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A DERRADEIRA LEICIÓN DO MESTRE
POR: XULIO SIMÓN RÚA

“Ti convocache ó día dende a tebra,
Amigo morto polo ferro airado,”
(C. E. Ferreiro. “In memoriam de Alexandre Bóveda”).

A

chegada a Compostela do cadro “A derradeira
leición do mestre” pintado por Castelao no
exilio arxentino no 1945 e pertencente ao álbum
“Galicia Mártir” (1937), para formar parte da exposición
“Castelao Maxistral” que está a ter lugar na Cidade
da Cultura, deu que falar estes días polo discurso do
Presidente da Xunta ao silenciar o nome de Alexandre
Bóveda como o “mestre” que aparece na lámina.

Nun acto paralelo á inauguración da exposición, promovido polo debuxante Kiko da Silva e celebrado na Sala
Castelao do Museo de Pontevedra, levouse a cabo unha
concentración diante do gravado da colección “Galiza
Mártir”, que inspirou o cadro “A derradeira leición do
mestre”, en sinal de protesta pola “manipulación da verdade”. Nese acto público a poeta Tamara Andrés leu un
poema de Celso Emilio Ferreiro moi axeitado para ocasión e que comeza así:
Olla meu irmán honrado
o que acontez con Daniel:
os que o tiñan desterrado
agora falan ben del
Efectivamente foron moitos os mestres asasinados ao
comezo da Guerra Civil: O 1 de outubro de 1939 ve a luz
o primeiro número da revista mensual “Nuestra España”
editada en París e dirixida por Álvaro de Albornoz. Nesa
revista publicará Pablo Neruda un artigo titulado “A
mis amigos de América”, no que menciona os mestres
galegos exterminados ao comezo da Guerra Civil: “El
asesinato y el crimen presiden el programa del militarismo
fascista español, inspirado en el pavoroso régimen alemán.
Los maestros de Galicia han sido casi enteramente
exterminados: la caza de maestros de primera enseñanza
era un deporte diario de los falangistas”.
Aínda que non existe ningunha adscrición do personaxe
en ningún texto, coincide todo o mundo en que a cara
dese home que ven de ser asasinado é identificativa do
seu “amigo e mestre” Alexandre Bóveda, de quen tanto
aprendeu.
No 1937 Castelao trasládase a Valencia. Colabora en
“Nova Galiza” (órgano do Partido Galeguista en Barcelona), e tamén en “Nueva Galicia”, órgano da Brigada
Líster, revista bilingüe subtitulada “Portavoz de los antifascistas gallegos”, que comeza a editarse en Madrid
o 17 de maio. Estivo dirixida por José Gómez Gayoso e
Manuel Moure. No número 10 do 25 de xullo, Castelao
publica o manifesto “Nós” e no nº 15 (29-IX), publica os
debuxos de guerra, estampas dos álbumes Milicianos e
Atila en Galicia.

Castelao

Alexandre Bóveda
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Publica Galicia Mártir (10 debuxos. Ministerio de
Propaganda. Valencia); Atila en Galicia (10 debuxos.
Comité Nacional de la CNT), tamén en Valencia e
Milicianos (11 debuxos. Nova York 1938, Frente Popular
Antifascista Gallego). Nestes tres álbums denuncia
a represión que acontecía en Galicia e foron ideados
como propaganda antifascista. Téñense cualificados
como unha especie de Guernica galego onde queda
reflectida a sen razón humana, con conexións tamén
cos “Desastres da Guerra” de Goya.
Unha gran diferencia co Guernica é que Castelao colaborou desinteresadamente coa República, arruinada
pola guerra. De tres imaxes do álbum “Galicia Mártir”,
fixéronse selos de correos coa finalidade de recadar
fondos para a República. Unha delas foi “A derradeira
leición do mestre”.
En xuño de 1945 Castelao presenta no salón de exposicións do Ateneo de Montevideo os álbums Atila en Galicia, Milicianos e Galicia Mártir, acto no que estivo presente o presidente da República Uruguaia Juan José de
Amézaga. Deste ano é a reprodución en grandes dimensións da imaxe que podemos contemplar na exposición

de Santiago e que sufriu unha agresión con navalla cando foi instalada no Centro Galicia da capital arxentina.
Ao rematar estas liñas, a Fundación Alexandre Bóveda,
nun comunicado público sinala: “Manifestamos estupor
pola falta de precisión nas palabras do presidente da Xunta
no acto de recepción e desembalado do cadro en relación
co significado da obra”. “Unha lectura limpa e reflexionada
deste lenzo dinos que Castelao quixo reflectir a feroz
represión que padeceu o noso pobo, a través da persoa e
asasinato de Alexandre Bóveda”. E non se pode reducir a
obra a unha lectura relacionada coa “defensa da educación
fronte ao fanatismo”. Ao mesmo tempo, a Fundación
recoñece e agradece a posterior rectificación de Alberto
Núñez Feijoo durante a inauguración da exposición no
Gaiás cando si fixo referencia a Bóveda e ao significado
do cadro. Asemade a institución corrixe ao presidente da
Xunta, que afirmou que vivimos na Galicia soñada polo
autor de Rianxo. “Afirmamos taxativamente que non
vivimos na Galiza que soñaba Castelao. A Galiza coa
que Castelao se comprometeu, ao igual que Bóveda,
e que tentaron construír, era un país que, recoñecido
como nación, fora quen de vivir sen dependencias e en
harmonía coas restantes nacións da Península”.

GALEGOS NO BAIX
Desde o dia 13 de marzo de 2012 emítese desde a
emisora municipal de San Boi de Llobregat, o programa
de radio en lingua galega, “GALEGOS NO BAIX”.
Os encargados de levar adiante este proxecto de
divulgación da Cultura Galega en Cataluña son Armando
Fernández López como director, unha persoa que foi
dos primeiros que comezou nesta xeira de emitir e falar
en galego na radio aquí en Cataluña, e Xulio Couxil,
director do programa Sempre en Galiza, xunto cun
equipo de colaboradores que desde Galicia e Cataluña
van debullando as novas de interese social, cultural
e político de Galicia así como as da colectividade
galega en Cataluña. Destacar a participación como
correpondentes desde Padrón do xornalista e pintor,
Masito Beiró, e desde as terras de Lemos, Xosé Manuel
Fernández Montes. O programa conta ademais co
soporte da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
de Cornellà. Este programa que xa se emitira nesta
emisora nos anos 1995 e 1996.
O programa emítese tódolos xoves de 16 a 18 horas,
en directo e os domingos de 10 a 12 en diferido, no dial
89.4 da FM / Radio Sant Boi, tamén se pode escoitar
por internet en:
http://galegosnobaix.blogspot.com/ou
www.santboi.cat/.../CEEF47EC57C53B44C1257
mail:galegosnobaix@gmail.com
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LETRAS GALEGAS 2018

Homenaxe á escritora,

MARÍA
VICTORIA
MORENO
POR: MARILAR ALEIXANDRE E FINA CASALDERREY

M

aría Victoria Moreno foi unha escritora galega.
Que algúns textos falen dela como “estremeña”
é unha confusión debida ao descoñecemento
de datos biográficos da súa infancia. Luís Seoane foi un
pintor e escritor galego –non arxentino – malia nacer en
Buenos Aires, e Italo Calvino un escritor italiano nacido
en Cuba. O nacemento de María Victoria en Valencia de
Alcántara (Cáceres) foi circunstancial. Nin a súa nai nin
o seu pai tiñan raíces en Estremadura; Sara Márquez,
malagueña, e Vicente Moreno, toledano, casaran en 1937,
estando el mobilizado na guerra. Ela ficou vivindo na casa
do seu irmán na vila estremeña onde naceu María Victoria
o 1 de maio de 1939 –hai outra confusión difundida pola
propia autora, que afirmaba ter nacido en 1941–. Logo
duns anos en Badaxoz o seu pai foi destinado en 1943 a

Segovia, onde viviron até 1949, ano da morte de Vicente.
Sara Márquez, rematada a excedencia que solicitara
como mestra, puxo escola en Sepúlveda e alí foi vivir a
familia. Os estudos de María Victoria delongáronse dous
anos debido á situación económica, que non permitía
enviar unha filla a estudar fóra, e á ausencia en Sepúlveda
de instituto, pois unicamente existían nas capitais de
provincia e nalgunha cidade máis. En 1951, grazas a unha
bolsa, marchou para Barcelona a cursar o bacharelato
elemental, que ía dos 10 aos 14 anos, e o superior, dos
14 aos 17. Ela tiña 12 anos, o que pode explicar por que
decidiu mudar a data de nacemento, para facela coincidir
coa das súas compañeiras. En Barcelona aprendeu
catalán e francés, e sobre todo descubriu a literatura,
lendo por vez primeira o Quixote ou O principiño, que se
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habían converter nas súas obras favoritas. No verán
volvía ás aldeas segovianas onde exercía de mestra a súa
nai. De 1958 a 1963 estudou Filosofía e Letras, sección
de Filoloxía Románica, na Universidade Complutense
de Madrid. Alí coñeceu a José Luis Llácer, invidente, con
quen casou ao finalizaren a carreira e co que se trasladou
a Pontevedra en 1963, por ser el contratado no Colexio
da ONCE. En Pontevedra viviu máis de corenta anos, até
a súa morte en 2005 pois, aínda que deu clase dous anos
en Lugo e catro en Vilalonga, a súa casa sempre estivo
nesta vila. Podería ser máis acaído dicir que era máis
segoviana ca estremeña, aínda que tamén viviu sete
anos cruciais da adolescencia en Barcelona ou cinco en
Madrid antes de se instalar en Galicia. Á fin, debemos
darlle a razón cando afirmaba ser galega: é a terra onde
viviu máis tempo e sobre todo a terra e a lingua con que
se identificou.

A historia de amor entre María Victoria e Galicia comeza
en Pontevedra. Logo de dar aulas como interina nesa
cidade, en 1965 aprobou as oposicións, sendo destinada
ao Instituto Masculino de Lugo, onde ensinaba Xesús
Alonso Montero, con quen manterá unha estreita
amizade durante toda a súa vida. Grazas a el mergúllase
na lingua e sobre todo na literatura galega: “A actitude
ante a lingua, a ética e o compromiso cos seus falantes
herdeinos de quen foi o meu mestre, de quen me
honro en recoñecer como mestre” escribiu no artigo “O
mestre das palabras”, sobre Alonso Montero. Desde ese
momento María Victoria converteuse nunha activista
a prol da lingua galega, un compromiso vencellado
ás reivindicacións de democracia e xustiza social.
Ao regresar a Pontevedra en 1967 impartiu Literatura
castelá no Instituto Feminino (agora Valle Inclán).
Lembran as súas alumnas, entre elas Rosario Álvarez
Blanco, que con María Victoria aprenderon tanto a tomar
conciencia da realidade lingüística e cultural de Galicia
como a gozar da literatura. Na ditadura franquista non

