 
seguidos ambos por unha hoste de soldados 
i ecresiásticos. Ollamos dispóis unha ringleira 
de mortos escrarecidos, que portan os 
atributos da súa dinidade ou da súa 
profesión. Alí distinguimos á virxe Eteria, a 
escritora pelengrina, con túnica de branco 
liño e camiñando con arfado compás. Ao 
hestoriador Paulo Orosio, discípulo de San 
Agostiño, que marcha pensatibre, c-un rolo 
de pergameos na man. Ao bispo e cronista 
dos tempos suevos, a Idacio, que alumea o 
camiño c-unha lámpara de bronce. A San 
Pedro de Mezonzo, o autor da Salve Regina 
Mater -o cántico e oración máis fermosa da 
Eirexa-, c-unha fragante azucena nos beizos. 
Ao fundador San Rosendo, que sostén 
litúrxicamente a custodia do noso escudo 
tradicional. E moitos, e moitos máis, que é 
dificultoso recoñecer. Logo vemos ao 
primeiro Arzobispo de Compostela, o gran 
Xelmírez, revestido de pontificial, con 
aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. 
Após do perlado ven Alfonso VII, o 
Emperador, con cetro na destra, espada na 
sinistra e coroa de ouro e pedraría nas sens. 
Siguen ao Emperador: o Conde de Traba, 
seu aio, e demáis bultos da soberba feudal 
de Galiza. Ollamos dispóis aos monxes 
letrados, en longa fileira, con velas acesas e 
libros abertos. Ven detrás o mestre Mateo, o 
Santo dos Croques, co Apocalipsis debaixo 
do brazo, encabezando unha grea de 
arquiteitos e imaxineiros, que portan as 
ferramentas das súas artes. De seguida 

aparece unha moitedume de xograres e 
trovadores, en mistura de tipos e atavíos. 
Algúns semellan ter sido monxes; outros 
calzan esporas de ouro, en sinal de que foron 
cabaleiros; pero os máis d-eles van 
esfarrapados, con vellas cítaras, laúdes e 
zanfoñas ao lombo. Alí recoñecemos a 
Bernaldo de Bonaval, a Airas Nunes, a 
Eanes do Cotón, a Pero da Ponte, a Pero 
Meogo, a Xohán de Guillalde, a Meendiño, a 
Xohán Airas, a Martín Codax, a Paio Gómez 
Charino, a Macías, a Padrón, e moitos máis, 

todos con lume no peito. 
Non tardan en aparecer as 
dúas belidas e infortunadas 
irmáns, Inés e Xohana de 
Castro, a que reinou en 
Portugal dispóis de morta e 
a que foi raiña de Castela 
n-unha soia noite morna de 
vran, como dúas rosas de 
prata as coroas do seu 
efímero reinado. Veñen de 
seguida os moitos varóns 
altaneiros de Galiza, os 
señores feudales, que non 
souperon vivir en paz nin 
consigo mesmos, todos 
eles montados en bestas 
negras, dende Andrade, o 
Bó, seguido por un porco 
montés -símbolo totémico 
da súa casa-, até o valente 
Pedro Madruga, que leva o 
puñal da traición espetado 
nas costas. Como grupo 
singular destácase o 

Mariscal Pardo de Cela, xunto cos seus 
compañeiros de martirio inxustamente 
decapitado, que sosteñen con entrambas 
mans as propias cabezas, aínda frescas, que 
deitan sangue e piden xusticia. Tamén 
ollamos unha boa representación do 
feudalismo ecresiástico, e n-él distinguimos 
aos tres Arzobispos Fonseca, pai, fillo e neto, 
seguidos por unha mula cangada coas obras 
de Erasmo. E detrás de tanto señorío feudal 
ven a pé o seu mellor cronista, Vasco da 
Ponte. De seguida recoñecemos a impoñente 
tropa dos irmandiños, que arrastran cadéas, 
con bisarmas e fouces mangadas en paus, 
levando por abandeirado a Rui Xordo, que 
sostén en outo un facho de palla acesa e 
fumeante. 
 
Eiquí comeza a decaer a categoría do 
fúnebre cortexo, como decae Galiza ao 
trocarse en povo vencido e subordinado. 
Pero sigue dando individualidades, como 
Sarmiento de Gamboa e os Nodales, que 
camiñan xuntos, portando astrolabios, atlas e 
cunchas estranas; o filósofo escéptico, 
Francisco Sánchez, con muceta de Doutor; 
os Virreis de Nápoles e das Indias, Conde de 
Lemos e Conde de Monterrei, que serviron 
lealmente a quen non merecía ser servido 
por ningún galego; os tres grandes 
Embaixadores filipescoz, Zuñiga, de Castro e 
Gondomar, que inútilmente derrocharon 
talento, sabiduría e artes diplomáticas; os 
escultores Moure e Ferreiro, xunto cos 
arquiteitos Andrade e Casas e Nóvoa, que 
ceibaron de cadeas a nosa orixinalidade 
oprimida; o P. Sarmiento e o P. Feixóo, que 
remediaron o retraso cultural de España coa 
súa poderosa erudición e o seu xenio 
enciclopédico. Ven axiña Nicomedes Pastor 
Díaz, coa súa lira de nacra, abrindo a 
renascencia literaria de Galiza e seguido pol-
os poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, 
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Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manoel 
Antonio e tantos outros, todos con estrelas 
sobor das súas frentes; os hestoriadores 
Vicetto, Murguía e López Ferreiro, os 
patriotas Faraldo e Brañas, a pensadora 
Concepción Arenal, a escritora Pardo Bazán, 
e por fin o gran Don Ramón, ainda non ben 
descarnado... 
 
Acabo de citar uns cantos bultos da Santa 
Compaña de inmortaes galegos, uns cantos 
nada máis, porque nos dous mil anos da 
nosa hestoria, os bultos cóntanse por 
milleiros. 
 
Dí Oliveira Martíns que ha Hestoria non hai 
máis que mortos e que a crítica hestórica non 
é un debate, senón unha setencia. Pero 
todos sabemos que os mortos da Hestoria 
reviven e mandan sobor dos vivos -moitas 
veces desgraciadamente-, como todos 
sabemos que a mellor sentencia é a que se 
da dispóis d-un debate. Por eso eu gosto de 
poñer a debate a nosa Hestoria, non a nosa 
Tradición, porque si ben é certo que se pode 
compor unha grande Hestoria de Galiza con 
soio recoller as crónicas dos seus grandes 
homes, tamén é certo que ningún d-eles, nin 
todos xuntos, foron capaces de erguer a 
intransferibel automomía moral de Galiza á 
categoría de feito indiscutibel e garantizado. 
Afortunadamente, Galiza conta, para a súa 
eternidade, con algo máis que unha Hestoria 
fanada, conta c-unha Tradición de valor 
imponderabel, que eso é o que importa para 
gañar o futuro. 
 
Cando a Santa Compaña de inmortaes 
galegos, que acaba de pasar por diante da 
nosa imaxinación, se perde espesura d-unha 
foresta lonxana, con esa mesma imaxinación 
veremos xurdir do Humos da terra-nai, da 
terra, da nosa terra, saturada de cinzas 
humáns, unha infinida moitedume de luciñas 
e vagalumes, que son os seres innominados 
que ninguén recorda xa, e que todos xuntos 
forman o substractum insobornabel da patria 
galega. Esas ánimas sen nome son as que 
crearon o idioma que en que eu vos estou 
falando, a nosa cultura, as nosas artes, os 
nosos usos e costumes, i en fín, o feito 
diferencial de Galiza. Elas son as que, en 
longas centurias de traballo, humanizaron o 
noso territorio patrio, infundíndolle a todal-as 
cousas que na paisaxe se amostran o seu 
propio esprito, co que pode dialogar o noso 
corazón antigo e panteita. Elas son as que 
gardan e custodian, no seo da terra-nai, os 
legados múltiples da nosa tradición, os xerms 
incorruptibeis, da nosa futura hestoria, as 
fontes enxebres e purísimas do noso xenio 
racial. Esa moitedume de luciñas representa 
o pobo, que nunca nos traicionou, a enerxía 
coleitiva, que nunca perece, i en fín, a 
espranza celta, que nunca se cansa. Esa 
infínda moitedume de luciñas e vagalumes 
representa o que nós fomos, o que nós 
somos e o que nós seremos sempre, 
sempre, sempre. 
 
Velahí o que eu quería dicir n-este Día de 
Galiza, en loubor da nosa Tradición, por riba 
da nosa Hestoria, a todo-los galegos que 
residen n-esta terra que para nós é a 
segunda patria. E nada máis, amigos e 
irmáns. 
 
Que a fogueira do esprito siga quentando as 
vosas vidas e que a fogueira do lume nunca 
deixe de quentar os vosos fogares. 

Manifesto 

 
As persoas que promovemos esta chamada 
queremos manifestar, perante as institucións 
de autogoberno e como aclaración perante a 
sociedade galega, o seguinte: 
 
1.- O pobo galego ten dereito a que a súa 
lingua propia (orixinaria) sexa oficial a todos 
os efectos no seu ámbito territorial. Os 
usuarios do galego deben desfrutar no seu 
territorio do mesmo status legal que o 
castelán ten no seu. 
 
2.- A situación do galego está moi lonxe de 
ser así. Non desfrutamos de dereitos 
lingüísticos plenos para desenvolver a nosa 
vida diaria con normalidade na nosa lingua 
na nosa terra. Son os falantes do galego os 
que resultan discriminados. É o galego o que 
corre perigo como idioma e os galego 
falantes os que non son debidamente 
respectados. Vivimos unha grande inxustiza 
que é a negación da igualdade e da 
verdadeira convivencia. 
 
3.- Por iso, resulta realmente preocupante 
que, desde Madrid, con apoio de importantes 
medios de comunicación, haxa quen 
pretenda convencer á opinión pública de que 
o castelán corre perigo de desaparición e que 
os seus falantes son discriminados no noso 
país. Esta inversión da realidade ten como 
obxectivo que os falantes do galego non 
teñan dereitos lingüísticos e que os únicos 
deberes para as Administracións públicas se 
vinculen ao castelán. 
 
4.- O verdadeiro problema non está na 
cooficialidade de idiomas como o galego, 
senón na actitude de quen nega a existencia 
de pobos e linguas diferentes no Estado 
español. Esta actitude si é a negación da 
convivencia e da igualdade. O proceso de 
normalización de usos do galego foi lento e, 
até hoxe, insuficiente para garantir o dereito 
a vivir nesta lingua. O que compre é 
respectar a legalidade vixente (Estatuto e Lei 
de Normalización Lingüística) e avanzar con 
cambios legais na dirección da igualdade e 
da convivencia. Xustamente a dirección 
contraria á proposta polos que pretenden a 
imposición do castelán como único idioma 
con dereitos e deberes para os cidadáns en 
todo o territorio do Estado. 
 
5.-. Correspóndelle ao pobo galego, a través 
das súas institucións representantivas, definir 
a política lingüística acorde co criterio de 
cooficialidade e de lingua propia que mesmo 
o actual Estatuto recoñece para o noso 
idioma. Esperamos o compromiso das 
institucións de autogoberno na defensa da 
igualdade plena de dereitos para o galego e 
na aplicación de medidas a favor da 
normalización dos seus usos. Neste labor 
contarán sempre co noso apoio. 
 