se ensinaba lingua galega nin moito menos en galego,
mais María Victoria dedicaba parte das clases de
literatura española dos venres a ensinar literatura galega,
a que as alumnas practicasen a escrita de textos en
galego. Nese contexto de represión, o seu compromiso
coa lingua expresouse tamén nos cursos de galego –a
título voluntario, non remunerados– organizados pola
asociación Amigos da Cultura de Pontevedra, nos que
participou desde 1972, dirixidos a mestras, mestres e
persoas que non tiveran a posibilidade de estudar a nosa
lingua. Unha participación que resultaba sospeitosa
para o réxime, sobre todo se os cursos eran organizados
por entidades como o Ateneo de Ourense, dirixido por
Manuel Peña-Rey, de coñecida militancia comunista,
e considerado un niño de subversión. Como represalia,
en 1974 foille retirado o pasaporte. A contribución como
escritora de María Victoria á lingua e á cultura do país foi
moi importante; con todo, poida que o fose aínda máis
a súa actividade como profesora que, como reiterou en
artigos e entrevistas, era a súa paixón.
O ano 1973 convértese nunha data
significativa na súa traxectoria por
varias razóns. Desde o punto
de vista persoal por iniciaren
José Luís e mais ela o proceso
de adopción dos seus fillos
Begoña e Carlos, completado
formalmente en 1975. Ediciós
do Castro publica o seu primeiro
libro, Mar adiante, en que vai incluído
o relato “Clarisca e Luceiro”, que acadara o segundo lugar
no Premio O Facho. Esta primeira edición leva ilustracións
da autora, como a utilizada pola RAG para felicitar o
Nadal en 2017; en 2009 o libro foi reeditado por Edicións
Xerais. Edita outrosí a antoloxía bilingüe Os novísimos da
poesía galega, que recollía textos de dez poetas nacidos
despois de 1943, entre eles Xosé Vázquez Pintor, Xesús
Rábade Paredes, Margarita Ledo e Darío Xohán Cabana,
sendo responsable tanto da selección como da tradución
ao castelán. E abre en Pontevedra, xunto a oito socias
e socios, a libraría Xuntanza, onde se vendían, entre
outros, libros como os de Castelao e Miguel Hernández
prohibidos pola censura e editados fóra de España,
sobre todo en Buenos Aires. Isto é unha mostra das
múltiples actividades que levou a cabo en relación cos
libros: escritora, profesora de literatura, tradutora, editora,
libreira ou conferenciante.
A publicación de Mar adiante tivo grande impacto na
prensa, convertendo a María Victoria nunha das autoras
pioneiras da literatura infantil galega. É a historia,
contada en primeira persoa, dunha mestra, na que non
é difícil identificar a autora, que pon escola nun barco,
o Arroás. Canda ela navegan Miguel, o mariñeiro que
o fabricara, o capitán Xosé Luís, Lola a cociñeira, que
aprendeu a camiñar sobre a auga, e mais once rapazas
e rapaces. O libro constitúe un manifesto a favor dunha
escola diferente, en contacto coa natureza, a favor
dunha relación de respecto e agarimo co alumnado, que
María Victoria defendía tanto nas súas novelas como na
súa vida. Unha escola en que ningún mestre ameazase
7
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os rapaces de Portosouril con guindalos ao mar cos
libros amarrados ao pescozo, unha escola en que se
aprendía ollando para as estrelas e mesmo facendo
trasnadas.
Mar adiante foi seguido por “O
cataventos” (1979) que acadou
o Premio O Facho, A festa
no faiado (1983), e Leonardo
e os fontaneiros (1986).
Este último é un exemplo
da intensa relación de María
Victoria cos animais, un cariño
reflectido na súa vida e en moitos
dos seus libros. Leonardo, o
protagonista, é un can de palleiro, un can sen
dono que se converte en amigo e confidente de
Antón Andrade, rapaz de catorce anos moi dado a levar
a cabo falcatruadas, xunto cun feixe de compañeiros de
escola coñecidos como os fontaneiros. María Victoria
adoitaba chamar “os meus cachorros” tanto aos seus
cans como ao alumnado e gabábase de tratalos igual.

Afirmaba non facer nunca cos animais o que non
faría coas persoas, pois entendía que quen lle fai mal
a un animal indefenso tamén é quen de llelo facer ás
persoas. Tampouco os alimentaba cos desperdicios da
comida, aínda que si lles entregaba os libros de mala
calidade para que xogasen con eles até os desfacer.
Outros textos seus protagonizados por animais son E
haberá tirón de orellas? (1997), historia da cadela Alma –
homenaxe a dúas cadelas que tivo a autora e ás que deu
o mesmo nome– perdida, logo de se afastar da casa,
“Can branco, can negro” e “Un cachiño de bica?” dúas
historias en verso que forman parte, xunto con “Xa non
teño medo” do libro Eu conto, ti cantas... (2005), o último
que viu publicado en vida.
Ademais de historias infantís ou xuvenís, a mediados
dos 80 publicou xunto con Xesús Rábade Paredes e Luís
Alonso Girgado libros de texto de Literatura galega.
Outros fitos relevantes producíronse en 1988. Neste
ano Galaxia, por decisión de Carlos Casares, na altura
o seu director, crea a colección Árbore de literatura
infantil, que será dirixida durante dez anos por María
Victoria Moreno, Antonio García Teijeiro e David Otero. O
obxectivo, segundo David Otero, era dispoñer de literatura
en galego para todas as idades, dar visibilidade á escrita
en Galicia, así como publicar traducións ao galego de
libros de calidade. Tamén en 1988
publica Anagnórise, recoñecido en
1990 na Lista de Honra do IBBY
(Consello internacional de
libros para a mocidade), que
selecciona cada dous anos
libros excelentes nas distintas
linguas.
Anagnórise
está
considerado o seu mellor libro
e un clásico da literatura xuvenil
galega. É a historia de Nicolau, un
adolescente de dezasete anos que fai autostop, fuxindo
da casa e da súa vida anterior, e Xulia Andrade, unha
muller afouta que o leva no seu coche e que ten moito da
autora. Nas conversas da longa viaxe entre unha vila da
beiramar galega e Madrid, Xulia fai reflexionar a Nicolau
sobre a súa identidade, o que fixo na súa vida e o que quere
facer en diante xa que segundo ela “as persoas estamos
feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos”. É
esta unha das frases máis coñecidas de María Victoria,
e figura gravada na placa que o concello de Pontevedra
colocou en 2006 na ponte da avenida de Vigo. Aínda que
era recoñecida desde os anos setenta como unha das
autoras de máis calidade da literatura infantil e xuvenil
galega, Anagnórise consolidou a súa consideración como
parte do canon.
En xaneiro de 1996 morreu o seu home, José Luis Llácer, e
en 1997 foi diagnosticada de cancro de mama. Comezou
a loita contra a doenza, os tratamentos, a quimioterapia,
o que a leva, segundo as súas propias palabras “a escribir
a contra o reloxo”. Ao mesmo tempo, esforzouse por
continuar a súa vida, dando clase durante cinco anos
máis, até 2002, en que a súa saúde a obrigou a xubilarse:
“Pensei que sendo unha todo terreo podería superar o
cancro, pero non quero que os meus alumnos paguen a
miña vellez e enfermidade. Na aula estou de marabilla e, a
pesar de que levo cinco anos enferma, só faltei ás clases
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os días de chute”. As aulas, a relación co alumnado, eran
para ela un paraíso, un espazo onde acougar, deixando o
cancro fóra das portas da escola por unhas horas.
En 1999 publicou a novela xuvenil
Guedellas de seda e liño, recoñecida
na Lista White Ravens da
Biblioteca Internacional para
a Mocidade de Múnic en
2002. Como Anagnórise, o
libro explora os conflitos de
identidade na adolescencia,
neste caso a través de dúas
rapazas, Rato Chus e Vanessa,
e do misterio dunhas incertas
orixes. As inquedanzas sociais da autora exprésanse
no contraste entre o pazo, onde vive Rato Chus, e a
marxinación de Vanessa e os xitanos do arrabalde,
“acusados xa pola cor da súa pel”. En 2002 iníciase unha
relación co mariño cubano Pedro Ferriol, a raíz dunha
carta que el envía a través da editorial gabando Leonardo e
os fontaneiros. As cartas, chamadas telefónicas e correos
electrónicos culminan en senllas declaracións de amor, e
a voda en maio de 2003.
María Victoria Moreno foi unha autora de literatura para
a xente nova, mais non só iso. A reflexión sobre a súa
experiencia co cancro reflíctese
nun libro excepcional, o ensaio
Diario da luz e a sombra (2004),
no que combina a análise
descarnada da enfermidade,
as súas consecuencias, a
recepción social, os cambios
no
comportamento
dos
demais, incluíndo a ocultación,
con humor e ironía. Un par de
horas antes da presentación
do libro, o 13 de decembro de 2004, comunicáranlle
que tiña metástase, o que significaba unha sentenza
de morte. Porén, presentou o libro con serenidade e
dignidade, a mesma da que fixo gala durante toda
a doenza. En 2005 Pedro Ferriol pasou a ordenador
a primeira novela escrita por María Victoria, aínda en
castelán, en 1969, e enviouna a un premio en Salamanca,

premio que acadou e foi recoller poucos meses antes da
súa morte. Traducido ao galego, segundo vontade da
autora, por Xavier Senín, Onde o aire non era brisa (2009)
foi publicado postumamente. É unha crónica da dura
vida das mestras –probablemente
inspirada na súa nai – nunha vila
imaxinaria de Castela, nos anos
60. Está artellada ao redor das
metáforas do leite: por unha
banda a mestra fornecedora
de leite físico, o da axuda
americana, e intelectual, para
acalmar a sede de coñecemento
do alumnado; pola outra o espolio
do alcalde e as forzas vivas da
vila, acaparando o leite en po, simboliza
a rapina levada a cabo polos franquistas.
Elexías de luz, publicado en 2006, reúne cinco
cadernos de poemas, nos que agroman tanto
a súa sensibilidade como a ironía e a crítica.
Nos últimos anos da súa vida María Victoria recibiu
numerosas homenaxes, dos libreiros na Feira do libro de
Pontevedra, do profesorado do IES Torrente Ballester, o
último no que dera clase e ao que legou a súa colección
de libros, e outras que non viviu para presenciar, como
a do Salón do libro infantil e xuvenil de Pontevedra, en
2006. Morreu o 22 de novembro de 2005.
Como apunta Isabel Soto, algúns trazos fundamentais
da obra de María Victoria son o lirismo, a conversión
dos animais en protagonistas e a crítica a un ensino
reseso. Contribuíu, xunto a outros autores e autoras
da súa xeración, a situar a literatura infantil e xuvenil
galega nun lugar digno; a poñer en valor o uso da lingua
galega, falándoa e escribíndoa ben, a meterse na pel
dos personaxes e gozar coa literatura, coa beleza das
palabras. Toda a súa vida é un exemplo de compromiso
coa causa da lingua galega e da xustiza social.
Recollido de:
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poesia

CERTAME DE

EN LINGUA GALEGA

ROSALÍA DE CASTRO

2017

PRIMEIRO PREMIO
AUTOR: AMAUTA CASTRO

DA PEL SAE O ESCURO

**
Visito séculos decote perdidos

Que podemos amar que non sexa sombra?

e cemiterios
onde alguén altere o silencio e simule un paxaro

Hölderlin
**
Hai sombras que acontecen diante dos nosos ollos e
evocan con frecuencia soños
*******

I
Por que esta luz negada,

O meu insomnio incita a mazá.
Cada noite percuro todo o que case toco.
IV
El poema se activa con una rara constancia y una salvaje
continuidad

este respiro fatigado en cada sombra?
(da pel sae o escuro como un regato quente)

Bruno Montané Krebs
Acatar a necesidade de escribir nunha
secuencia case que infinda

II

onde

Eu son senón ninguén que quer

camiñar polas noites

ser nube de tarde,

sexa parte xustificada do noso completo interese pola
inminencia

man e mar que signifiquen viaxe,
muro para conter as sombras.

Pois poema é traballar o aire ou o sospiro e asemade
percurar unha fouce algunha
III
Marchan as horas
e un aramio de sentidos
gaña para nós a noite

posible inda
nas mans que nos sosteñen
V
Eu durmo mol e sen lenzos.
A soa e muda escaseza
desangra en min coa tebra.

10
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VI

XII

Ao meu redor todo está en funcionamento

De que o tempo me roube desta farsa,

mesmo a miseria, o fracaso e o medo.

teño medo.

Vivo na indixencia
dunha árbore que se fai leña.

XIII

VII

A pesada trabe da noite caeu coa severidade dun día
derradeiro.

Onde percuramos o subtil cando non está no oculto?

Confeso crer que todo o vivido nos abrangue
e sangra nestora das nosas plumas

VIII
Abonda xa de perseguir todas as luces: O brancor
turbio dos minutos sen obxecto, o erro

Presinto: enrugas de loucura

da ilusión que adoita acabar en nada, o andazo das
palabras ailladas e medúseas.

torturadamente

Porque un día optei polo abandono,

para os corpos

XIV
I eu neste espazo escuro de deformación e xeo

saberei anunciar a hora extensa que agarda.
IX
Podería crer que unha capa de ouro recobre minutos
semellantes entre si
pero a miña desgraza sería inda o tempo
X
Camiño e arrastro casas abandonadas
XI
Voei,
non quixen saltar nin precipitarme. Na incerteza,
horizonte é unha rúa calquera
onde non chegue a cautela.

Paco Ascón
11
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SEGUNDO PREMIO
AUTOR: JUAN LORENZO COLLADO GÓMEZ

NAS PESTANAS DA RUA
I

II

Deixo que a tarde surque os límites

Hai tanta tristeza nesta noite

das voces que se funden neste café

emperrada en non calar.

de paredes plagadas de remendos
quizais nalgún deles esté eu

A voz se esconde, faise inaccesíbel

ou o seu rostro tendido na alfombra

e máis alá dos cristais non hai nada,

porque aquí naceron e remataron

nin tan sequera a balsa onde

tantas palabras.

aguantar
un naufraxio que pasa preto e só

Todo ten prezo neste café

queda a nada,

porque decidimos poñerllo unha

un puñado de area ou o son co que

tarde

cantaban

ata que nolo puxemos tamén nós

as sereas no interior das bucinas que

para decatarnos de que non tiñamos

collín na praia.

prezo
e así abandoamos a chalupa en

Teño que saír á rúa nesta noite

silencio,

Inaccesíbel, enfrenar a pel ó frío

sen bicos de adeus sen aloumiños

e, parapetado tralo meu escudo,

deixamos o café arrefriar

dicirlle que estou aquí.

sen que as nosas mans
acudisen a manter no vidro

Tal vez tería a oportunidade de

o rescoldo final da nosa

escribir

adolescencia.

con ortografía ilexíbel algunha
experiencia
oca, algún feitizo inmemorial,
pero estou detido, mirando a
escuridade
rota pola luz dos farois
e, a cada instante, segue soprando
o vento, as velas para facer partir
un barquiño de papel
que leva algunha expectativa
que se escorre entre os dedos
sen decatarme.

Paco Ascón
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III

V

Esparexe o vento

Era madrugada cando saímos

a semente do cansanzo.

da festa, case os últimos, collidos da
man.

Xa anoitece nas rúas invernais
sen deixar apenas lugar para o día

Uns descoñecidos.

aterecido de frío, escondido en

os frechazos teñen esas cousas.

abrigo
de luces artificiais que morren

Á porta deixamos que as palabras,

na néboa dun xaneiro longo.

Os xestos, algún bico,

Qué terá sido desas horas

elixiran ónde ir xuntos

de rutina e música en discos de

e deixamos que a ilusión

vinilo

flotase na maxia da música

que achegan a barca que nos levaba

para compartir o noso ADN.

máis alá do mundo coñecido.

Pero as mans, antes de chegar
á esquina, fóronse separando

O día, sen luz, cansa demasiado

e dende alí seguemos cada un

e a pesar da temperatura

camiños diferentes

somérxome no mesenterio

e non voltamos a saber nada,

das rúas á espera de atopar

nunca máis, o un do outro.

acubillo trala cristaleira dun café
que rompa na intricada ramaxe

VI

de horas asediadas de rutina.

Quizais haxa demasiado rímel
nas pestanas da rúa. máis aló

IV

do río que abre o amor,

Dende o primeiro día esixiulle

o que hai tempo desapareceu do

deixar de ter vida propia.

asfalto
por onde transitan as moedas

Dende o primeiro instante apertou

que fan abrir as pernas á necesidade

seu colo ata asfixiala.

e á luxuria.

Puxo o revólver, cargado con todos
os cartuchos, na súa sen e sorriulle

Hai tempo que alí morreu de fame

coa súa boca desdentada.

o amor e nalgún lugar os resortes

Dende o momento no que a neve

dun somier oxidado

entrou

son dentallada nos sonos dalgunha

nas súas veas tiña a partida perdida.

moza.
Quén asasinou os bicos cargados de
esperanza
na rúa do amor?
Baixo un farol alguén elixe
a mercancía a prezo de saldo
para chegar a crer que eses beizos,
intensamente vermellos,
son realmente seus.
13
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TERCEIRO PREMIO
AUTOR: ARSENIO IGLESIAS PAZOS

PRINCIPIO OU FINAL DO POEMA
un

dous

A vila álzase
irregular sobre o río
coma dentadura de mandíbula inferior.

Coñezo a rapaza da funeraria.
Estaba na recepción,
envolta nun despacho de vidro.

Empeza a derreterse a noite
e el volve por Ricardo Sánchez,
quen cumpriu o soño agre
de reencarnarse en avenida
a cambio de esquecerlle os méritos de vivo.

Non xulgo infeliz ese traballo,
pero entrevina alí cando morreu meu pai
e foi chocante congregar os dous feitos:
teño unha foto dela hai dez anos
nunha cea de alumnado.
A cámara era miña
e no meu cuarto quedou a única copia.
Na imaxe,
a mesa, vasos xa en desorde, faragullas,
servilletas que absorben viño derramado
e xente a rir.
Ela co sorriso nos ollos, afanada, certa de si.
Eu, tamén consciente da foto,
xogo a expresar repulsa
para enriquecer a escena e tal.

É unha ruta solitaria
onde apuntan as tuias do instituto
e hai gretas na pista
de tenis sucedáneo para obreiros.
Tamén o centro de saúde
e o campo de fútbol obsoleto, parking provisorio agora,
cuxos planos estarán sobre mesas poderosas,
que envolve de po coches en batería.
E baixo os pés derrétese a noite
e el consagra este epílogo nocturno
a poñer frases nos parabrisas emporcados.
A primeira vez
fora tras ver As Pontes de Madison:
Polos seráns antigos e a música distante.
Unha elección que era mellorable,
pero novamente o cine
falseou o valor das cousas.
Sete palabras
e sete parabrisas que sentiron
o tacto do dedo índice.
E faino porque ao outro día
pasará de mañá polo xornal
e á tarde xuntarse cos amigos.
E gústalle como as frases se desmembran
igual ca un cadradiño de azucre,
igual cás pinturas de Pompeia,
ver como o tránsito dos viaxeiros
desprende cachos nelas e perden o sentido.
E quen pase por alí
recibirá a mensaxe en ruínas,
abandonada por parte
dos elementos que a integraron,
ás veces sen saberen
que foron parte dun discurso.

Téñolle agarimo a aquela noite,
foi das mellores que vivín.
Pero non lembro o nome dela, realmente
falabamos pouco.
Se agora nos cruzamos, non diremos ola.
É posible que naquela época tampouco.
Papá morreu de súpeto
e aínda descoñezo canto vai cambiar a vida.
Ao mesmo tempo, sei que teño unha foto
da rapaza da funeraria, hai dez anos,
lambéndome nata nun brazo,
inocentes os dous, cómicos,
coma un disfraz de antroido,
sen que a vida nos desconcertase aínda.
E non sabía se dicilo
no principio ou final do poema.
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ACTIVIDADES DA ENTIDADE
POR: ABEL VÁZQUEZ MÁRQUEZ

O “RABAÑO” DE ROSALÍA
PASÉASE POLO ENTROIDO

O

pasado 10 de febreiro un rabaño de ovellas
lanudas baixou dos montes galegos para
participar na rúa de comparsas do Entroido
de Cornellà de Llobregat de 2018, para o asombro
e interese de todos os habitantes do municipio. O
rabaño, composto por todo tipo de ovellas, carneiros
e cordeiriños, ameazaba con dispersarse por toda
a cidade, pois os animais puxéronse nerviosos co
ambiente festivo do entroido. Afortunadamente, o
pastor e o seu fiel can Charlie chegaron xusto a tempo
para conter ás desventuradas ovellas, e entre balidos e
ladridos lograron guialas con éxito por toda a rúa. A súa
autoridade pastoril quedaba en dúbida moi de cando
en vez, cando a infausta ovella negra facía simulacros
de querer escaparse do rabaño. A parte diso, e dalgúns
“regaliños” que o pobre Charlie deixaba aos asistentes á
rúa, non hai outros danos que lamentar.
Naturalmente, e como todos deben deducir a estas
alturas, non me estou referindo a un rabaño de verdade,
senón á comparsa da Asociación Cultural Galega Rosalía
de Castro, que participou na rúa municipal disfrazada de
rabaño. A creación dos disfraces debe atribuírse con
toda sorte de méritos ás irredutibles nais, que durante
todo o mes estiveran cosendo os mantos de lá branca
e os gorros con orellas, así como recompilando os
colares de cascabeis que cada ovella levaba colgado do
pescozo. A maquillaxe correu a cargo da ovella Neves,
así como a animación, os berros e os bailes, que non
cesaron en todo o desfile.

A augusta parella de presidentes tamén tivo un
protagonismo notable: mentres Oliver facía de pastor, a
súa muller Inés representaba á ovella negra. A ambos
acompañábaos Carlos, que como non podía ser doutra
maneira, facía do can de guía, Charlie. E aínda que as
ordenadas filas con que marchabamos no desfile se
desdibuxaban máis do recomendable, e en ocasións a
música non se ouvía con suficiente claridade, podo dar o
innegable testemuño de que non houbo unha comparsa
máis animada.
Finalmente, tanta enerxía e entusiasmo polo entroido
terminaron pasando factura, e ao chegar ao final da rúa
fomos moitos os que optamos por sentarnos no chan
da Praza Cataluña, incapaces xa de dar un só paso máis.
Con todo, como en anos anteriores, tal esforzo non
atopou recoñecemento algún por parte das autoridades
competentes, pois os xuíces do concurso de comparsas
desestimaron unha vez máis outorgarlle un premio
á nosa Asociación. Iso non supuxo motivo algún de
desasosego, pois co son dos nosos cascabeis volvemos
ao local da Asociación, onde nos servimos un ben
merecido banquete de pizzas, collendo forzas xa para o
entroido do ano próximo.
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FIN DE SEMANA NA NEVE

T

odos aprendemos na escola que Cataluña, xunto
co resto da rexión mediterránea, goza dun clima
caracterizado por veráns calurosos e invernos
suaves. Iso é aplicable cando falamos de Barcelona,
a sufocante capital catalá, pero parece que as cousas
deben cambiar cando tomamos en consideración aos
Pireneos, cos seus cumes nevados e os seus pobos de
montaña dignos de postais do Nadal.
Con esa idea a Asociación emprendeu unha expedición
cara ao norte durante a primeira fin de semana de
marzo, grazas especialmente á iniciativa de Dani Neira,
que falou coa alcaldesa do seu pobo, Vilaller, na Alta
Ribagorçana, para que convidase ao grupo a realizar
unha actuación o sábado pola noite.