6.- Alertamos á sociedade galega para non 
se deixar confundir e instámola a cavilar 
sobre a verdadeira situación do galego no 

propio país.Defendemos un dereito humano 
elemental que nos define, ademais, como 
pobo diferenciado. Debemos ser firmes 
rexeitando todo posicionamento que persiga 
recortar dereitos ou retroceder no cativo 
camiño andado tanto nas administracións 
públicas, como na vida social. 
 
 
Apoios ao Manifesto 
 
 
Pode enviar á Mesa pola Normalización 
Lingüística o seu apoio ao Manifesto: a 
través do fax 981 583 782; por correo 
electrónico amesa@amesanl.org; ou ao 
enderezo postal da entidade (Rúa do Vilar 
15-1º D, 15705 Santiago de Compostela). 
  

 

A exposición "Nós 
mesmos..." chega a Bós 

Aires 

 

Redacción 

 
 
A exposición itinerante Nós mesmos. 
Asociacionismo galego na emigración, 
organizada polo Consello da Cultura Galega, 
a través do seu Arquivo da Emigración, e en 
colaboración coa Secretaría Xeral de 
Emigración da Xunta de Galicia, será 
inaugurada esta tarde ás 18 horas na 
Delegación da Xunta en Bós Aires 
(Arxentina), onde poderá visitarse ata finais 
de agosto. O acto contará coa presenza de 
María Xosé Porteiro, Delegada da Xunta, e 
Manuel Luís Rodríguez González, Secretario 
Xeral de Emigración. Outra versión desta 
mostra pode verse ata o 26 de xullo no 
Centro Galego de Lisboa. 
 

23-07-2008 
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A Bordo do "Castillo 
Olite" 

Castillo Olite (antigo Postishev). Este 
buque foi a tumba de milleiros de 

soldados do bando franquista, a maioría 
deles galegos, na maior traxedia 

naval da historia española. 

 
Mª. Xosé Lamas 

 
Ás veces a lembranza tamén nos xoga boas 
pasadas. Non hai moitos días e non sei moi 
ben a conto de que –supoño que a colación 
de algo escoitado nalgunha reportaxe 
televisiva- comentei en voz alta un 
pensamento: “algo así debeu acontecerlle a 
meu avó no Castillo Olite”, o que deu pé para 
falar co meu interlocutor sobre o caso dese 
barco, as súas circunstancias, en fin, de 
canto coñeciamos sobre o tema. Non 
conformes co que sabiamos, acudimos a 
internet e acadamos unha comunicación que 
un historiador, ate de aquela para nós 
descoñecido, fixo nunha ocasión sobre o 
afundimento do barco. Tamén soubemos que 
o autor, Luis Miguel Pérez Adán, tiña un libro 
sobre ese feito titulado El hundimiento del 
Castillo Olite e subtitulado La mayor tragedia 
naval de la Guerra Civil Española, nunha 
primeira edición de 2004 da editorial Áglaya 
de Cartaxena e que conseguimos facernos 
con el tamén a través da rede. 

O libro, estruturado en seis partes, 
achéganos aos derradeiros días da contenda 
bélica e aos feitos acaecidos naquel marzo 
fatídico de 1939. Describe 
pormenorizadamente o marco xeo-histórico 
onde se desenvolven os feitos: a base naval 
de Cartaxena e a sublevación que tivo lugar 
os días 4, 5 e 6 de marzo dese ano; fálanos 
dos protagonistas, dende o propio Castillo 
Olite e as tropas nel embarcadas ate a 
batería de costa La Parajola, responsábel do 
afundimento; narra os feitos acaecidos (a 
expedición nacional sobre Cartaxena, o 
afundimento, a desaparición do barco e as 
causas do fracaso da "fazaña" de Franco); 
explícanos as consecuencias dos feitos, 
achegándonos ate onde foi posíbel as 
listaxes dos mortos, feridos e prisioneiros, así 
como do sumario e os xuízos; e remata 
dando noticia dos restos do Castillo Olite. 
 
Hai tempo que tiña ganas de pescudar sobre 
o paradeiro do meu avó, ou dos seus restos. 
Era pouca ou case nula a información da que 
dispuña ao respecto, entre ela, o feito de que 
tardaran moito tempo (varios meses) en 
comunicarlle a miña avoa a nova do 
falecemento do seu home “en acto de servizo 
á patria” e o lugar na que acaecera o seu 
pasamento –non, por certo, as 
circunstancias, nin sequera disfrazadas. De 

conversas mantidas con miña nai, acadei 
averiguar que morrera no afundimento do 
Castillo Olite, un barco de bandeira nacional 
“bombardeado, seica por erro, polas forzas 
aliadas nacionais no porto de Cartaxena e a 
poucos días de finalizar a Guerra Civil”. 
Escasa e enganosa era tal información, como 
puiden decatarme coa lectura deste libro que 
comecei polo penúltimo capítulo seguindo 
con avidez, e coa punta do dedo para non 
perderme, as listaxes de mortos, feridos e 
prisioneiros, por ver de atopar o nome de 
Manuel Fernández Balseiro. A miña busca foi 
improdutiva e pasei á derradeira parte 
tentando manter as esperanzas de ler nalgún 
parágrafo a posibilidade de saber algo máis 
sobre meu avó. E atopei esas liñas, pero non 
esperanzadoras, senón todo o contrario: En 
1952, afundido na baía de Cartaxena, o 
Castillo Olite foi vendido para converter en 
material de refugallo a un empresario 
bilbaíno. Durante as primeiras detonacións 
para desfacer o barco, comezaron a saír 
restos humanos á superficie que foron 
depositados no cemiterio de Cartaxena xunto 
cos que xa había do sinistro. Pero eran 
moitos os que aínda ficaban no plan do 
barco, xa sen ningunha protección, e que 
estarían por moito tempo soterrados baixo os 
lodos mariños. Mais esa improvisada tumba 
a 24 metros dende a superficie da auga 
salgada, tamén desapareceu en 2003 baixo 
milleiros de toneladas de formigón co fin de 
realizar as obras de ampliación do macro-
porto de Escombreras. Debaixo desa lousa 
labrada polo avance e desenvolvemento 
económico ou entre os restos anónimos 
devoltos polo mar ao camposanto cartaxinés, 
pois, pode que estea o avó Manuel. 

Non obstante, do que me decatei foi da 
grande cantidade de información que por 
tantos anos se nos ocultou e do manipulada 
–por calquera dos bandos da contenda- que 
estaba a pouca que nos chegou. Souben, 
polo menos, das circunstancias da morte do 
avó, onde pasou as súas últimas horas de 
vida e, incluso, podo adiviñar o que sentiu en 
moitos intres dese tempo. 

A partir do 4 de marzo de 1939, en 
Cartaxena -que durante a Guerra 
permanecera fiel ao goberno republicano- 
subleváronse a maioría dos xefes militares a 
favor do bando nacional, xa que se vían 
derrotados, apoiados por un importante 
sector pro franquista. Ao día seguinte, a flota 
republicana deixa o porto libre para os 
insurrectos. Non obstante, unha unidade de 
élite do exército republicano chegara ás 
aforas da cidade como reforzo. Ao mesmo 
tempo, ante a petición de axuda por parte 
dos sublevados, Franco decidiu unha enorme 
operación de desembarco confiado en que as 
baterías de costa estaban en mans nacionais 
e que o paso ate o porto dos navíos era 
seguro. Pero non era así, pois o exército 
republicano volveu a tomar tanto a cidade 
como as baterías de defensa costeira. 
Mentres tanto, en Castellón, no mediodía 
deste día 5, a División nº 83, que pertencía 
ao Corpo de Exército de Galiza, descansaba 
(seica que para a tarde estaba anunciada 
unha tourada para entretemento das tropas) 
cando recibe a orde de dirixirse con urxencia 
ao porto de Grao e ir embarcando nos 
buques a disposición cara Cartaxena para 
reforzar aos insurxentes e asegurar a base. 
O Castillo Olite foi o último en saír do porto, 
ás dez da mañá do día 6, con 2112 persoas 

a bordo. Era un barco en boas condicións, 
pero cun “pequeno problema técnico”: non lle 
funcionaba a radio e coa présa dos feitos non 
daba tempo a arranxala; co que saíu de porto 
xa incomunicado. O resto da flota – case a 
totalidade da que dispuña o bando nacional 
naquel momento, preto de 30 barcos, no que 
navegaban unhas 20.000 persoas- 
comunicada entre si, tivo acceso á 
información do estado da base de Cartaxena, 
pois eran coñecedores de que volvera a 
mans republicanas, entre outras cousas, 
porque os avíóns nacionais que a 
sobrevoaban eran atacados polo exército 
hostil. Non tardou, pois en recibir a orde de 
volver ao porto de saída en retirada. Mais o 
Olite, proseguiu o seu camiño a cegas. 
Cando estaba á altura da illa de 
Escombreras, un hidroavión nacional de 
recoñecemento quixo facerlle sinal de que 
recuara, pero a tripulación do barco coidou 
que era unha manobra de saúdo e de 
confirmación de que se podía entrar sen 
problema no porto. Só ao emproar a bocana 
do porto se decatou de que o resto da flota, 
que tiña que ter chegado con anterioridade, 
non se vía por ningures e, por se isto non 
abondaba recibiron un disparo dende o 
pequeno canón dun peirao. Virou entón o 
rumbo de súpeto, non sen antes producirse 
unha situación de fondo desconcerto tanto 
nos mandos como no resto da tropa, pero 
non lle deu tempo a alonxarse. Dende a 
batería costeira de La Parajola saíu un 
primeiro disparo que fixo auga, seguido dun 
segundo que impactou xusto na ponte do 
barco, debaixo da que ía cargada toda a 
munición que estoupou nese intre partindo o 
buque en dous e precipitando o seu 
afundimento, cando eran as 10 da mañá 
segundo a hora do bando nacional, as 11 
polos reloxos republicanos, do día 7 de 
marzo de 1939. 

 
Mais, non me dou por rendida. Sei que 
nalgún arquivo agochado, no medio de 
milleiros de documentos antigos, pode estar 
o nome do meu avó xunguido a unha historia 
que aínda descoñezo. 

 
 
Pérez Adán, Luís Miguel 
El Hundimiento del Castillo Olite  
Ed. Áglaya, 2004 
 

22-07-2008 
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Dando novas de Silvia 
Mistral (1914 – 2004) 

 
 

Manolo Roca  

 
En novembro de 2004 lin en La Voz de 
Galicia: “Fallece la escritora de origen gallego 
Silvia Mistral ”. Nunca dela escoitara falar; lin 
aquelas liñas que informaban de quen foi e 
así entereime de que, anque nada en Cuba, 
vivira de nena en Vilalba e morrera en 
México D.F.; a curiosidade levoume a querer 
saber algo máis dela...  
 
O seu nome era, en realidade, Hortensia 
Blanch Pita . Filla de catalán e galega, naceu 
en Cuba en 1914. e viviu varios anos en 
Vilalba (supoño que cos seus avós maternos) 
até que en 1926 volveu á illa caribeña.  
En 1931 regresou a España e estableceuse 
en Barcelona, como traballadora dunha 
empresa da industria química... pero as súas 
grandes paixóns vitais foron a literatura e o 
cine. Aos 18 anos comezou a colaborar no 
suplemento literario de Las Noticias e en El 
Día Gráfico; axiña publicaría tamén críticas 
de cine nas revistas Popular Film, Proyector 
e Films Selectos.  
 