Antes, no entanto, o grupo tiña planeado pasar un día
na montaña, e descansar así do habitual trafego dos
ensaios, que aínda que estimulantes, tamén poden
chegar a resultar esgotadores. Así, as exclamacións de
xúbilo sucedéronse cando vimos o primeiro montículo
de neve tralas xanelas do autocar. O manto branco foi
extendéndose paulatinamente ata cubrir toda a paisaxe

cando chegamos a Vilaller. Alí, realizamos un primeiro
paseo polo núcleo medieval do pobo onde os nenos
protagonizaron emocionantes pelexas de bólas de neve,
sempre baixo a atenta mirada dos seus pais, que non
dubidaron en proporcionarlles grosos abrigos e crema
solar para protexelos dos rigores do inverno pirenaico.
Apesar de todo esas precaucións resultaron ser
innecesarias, pois atopámonos cun agradable clima
primaveral que derretía a neve acumulada nas beirarúas
das casas, formando regueiros de auga que había que
sortear cada vez que se entraba ou se saía dalgún
edificio.
Despois de xantar nun hotel próximo, o grupo foise a
visitar Vielha, a capital da Vall d’Aran, un pintoresco pobo
con tellados inclinados de lousa e tendas con artigos de
esquí. A excursión, con todo, non foi nin a sombra do
que se nos aveciñaba, porque pola noite, despois de que
os habitantes de Vilaller ofrecésennos unha moi longa
cea, tivo lugar a actuación.
O presidente e xefe da banda indicounos as nosas
posicións no escenario coa agresividade necesaria que
este tipo de situacións require. Á hora das presentacións
decidiu ceder o protagonismo a Dani, pois ao ser o seu
pobo, quen menos ca el para introducir a mostra de
cultura galega que esa noite ofrecemos a Vilaller. Nese
sentido, gustaríame destacar a participación de Hugo,
Iria e Laura, os tres nenos que se estrearon por primeira
vez nun escenario co traxe de Rosalía de Castro, e
cuxo desempeño foi todo formidable. A actuación,
por suposto, arrincou aplausos e aclamacións entre o
asombrado público catalán, e a velada terminou cun
clima de concordia que se estendeu á festa nocturna
que veu despois.
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Ao día seguinte, o grupo dividiuse en dúas metades:
unha foi de excursión a Boí e Taüll, e a outra a practicar
o deporte invernal por excelencia, o esquí.

pés inflados coma coliflores, e a duras penas conseguín
abrirme paso ata o bar da estación con Miriam, onde
pais e nais compraran bocadillos.

Na Asociación xa contamos cun bo número de membros
experimentados en deslizarse por ladeiras cubertas de
neve, pero para a maioría de nós era a primeira vez que
contorsionábamos os nosos pés para que entrasen nas
incómodas botas de esquiador. Polo menos ese era o
meu caso, por iso uninme ao grupo de inexpertos con
Miriam e o tres adolescentes para que unha monitora
impartísenos clases. Cabe dicir que eu fun o máis torpe
de todos, e atrasei bastante o ritmo do grupo, polo que
aproveito a ocasión para ofrecer publicamente as miñas
desculpas. Ao final conseguimos desenvolvernos cun
mínimo de lixeireza nos esquís, pero para entón xa
tocaba regresar a Barcelona. Quitarnos as botas foi
todo un alivio, porque a esas alturas xa notaba os meus

Tras unha exhaustiva verificación xornalística das
opinións que se intercambiaron no autocar de volta,
podo afirmar sen asomo de dúbida que non só o
meu grupo gozara dunha xornada estupenda, tamén
os nenos e os excursionistas en Boí pasáronno en
grande. Quedaba por soportar o longo camiño de volta
a Barcelona, marcado pola proxección desacompasada
de “Oito apelidos vascos”, unha película sobre estereotipos que tamén quedaron desmentidos con este
fin de semana na neve: nin a xente de montaña é
arisca e pouco hospitalaria, nin nos Pireneos fai tanto
frío, nin os galegos somos tan rañicas como para
non regalarnos a nós mesmos algunha que outra
excursión lúdica.

SAN FROILÁN 2018

E

n ocasións, un vese tentado a pensar que o curso
das nosas vidas está determinado pola repetición
de ciclos temporais que se atopan fixados no
calendario da nosa cultura: Nadal, Entroido, Semana
Santa, San Xoan, vacacións de verán, vacacións de
inverno, aniversarios, pontes… e tamén San Froilán.
Son acontecementos tan familiares que parecen vellos
amigos cos que nos reencontramos felizmente unha
vez ao ano, sen sorpresas nin novidades. Polo tanto,
desde unha óptica puramente racional, estaría a pecar
de redundante ou mesmo de superfluo se nestas
páxinas me dedico a describir os feitos que aconteceron
o pasado 5 e 6 de outubro na Sede do Distrito de Nou
Barris, onde se celebrou a icónica festa de San Froilán. E
é que calquera de nós, aínda que non asistise, este ano en
concreto, pode facerse unha idea máis ou menos clara
do que ocorreu: o venres pola noite a banda de gaitas
interpretou os himnos de Galicia e Cataluña mentres
se levaba a cabo a izada de bandeiras que daba inicio á
festa, e o sábado pola tarde subímonos a un escenario
no que bailamos, tocamos, e talvez puxémonos un
pouco nerviosos, porque a cantidade de público era
habitualmente superior ao resto de actuacións do
calendario. Logo, pola noite, bailamos un pouco máis
relaxados ao son da orquestra de quenda, os nenos
xogaron a perseguirse e a tirarse pola popular rampla, e
xa case de madrugada, volvemos a Cornellà en autocar.
Como digo, todo isto sóanos, porque moitos levámolo
experimentando toda a nosa vida. Eu mesmo teño varios
recordos de infancia relacionados con esta actuación,
nesta mesma contorna, coas mesmas persoas: entón
eu era un dos nenos que se tiraban pola rampla, e eran
outros os mozos que bailaban na orquestra, pero, a fin
de contas, o recordo permanece idéntico ao presente.
Nese caso, por qué escribir se nada cambiou? De

verdade queremos ler o mesmo unha e outra vez? Con
todo, eu son da opinión de que tamén a permanencia
entraña certo valor. Seica non afrontamos xa suficientes
cambios e xiros ao longo da nosa vida? Cambiamos
de traballo, cambiamos de residencia ou de parella,
os nenos medran e vanse, os mobles deterióranse, as
paredes píntanse de novo… Neste contexto proporciona
certo alivio constatar que hai cousas, cousas boas, que
parece que nunca cambian, que sempre estarán aí para
nós. Algo parecido a un refuxio, un lugar seguro contra
todo o que é volátil ou inestable. Tampouco é cuestión
de adoptar unha deriva excesivamente romántica,
porque é certo que houbo algúns aspectos durante
a festa que delataban o paso do tempo. Por exemplo,

.../...
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este ano non estabamos sós na izada da bandeira,
senón que nos acompañaron os catro Gegants da Colla
Gegantera de Nou Barris, que se dedicaron a bailar ao
redor da praza ao son das nosas muiñeiras, un exemplo
maxistral da concordia entre as culturas galega e
catalá, cuxa unión pode producir resultados máis que
proveitosos. Aínda que normalmente actuamos xusto
despois da Banda Simfònica de Roquetes-Nou Barris,
sobre as seis e media da tarde, esta vez tocounos
pechar o espectáculo, xa pasadas as oito. Actuamos
outras veces baixo os focos, sen dúbida, e sufrimos
a intensa calor que irradian (diso tampouco cabe a
menor dúbida) pero non está de máis resaltar que as
luces arrincaban escintileos á pedrería dos mantóns
e realzaban a actuación dun modo particularmente
impresionante, case hollywoodiano, que nos infundíu
ánimos para dar o mellor de nós naquelas horas pouco
habituais. Houbo outras novidades enriba do escenario.
O grupo de baile de pequenos encandilou ao público
coas pezas de sempre, as muiñeiras de Visantoña
e Nocedo. Segundo revelaron fontes do “claustro de
profesores” (utilizando a nova terminoloxía proposta
recentemente pola presidencia) estes bailes teñen os
días contados, e tanto estudantes coma profesores
arden en desexos de superalos e centrarse en novos
obxectivos para os seguintes ensaios. Con todo, foi
todo un orgullo contemplar un grupo de pequenos tan
nutrido e con tantas caras novas (e outras moitas que
non puideron asistir) que o ano pasado non se atopaban
presentes. Ademais de Hugo e Laura, cuxo desempeño
foi irreprochable, ao redactor gustaríalle destacar a
actuación de Noa, a máis novel do grupo, cuxo sorriso
ao longo de todo o baile non decaeu nin sequera cando
tropezou nunha das rodas. Unha viva imaxe de que
as novas xeracións veñen pisando forte, e que non
deixarán que o legado galego se extinga en Cataluña.

No grupo de maiores non puido faltar a clásica Rotonda,
un alcume cariñoso da muiñeira e xota de Mostaz, que
nos vén acompañando desde tempos inmemoriais.
Pero tamén achegamos unha danza inédita, a xota
de Parada de Achas, que a pesar dos titubeos iniciais,
desenvolveuse impecablemente. Logo, máis tarde, na
banda de gaitas, adiviñábanse máis tambores que o ano
pasado, caras novas na área de timbales, e tamén varias
gaitas principiantes repartidas na fila, que tentaban,
con loable esforzo, manterse inchadas durante o
maior tempo posible. Pero tamén houbo algún que
outro rozamento. Durante a actuación das cantareiras,
por exemplo, a orquestra Compostela, que esperaba
fóra do recinto para iniciar o seu concerto, empezou
a tocar a súa primeira canción con total desvergoña,
impedindo que as voces das nosas nenas se escoitasen
apropiadamente e atraendo cara a sí o que ata entón
fora o noso público. Este episodio ten algún que outro
antecedente no noso historial, polo que o presidente
xa sabía o que tiña que facer, e como tal actuou coa
contundencia que o caracteriza: un par de ordes e
esixencias de todo lexítimas, e a orquestra detivo a seu
infausto ensaio. Todo o que nos queda por facer, pois, é
aplaudir a tenacidade do presidente, baixo cuxo liderado
e autoridade amparámonos sen reservas e con total
confianza. Os actos do sábado foron rematados, no que
a nós concerne, cunha vistosa actuación de Xuntanza
de Cataluña, a agrupación que formamos xunto cos
centros galegos de Hospitalet de Llobregat e Badalona.
O feito de atrasar o concerto ata as dez da noite,
sumado á decisión de última hora de actuar cos traxes
de cada centro (volvendo inútiles os considerables
esforzos de carrexar con capas e saias extra ao recinto)
levantou as protestas entre os actuantes. Con todo, a
actuación en si foi todo un malgaste de talento, e todos
tocaron coa profesionalidade e enteireza da que sempre
fixeron gala. Todo o que fun relatando resultounos moi
familiar: as cancións, os bailes, incluso as pequena
liorta en Xuntanza son bastante habituais. E aínda
que pareza que todo isto repítese ano tras ano con
idéntica exactitude, hai certos tons e momentos que
fan que cada San Froilán sexa único. Ese é, paréceme,
un dos trazos máis distintivos da Asociación: combina
o vello e o novo, os bailes e cancións milenarios coa
mocidade que, aínda non nacendo en Galicia, sente
seu todo ese legado; as enaguas e as faixas, cos focos
e os “mancontros” (móbiles); a seguridade que achega
o familiar e a emoción polas innovacións. Progreso e
tradición, as dúas cousas danse a man na Asociación, e
tamén, como vimos, na festa de San Froilán.
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HOMENAXE ÁS MULLERES
EN ROSALÍA DE CASTRO

O

Sábado día 10 de marzo tivo lugar o acto de
homenaxe á muller traballadora, coa celebración
dunha conferencia baixo o titulo “A muller na
poesía, desde a perspectiva da tradución” a cargo da
escritora, Tamara Andrés Padín.
Unha fermosa tarde a que nos ofreceu Tamara Andrés,
despois da lectura por parte de dúas mozas do grupo
de danza da Asociación, dun manifesto polo día da
muller traballadora, , a conferenciante nos deleitou
cunha charla sobre poesía, e a súa tradución, desde
a perspectiva da muller galega, amosando ao publico
asistente unha realidade acontecida desde sempre,
como foi, e aínda segue sento, o ocultamente da muller
galega no mundo literario, e no oficio da tradución,

POR: ANTONIO DÍAZ FERNÁNDEZ

pondo exemplos demostrables, desde Rosalía de
Castro, de quen destacou a súa labor como tradutora,
o que ninguén destacou nos diferentes estudos
e publicación sobre ela que se fixeron, ata hoxe,
lembrando a figuras da nosa literatura como María
Xosé Queizan e mesmo a María Victoria Moreno á que
se lle dedican as Letras Galegas este ano. E concluíndo
con dous relatos que destacamos da súa magnifica
lección literaria “O feminismo é perspectiva común das
tradutoras galegas de poesía desde o Romanticismo
ata a actualidade, desde Rosalía de Castro ata Marilar
Aleixander. A tradución poética en mans de mulleres
sitúase alén da tradución verbum pro verbo. Adquire
diversas vertentes para compensar, renovar, modernizar e
actualizar o canon poético ortodoxo, patriarcal”.