En xullo de 1936 íase facer cargo da sección 
de publicidade da Paramount, pero o 
estoupido bélico truncou as previsións e 
seguiu a traballar como axudante na industria 
química. No tempo da guerra incivil española 
as súas colaboracións literarias apareceron 
na revista Umbral (ilustradas por José Horna 
e por Viejo) e ademais escribiu crónicas da 
guerra en La Vanguardia (entón colectivizada 
por CNT e UGT); unha delas (a do éxodo de 
Teruel) ilustrouna a fotógrafa Kati Horna, con 
quen seguiría a colaborar no exilio. Neste 
tempo bélico escribiu tamén varios contos e 
foi secretaria da revista Nuevo Cinema.  
 
En 1939 exiliouse nun pobo mineiro do Gard 
(Francia) e comezou a escribir Diario de una 
refugiada, a súa obra fundamental. Nela 
relatou os seus últimos días en Barcelona (o 
libro comeza coa súa saída cara ao exilio o 
24 de xaneiro de 1939, cando traballaba 
nunha distribuidora cinematográfica) e a 
dureza do desterro, detallando polo miúdo o 
paso pola fronteira francesa de Port Bou o 

día 5 de febreiro de 1939 e o cru trato que 
recibiron as persoas exiliadas no campo de 
concentración de Argelés sur Mer:  
 
Una playa inmensa, y nada más. Ni caseta, 
ni agua, ni comida, ni enfermeros, ni 
medicina. Sólo la arena y el mistral. Y los 
senegaleses. Altos y negros, semejan niños 
a los que se ha dado un fusil y un uniforme y 
una orden de matar.  
 
Dous meses e dez días despois do remate 
de guerra española, grazas ás xestións 
humanitarias do presidente de México Lázaro 
Cárdenas, saíu no barco Ipanema do porto 
de Pauillac, rumbo a Veracruz. Nese barco ía 
tamén o home que compartiu con ela toda a 
vida (até a morte en 1997, con 91 anos): 
Ricardo Mestre , militante da CNT e da FAI, 
infatigable defensor do ideario libertario e 
teimoso impulsor da república das letras: 
fundou xornais, dirixiu revistas e puxo a 
andar proxectos editoriais.  
 
A moi recoñecida crónica de Silvia Mistral 
sobre o inicio do exilio de moitas persoas 
republicanas (Diario de una refugiada) 
publicouse inicialmente en oito “entregas” na 
revista Hoy, con ilustracións do sevillano 
Francisco Carmona. En 1940 saíu do prelo 
da Editorial Minerva (que fundou Ricardo 
Mestre) como libro, con prólogo do poeta 
León Felipe : "Éxodo. Diario de una refugiada 
española". Ademais de ser a primeira 
testemuña, está considerado un dos libros 
máis fermosos dos que describen o exilio, 
escrito nun tempo de feridas aínda moi 
abertas e de moi pouca esperanza. Nel tivo 
unhas palabras de lembranza para Galicia 
(ao fío da descrición do paso do Ipanema 
fronte á nosa costa) e recolleu a expresiva 
imaxe das persoas galegas que, no camiño 
do exilio de Francia ao exilio de México, 
botaron ao mar esta mensaxe nunha botella:  
Á vista de Fisterre, recibe, pobo galego, o 
saúdo garimoso dos que neste intre dooroso 
van care o exilio. Non perdades esperanzas. 
Mantede o esprito ergueito, que non tardará 
en cair o treidor que perante tres anos 
encheu de mortos Galiza e de loito os seus 
fogares. VIVA GALIZA CEIBE. VIVA 
REPUBRICA. ABAIXO FRANCO.  
 
No II Coloquio Internacional: La literatura y la 
cultura del exilio republicano español de 
1939, Neus Samblancat Miranda  presentou 
unha interesante comunicación sobre Éxodo. 
Diario de una refugiada español; publicouse 
en A Habana en xuño de 2000. Outro traballo 
semellante do mesmo autor saíu do prelo en 
Sevilla (decembro de 2000) en: 
Renacimiento. Revista de Literatura.  
 
En México, Silvia Mistral publicou algúns 
contos na revista Aventura, varias crónicas 
mexicanas ilustradas por Kati Horna.e 
Madréporas, que ilustrou Ramón Gaya. 
Escribiu tamén varias “novelas rosa” para a 
colección Delly (que asinaba con seudónimo, 
como outras exiliadas ilustres: María Luisa 
Algarra, Ana María Muriá...) entre as que 
Violetas imperiales acadou especial éxito; a 
esta obra seguíronlle: La cola de la sirena, El 
niño de la banda e La cenicienta china. 
Retomou a crítica cinematográfica, desta 
volta na revista Arte y Plata, foi columnista do 
matutino Excelsior e colaborou na 
publicación anarquista cubana El Libertario 
(unha das últimas publicacións clausuradas 
polo goberno de Fidel Castro).  

En 1988 publicou La bruja vestida de rosa, 
libro pensado na infancia que trata dunha 
muller que desexa converterse en bruxa.  
 
Á súa morte (en agosto de 2004) a edición 
dixital de Rojo y Negro, voceiro da 
Confederación General del Trabajo (CGT), 
dedicoulle unha fermosa necrolóxica e 
Antonina Rodrigo publicou un belido obituario 
en El País do 22 de agosto que remata así:  
 
Son tantos los escritos de Silvia Mistral. 
Primero, para sobrevivir; después, para 
enseñar y construir y, algo esencial, para que 
no se olvide por lo que luchamos.  
 
Calquera día escribirei nesta praza vilalbesa 
dixital sobre outra viaxe en barco no tramo 
final da nosa guerra incivil...para ir dar a un 
campo de concentración de persoas que 
fuxían da España franquista.  
 
É tamén unha muller...e viviu varias décadas 
con nós, en Vilalba. Por sorte, aínda nos 
pode contar esa dura experiencia. Era unha 
nena daquela... e estivo a piques de caer á 
auga desde a cuberta do barco que a levaba 
de Asturias a Francia.  
 
Ben sei que o prometido é débeda. 
Pagareina axiña. 
 
 

 
Nenos camiño do exilio. 1939  

Algo máis ca lembranza 

Xosé Mª. Felpeto 

 
Nos tempos que andamos vén preocupando 
e ocupando a algúns colectivos sociais, 
políticos e culturais a recuperación da 
chamada memoria histórica, patrimonio que 
pertence á colectividade e que ninguén ten 
dereito a ocultar por moito que en ocasións 
non guste a certos sectores, cómplices, por 
aquilo de que remexer no pasado poder facer 
rexurdir vellas xenreiras ou xerar 
comparacións que non conveñen.  
 
Pero abofé que, en xeral, na opinión de quen 
isto escribe, a recuperación antedita resulta 
sempre impagábel aos seus valedores. Sería 
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posíbel, por exemplo, dar conta duns 300 
cruceiros e cruces do Concello de Vilalba, 
moitos deles roubados, destruídos ou ocultos 
entre toxeiras ante a impericia e a 
insensibilidade oficial, ou apreciar na súa 
medida medio cento de ermidas e capelas, 
mostra evidente todo elo do pasado histórico-
artístico, sen a iniciativa e a agarimosa 
dedicación de Ramón Guntín Currás e 
Santiago García Cillero? Seguiría condenado 
ao esquecemento Francisco Vega Ceide 
(Francisco da Fientosa) de non ser pola 
xenerosa disposición de Emilio Sinde Nieto, 
depositario da súa obra inédita, e o 
exhaustivo labor de investigación do profesor 
Ricardo Polín? Teriamos nas nosas mans 
case toda a colección de Faro Villalbés de 
non ter existido xente 
que mesmo con 
evidente risco vital a 
agachara con agarimo 
entre o po dalgún 
faiado e que herdeiros 
dese legado 
permitisen 
altruistamente a súa 
edición facsimilar? 
Son algúns exemplos 
illados, mais un coida 
que significativos e 
que veñen demostrar sen dúbida que o pobo 
que esquece a súa memoria vén perder a 
súa identidade, como alguén acertadamente 
ten dito.  
 
Nesta liña de razoamento, a exposición de 
fotografía Tal como eramos, que se mostra 
periodicamente na Casa da Cultura de 
Vilalba organizada polo Instituto de Estudios 
Chairegos, vén nalgunha medida tentar 
recuperar parte desa memoria, esta vez 
dende un punto de vista gráfico, coa sa 
intención no só de recordar senón tamén de 
aprender algo dela e con ela. Resulta 
certamente gratificante contemplar rostros 
que se emocionan cada vez que o furabolos 
do observador ou da observadora con mellor 
memoria fai indicacións sobre a evolución da 
paisaxe rural, urbana ou humana, suscitando 
entre o seu auditorio todo tipo de opinións ao 
respecto. “Mira ti que mágoa esta vista que 
non volverá!” –comenta unha señora xa 
entrada en anos diante dunha fotografía de 
Vilalba, tomada dende o alto de Mourence, 
tras da Madalena, que amosa como a 
sensatez urbanística homenaxea dende unha 
óptica inferior á torre do Castelo ou á Igrexa 
de Santa María-. “Ves, aí fun eu á escola de 
don Félix, e aquí, entre as árbores, arredor 
do palco da música, xogabamos ás quedas, 
colliamos castañas no seu tempo, poñiamos 
a nosa ilusión nas rifas das tómbolas ou 
viñamos ver ao Barriga Verde polo San 
Ramón” –recorda con nostalxia outro 
visitante ante unha imaxe da vella Alameda 
que algún irresponsábel arboricida fixo 
desaparecer-. “Mira, esta señora fixo por 
moita xente máis do que podía e ca quen 
podía, e nunca a súa man dereita soubo do 
que obraba a esquerda, por iso non 
transcendeu, coma noutros casos que 
reciben recoñecementos dos que non son 
merecentes” –comenta polo baixo unha 
terceira persoa que parece ter coñecido ben 
a vida e obra de María dos Castros-. E coma 
estes, múltiples e suxestivos comentarios.  
Calquera espectador minimamente atento e 
interesado pode doutorarse axiña ante o 
didactismo, seguramente involuntario nalgún 
caso, de quen goza do privilexio vivo da 

lembranza e da valoración racional do que foi 
e xa non é.  
 
O Instituto de Estudios Chairegos tenta con 
estas mostras gráficas non só amosar 
recordos dun pasado en xeral máis 
humanizado e culturalmente enriquecido para 
a época, senón tamén espertar conciencias 
sobre algunhas desfeitas que a 
irresponsabilidade, a despreocupación, a 
neglixencia ou o desinterese de persoas e/ou 
institucións, por acción ou omisión, 
permitiron. Testemuñas de cambio, exposta 
en 2007, reflicte esta clara evidencia. Vilalba 
e a Chaira merecen algo máis de respecto.  
 
Pero estas exposicións, que non supoñen 

máis ca unha 
pequena parte 
dos xa milleiros de 

fotografías 
achegadas, non 
serían posíbeis de 
non ser pola 
xenerosidade de 
máis dun cento de 
persoas e/ou 
familias que 
confiaron no 
IESCHA, que as 

puxeron ao noso dispor sen reparo algún e 
que quixeron compartir con nós, e coa 
sociedade en xeral, lembranza e 
sensibilidade. Sen a súa colaboración todo 
isto non sería posíbel e con ela seguro que 
máis xente axudará a seguir facendo camiño 
para que esa memoria non esmoreza.  
 
Para toda esta xente a nosa inmensa 
gratitude.  