.../...
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No remata da conferencia de Tamara Andrés, o alcalde
de Cornellà Antonio Balmón que asistiu ao evento, xunto
ca Tenente de alcalde Montserrat Pérez, e o rexedor
Enrique Vanacloy, representantes do “Consell Municipal
de la Dona”, así como representantes doutras entidades
da cidade de Cornellà, e numerosos socios e amigos
da entidade que encheron a sala de actos da mesma.
O alcalde, despois de felicitar á conferenciante pola súa
charla e agradecer tanto ao publico como a Asociación
Rosalía de Castro pola organización deste acto, así
como pala súa incansable labor que fai na cidade,
concluíu reivindicando que non “que non agardemos ata
o ano que ven” xa que segundo él “en todas as esferas hai
espazo” espazo para defender a igualdade, para rexeitar
o machismo, aínda instalado hoxe na sociedade.

OUTRO GRANDE ÉXITO
DA FESTA GALEGA
DE CORNELLÀ-2018

E para rematar o acto as mulleres da Asociación convidaron aos asistentes a unha degustación de produtos
típicos da cociña e repostería galegas elaboradas por
elas mesmas, unha tradición que veñen facendo desde
os primeiros anos de andadura de entidade, nesta día
tan especial, aínda que a participación das mulleres nas
actividades da entidade é transversal xa que participan
activamente e cada un dos actos que durante o ano se
levan a termo.
As notas musicais que se merecen un acto coma este,
puxéronas compoñentes do grupo de gaitas e cantareiras da Asociación.
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U

n ano máis a popular Festa Galega que organiza
a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro,
polo Corpus, “Festa Major” de Cornellà, volveu a
recoller éxitos espectaculares. Tanto no tocante á participación cidadá que lle deu vida, coa súa masiva presenza, no mítico Parque de Can Mercader, como no apoio
institucional por parte do Concello de Cornellà, co seu
alcalde, Antonio Balmón, así como toda a Corporación
Municipal, así como doutras autoridade, entre elas o
Expresidente da Generalitat, José Montilla e a deputada
Eva Granados e demais institucións.

O Parque de Can Mercader volveu a lucir o seu esplendor e cumpriu coa expectativa prevista pola Entidade
organizadora, así durante os días 1, 2 e 3 de xuño,
milleiros de galegos e non galegos asistiron aos
diferentes actos, facendo que esta Festa Galega
siga sendo unha cita destacada dentro dos actos
programados en Cornellà, co gallo da súa FESTA
MAIOR e tamén como acto conmemorativo dos 38
anos de andadura de entidade galega de Cornellà.

.../...
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Homenaxe aos socios

Ofrenda floral a Rosalía de Castro
O Sábado pola mañá despois de resaca do venres,
numerosas persoas asistiron á “Ofrenda Floral”, un
acontecemento que anualmente realiza a Entidade,
cun emotivo acto no que o alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón Arevalo, xunto co presidente da Asociación,
Oliver Fernández, presidiron depositando o tapiz de
flores, representando a Galicia e Catalunya, diante da
escultura de Rosalía de Castro, que preside un espazo
destacado no Parque Can Mercader.

O teniente alcalde Antonio Martines entraga a einsigna de
prata a Concha poloa 25 anos de socio.
Os actos festivos comezaron o venres pola tardiña coa
homenaxe aos socios da entidade mediante a celebración, no recinto da festa, dunha Cea de Irmandade á que
asistiron numerosos socios e amigos da Entidade, así
como representantes municipais como, a “regidora del
Barri” onde ten a sede social a Entidade, Aurora Mendo
e Antonio Martinez, Tinent d'Alcalde e Delegat de l'àrea
de Espai Public i Convivència, entre outras autoridades
e representantes doutros estamentos socioculturais de
Cornellà, e na que se lles homenaxeaba coa Insignia de
Prata da entidade aos socios: Concha Rodriguez e Antonio Meixide que este ano cumpriron 25 anos de antigüidade de militancia na Asociación.

Noite celta
Logo da homenaxe aos socios, comezou a Noite Celta,
co concerto de Susana Seivane e que congregou en
Can Mercader a milleiros de persoas, unha noite chea
de bou musica e espectáculo. Non sei se este concerto en Cornellà, nun escenario espectacular como é Can
Mercader, e a multitude que a arroupou coa súa presenza e o goce da súa actuación lle deixará un bo recordo,
desde logo aquí si que nos quedou, e a nosa Asociación,
Rosalía de Castro, Xunta Directiva e socios si que consideramos que o grande esforzo que fixemos para poder
traela si que nos mereceu facelo, xa que lle deu e esta
Gra Festa Galega unha categoría que en Cornellà este
ano foi do mellor para tódolos Cornellanenses dentro
dos actos da Festa Maior da Cidade.

Acto ao que asistiron outras autoridades como os portavoces do grupos municipais de Cornellà ademais da Corporación Municipal, e diversas entidades socioculturais
de Cornellà, os partidos políticos con presenza na cidade, depositando cada un deles o seu correspondente ramallo de flores no monólito á Rosalía de Castro, que convive cos visitantes e moradores deste fermoso Parque
desde o ano 1990. Asemade, socios e amigos, entidades
e institucións públicas renderon unha sentida homenaxe
á musa das nosas letras, ó son dos himnos catalán e
galego, interpretados pola Banda de Gaitas Rosalía de
Castro, xunto cos grupos: Castellers de Cornellà e Casa
Galega de Hospitalet que participaron no acto coas súas
correspondentes actuacións.
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Xa pola tarde, despois do tradicional xantar campestre ao que asistiron unhas duascentas persoas, socios
e amigos da entidade, representantes municipais e da
vida asociativa de Cornellà, e o presidente de honra da
entidade organizadora, o Honorable José Montilla i Aguilera, así como representantes da práctica totalidade de
entidades galegas en Catalunya, o recinto da festa adornouse coas actuacións dos seguintes grupos: Escola de
Gaitas Toxos e Xestas de Barcelona, CCA Blas Infante de
Cornellà o da A.C.G. Rosalía de Castro nas súas diversas
modalidades, seguido da gran festa rachada tarde e noite coas orquestras, Essencia de Pontevedra, e Huracan
de Barcelona.
Domingo, pola mañá comezaron as actuacións dos grupos: Irmandade Galega de Rubí, C. C. G. Ariños de Santa
Coloma. Así como un espectáculo infantís “Xogos, Festa
da expuña”. E xa pola tarde despois dun Xantar campestre actuacións dos grupos: A.C.G. Agarimos de Badalona, Asociación “Cornellà per las Donas” e o da entidade
organizadora Rosalía de Castro, os diferentes grupos
que compoñen a súa escola de danzas e gaitas galegas.
Aínda que pola mañá tivemos problemas coa choiva
que nos obrigou a trasladar actuación a unha gra carpa,
despois despexou e a festa seguiu con moita xente ata
i fanal de festa.

Ás 20.30 h. deu comezo a festa rachada coa orquestra
“Essencia” rematando a festa cos tradicionais Fogos
Artificiais e fin de festa coa popular Queimada galega.
Ademáis de tódalas actuacións estiveron á altura que
a festa merece, no eido gastronómico, numerosas familias déronse cita á sombra das centenarias árbores
de Can Mercader, para degustar xantares campestres e
compartir unha fin de semana gozosa con amigos e familiares, unha xuntanza gastronómica e festiva na que
se dan citan cada ano amigos e familiares da colectividade galega de Catalunya, que compartiron con socios e
amigos da entidade organizadora unha gran festa galega nun dos máis fermosos parques de Catalunya como
é Can Mercader de Cornellà.
Asemade os asistentes tamén puideron ollar exposicións de libros, pinturas, música, etcétera, así como
información sobre turismo de Galicia e o Camiño de
Santiago, e todo tipo de produtos da gastronomía galega servidos con exquisitez por Exclusivas Casa Díaz
de Lugo.
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VERBENA DE SAN XOÁN EN ROSALÍA DE CASTRO

O

día 23 de xuño pola noite, a nosa Asociación celebrou, como cada ano, a tradicional Verbena do
San Xoán á que acudiu numeroso público.

Despois dunha multitudinaria Cea de Irmandade celebrada na rúa perante á entidade, cun suculento menú
composto por: empanada galega, lacón con cachelos
e chuletón galego ou bacallau segundo gustos, regado
con viños da Ribeira Sacra e de postre “Coca de San
Joán” popular torta aquí en Cataluña polo San Xoán.
Despois había que rebaixar as calorías enxeridas coa
tradicional verbena que durou ata altas hora da noite,
amenizada pola orquestra Tropykana, da que disfrutaron máis dun milleiro de persoas socios e amigos da
Asociación e tamén veciños de Cornellà, especialmente
do Barrio de Gavarra que é onde se atopa a sede da entidade, que celebraron así a chegada do “solstilicio do verán” ou a noite máis corta do ano que marca o comezo
da estación estival.

DIADA DE CATALUNYA

D

espois do parón estival, comezamos a nova andaina da entidade o día 11 de setembro coa participación na celebración da Diada de Catalunya
que, a iniciativa do Concello de Cornellà, un día moi especial para todos os Cornellanenses que se suman a
toda a sociedade catalana para celebrar o día grande, o
Día de Catalunya.

Sobre as 12 da mañá, perante ao monumento alegórico
á Diada realizado por Jordi Serra déronse cita representantes dos partidos con representación no consistorio
para realizar unha ofrenda conxunta. Así mesmo, as
entidades da cidade tamén homenaxearon os feitos
históricos que converteron a Diada no símbolo das liberdades en Catalunya. Rosalía de Castro tamén participou
neste acto de gran simbolismo coa súa ofrenda a cargo
do presidente da entidade, Oliver Fernández así como a
participación no acto de numerosos/as socios/as.
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FESTA DA ROSA

N

o mes de setembro volvemos a Gavà para participar na Festa da Rosa que cada ano organiza o
PSC, onde se deron cita arredor de 40.000 persoas que pasaron o día nun ambiente festivo, con actuacións musicais e o acto político. Ademais a nosa entidade participou activamente coa actuación do Grupo
de Danza e Gaitas, así como na organización dun Xantar
no que participaron socios e amigos da entidade, que
tiveron a oportunidades de compartir a visita que nos
fixeron as diferentes autoridades.

FESTA DO MAGOSTO

O

Sábado día 3 de novembro celebrouse a tradicional Festa do Magosto, como cada ano os socios
da entidade acudiron masivamente a esta celebración que consistiu na degustación das castaña asadas,
traídas de Galicia, regadas con viños da terra, e de seguido a tradicional foliada do Magosto con baile incluído.

PARTICIPACIÓN NO CONSELLO
DAS COMUNIDADES GALEGAS

participación do seu presidente Oliver Fernández en
diferentes conferencias e actos, xunto a outras entidades
galegas de Catalunya, España e o resto do mundo
(Venezuela, Arxentina, EEUU...).