Presentación do novo 
libro de Alvite en 
Compostela 

Mike Richardson, José Luís Alvite e 
Moncho Paz (Foto: Perfecto Conde) 

 
Redacción 

 
Na noite de onte tivo lugar en Compostela a 
presentación do terceiro libro do xornalista 
José Luís Alvite, Áspero y sentimental (Ézaro 
Ediciones, 2008). O acto tivo lugar no Club 
de Jazz Dado Dadá e reuniu a máis de 
cincoenta amigos, admiradores e 
coñecedores do seu peculiar universo. O 
libro foi presentado polo xornalista Lorenzo 
Díaz e o director xeral da editorial, Alejandro 
Diéguez, que deron algunhas pinceladas 
sobre o autor e a súa última obra. En Áspero 
y sentimental, Alvite describe a súa propia 
vida cunha crudeza similar á que soe 
empregar para referirse aos personaxes do 

Savoy. Irónico e pesimista, introdúcenos no 
seu universo nocturno e fálanos da súa vida 
e do seu contorno, na realidade e na ficción, 
sen que -en moitos dos casos- saibamos se 
os protagonistas pertencen a un mundo ou a 
outro. 
 
Fiel retratista dos recunchos máis 
descoñecidos da alma humana, Alvite da 
novamente testemuña do seu característico 
estilo, co que xa sorprendeu á crítica e ao 
público nos seus anteriores libros, tamén 
editados por Ézaro: Historias del Savoy 
(2005), con prólogo de Carlos Herrera e 
epílogo de David Gistau; e Almas del nueve 
largo (2007), con prólogo de Lorenzo Díaz e 
epílogo de Perfecto Conde. Recomendamos 
a leitura da triloxía. 

17-07-2008 

Adeus a Virxílio Viéitez  

 
 

Paulo �aseiro 

 
 
Virxilio Viéitez (Soutelo de Montes, 1930), un 
dos máis destacados e, até hai pouco tempo, 
descoñecidos fotógrafos de Galiza, finou a 
pasada semana aos 78 anos de idade. 
 
De formación prácticamente autodidacta, 
como fotógrafo comercial retratou toda a vida 
da Terra de Montes entre os anos 50 e 70, 
deixándonos un precioso material que o sitúa 
á altura dos mellores artistas do século XX.  
 
Desbotou o estudo como fondo para o retrato 
e fotografou as personaxes no seu entorno 
habitual, compoñendo unha fermosa 
descrición plástica do tempo que lle tocou 
vivir. Son maxistrais os seus retratos con 
fondos ou elementos vexetais, dende unha 
verza a un ramo de flores, ou os que teñen 
como fondo os inmensos “haigas” dos 
emigrantes que retornaban á terra 
presumindo de prosperidade. Así, case toda 
a súa obra é exterior, cun forte dominio da 
composición e da iluminación, e a pesares de 
seren imaxes dunha case total frontalidade e 
estaticidade, consegue lograr unha grande 
expresividade nos suxeitos 

18-07-2008 
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que retrata. Hai tamén en toda a súa obra 
unha saudade que Viéitez trataba de capturar 
alén do retrato da persoa, o que lle dá unha 
forza especial. 
 
O mesmo Virxilio declaraba en 1998 a A 
Nosa Terra: “A min gostoume sempre a 
fotografia natural non as poses pactadas. 
Estudaba á xente e o seu carácter , miraba 
as luces e procuraba sacar a realidade da 
vida.Despois coa técnica de laboratório 
tentabas sacar aquela vida que tiña a foto 
para fóra. É certo que coñeciamos moi ben 
os materiais e que, en certo sentido, os que 
se usaban en branco e negro eran mellores 
que os de hoxe”. 
 
A súa obra comezou a ser apreciada pola 
crítica a raíz da exposición organizada hai 
dez anos pola Fotobienal de Vigo, que 
comisariou a súa filla Henriqueta, e foi 
estudada e posta en valor polos profesores 
Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal. 
 
Fotografía superior: Último retrato de 
Virxilio. Keta Viéitez 

Fotografía inferior: Virxilio Viéitez 

Política Lingüística 
selecciona profesores 
lectores de galego para 
dez universidades de fóra 

de Galicia 

 
 

Redacción 

 
A Secretaría Xeral de Política Lingüística 
culminou a selección de dez profesores 
lectores de Lingua, Literatura e Cultura 
galegas que se incorporarán a centros de 
estudos galegos existentes en universidades 

de España e do estranxeiro. Para estas 
prazas, recibíronse solicitudes por parte de 
preto de 30 persoas.  
 
Estes lectores actúan como reforzo neses 
centros e, como complemento á súa 
actividade formativa, responsabilízanse de 
tarefas de docencia, investigación e 
promoción da Lingua, a Literatura e a Cultura 
galegas. Cinco das bolsas que vai adxudicar 
Política Lingüística son para universidades 
do Estado español, concretamente para a 
Complutense de Madrid, a Universidade de 
Barcelona, a de Granada, a de Murcia e a de 
Deusto, en Bilbao. As cinco restantes 
correspóndense coas facultades de 
Heidelberg, en Alemaña; Algarve de Faro e 
Minho de Braga, en Portugal; e Padua e 
Roma, en Italia.  
 
A comisión encargada de valorar os méritos 
e de facer as entrevistas da fase definitiva 
está presidida pola Subdirectora Xeral de 
Política Lingüística, Cristina Rubal, e dela 
forman parte, entre outros membros, os 
responsables dos centros de estudos 
galegos nos que se van incorporar os dez 
lectores mencionados.  
 
As persoas seleccionadas serán nomeadas 
para unha primeira estadía que abranguerá o 
curso académico 2008-09. Este período 
inicial poderase ir renovando sucesivamente 
por cursos académicos, ata completar unha 
estadía máxima total de tres cursos. Os 
nomeamentos faranse efectivos con data de 
1 de outubro deste ano. 
 
Os lectores que se incorporarán a centros de 
estudos galegos situados en universidades 
de España percibirán no 2008 unha 
asignación mensual de 1.124 euros, mentres 
que os que impartirán docencia no 
estranxeiro terán unha asignación ao mes de 
1.277 euros.  
Os resultados da selección destes dez 
lectores sairán publicados no taboleiro de 
anuncios e na páxina web da Secretaría 
Xeral de Política Lingüística, así como no 
Diario Oficial de Galicia.  

A Praga de Vicente Risco 

 
Mario Paz González 

 
Hai autores aos que sempre é preciso voltar: 
Montaigne, Kafka, Pessoa... e a xeración 
“Nós”. Repasar a obra de, por exemplo, 
Vicente Risco serve para decatarse de que 

quizáis non é popularmente tan coñecida 
frente á de Castelao ou Otero Pedrayo. 
Calquera sabe hoxe en día quen foi, pero 
non todo o mundo ten coñecemento da 
amplitude dunha producción que vai moito 
máis aló d’O porco de pé.  
 
Dos seus libros prefiro especialmente 
Mitteleuropa, a crónica da viaxe que fixo por 
Europa Central entre maio e setembro de 
1930 e que foi publicando de xeito 
intermitente na revista Nós de xullo de 1930 
ata o ano 1935. Mitteleuropa é, máis que 
nada, unha sorte de diario. Din que a lectura 
de escritos biográficos doutros tempos 
axúdanos a comprender o noso. Pode ser. 
As crónicas de viaxe teñen, por riba, ese 
doce exotismo que as achega dalgún xeito 
impreciso á literatura fantástica. “Marco 
Polo”, dicía Borges, “sabía que o que 
imaxinan os homes non é menos real que iso 
que chaman realidade”.  
 
Resulta curioso ir tras os pasos de Risco por 
Berlín, Praga ou Viena. Ata hai algo de 
entrañable nese individuo de case cincoenta 
anos, con pinta de “húngaro” (segundo lle din 
repetidas veces), de sabio despistado que 
percorre as rúas, entra e sae de restaurantes 
e cafés, debuxa nos museos e se alporiza ou 
se divirte con todo aquilo que excita a súa 
imaxinación ou a súa sempiterna curiosidade. 
As opinións que vai desgranando sobre 
calquer tema resultan a miúdo categóricas, 
contradictorias e nalgúns casos, para un 
lector de hoxe en día, probablemente 
inxenuas, pero sempre cheas dunha grande 
agudeza e clarividencia. Non dubida en 
atreverse con todo: marxismo, americanismo, 
cosmopolitismo, nacionalismo, militarismo, 
nacionalsocialismo, antisemitismo... O Art 
Nouveau de Praga ou a igrexa de San Carlos 
Borromeo, en Viena, sorprenden de súpeto 
coma dúas das súas máis enconadas fobias.  
A parte do periplo que se desenvolve en 
Praga é a miña preferida. Se Berlín 
despertaba no seu maxín a lembranza de 
Vigo, da Praza Maior de Ourense ou de 
Allariz, as rúas de Praga que percorre 
febrilmente desde a súa chegada, coas súas 
(respeto en todas as citas as pecularidades 
lingüísticas do orixinal) “tenduchas coma as 
nosas, chafalleiras e algunhas pouco limpas, 
cristaleiras pequenas istaladas nas fenestras 
baixas, artesanos traballando nos 
currunchos, e todo tan familiar e á confianza, 
que se non fora polas casas barrocas, 
Renacemento e século XIX con cúpulas nas 
esquinas, aquelo semellaba unha gran 
Ribadavia”. Nesa Praga máis acolledora, 
sinxela e chea de xente pouco fachendosa, 
lonxe do “artificialismo e ordeanza de Berlín”, 
un “semella que se atopa na casa”, chegará 
a dicir. As comparacións coa súa terra 
lonxana (que o acompañan na viaxe desde 
que entra en Castela) intensifícanse agora: a 
cerámica de Bohemia (que lle lembra a de 
Sargadelos), os santos das igrexas, as gaitas 
do Museo Etnográfico ou a cuestión 
lingüística: “Decátome de que a situación real 
dos idiomas, en Praga [alemán e checo], vén 
ser a mesma que sería nas vilas galegas se 
o galego fora a língoa oficial”.  
 
No eido exclusivamente literario compre 
salientar algo. Cando Risco estivo en Praga, 
Franz Kafka (home dalgún xeito “inadaptado” 
e “con espírito”, coma os da Xeración “Nós” e 
de quen vén de cumprirse o 125.º aniversario 
do seu nacemento) levaba morto só seis 
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anos. Isto quere dicir que, naquel verán de 
1930 non só a súa obra non acadara apenas 
repercusión algunha, senón que os seus 
pais, as súas irmás, os seus cuñados, a 
derradeira compañeira, Dora Diamant, os 
amigos, coma Max Brod, os compañeiros de 
traballo... aínda andaban pola cidade do 
Moldava. Concretamente os pais morrerían 
en 1931 (Hermann) e 1934 (Julie); as irmás, 
coma tantos outros xudeus, nos campos de 
concentración nazis anos despóis. Pode ser 
que Risco cruzase con eles nos seus paseos 
polas rúas da Cidade Vella, onde vivían 
frente a esa igrexa de San Nicolás que tanto 
lle chamou a atención. Na rúa Celetná, que o 
ourensán non pode evitar comparar coa 
Caldereiría de Compostela, estivo a tenda do 
pai de Kafka. De ter falado con él ou coa nai, 
poderían terlle dito que un irmán dela, Alfred 
Löwy (morto en 1923), vivíu en España e foi 
nada menos que director da Compañía de 
Explotación dos ferrocarrís de Madrid a 
Cáceres e Portugal. Quen nos di que algún 
deses homes que Risco describe na Alte-Neu 
Synagoge, “de chapeu craro e bigote 
recortado”, non podería ser Max Brod, da súa 
mesma idade, que sete anos despóis 
publicaría unha biografía do amigo morto e 
adicaría parte da súa vida a difundir a súa 
obra, e que en 1939 emigraría 
definitivamente do reino de Bohemia?  
 