I

ste ano o Consello das Comunidades Galegas no
exterior de Galicia, organizado pola Xunta de Galicia
e ca asistencia do excelentísimo presidente D. Alberto
Nuñez Feijóo e o secretario xera de emigración D. Antonio
Rodríguez Miranda, celebrouse en Catalunya.
Como non podía ser de outra maneira a nosa Entidade
Rosalia de Castro formou parte activa do consello, ca

Tamén participó no acto inaugural a nosa banda de gaitas xunto as bandas de Agarimos de Badalona e Casa
Galega (Xuntanza) e outras de diferentes entidades de
galegas en Catalunya.
No consello estudiase e comparten-se as diferentes visions das diferentes sociedades dos galegos fora de
Galicia, a modo de podernos enriquecer cas diferentes
experiencias de convivencia. Tamén se traballa en firme
sobre a percepción de Galicia no exterior e cal pode ser a
manera de fomento e axuda en ambas direccions.
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CERTAME DE POESIA EN LINGUA GALEGA
ROSALIA DE CASTRO 2018

O

venres 23 de novembro, pola noite o Xurado
da 32 edición do Certame de Poesía en Lingua
Galega Rosalía de Castro reuníase non soado
restaurante galego en Barcelona coa finalidade de
deliberar sobre a concesión dos premios do ano 2018.

Homenaxe a Basilio Losada
Un día que comezaba cheo de cultura, literatura galegas
co recoñecemento e homenaxe que a A.C.G. Rosalía de
Castro quixo ter co Patriarca das Letras Galegas en
Cataluña o Catedrático Don Basilio Losada entregándolle a medalla da entidade de recoñecemento á súa
labor de difundir e posta en valor a Cultura e a Literatura galegas en Catalunya, desde a súa actividade educativa na Universidade de Catalunya, así como a súa colaboración e apoio a colectividade galega a través das
diversas entidades galegas, e moi especial coa A.C.G.
Rosalía de Cornellà, acto ao que asistiron ademais dos
compoñentes do Xurado do Certame de Poesía así
como numeroso socios da Entidade tamén estivo presente o Secretario Xeral de política lingüística da Xunta
de Galicia, Valentín García Gómez que se desprazou
a Cornellà para imporlle a distinción honorífica ao homenaxeado i visitar a nosa Entidade achegandose os
nosos socios e rapaces, ata tocou a gaita con eles.

O Sábado 24 de novembro, celebrouse o acto de
concesión dos premios do Certame de Poesía en
Lingua Galega “ROSALÍA DE CASTRO” , organizado
pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de
Cornellà (Barcelona) que este ano acada a súa XXXII
edición, e no que se lle concedeu o primeiro premio a,
Isaac Xubín polo seu poema “Antígona”.
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Conferencia de
Armando Requeixo
Pola tarde, o acto de concesión dos premios, foi precedido dunha conferencia a cargo do Profesor Armando Requeixo, que baixo o titulo “A Irmandade literaria Galego-Catalana” nos deu unha exhaustiva e esplendorosa lección
sobre as colaboracións culturais e literarias de ámbalas
dúas culturas, desde os tempos do medievo ata a actualidade, un relato de autores e textos nos que se amosa
esa irmandade cultural. O acto contou coa asistencia de
numeroso publico, así como a presencia do alcalde de
Cornellà Antonio Balmón que se encargou de pechar o
acto agradecendo a colaboración do conferenciante coa
diversidade cultural que a cidade de Cornellà representa,
na que a Asociación Rosalía de Castro é fundamental.

Concesión dos premios
Pola noite e no transcurso dunha Cea celebrada no restaurante da Asociación galega de Cornellà, e presidida
polo seu presidente, Oliver Fernández, á que asistiron
numerosos socios e amigos, así como diversas autoridades do mundo da cultura e a sociedade de Cataluña
e Galicia, ademais de representantes da Corporación
Municipal de Cornellà e delegacións doutras entidades
galegas de Cataluña, o presidente do xurado do certame, composto por:
Presidente: Armando Requeixo,
Investigador, Profesor e Crítico Literario.
Vicepresidente: Míriam Ferradáns,
Poeta galega.
Vocal 1: Ana Vázquez,
Documentalista, Licenciada e Doutora en Hispánicas.
Vocal 2. Xulio Simón,
Profesor Licenciado en Galego e Portugués.
Vocal 3: Xosé Lamela,
Enxeñeiro e Escritor galego.
Secretario: Xulio Cougil,
Profesor Licenciado en Galego e Portugués, Xubilado.

Deu a coñecer aos gañadores deste ano 2018 na
32 edición do Certame de Poesía en Lingua Galega
Rosalía de Castro, que son os seguintes:
PRIMEIRO PREMIO: conseguiuno, Isaac Xubín
de A Coruña, polo seu poema titulado
“Antigona: O alento que embaza o vidro”.
SEGUNDO PREMIO: para, Manuel Antonio Piñeiro
de A Coruña, polo poema “Larega”.
TERCEIRO PREMIO: para, Gonzalo Hermo
de Barcelona, polo seu traballo “Memoria do Cervo”.
Ademais o Xurado concedeu unha MENCIÓN ESPECIAL
ao poema “Foise Silandeira, mainamente”
autora Azucena Arias Correa de Pontevedra.

O Xurado tamén participou no programa de radio en galego
“SEMPRE EN GALIZA” que se emite tódolos Sábados en
Radio Cornellà.
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MUSEO DA EMIGRACIÓN DE GALICIA
Manoel Carrete Rivera
(Asesor de Emigración da Deputación de Ourense)

Pazo de Vilamarín, sede do Museo

O

Museo da Emigración de Galicia xa é unha
realidade grazas á Deputación de Ourense, que
é a promotora da resolución dunha reclamación
histórica da diáspora galega como se plasmou en
varios congresos. Este nova institución terá a súa sede,
segundo o Pleno da Deputación do 25 de novembro
de 2016, no Pazo de Vilamarín, que foi declarado
Monumento Histórico-Artístico en 1977 e ten unha orixe
medieval.
A vocación do Museo da Emigración de Galicia é ser
o referente no tratamento museístico do fenómeno
migratorio galego; mostrarase, explicarase e difundirase
o dito fenómeno nun modelo de museo dinámico e
interactivo que porá en valor o patrimonio cultural da
nosa diáspora.

O fenómeno migratorio galego abrangue un amplo campo de traballo dende un individuo ata unha empresa pasando por escolas, publicacións, asociacións culturais,
asociacións recreativas, asociacións asistenciais, bancos, medios de transporte, oficios, etc.
A nosa diáspora creou dende o himno galego, a bandeira,
a Real Academia Galega ata lavadoiros, hidroeléctricas, e
máis de 235 colexios en Galicia por parte de asociacións
en América.
Este novo espazo ponse ao servizo das comunidades
galegas no exterior, xa que son as principais protagonistas deste, por iso facemos un chamamento para que
toda a xente que está na diáspora e queira achegarnos
fotografías, documentos, obxectos e demais se poña en
contacto connosco, xa que este Museo pretende facervos a todos e todas participes.

Para chegar ao dito obxectivo o museo contará cun
fondo bibliográfico e un arquivo propio; traballando
dunha maneira interdisciplinar con fondos da emigración
galega.
Outras funcións que posuirá o propio museo serán:

investigar, inventariar e recompilar material
•nasIdentificar,
comunidades emigrantes e nas retornadas.
Presentar e ampliar a visión que se ten neste momento
•sobre
o fenómeno migratorio galego.
a disposición dos usuarios a hemeroteca de
•LaPoñer
Región Internacional, recentemente mercada pola
propia Deputación de Ourense.

•
Facilitar fondos de documentación ou bibliografía a
•investigadores.
Colaborar cos concellos da provincia para fomentar
•exposicións
temporais para dar a coñecer o fenómeno
Dixitalizar fondos que tanto persoas físicas coma
xurídicas acheguen á propia institución.

migratorio.

• Entre outras.

Á Agrupación Cultural Rosalía de Castro, así como
outras entidades e persoas en Cataluña, xa se puxeron
en contacto connosco cedendo cousas para que a
historia da nosa diáspora teña moitas e diversas voces,
e sexa o museo de todos e todas. Os enderezos son
museo.emigracion@depourense.es ou ben, rúa do
Progreso n.º 30, terceiro andar, Ourense. O obxectivo
da Deputación de Ourense é posicionar o Museo de
Emigración de Galicia como un referente institucional
dos fenómenos migratorios.
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INTRODUCCIÓ A LA
HISTÒRIA DE LA MONEDA
POR: BARTOLOMÉ JIMÉNEZ CAZORLA
També han estat monedes de canvi importants per
l’economia de llavors:
La sal, utilitzada pels fenicis com element principal en
el comerç marítim, l’obtenien de l’evaporació del aigua
marina.
L’ús de la sal com moneda procedeix el nom de salari, el
salarium era la quantitat de sal que cobrava un soldat
romà.
Des de temps antiquíssims les persones necessitaven
un sistema de compra-venda basat en l’intercanvi,
acceptat com mitjà de pagament..
Abans del 2.500 abans de Crist existia a les ciutats de la
vall del Tigris i del Eufrates, en les de l'Indus i en les del
Nil un tipus de moneda molt especial, l'adveniment de la
banca privada, autèntic poder a l'ombra.
Les gents duien la part sobrant dels seus productes als
temples de les ciutats emmurallades. Allà els sacerdotscomptables obrien una compte corrent amb fitxes de
fang a cada persona, ingressant els seus productes en el
magatzem del temple i establint una quantitat de diner
abstracte en funció de les mercaderies ingressades,
tanmateix es feia la transacció inversa.
Per a cada intercanvi, s'establia un document, fet de
fang cuit, amb el nom del comprador, el del venedor,
la mercaderia intercanviada i la quantitat d'unitats
monetàries utilitzada; és allò que anomenem facturaxec, és l'adveniment de la banca privada, autèntic
poder a l'ombra.

L’or, fins i tot actualment utilitzat acceptat mundialment
per la seva facilitat de transport, no es deteriora i es
conserva perfectament amb el pas del temps.
En aquella època es produïa una pacificació creixent entre
les diferents ciutats, en part degut a la inexpugnabilitat
de les muralles, en part degut a la prosperitat que
suposava aquest sistema de intercanvi esmentat.
Tot això s'anà en orris amb l'aparició de la moneda
anònima d'or, plata, coure i bronze. Aquest altre
tipus de moneda, anònim, concret i independent de
les mercaderies, permet amb molta més facilitat la
corrupció i el suborn.
Des d'aquest moment tornaren els imperialismes. Les
inexpugnables muralles queien sota el suborn dels
assetjadors a alguns dels guardians.
El diner anònim seguiria la seva evolució, fins convertir-se
en els moderns billets de banc. Les diferents institucions
polítiques creades per a que els ciutadans es facin la
il·lusió de ser protegits per elles pateixen l’assetjament
dels poders fàctics que subornen i cruspeixen polítics,
tècnics i jutges.

No dia da obesidade
a luz do sol podes ver,
non habería un solpor
sen antes ter un mencer,
viviríamos ben mellor
se aprendemos a vencer.

NIEVES
FERNÁNDEZ VIDUEIRA
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DIEGO DE GIRÁLDEZ,
NAS-vegando no seu universo artístico

POR: CRUZ MARTÍNEZ

E

le percorre de modo exato o rego sanguíneo das
artérias, das veias, a funcionalidade certa dos
órgãos e a mente dos seres que amostra, imersos
nos seus diversos sentimentos e pensamentos.

Quando observamos os seus quadros, temos a certeza
de interatuar nos traços diretos do artista, sentimo-nos
próximos às personagens que se amostram nas obras.
Semelha que são parte da nossa família.

O universo abre-se, nas claras rotas que se expandem
a través das pinceladas mestras, expressam a poesia
adquirida nas cores, nos volumes dos corpos, que aporta
a atividade implícita nos neurónios, a necessária, que
possui a capacidade de transmitir nos lenços a magia.

Falam-nos de si mesmos com claridade, com a força
inaudita do que não pode permanecer por mais tempo
calado, apresado.