En fin, todo isto non é máis que un xogo que 
non pretende saír do eido da pura 
especulación, quizáis porque unha cidade 
coma Praga se presta profundamente a elo. 
Calquera pode preguntarse, coma fixo 
Angelo Maria Ripellino, se Praga existe en 
realidade ou “tratase, máis ben, dun país 
imaxinario”. A literatura de viaxes tamén 
permite adicar terreo a estes xogos, coma xa 
dixemos máis arriba.  
 
Se unha cousa produce desacougo é pensar 
o que se lles ía vir por riba a esas fermosas 
cidades e a esas xentes en poucos anos. Nin 
siquera Risco, coa súa lucidez extrema 
semella intuilo. Cando na Viena imperial que 
tanto o sorprende le na prensa novas do 
mundo, coma a revolución arxentina, as 
loitas dos fascistas italianos, o lento ascenso 
dos nacionalsocialistas... a quietude das 
amplas rúas da capital austriaca lévano a 
reflexionar sobre “se val ou non a pena de se 
apaixoar pola cousa púbrica ata o punto de 
por ela matar e morrer”. Afortunadamente a 
Europa de hoxe non é a de hai un século, 
aínda que, ás veces, as declaracións dalgún 
político irresponsable podan facernos crer o 
contrario. Vendo a evolución dos feitos 
históricos naquel tempo, podería pensarse 
que quizáis, a mediados do século XX, 
despóis das terribles confrontacións bélicas 
que o sacudiron, se o continente europeo 
fose unha sóa persoa, teríase interrogado 
sobre sí mesmo do mesmo xeito que o facía 
o protagonista da primeira novela de Lobo 
Antunes, Memória de elefante, ao 
preguntarse: “Cando é que eu me fodín?”.  
 

 
0 comentarios  

Rumores de diaños 

 

Paulo �aseiro 

 
O rumor, como a lenda urbana, é fillo carnal 
da tradición oral, do mito, da lenda como 
bagaxe cultural das sociedades pre-
modernas. Son explicacións do mundo 
sinxelas, accesíbeis e baratas que calman a 
anguria do individuo fronte a un medio 
ambiente que o acongoxa, que non controla, 
que escapa das súas escasas posibilidades 
de intervención. 
 
Hoxe recompilamos, atesouramos e 
celebramos a tradición oral como cerne da 
nosa identidade, do mesmo xeito que a 
música, a arquitectura ou os oficios 
tradicionais. Porén, non pretendemos vivir 
ancorados nesa tradición. Os cativos non 
queren ser zoqueiros, a ninguén se lle pasa 
pola cabeza vivir nun chozo con lareira e sen 
calefacción, e tampouco hai quen ande á 
procura da viga de ouro soterrada polos 
mouros cabo doutra de alcatrán (é curioso 
que os “nosos” mouros xa inventaran o 
sistema binario na mitoloxía popular). 
 
Sen embargo, aí está o rumor como motor da 
transmisión de información, sobre todo nos 
pobos pequenos, nas vilas e aldeas onde 
todos nos coñecemos pero, por lóxica, é 
imposíbel procesar tanta información verídica 
e contrastada como precisaría a nosa 
curiosidade. Así, calquera pequeño detalle 
sen trascendencia xera moreas de conversas 
que van adaptando a información orixinal ao 
gusto do usuario, alonxándose 
progresivamente da realidade e deformándoa 
aos ouvidos da xente á medida que se 
espalla. 
 
O peor é cando o rumor nace de xeito 
malicioso, espallado, como dicía a miña aboa 
Amparo, polo Demo, coa firme intención de 
causar dano. Porque Satán, é cousa sabida, 
adopta mil disfraces: pode aparecer como 
unha moza loira ou como peón de albanel 
con barriga cervexeira. Pode ter bigote ou 
non, segundo lle pete, mais está probada a 
súa querencia polos adobíos pilosos na face, 

como nos transmite toda a iconografía dos 
últimos dez séculos. Pero, invariábelmente, 
Mefistófeles aparece onde non o chaman, 
causa o maior dano posíbel e despois 
desaparece tal e como chegou, de súpeto e 
pola porta de atrás, deixando o seu peculiar 
olor a xofre. 
 
Non son persoa crente, non vaian pensar. 
Máis ben non. Gústame ás veces darlle un 
descanso á Razón, apearme dun mundo 
moderno que tanto lle debe a Rousseau, a 
Voltaire e a Montesquieu, e recrearme coas 
sombras da Caverna platónica na certeza de 
que, afortunado de min, hei saír fora cando 
me pete. Sen embargo, non me pregunten 
por que extraordinaria razón, a educación 
católica que con tanto esforzo trataron de 
inculcarme perdeu a batalla hai moito tempo 
fronte a unha visión do mundo, unha ética 
máis ben, de corte luterano, na liña das 
trazas básicas estudadas polo xigante Max 
Weber na súa obra máis clásica: o traballo é 
bo en si mesmo para a dignificación do 
individuo á marxe do enriquecemento 
persoal, o racionalismo debe ser un 
compoñente básico da nosa conduta, a 
austeridade e o ascetismo son dúas virtudes 
capitais, como tamén a honradez como 
principio; o valor da palabra dada mide o 
valor da persoa e a sinceridade é a mellor 
bandeira. 
 
Así que, “ladran, luego cabalgamos”. As 
persoas vítimas do rumor malicioso adoitan 
ser aquelas que non se conforman, as que 
anceian mellorar e progresar, non sempre de 
xeito egoísta. O tempo remata por colocar a 
cada quen no seu sitio, e a Razón mata ao 
rumor pedíndolle probas, papeis, 
comprobantes, levándoo ante a xustiza e 
reclamando Xustiza, con maiúscula, con 
garantías, con dereitos. A modernidade hai 
tempo que pechou as portas do inferno e 
tirou a chave, e se cadra por iso Lucifer 
deambula sen rumbo. Aínda ha morrer de 
frío. 

Enciclopedia Galega 
Universal on-line 

 
 

Redacción  

 
Desde onte, xoves 10 de xullo, ás nove da 
mañá está na rede a Enciclopedia Galega 
Universal (EGU) que poderá consultarse de 
xeito gratuíto, cando menos ata o 8 de 
outubro.  
O proxecto xurdíu da editorial Ir Indo, dirixida 
por Bieito Ledo Cabido e conta co apoio das 
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Consellarías de Cultura e de Educación e 
das Secretarías de Política Lingüística e de 
Emigración da Xunta de Galicia.  
As máis de 200.000 entradas 
permanentemente actualizadas poden 
consultarse en catro idiomas: galego, 
castelán, inglés e portugués. Entre os 
contidos da EGU atópanse abundantes 
arquivos multimedia, vídeos, imaxes 
animadas, audio e voz o que permite escoitar 
a información que apareza na pantalla co fin 
de resultar accesible a persoas con 
discapacidade. Inclúe tamén abundante 
material didáctico, xogos e concursos.  
Quizáis unha das características máis 

importantes desta iniciativa é a de poder 
ofrecer, coma sinalou Ramón Villares, 
presidente do Consello da Cultura Galega, 
unha información capaz de "unir credibilidade 
con universalidade", algo non sempre doado 
na rede.  
 
O ambicioso do proxecto fai que a súa 
sostenibilidade non sexa doada aínda que 
conte con as axudas oficiais citadas. Por elo, 
a editora non descarta ir na procura de novas 
fontes de financiación para evitar que suceda 
o mesmo que co seu Dicionario de Galego 
on-line que tivo que seres retirado logo de 
que quedase deserta a convocatoria dun 
concurso público para apoialo.  

Galicia en perigo de 
incendio 

 
 

Redacción 

 

Tal e coma, desgrazadamente, ven 
sucedendo nos últimos anos, Galicia volta a 
ser de novo unha das comunidades (xunto 
con Castela e León e Extremadura) con máis 
risco de incendio neste verán que ten 
comezado.  
Isto é a conclusión á que chegou Adena no 
seu Incendiómetro 2008, no que analizan, 
unha vez máis, os riscos e o tipo de previsión 
que se está a levar a cabo en diferentes 
lugares da península e as illas. Frente a 
Galicia e outras, temos o caso de 
comunidades, tamén do Norte, coma País 
Vasco, Navarra, Murcia, Baleares, A Rioxa 
ou Madrid, onde o risco é moito máis 
limitado.  
Non deixa de chamar a atención o feito de 
que estudios coma este revelan que, aínda 

que, a nivel xeral, ten mellorado o campo da 
prevención na última década, o número de 
incendios foi crecendo de xeito exponencial 
no mesmo periodo de tempo dándose coma 
causas delo o considerable aumento do 
material combustible nos montes, así coma a 

crecente despoboación do rural, que fai que 
o interés dos políticos cara este medio 
decreza.  
A conclusión é que fai falla máis inversión e 
máis prevención para frear o que, unhas 
veces por vandalismo e salvaxismo, outras 
por descuido ou desinterés, supón unha 
grande perda de riqueza paisaxística, 
ambiental e, por que non, tamén cultural. 

Resóns vilalbeses de comezos 
do século XX  

 
 

José-Luís �ovo Cazón 

Nos anos iniciais do século XX, Vilalba, xa 
daquela capital da Terra Chá, espertou dun 
longo sono, no que permanecera aletargada 
dende os escuros séculos da Baixa Idade 
Media. 
 
Logo de recuperar a súa vitalidade, 
proseguiu expandíndose polo espazo 
extramuros seguindo os vieiros das novas 
estradas de Rábade, Mondoñedo, Ferrol e 
Meira, abertas previamente ao longo da 
segunda metade do século XIX. 
 
O incremento da súa poboación, que pasou 
dos mil cincocentos cincuenta e catro 
habitantes, en 1900, aos mil novecentos 
setenta e cinco, en 1910, propiciou a 
construción dunha nova igrexa parroquial, en 
substitución do anterior edificio románico, 
vello e semiderruído. Así mesmo, a 
desamortización, en 1808, dos seculares 
hospitais de San Lázaro e Santa Catarina, 
privou á Vila destas dúas institucións que 
tantos beneficios prestaran no pasado aos 
lacerados, pobres e peregrinos. Ao cabo 
dunha centuria, os vilalbeses decatáronse da 
necesidade de erguer un novo hospital-asilo. 
Contaron para isto coas achegas económicas 
de moitos emigrantes a Ultramar e dos 
propios habitantes de Vilalba e da súa 
contorna. 
 
Por aqueles xa afastados anos, chegaron á 
nosa Vila Alta outros avances decisivos: a luz 
eléctrica, os muíños movidos por este tipo de 
enerxía e o teléfono. O alumeado eléctrico, 
en substitución dos farolillos japoneses, foi 
posibles grazas ao fornecemento da 
electricidade xerada no salto hidroeléctrico 

de Tronceda. A compañía administradora 
desta central foi a que sacou a subhasta a 
instalación duns muíños eléctricos en Vilalba 
–os primeiros que funcionaron aquí movidos 
por esta forma de enerxía-, resultando 
adxudicataria unha compañía local, 
instalándoos nun solar sito a carón das 
Escolas da Feira (hoxe desafortunado edificio 
da Casa do Concello). Asemade, por aqueles 
xa afastados anos, a devandita compañía 
iniciou a andadura para unir telefonicamente 
as vilas de Ribadeo, Mondoñedo e a propia 
de Vilalba. 
 
Doutra banda, a sociedade vilega, en 
galopante proceso de terciarización, de día 
en día estratificábase en clases cun alto afán 
de diferenciación. O notario, o rexistrador da 
propiedade, o xuíz de primeira instancia, os 
avogados, os médicos, os propietarios e 
outros poderosos da localidade fundaron en 
1908 o Casino, institución que crearon para 
distraer o lecer dos novos privilexiados da 
Vila. Pola súa parte, os mesteirais 
agrupáronse no Círculo de Artesáns, do que 
un dos seus presidentes foi o versátil Xosé 
Novo Pardo. 
 
No eido cultural, Manuel Mato Vizoso, Antón 
García Hermida e outros escritores menores 
recolleron o legado de Xosé María Chao 
Ledo, o patriarca da Escola Literaria de 
Vilalba, e de Manuel Vázquez de Parga e 
Somoza, III conde de Pallares. Xosé 
Enríquez Chanot, dende a súa nativa terra 
gaditana trouxo a luz e a cor, iniciando a 
singradura da pintura vilalbesa. 
 
O salón alto do Café Imperial, sito na praza 
do Castelo, acolleu a partir de 1908 
sucesivas sesión cinematográficas traídas á 
capital da Chaira por Espinar. Outro café, o 
Español do Farruco, serviu de marco, dende 
o ano 1909, para a representación de 
variadas zarzuelas e pezas teatrais. A 
inadecuación destes dous locais foi, se 
cadra, a circunstancia que motivou a 
construción dúas décadas despois do 
desaparecido Teatro Villalbés. 
 
As inquedanzas doutros vilalbeses daqueles 
anos movéronos a fundar e erguer novas 
plataformas de expresión e difusión cultural. 
Estoume a referir á construción do quiosco 
da música, á fundación do orfeón Amor á 
Terra e á institución da Tertulia Villalbesa. 
 
Na primavera de 1908 rematáronse as obras 
do quiosco da música, ergueito na Alameda 
seguindo os canons estéticos do Modernismo 
imperante. Mágoa que teña desaparecido 
esta singular e valiosa peza -unha máis- da 
xa pobre paisaxe urbana de Vilalba. De 
persistir hoxe, aínda poderían ecoar nel os 
esvaecidos sons das pezas musicais tantas 
veces interpretadas encol del pola antiga 
Banda Municipal. 
 
Logo de moitas xuntanzas, que se 
prolongaron durante case todo o segundo 
semestre do ano 1909, quedou constituído, 
por fin, o Orfeón Amor á Terra, con sede no 
número seis da rúa do Sol, e escollendo 
como o seu primeiro presidente a Antón 
García Hermida. 
 
O día 15 de xaneiro de 1809, a daquela 
revista quincenal El Eco de Villalba deu conta 
da aparición dunha nova sociedade, a 
Tertulia Villalbesa, augurándolle grandes 
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éxitos e dándolle asemade os protocolarios 
parabéns. 
 
Cómpre salientar que, durante estes anos, a 
instrución escolar experimentou en Vilalba un 
notable progreso. Ás Escolas da Feira 
engadíronse unha preceptoría de Gramática, 
na que tomaron leccións, entre outros, Lois 
Peña Novo, e un colexio de ensino primario e 
secundario, o do Sagrado Corazón, 
rexentado daquela polos profesores: Xulio 
Buíde, Daniel Villares e Manuel Quintela. 
 
Malia aos intentos de Maura por rexenerar a 
vida política española (1907-1909), 
especialmente nos eidos electoral e da 
administración local, a Vilalba apenas 
chegaron aqueles novos ventos. Andrés 
Basanta Olano, alcalde, e Ignacio Cacharón, 
secretario, seguiron impondo aos habitantes 
do Municipio as habituais prácticas caciquís. 
 
Neste contexto, trazado soamente nas súa 
liñas esenciais, viu a luz o día 1 de xaneiro 
de 1908 o primeiro periódico vilalbés, El Eco 
de Villalba, cuxa cabeceira declaraba 
xenericamente a súa intención primordial, 
“Revista consagrada a la Defensa de los 
Intereses de Villalba y su Comarca”. Xa no 
seu número un explicitaba o significado da 
palabra intereses, entendendo por tales: 
“nada, ni un pensamiento siquiera tendremos 
para la política; todo, hasta el último aliento 
para la religión, para la patria y para este 
pedazo de tierra que nos vio nacer”. 
 
O primeiro director do mesmo foi Manuel 
Mato Vizoso. Trala súa morte, acontecida o 9 
de febreiro de 1909, tomou o relevo Xosé 
Novo Pardo, que xa viña exercendo o cargo 
de administrador. Máis adiante, Manuel 
Bermúdez pilotou a singradura final desta 
publicación até a súa desaparición en 1915. 
 
A impresión desta revista, primeiro mensual, 
logo quincenal e, finalmente de tres números 
cada mes, realizouse no prelo de 
Hermenexildo Mancebo, afamado tipógrafo 
radicado na cidade de Mondoñedo. 
 
Nela inseríronse achegas do propio Mato 
Vizoso, Chao Ledo, Noriega Varela García 
Hermida, Antón Nieto, Segundo López 
Carpintero e doutros correspondentes que as 
remitiron dende a Charca do Alligal, 
Cospeito, As Pontes, A Habana ... 
 
Unha sección fixa, chea sempre de 
curiosidades, foi a consagrada a dar novas 
dos principais acontecementos producidos 
durante o período transcorrido entre a 
publicación dun número e do seguinte. 
Referíanse aos ecos dea sociedade da 
época, aos movementos demográficos, aos 
horarios de trens e da Ferrocarrilana, á 
evolución dos fondos recadados e das obras 
de reconstrución do santuario da Nosa 
Señora de Guadalupe con perpiaños de 
Román e lousas de Soexo ... 
 
Neste ano 2008 celebramos gozosos o 
vixésimo quinto aniversario dun xa vello e ao 
mesmo tempo novo periódico, A Voz de 
Vilalba. Sirva esta modesta achega para 
felicitar aos seus promotores e asemade para 
desexarlle unha longa vida no seu recente 
formato dixital.  
 

O Día das Letras 2009 
lembrará a Ramón Piñeiro 

 

Iago Castro 

Era inevitábel que, antes ou despois, a 
Academia Galega tivese que abordar a figura 
de Ramón Piñeiro como protagonista do Día 
das Letras. Será en 2009, dezanove anos 
despois do pasamento de quen foi unha 
figura senlleira, pero tamén controvertida, na 
construción nacional de Galiza. 

Nado en Láncara en 1915, ingresou nas 
Mocidades Galeguistas e fixo campaña 
activa en prol do Estatuto de 1936. A 
catástrofe civil levouno a combater nas 
ringleiras franquistas, e despois do conflito 
tratou de reorganizar o Partido Galeguista no 
interior. Detido en 1946, a partir da súa 
liberación pasa a defender a resistencia 
cultural fronte á política, enfrontado aos 
galeguistas históricos do exilio, e 
desenvolverá unha prolífica actividade neste 
eido dende a Editorial Galaxia. 

Académico da RAG dende 1967, foi o 
ideólogo da opción posibillista que, ao 
restablecemento da democracia, levou aos 
galeguistas históricos (García Sabell, Fdez. 
Albor) a tratar de "galeguizar" os partidos 
políticos no canto de optar por un novo 
Partido Galeguista. Así, foi deputado do 
PSdG na primeira lexislatura. 

Primeiro presidente do Consello da Cultura 
(1983-1990), en 1985 recibíu a Medalla 
Castelao. O primeiro goberno de Fraga 
honrou a súa memoria coa criación do Centro 
de Investigacións Lingüísticas e Literarias 
Ramón Piñeiro. 

A produción literaria de Piñeiro é ben escasa 
e está centrada na filosofía da saudade: 
Siñificado metafísico da saudade, notas para 
unha filosofía; Nova aproximación a unha 
filosofía da saudade e Filosofía da saudade. 

O debate está servido, pois Piñeiro foi unha 
figura "maldita" para unha boa parte da 
esquerda nacionalista pola súa postura 
"cultural" fronte á loita "política" propugnada 
polo PSG e a UPG. Se cadra, dezanove anos 
non sexan suficientes para a existencia 
dunha perspectiva que permita a análise 
serea e reflexiva da importancia do 
personaxe na historia de Galiza. 
Probábelmente continúen a vagar pola 
ambiente os espectros daquela loita que 
dividiu o galeguismo a partir dos anos 60. 
Aínda que son dos que opinan que o 
entreguismo dos herdeiros do PG histórico ás 
forzas políticas de ámbito estatal significou 
un atraso para Galiza e para a súa historia 
recente, coido que se debería afastar do 
debate a cuestión política, cando menos 
mentres continúen vivos e activos boa parte 
dos protagonistas da historia. Sería 
desexábel, pois, que a efeméride servise 
para reivindicar a labor cultural da Xeración 
Galaxia que, cos seus erros -errare 
humanum est- e os seus acertos, mantivo 
viva a chama da cultura galega durante a 
longa noite de pedra. 

SUSCRITOR D´A VOZ DE VILALBA  

Redacción 
Ramón Piñeiro foi un dos moitos suscritores 
do noso xornal nos anos oitenta, dende que 
un día chegou a Vilalba na procura de novas 
sobre unha nova publicación local da que 
oíra falar. A partir de entón, recibiu 
puntualmente no seu domicilio compostelán 
A Voz de Vilalba até a fin da publicación, en 
1986. 
 
Por iso, pero sobre todo pola súa longa 
traxectoria como activista en prol da cultura 
galega, congratulámonos e unímonos á 
homenaxe que lle renderá a Academia no  

Vilalba, talento 

 

Antón Baamonde 

 
O Lago de Como, a novela de Ramón Chao 
é extraordinaria na literatura galega das 
últimas décadas. Por unha razón moi simple: 
porque non idealiza ou estiliza á Vilalba da 
súa infancia. Seguindo a estela de Álvaro 
Cunqueiro tendeu a instalarse no país un 
realismo máxico que se converteu, 
manexado por autores melindrosos e de 
menos talento que o mindoniense, nunha 
mentira compartida. Don Álvaro quería salvar 
ante os ollos dos lectores de clase media os 
tipos humanos cheos de graza, humor e 
benevolencia que podían divisarse nas feiras 
do país pero os seus epígonos manexan, 
simplemente, un tópico literario sen óso. 
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Ramón Chao, escollendo un camiño 
contrario, entra a saco no seu pasado para 
proceder a debuxar un retrato sen 
contemplacións das súas orixes e mesmo da 
figura do pai. Unha figura que, por certo, en 
O Lago de Como lembra a de O prado, a 
película irlandesa dirixida por Jim Sheridan: 
dura, arrogante, capaz de erguer as paixóns 
máis violentas. 

Foi unha novela que no seu momento 
constituíu un best-seller en Vilalba. Dende 
logo, eu ignoraba a identidade dos 
protagonistas, pero para a xeración de meus 
pais a novela era transparente. Era natural, e 
así foi, que para aqueles que podían lembrar 
aos personaxes erguera un certo morbo. 
Pero cando pase o tempo, e desaparezan, si 
non o fixeron xa, aqueles que podían 
establecer unha lectura tan directa, o que 
quedará é o rexistro dunha certa Galicia. 
Temos que estarlle agradecidos a Ramón 
Chao por iso. 