FRAGMENTOS DE ANATOMÍA; 2014
As linhas sulcam as extensões, formam a exata pegada
de autenticidade. O sino identitário que liga o carpo
com as falanges. A mão possui as características, a
perfeição idónea que se requer para o seu manejo. Os
traços marcam as fases, as modificações que surdem
das patologias internas, espalham-se ilimitadamente,
assentam-se nas polpas dos dedos, nas impressões
digitais.
O bronze tem vida, a vida que lhe achega o seu criador.

CRISTO HOMEM; 1982
O rosto do Cristo Homem atravessa o lenço, e plasma nos
olhos as sensações mais duras do humano frente a morte, ou
a vida. É a personificação evidente da aceitação do martírio, a
triste exaltação do sacrifício. Na fisionomia pode-se observar a
desesperança do desempregado, do desafiuzado, do imigrante...
O semblante mais desprotegido da discriminação. Os músculos
contraídos pela dor penduram-se das pupilas do observador.
Toca-lhe a epiderme, estremece-o.
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CAMPESINHO; 1981
Na face, o campo reflete a aspereza mais severa, a
marcação indelével da aixada. Observa-se com uma
minuciosidade surpreendente os sucos que deixou
o sol na sua pele à causa do transcorrer do tempo.
A dureza do trabalho formaram profundos pregues
nas contornas dos olhos, na frente,. São os mapas
plenos, que evidenciam as cadeias montanhosas,
os irregulares terrenos que se pegam nas costas.
Como um fado que nos medra, que se pendura nos
sustentáculos dos castanheiros. Está sobre a artesa,
no equilíbrio do taco de madeira, na inconsistência do
cigarro que pende da comissura dos seus lábios. Com
os olhos fixos num ponto impreciso, na incerteza. O ser
expectante ante a imprevisível natureza.

MEDO À PARTIDA; 1984
A mala é uma elegia à tristeza
do adeus, da marcha, do
desenraizamento. A alma, é
uma ave morta ao carão da
despedida, da migração, o
deslocamento imposto e inevitável.
O lar transforma-se num espelho
humedecido pelo pranto, fica
trás as folhas arrancadas dos
carvalhos da memória, a 20.000
km de distancia, hospedado
no hipotálamo, e fere-nos com
a intensidade do lategaço do
desterro.
Atravessa-nos com a frieza do cru
exílio, envolto, decaído entre os
fotogramas da nostalgia. As folhas
extraídas, rotas, marcam as tristes
imagens das lembranças, que
finam acima da velha mala.

A LABREGA; 1980
A dona tem a seguridade implícita nas suas pupilas
diáfanas, emana doçura o leve sorriso que se percebe
no seu olhar, nos lábios. O rosto enquadra-o um
lenço de lá que lhe cobre a cabeça, acima um velho
chapéu de palha delimita a exposição da pele aos
raios do sol de verão. As rugas sulcam-lhe a geografia,
intensificam-se pela senhardade irremediável das
ausências e pelo tempo que velozmente se esvai por
entre os dedos.
As galinhas peteiram-me nas coxas, despertam-me da
insonhação provocada pela sua arte, e olho o quadro
com a perceção de estar, de viver nele.
Grafía da Autora
Artigo publicado en “Terra e Tempo”
dixital galego de pensamento nacionalista
10-05-2018
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AS NOSAS MÚSICAS
POR: XULIO COUXIL VÁZQUEZ

Continuando coa relación das novidades musicais que tivemos a
oportunidade de ofrecer a tódolos nosos oíntes e seguidores, nas emisións
de SEMPRENGALICIA (Radio Cornellà) e Galegos no BAIX (Radio Sant Boi),
aquí vos damos información detallada, recollida dos seus CD e das diferentes
páxinas deles mesmos.

1

2

3

AS CANTIGAS DE ELENA: No mes de marzo deste 2018 saíu ao prelo este CD. Un traballo que é o
resultado da recuperación das melodías que a avoa de Pipo Alvarez cantaba dun xeito irrepetible.
16 pezas tradicionais recollidas por estes músicos: María Vidal, Pichi Abollado e Pipo Alvariño. Elena
Alonso Pino, muller de Toutón cantaba estas pezas nas veladas familiares e Pipo xunto con María
Vidal e Pichi Abollado, recolleron ese repertorio para salvalo do esquecemento. Eles mesmos nos
confirman, na súa páxina web, a súa intención con estas palabras: O propósito deste traballo é
mostrar como eran as veladas de Pipo coa súa avoa Elena: una voz, unh guitarra e acordeón. Deste
concepto parten os arranxos musicais, composicións e producción que pretenden transmitir a
esencia do canto tradicional de Elena, que tan ben representa a voz de María Vidal.

TANXEDORAS Homenaxean a Alan Lomax. 1952: Este trío de música tradicional presentan este
traballo basado no que fixo o investigador Alan Lomax, reinterpretando as 18 pezas recollidas nese
ano que leva o título do CD, tentando “preservar a súa integridade”. As pandereteiras interpretan
e tocan temas como “Fun a feira de San Saturniño, E morreu a burra, O Tróupele ou Vente vindo,
contando coas colaboracións de Carlos Comesaña na acrodeón e a voz de Roberto do Viso, Leni
Pérez, Margó Gayoso e María Silva. Presentárono en Allariz, colaborando co “V PoemagostoE desa
localidade ourensana. Entrevistamos precisamente a maría o mesmo día pola tarde, denantes da
súa presentación en Allariz e fíxonos comprender un chisco máis ese grande traballo que amosan
neste CD. Os que as tiveran visto nos escenarios seguro que se entusiasmaron coa interpretación e
o seu ritmo. Esta cinco mulleres teñen una forza capaz de conmover os corazóns dos asistentes e
de facer bailar os pes a calquera. Porque segundo podemos constatar, polos comentarios doutros
críticos, non son cinco voces, son una polifonía de pandeiretas, pandeiros, sachas, morteiros,
ferros, ferreñas, bombos, gaitas, acordeons, cunchas, culleras… todo un espectáculo. Paga a pena
escoitalas e disfrutalas.

TIRULEQUE. OUTRO QUE TAL BAILA: No mes de marzo entrevistamos a Luís Corral, un dos
componentes deste grupo de música tradicional galego para que nos falara deste traballo que
presentaron no mes de febreiro. Chegou ás tendas e pressentouse ao vivo na Sala Capitol de
Compostela Outro que tal baila, terceiro álbum de Tiruleque. Cinco anos depois de Mu!, o grupo lanzou
dez temas novos nos que continúan a explorar as posibilidades da música de tradicional para a festa
e para o baile. O álbum autoeditado recolle tres temas propios, “nos que se xoga cos límites dos
xéneros”, segundo explica a presentación do proxecto, canda a “seis versións de temas tradicionais
recollidos por investigadores como Pablo Carpintero ou o americano Alan Lomax. Os temas propios
son Ribazo de Razo, definida como unha muiñeira contemporánea de corte tradicional; Mazo té,
mazo, xota para dúas gaitas e resto de instrumentos, ou Rumbanera, composición a medio camiño
entre a rumba e a habanera. Nas versións, destacan temas tradicionais como a Muiñeira dos dous
golpes, o Romance dos paragüeiros ou Asubíame de lonxe. Logo do concerto compostelán, a banda
continuóu a súa xira pola Fundación de Melide e polo coruñés Garufa en marzo. A SalaSon de
Cangas en abril e o lugés Clavicémbalo no mes de xuño e moitas máis, que se sucederon ao longo
diste ano.
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4

XABIER DÍAZ. NORÓ. Un excelente traballo de Xabier Díaz, acompañado das Adufeiras de Salitre,
co que nos agasallou a principio de ano. Noró ofrécenos 13 temas de carácter tradicional pero de
composición propia que sitúan o combo formado por Díaz e as Adufeiras de novo na punta da
contemporaneidade con raíz. Aínda non pasaron 3 anos do exitoso The Tambourine Man (Músicas do
Salitre, 2015) e con innumerables actuacións ás costas Díaz e as Adufeiras volven cheos de enerxía e
cun coidadoso traballo de composición e produción musical con este disco que abre o tema Baile de
Noró que tamén se presenta en vídeo como tema de saída. Músicas chegadas dende A Fonsagrada,
Laxe, Nuez de Aliste, Vimianzo ou Quintanilla del Monte. El mesmo define deste xeito este traballo tan
interesante: “O Norte é case un estado emocional para mín. Gústame o seu frio, a auga, a humanidade
e a música. No Norte hau música en tódalas cousas. É una música sólida, ancestral e serea”.Este
disco serve para celebrar o equilibrio deeste pequeña e ordenada república adufeira na que tantas
cousas aprendo sen necesidade de que ninguén as explique”. Comezaron a súa xira de presentación
e mostra en febreiro, no Auditorio Mar de Vigo desa cidade, pasaron posteriormente por Santiago na
Sala Capitol e xa en marzo no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. O grupo tivo actuacións noutros
lugares de España (Catalunya, León, Zamora, Burgos, Granada, Madird…) e xira por Alemaña, Bélxica.
Londres, Irlanda, Suecia … etcétera. E aínda seguen con actuacións e concertos por todo Galicia.
¡Noraboa, e moitas grazas, Xabier e Adufeiras de Salitre!

5

ANXO LORENZO. VORTEX. Tivemos a honra e o pracer de contar coa presencia nos estudos da nosa
emisión “Galegos no BAIX”, para a presentación en Barcelona do ultimo traballo de Anxo Lorenzo.
Este álbum que leva por título “Vortex”, foi grabado entre Galicia, Irlanda e Escocia e conta coa
colaboración de varios músicos especializados na música folk, seguindo a liña de experimentación
acústica dos seus últimos traballos, Tirán e Confuxon. Este é o cuarto traballo de estudo, e conta
coa colaboración de Eoghan Neff, Jarlath Henderson, Blakie O`Connel, Ross Ainslie, Andy may,
Germán Díaz, Cyr il O`Donoghue, Pablo Lafuente, David Foley, Xavi Aburruzaga. Novas composicións
e arranxos onde Anxo Lorenzo, volve a expremer as posibilidades da gaita galega e os whistles
co seu peculiar estilo, buscando novos sons, ritmos e fusións. Na súa traxectoria musical como
gaiteiro ten participado en grabacións e concertos colaborando con grandes artistas e bandas folk
de grande renome. Coa súa banda – trio – ten participado nos festivais máis importantes do mundo
celta. Un traballo que paga a pena escoitalo e disfrutalo con detenemento.

6

SONDESEU, ORQUESTRA FOLK. BEIRALUA. Seguimos a traxectoria da Orquestra Folk dende a
súa fundación alá polo ano 2001, e sempre nos sorprende coas súas creacións e ofertas musicais
de alto nivel. Non debemos esquecer que esta Orquestra está formada por profesores de Arpas,
Canto. Buzuquis, Contrabaixos, Gaitas, Percusión, Requintas, Violins e Zanfonas. Nesta ocasión
preséntanos un traballo con 18 pezas, que leva por título BEIRALUA. Acaban de vir de Glasgow,
no mes de novembro pasado concretamente, onde inauguraron o CELTIC CONECTIONS. Estas
dazoito pezas son recopilacións da nosa música tradicional cunha interpretación moi persoal que
lle infire a Orquestra á súa maneira. Algunha moi pouco coñecida no eido musical galego, como
pode ser Malpica, e outras de autoría específica da propia Orquestra Sondeseu. Algunhas son
arranxos e interpretacións moi persoais da Orquestra, como pode ser Aí ven o Maio ou Campanas
de Bastabales. Seguro que disfrutaredes escoitando este grande traballo e felicitamos aos seus
autores por el.