Por outra banda, ¿de que trata O Lago de 
Como?. Supoño que das decepcións da 
educación sentimental pero tamén entre do 
que agora poderiamos chamar “conflito 
cultural”. Porque Vilalba só é un dos polos da 
historia. Tamén a emigración cubana, coa 
súa desmesura ocupa o plano. O pai 
retratado na novela é un “padre padrone” 
que, como tantos outros nesa altura, 
cruzaron o atlántico para facer as Américas. 
E, en efecto, alí amasaron o diñeiro que, ao 
retornar da urbe habanera investiron en 
diversos negocios, coma o hotel da familia. O 
contraste entre a Habana, tan vital e barroca, 
e a pequena vila do orixe debeu de causar 
terremotos en moitas cabezas. Hai que telo 
presente. 
 
Un dos debates por facer en Galicia é o do 
aporte da emigración. Unha escola de 
pensamento lle atribúe aos emigrantes un 
enorme papel do desenvolvemento do país. 
Outra, máis moderna, discute esa 
apreciación aínda que recoñece na primeira 
emigración, a de fins do dezanove e 
comezos do século vinte, o afán ilustrado. De 
feito, as parroquias de Vilalba, coma outras 
moitas na Terra Chá e noutros lugares de 
Galicia, abundan en escolas feitas co diñeiro 
dos emigrantes que querían contribuír, así, 
ao progreso da súa terra. Esa vontade 
subxectiva si é indiscutible. 

Vilalba era, na época á que se refire O Lago 
de Como, un pobo de comerciantes e 
funcionarios, ao ser capital de partido 
xudicial. A vila destacaba sobre unha 
comarca agraria enorme. Era a súa unha 
dialéctica de mediación entre a intensa vida 
rural do momento e os mercados máis 
amplos que tiñan os seus vértices nas 
cidades máis poboadas do país. O soño de 
tantos vilegos, coma o do proxenitor da 
novela, era que os seus fillos ascenderan 
socialmente, o que tamén quería dicir abrirse 
camiño fora das limitadas posibilidades 
locais. Non cabe dúbida de que ao criar fillos 
de tanto éxito o pai de Ramón Chao tivo 
fortuna na súa pretensión, aínda que co 
paradoxo de seren tan críticos con el. 

Pero todo iso queda agora moi lonxe. O 
mundo rural, tal e como o coñeceron os 
nosos maiores, extinguiuse xa. Queda moi 
pouco da trama de parroquias que durante 

case dous mil anos, dende o período suevo, 
configuraron Galicia. Tamén da vida 
económica que as soportaba. O campo é 
hoxe outra cousa, máis capitalizada, e non 
tardaremos en velo cheo de eslavos ou de 
xentes do Marrocos. Vilalba, que perdeu 
habitantes no transcurso do século XX, 
necesita, como tantos outros pobos do 
interior de Galicia, acomodarse a un 
escenario no que os novos usos do campo 
resultan importantes e insuficientes ao 
mesmo tempo. 

Vilalba é un nó no que se entrecruzan 
estradas. Está relativamente cerca de Lugo, 
A Coruña, As Pontes e Ferrol, que constitúen 
o seu entorno. Parte do seu futuro vai estar 
marcado por ese feito loxístico, ese estar na 
encrucillada. A instalación de negocios 
relacionados co sector primario, ou outros 
posibles de carácter industrial ou do sector 
servizos, están en función desa realidade. 
Pero nunca sucede nada de forma 
automática. Para que un pobo, ou unha 
comarca, aumente poboación e xere volume 
de negocio non abonda con programas da 
UE ou con diñeiros de tal ou cal Consellería 
para promover isto ou aquilo. As alternativas 
sempre teñen que nacer da propia iniciativa 
da xente para que subsistan e sexan eficaces 
a longo prazo. 

O máis importante, pero non tan sinxelo, é 
sobrepoñerse ás dificultades, amosar forza e 
talento cando arredor dun é fácil atopar 
pasividade e ausencia de estímulos. Un pode 
preguntarse se, despois de todo, os tipos 
humanos coma o pai retratado n´O Lago de 
Como posuían trazos que Vilalba e Galicia tal 
vez necesitan. Pois é certo que eran xente 
dura e brava. Tiñan coraxe para cruzar os 
mares e tamén para impulsar aos seus fillos 
a buscarse a vida, a saír da indolencia para, 
por exemplo, irse a París. Un coraxe que non 
pode ser menor para quedarse e impulsar a 
nave.. 
 
____________________ 
CHAO REGO, Ramón. 
O Lago de Como.  
Edicións Xerais de Galicia. 2004. 
368 pp. 

 

 

Cartas a Antón 

 

Bernardo García Cendán 

Meu benquerido Antón: 

Supoño que estamos achegándonos ao final 
desta xeira de cartas que che escribo e que 
che leo eu mesmo nesta emisora de COPE-
Vilalba na súa programación local. Creo que 

é o noso deber asegurarlle a todos os que 
nos escoitan que sempre puidemos dicir 
libremente o que nos apetecía sen a máis 
pequena interferencia por parte da dirección, 
cousa da que ti e máis eu estamos 
agradecidos: resulta agradable facer público 
o que pensamos sen atranco ningún.  

Eu procurei transmitir fielmente todo canto ti 
me dicías ou me suxerías ou me impoñías, 
que de todo houbo, e ao mesmo tempo tiven 
que andar con moitas reviravoltas para que 
os oíntes non chegaran a descubrir a túa 
identidade que queres gardar celosamente. E 
non me estraña porque deste xeito ti estás a 
comer a dúas mans: aproveitas a miña 
escritura para facer crítica, ás veces máis 
dura do que eu describo, pero, ao mesmo 
tempo, tes á xente do concello convencida de 
que es un máis dos deles, e, claro está, non 
dubidan en te agasallar cos privilexios que 
lles outorgan aos seus seareiros: chapapote 
para os accesos á casa, cemento nos 
currais, puntos de luz a eito, en fin, canto lles 
pidas. O que non saben é que, de feito, ti non 
lles das o teu voto, pero actúas como se lle lo 
deras. Aínda que con xente coma ti, e 
perdoa, nunca se sabe. Eu estou convencido 
disto que digo da túa actuación cívica e 
política, pero se algún día descubro que ando 
trabucado, a verdade é que tería que 
aceptalo como algo normal, porque esa é a 
normalidade para xente do teu estilo, da que, 
por certo, hai moita aínda. Como me teñen 
dito os teus fillos, terei que estar preparado 
para que non me pareza mal, pero a ti 
tampouco che debe parecer mal que che 
estea a confiar en público esta miña 
desconfianza. Só teño moi claro que a túa 
muller vota para a esquerda e sei moi ben 
que ela non me engana, pero, cando lle 
pregunto polo que ti fas, ela non di nada, cala 
e pon na súa cariña un sorriso tan fermoso 
coma irónico.  

En fin, meu Antón, o caso é que xa van aló, 
con esta, cento setenta e dúas cartas nas 
que non me privei de che dicir o que pensaba 
ou penso. E non agardei a que tivesen o 
poder en Santiago os que agora están na 
poltrona, tal como me dixo un malpensado, 
espero que non malévolo, que me escribiu un 
comentario anónimo sobre unha das nosas 
cartas. Coma ti sabes, non estou metido en 
ningún partido, e non o digo con fachenda 
porque, ao mellor debería, pero creo que con 
militar na Igrexa Católica teño dabondo. En 
todo caso, se me apuntara a algún partido, 
asegúroche que o faría por convencemento, 
e non para sacar réditos desa pertenza. Non 
vexo cousa máis noxenta que vender carnés 
de partido mediante ofertas de privilexios: un 
posto de traballo, unha concesión, unhas 
obras, subvencións persoais, amaño dun 
patrimonio ou cousas así. Coñezo a máis de 
un ao que tal acción non lle pesa. Isto a min 
non me gusta e así o digo, aínda que, 
efectivamente, ninguén está libre de ser 
pecador, como se di na xerga da miña igrexa 
coa que si comulgo, aínda que procuro ser 
tan crítico como debe ser calquera adulto.  

E, como seguramente esta é a última carta 
desta xeira, vou rematar aquí. A verdade é 
que me apetecía comentarche esa nova da 
que me falabas, pero xa non teño tempo e 
haberá ocasión, espero, de o facer máis 
adiante. Refírome á noticia dunha suposta 
barbaridade que estarían dispostos a 
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efectuar unha vez máis coa calidade 
urbanística da nosa vila. Unha das poucas 
casas que quedan xeitosa é a da familia de 
Fraga Iribarne que foi mercada para unha 
fundación do mesmo nome. Polo que ti me 
dis, parece que a queren transformar nun 
adefesio con sombreiro. Pero, como ti non 
sabes máis do asunto e eu non sei máis do 
que ti me dis, agardemos información máis 
precisa e, xa que logo, deixemos o 
comentario para o curso vindeiro, se temos 
saúde e oportunidade. 

Ata sempre, e coidémonos. Unha aperta 

Bernardo 

 

A editorial Galaxia, 
Medalla de Ouro de 

Galicia 

Redacción 

 
“A contribución da editorial Galaxia á cultura 
galega e defensa dos intereses de Galicia 
dende a súa fundación”, así como a 
recuperación da lingua e a cultura durante o 
franquismo son os motivos subliñados polo 
presidente da Xunta para a concesión da 
Medalla de Ouro de Galicia á editorial.  
 
Na intervención posterior ao Consello da 
Xunta que aprobou onte a concesión da 
Medalla, Pérez Touriño explicou que Galaxia 
“sempre destinou o seu impulso e a súa 
orientación con comprometidos galeguistas 
como Ramón Piñeiro, Francisco Fernández 
del Riego e Xaime Illa Couto” dende a súa 
fundación o 25 de xullo de 1950 baixo a 
presidencia de Ramón Otero Pedrayo. O 
presidente da Xunta destacou que estas tres 
personalidades orientaron desde o primeiro 
momento a editorial co compromiso pola 
“recuperación da lingua e a cultura galega e 
ao servizo de creación de liberdade durante a 
ditadura franquista”. 
 
A editorial xurdiu coa vocación de recuperar 
a significación histórica e o valor cultural da 
lingua galega na creación e na transmisión 
do pensamento. Antífona da Cantiga de 
Ramón Cabanillas foi o primeiro libro 
publicado pola editorial en 1951. 
Simultaneamente á edición dos primeiros 
libros, comezou a publicar a revista cultural, 
Cadernos Grial, que foi prohibida e non 
volveu a circular ata 1963. Ademais, a 
editorial impulsou a creación de varias 
fundacións culturais, como a Fundación 
Penzol, a Fundación Otero Pedrayo e a 
Fundación Illa Couto. 

Durante a dirección de Carlos Casares 
impulsouse o deseño, a colección de 
literatura infantil e xuvenil, Árbore e Costa 
Oeste, a edición de obras de ensaio, 
dicionarios e gramáticas e material escolar. 
Así como a Biblioteca Básica da Cultura 
Galega que reúne en 51 títulos as obras da 
historia e a cultura de Galicia. 
 
A Editorial Galaxia, que dirixe na actualidade 
Víctor F. Freixanes, ten editados case 2.500 
volumes e un catálogo vivo de arredor dun 
milleiro de títulos. O catálogo recolle as obras 
dos autores máis significativos das letras 
galegas e os máis modernos. Ademais, 
Galaxia promove dende o ano 2000 
traducións ao castelán, o inglés, o vasco, o 
catalán, o alemán, o francés, o italiano o 
grego ou o ruso. As traducións, que superan 
xa os 130 exemplares, xurdiron co obxectivo 
de espallar o coñecemento da creación 
cultural galega alén das nosas fronteiras.  

Tendencias 

 
 

César Reis 

 
Unha das aplicacións máis orixinal, aínda 
que quizáis menos coñecida de Google é a 
chamada Google Trends. Coma o seu propio 
nome indica, ofrece as “tendencias” da rede, 
é dicir, das procuras que se fan a través 
deste buscador que logo da súa creación en 
1998 convertiuse, con diferenza, no máis 
empregado polos internautas (máis dun 95 
%). 
 
A opción Trends infórmanos dende 2006 
(cando naceu) da cantidade de veces que 
alguén teclea en Google unha verba 
concreta. O mellor de todo é que esta 
información pode fragmentarse no espacio e 
no tempo de xeito que é doado coñecer se 
nun lugar concreto do mundo escollido por 
nós, e nun mes concreto (só se conservan as 
buscas dende 2004), se fixo a pesquisa da 
verba escollida. 
 
Galicia 
Por exemplo, poñendo no buscador “Galicia” 
e tomando a opción de “all regions” e “all 
years” (a que ven por defecto) observamos 
que, dende 2004, os dous países onde máis 
se tecleou foron España e Arxentina (o 
segundo con algo menos da metade) e, a 
grande distancia deles, Reino Unido e os 
Estados Unidos. As cidades que máis a 
procuraron foron Compostela e A Coruña, 
seguidas, cunha diferencia considerable, por 
Madrid, Bos Aires e Barcelona. O idioma 
máis empregado nestas pesquisas foi, coma 
non, o galego e, tras del, o castelán, o 

portugués e o inglés. Por outra banda, os 
picos da gráfica indícannos os intres nos que 
a procura “Galicia” foi maior, vindo a coincidir 
xustamente coas eleccións galegas de 2005, 
así como coa chegada da tormenta tropical 
Gordon ás nosas costas en 2006, por citares 
un par deles. 
 
Pero clicando sobre as rexións concretas ou 
seleccionando unha delas na parte superior 
dereita do buscador, pódense obter 
resultados máis fragmentados e, por elo, 
curiosos dabondo. Por exemplo, e seguindo 
coa mesma verba, observamos que nos 
Estados Unidos, “Galicia” procúrase máis no 
estado de Virxinia, seguido de Nova Xersey, 
California, Connecticut, Kansas, Nova York, 
etc. E as dúas cidades onde máis 
curiosidade xera (terán quizáis maior número 
de galegos?) son Milpitas, en California, e 
Sterling, Virxinia. O certo é que tal vez 
compre aquí lembrar que “Nueva Galicia” era 
o nome dun territorio da América recén 
colonizda, perto da actual California, que 
abarcaba varios estados do que hoxe é 
México. En fin, no que incumbe ao idioma, no 
país da cocacola, iso si, o castelán destaca 
con moitísima diferenza con respecto ao 
inglés. 
 
Comparacións 
Pero Google Trends permite facer tamén 
comparacións, e esa é unha das opcións 
máis sorprendentes. Vexan un exemplo: se 
poñemos “Galicia, Galiza” (tema suxerido na 
última enquisa de A Voz de Vilalba), 
comprobamos que as buscas feitas por 
"Galiza" son prácticamente inexistentes, 
aínda fragmentando o campo de acción á 
propia comunidade galega, malia que, iso si, 
percíbese un (aínda que moi lixeiro) número 
maior de casos de “Galiza” cando estas 
buscas son en galego (as máis), frente ás 
feitas en castelán ou inglés. 
 
En realidade, as pesquisas que un pode 
facer a fin de coñecer que e onde se 
procuran os máis extravagantes termos 
tenden ao infinito. Proben e, ao mellor, se 
levan sorpresas. Por exemplo, se poñemos 
“Vilalba”, vese que o maior número de 
buscas está en galego e corresponde a 
Santiago e A Coruña, algo quizáis 
rechamante se temos en conta que é un 
concello da provincia de Lugo. Por “Terra 
Cha” sorprende ver que, despóis de España, 
o número máis alto de buscas feitas está en 
Colombia, Chile, Portugal ou, de novo, 
Arxentina. Pero máis sorprende comprobar 
que por “Chaira” quen sae á cabeza é Malta, 
seguido de Colombia, Italia ou Holanda, 
sendo o idioma máis empregado o italiano. 
Tal vez aclare algo saber que en Colombia, 
na provincia de Caquetá existe unha 
poboación que é Cartagena del Chaira. 
Tamén que a Miss Italia do 2004 chamábase, 
precisamente, Chiara Chiabotto e que Chiara 
é un nome común en Italia co que o erro do 
troco de vocais ata é comprensible. 
 
Curiosidades 
Outras buscas curiosas revélannos que a 
palabra “botellón” tecléase, sobre todo, en 
Sevilla e A Coruña. “Galipedia” apenas se 
busca en Galicia e pouco máis, e 
“Normalización lingüística” non xera 
resultados suficientes, pero “normalización”, 
a secas, ten a Compostela, con diferenza, 
como a cidade do mundo onde máis se ten 
procurado. “Eurocopa”, que ten dous picos 
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na gráfica ben claros (2004 e 2008), 
tecleouse, probablemente a raíz da 
traxectoria con victoria final da selección, 
máis en Bilbao que en ningún outro lugar do 
mundo, mentres que “inmigración” semella 
preocupar máis nas Palmas de Gran Canaria 
e Sevilla que no resto do territorio. Pola súa 
banda o termo vinculado ao terrorismo 
islámico “Al Qaida” tecleouse 
preferentemente en tres países árabes, 
Arxelia, Marrocos e Pakistán, seguidos 
doutros tres da Europa do Norde, Suecia, 
Noruega e Finlandia (quizáis polo asunto das 
caricaturas). “Cambio climático” xera máis 
resultados para Costa Rica, España ou 
México, mentres que “Bolonia” ou “Plan 
Bolonia” non dan os suficientes en ningún 
dos casos para seres destacados polo 
buscador, o cal indica que, a pesares das 
polémicas, este asunto non está, nin moito 
menos, entre as principais preocupacións 
dos universitarios. 
 
“Empanada” lévase a palma (non podía ser 
doutro xeito) en Galicia e na nosa lingua. O 
mesmo ocorre con “ribeiro”. Porén “albariño” 
non da resultados, nin “aturuxo”, “Cunqueiro”, 
“Méndez Ferrín”, “Curros Enríquez” ou “Celso 
Emilio Ferreiro”, aínda que si “Castelao”, 
“Rosalía de Castro” ou “Manuel Rivas”. 
 
Conclusións 
En fin, xoguen vostedes con estas e outras 
verbas máis que se lles ocorran. Ademáis, 
agora inclúe a posibilidade de comprobar 
(picando na opción "websites" da esquiña 
superior esquerda) a orixe das visitas a 
calquer web. Pode ser un entretemento coma 
outro calquera para as tediosas e calurosas 
tardes do verán. Aínda que algún xa lle ten 
buscado outras utilidades máis prácticas: 
coma ferramenta para a socioloxía, a 
psicoloxía ou a política, amén, por suposto, 
do uso comercial que supón coñecer que 
termos teñen máis posibilidades de seren 
buscados en diferentes lugares do mundo. 
Ata haberá quen suxira que pode ser un 
axeitado instrumento de control por parte de 
determinados estados aos que non lles vai 
custar moito comprobar coma, por poñer un 
exemplo, “Hollywood” pode ser (fagan a 
proba) unha palabra moi tecleada en Irán 
coincidindo coa ceremonia de entrega dos 
Oscar.  

A Xunta e a Deputación 
de Lugo acordan a 
creación dunha Escola de 
Música Tradicional Galega  

Redacción 

 
O director xeral de Xuventude e 
Solidariedade, Rubén Cela -na fotografía- e o 
vicepresidente primeiro da Deputación 
Provincial de Lugo, Xosé Antón Bao, 
asinaron onte un protocolo de colaboración 
coa finalidade de protexer, difundir e 
transmitir a música tradicional galega. Ao 
acto, que tivo lugar no Centro Residencial 
LUG, tamén asistiu a delegada provincial da 
Vicepresidencia da Xunta, Branca Rodríguez 
Pazos.  
 
A través deste acordo, a Vicepresidencia e a 

Deputación de Lugo porán en marcha a 
Escola de Música Tradicional nas 
instalacións do Centro Residencial Xuvenil. A 
escola estará dirixida pola Asociación de 
Gaiteiros Galegos.  
 
A Deputación de Lugo e a Dirección Xeral de 
Xuventude consideran prioritaria a promoción 
do estudo da música tradicional galega entre 
a mocidade, unha parte fundamental do 
patrimonio que hai que conservar e expandir 
a través dun ensino de calidade en centros 
que conten cos recursos e o persoal 
axeitados. Ademais da apertura da escola, 
organizaranse actividades relacionadas co 
folclore galego. 

 
A Escola de Música Tradicional a cargo da 
Asociación de Gaiteiros Galegos está 
orientada principalmente á mocidade lucense 
para garantir o seu desenvolvemento 
integral, potenciando as actividades culturais 
da mocidade como un complemento a súa 
formación, máis alá dos programas 
educativos.  

A Mesa leva ao 
Parlamento a súa análise 
sobre a situación do 

galego entre a xente nova 

 

Redacción 

 
Fran Rei García, Responsable da Mocidade pola 
Normalización Lingüística -sección xuvenil da 
Mesa- compareceu onte na Comisión 
parlamentaria para o estudo da situación da 
mocidade en Galicia, en nome do colectivo 
xuvenil da asociación cidadá en defensa da lingua, 
en resposta ao convite efectuado pola propia 
institución autonómica.  
 
Rei, que agradeceu ao Parlamento e aos seus 
grupos políticos a “oportunidade” de poder 
trasladar á sede da Cámara autonómica “as 
análises da Mocidade pola Normalización e as 
súas demandas e alternativas”, expuxo durante 
parte da súa intervención “a complexa e 
preocupante situación que a lingua galega vive 
nun ámbito como o da mocidade” á luz dos datos 
ofrecidos polos diferentes estudos e traballos 
sociolingüísticos, “que para as deputadas e 
deputados do Parlamento non serán nin moito 
menos novos ou inauditos”, asegurou Rei.  
 
Unha situación que, como repite unha e outra vez 
cada novo estudo que se elabora ao respecto, 
debuxa “un panorama certamente hipotecado para 
a lingua galega a medio prazo” que soamente se 
pode explicar “pola pervivencia, mesmo 
aceleración, do conflito lingüístico que condena o 
galego á súa subordinación” e polo “evidente 
fracaso” da política lingüística oficial 
desenvolvida nas últimas décadas, a cal, en non 
poucas ocasións, “nin tan sequera pode ser 
merecente de tal nome”, en opinión do 
responsable do colectivo xuvenil da Mesa.  
 
Rei García caracterizou a actual etapa que o 
galego vive entre a xente máis nova do país en 
base á “aceleración desmedida do proceso de 
substitución lingüística do galego en favor do 
castelán en practicamente todos os ámbitos”; a 
“ruptura acelerada do proceso de transmisión 
interxeracional da lingua no eido familiar”; a 
“marxinalización” e “atomización” a que ficou 
reducido o uso da lingua propia do país nas 
persoas menores de 30 anos nos espazos urbanos 
e, “cada vez máis”, nos vilegos; ou a progresiva 
“estranxeirización” que vive o galego entre 
amplos sectores da poboación xuvenil, que en 
ocasións teñen xa “máis familiaridade co inglés 
que co galego” e que, como moitas veces se 
evidencia, “non son quen de manter unha 
conversa minimamente fluída nin de ler un texto 
en galego cunha mínima corrección". 
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