7

LUAR NA LUBRE. RIBEIRA SACRA. Este Grupo musical galego liderado por BIEITO ROMERO, e que
conta actualmente coa voz insuperable de PAULA REY, acaba de presentar nos meses de verán ese
seu ultimo traballo que leva por título RIBEIRA SACRA. Unha homenaxe a esa zona da nosa Galicia
chea de engado, de moitas tradicións e traballos abnegados, como poden ser os da viticultura
heróica e outros moitos. Este é un traballo especial con nada menos que 26 cortes, algúns deles
tan só de 20 segundos de duración, que corresponden ao Canto dun Afiador ou ao son dunhas
Vacas con esquilóns, ou o son dun carro de bois, un Afiador, ou o Ambiente de Entroido, gravados
precismante nesa Ribeira Sacra. Outros son pezas tradicionais como a Xota e Muiñeira de Ourense,
e tamén cabe destacar a primeira peza “Os tafenos de Gaurra”, que é un video clip que tamén se
pode escoitar e disfrutar del en youtube, basado nas paisaxes e fermosos lugares desa Ribeira
Sacra, tan encantadora. Recomendámosvos este grande traballo para coñecer algo máis da nosa
Galicia do interior e da música destes grandes intérpretes, que moitos dos nosos lectores puideron
escoitar e ver en directo o ano pasado na Festa Galega de Can Mercader. ¡Grazas por facernos
disfrutar coas vosas interpretacións e creacións, Luar na Lubre!
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CAMIÑO
ANDADO
POR: HENRIQUE FERNÁNDEZ-MON SÁNCHEZ

T

eño, e xa pasan e pesan algo, os 60 e algo anos
ben cumpridos. Boa parte deles, máis da metade,
paseinos en Catalunya, onde me formei e realiceime como persoa, e onde fixen bos amigos. Onde coñecín a miña compañeira, tiven unha filla e un neto e vivín nun entorno multicultural que me enriqueceu e que
me deu, penso, unha visión do Estado e do Mundo que
pouco ou nada se parez a ise “ mundo conflitivo “ que
certos meios e personaxes políticos queren facernos ver
hoxendía de Catalunya, de xeito interesado e extremadamente polarizado. Preténdese crear unha polarización
que, abofé, rematará por materializarse e daquela si, até
pode que a reconciliación sexa difícil ou imposíbel. Quén
anda detrás de todo isto ?. Pois intereses económicos
que agora non imos a analizar porque daría para muito…
O conflito político-social, si se lle pode ou debe chamar así, que na actualidade existe e que está enriba da
mesa: Estado-Catalunya, pero que xa ben de mui atrás;
non tén pintas de solucionarse, a pesares de haber algúns, poucos, pero de boa vontade e de certeira análise,
intentos de boa vontade por ambalasdúas partes, de
confraternizar.
Tiñamos, xa que logo, persoas de peso -algúns pais da
Constitución-, como Herrero de Miñón, Alfonso Osorio,
Tierno Galván, López Aranguren, Miquel Roca, Solé
Tura, etcétera; tiñamos digoo eu, en Catalunya, ao PSC,
todo o que foi o entorno do PSUC; e tamén, boa parte
do chamado “Nacionalismo Catalán“ que representou
o “pujolismo“ xunto con ERC. Todos os mencionados
estaban a prol dun federalismo ben entendido e
defendían sen vacilacións unha España Plural como
Nación de Nacións (malia que o pujolismo utilizaba o
nacionalismo como moeda de troco), fronte a outros que
preconizaban un inmobilismo constitucional sacrosanto
que, penso eu, levounos a esta situación…
Iste discurso dual, ou relato como se di agora, trocou
coa caída do tal pujolismo e coa enfrontamento por
parte do Estado ás aspiracións, penso eu que lexítimas,
do Povo de Catalunya, de teren un Estatut blindado
e actualizado após dos acordos pactados en torno á
Constitución do 78 que dito sexa de paso, xa tería de
ser actualizada (xa lle toca despois de corenta anos).
Tócalle, habidas contas que, como todos sabemos,
tales acordos foron condicionados, negociados baixo
ameazas golpistas nunha etapa, demasiado longa,
marcada polo outro conflito, o Vasco . Daquela, e
saltando xa aos gobernos Maragall-Montilla, e a partires
de que o Tribunal Constitucional, tralo recurso do PP-,
chimpara ou cepillara o xa peneirado Estatut aprobado

polo Povo Catalán e polo Parlament de Catalunya,
todo foi un atropelo e un enfrontamento cargado de
desencontros e de falta de entendemento polas dúas
bandas: Estado-Catalunya. Enfrontamento, entendo eu,
máis entre oligarquías que no campo social, ainda que
ao final todo se mestura, implica e complica.
O “Pujolismo“, que durou ao redor de trinta anos, foi
un cancro para a sociedade civil catalana e para a
súa convivencia. Só, e trala chegada do tripartito de
Maragall e Montilla, se descubriu a faciana do que tal
fenómeno envolvía e que todos sabían e ninguén quería
dicilo: “Vostedes teñen un problema que se chama 3%“
lle espetaba Maragall ao covergentes. Foi a partires de
aquí en que o “Pujolismo“ se esmigalla e mesmo se dilúe
coma o zucre querendo reinventarse e dando no que
temos aresthora…
Entendo que o “Pujolismo“, produto non só catalán
(foi alimentado dende as altas esferas do Estado,
monarquía incluída), xerou un fenómeno tan mesquiño
e tan torpemente administrado, que me leva a pensar
no acontecido co “Desastre da Annual“ no que España
en 1921, perde a guerra contra os rifeños de Marrocos
comandados por Abd el-Krim. Pois igual que a Pujol
cando ía chorimicando a Madrid contentábano con boas
partidas de cartos “para que calara…“; pois ás cabilas
rifeñas, tamén as consolaban con partidas de diñeiro
que logo empregaban para mercar armas. Infelizmente,
a guerra perdena España con máis soldados feridos
e máis mortos ca os rifeños. Os que algo lemos da
historia de España, sabemos que a cousa veu polo
golpe de Estado e a dictadura de Primo de Rivera, Don
Miguel: 11.000 mortos españois por uns 2.400 rifeños
segundo o expediente Picasso, sen contar os mutilados
e esquecidos que nunca unha paga cobraron.
En fin, hai un dito que di que “nunha guerra, as pontes
son as primeiras que se voan“; e por suposto, ninguén
a gaña, maormente se é unha guerra incivil. Nista
guerra diplomático-mediática con manifestacións,
presos e “exiliados” de momento, de “toma que che
dou“; polarizada por posturas máis que encontradas,
esmorece o sentido común que dito sexa de paso, até
hai quen pensa que é o peor dos sentidos. Un pouco
de acougo, de “Sentidiño“ ou Seny, non viría mal nistes
intres de feridas abertas e corazóns latexantes, máis
que razonábeis.
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“CASA PONTI”
POR: MANUEL SUÁREZ SUÁREZ

E

ra o mes de febreiro de 1955 e o sol quentaba
con forza no peirao montevideano. O emigrante
da aldea de Tines (Vimianzo) desembarcou do
“Castel Bianco” para recibir unha forte aperta de Ramón
de Castromil. O seu amigo viñera un ano antes cando
pecharon a forxa que tiñan en sociedade no lugar de
Torelo. A idea era volver axiña xa que no outro lado
do mar quedaban a muller e o fillo. A primeira vivenda
foi nunha pensión da esquina das rúas Yaguarón e
Venezuela a poucos pasos do Palacio Lexislativo. O
dono era Paco Esperón, un cordial pontevedrés que
axiña vai falar en “Casa Ponti” (situada moi pertiño, no
2076 da rúa Yaguarón) para ver se contratan ao recén
chegado. Paco di que é a fábrica de sombrillas de praia
e toldos máis importante do país e que alí os emigrantes
son sempre ben recibidos por ter fama de ser moi
traballadores.
Hai tres días que chegou e xa ten emprego. Cando se
presenta na fábrica o único que lle preguntan é se sabe
traballar no ferro. Responde afirmativamente e pide que
lle fagan unha proba. O seu entrevistador dille: “Venga
usted mañana para comenzar en la sección Herrería.
Está contratado. El sueldo es el del laudo oficial del
gremio que está fijado en 8 pesos por día. Se cobra
por quincena”. O que o entrevistou foi o capataz xeral,
Dante, a quen alcumaban “O Palomo” e tiña unha longa
experiencia na contratación de persoal. Anos despois,
sen ninguén diante, díxolle: Mirá, gayego, la verdad
te digo. Si pudiera los despedía a todos. Me quedaba
namás con ustedes que además de laburadores no
andan rompiendo las bolas con los vales. Pero…vamos
a ver…che…cobran cada 15 días y andan siempre sin un
mango en el bolsillo.

Baio agora estaba gozando dun espectacular mosaico
da idiosincracia uruguaia. Miraba sorprendido. Aquel
era un país de fartura. Había alí máis chafallada xunta
que en todas as feiras da provincia da Coruña. Nunha
rúa eran os ferros os que ateigaban o espazo e noutra
había mesas cheas de discos, libros e revistas. Quedou
abraiado cando escoitou o son que saía duns longos
tamborís pintados con raias verticais multicores.
Na pensión de Paco había cociña. Ao mediodía xantaba
case sempre carne de vacún que era saborosa e moi
barata. Unha costela de cuadril con patacas fritidas era
o máis claro exemplo de que emigrara a unha terra de
oportunidades. En roupa pouco gastaba. Alí os invernos
eran curtos, un mes escaso de friaxe. Cando tivo uns
pesos aforrados alugou un apartamento no barrio de
Aires Puros, preto de onde vivía o seu amigo Ramón.
Mercou algúns mobles (xa tiña unha radio “Philco”)
e tamén un relocente quentador “Primus” (igualiño
ao da pensión) para cociñar e ferver a auga para o
mate. Chegaba a familia e comezaba unha andaina de
esforzos na capital da República Oriental do Uruguai.

Na pensión comentou con Urbano (curmán de Ramón
que viñera da cidade de Rivera que fai fronteira con Brasil)
que nunca escoitara iso de cobrar cada 15 días. Urbano
infórmao de que o sistema quincenal é o adoitado na
industria pero os empregados públicos cobran de xeito
mensual. O ferreiro quixo saber sobre os empregos
públicos e a resposta sorprendeuno un pouco: non se
admiten estranxeiros. Hai que tramitar a cidadanía legal
que se obtén despois de varios anos de residencia no
país pero aínda non abonda xa que ademáis é necesario
ter unha recomendación política (sexa dun deputado
ou dun senador) do partido que estea no goberno. Así
foi que aprendeu que no Uruguai entre “brancos” e
“colorados” reparten o xogo pero nas últimas décadas os
da cor vermella van gañando por goleada.
O primeiro domingo na capital uruguaia foi unha festa.
Os seus compañeiros Ramón e Urbano levárono ata
unha gran feira que chamaban de Tristán Narvaja.
As case tres horas que estivo camiñando, pasaron
voando. Se antes a súa feira de referencia era a de
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FRASEOLOXÍA NACIONAL POPULAR
POR: XOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MONTES

A

quí vos vai unha nova entrega de fraseoloxía. Nesta
ocasión titulo como “fraseoloxía nacional popular”
porque son frases con ADN galego e recollidas
directamente da xente, expresións que non atopei en libro
ningún e que non me constan documentadas.
A sabedoría popular galega foise forxando cos nosos
devanceiros e, por sorte, moita está recollida e documentada.
Pero a vida segue e ten que evolucionar resultando moi
importante a continuidade coas novas xeracións que, querendo
ou sen querer, tamén crean novas expresións. Neste sentido
sería boa idea ir traballando en novas escolmas de fraseoloxía
e ditos que están a nacer cos novos/as galegofalantes.
Aquí dous exemplos de fraseoloxía que recollín de xente
relativamente nova e orixinarios da Mariña. Expresións con
interesantes reflexións e cargadas de retranca.

A culpa é miña que son un pelexo
Frase que expresa sinceridade e recoñecemento de culpa. E
todo hai que dicilo, en Galicia, que non somos moito de recoñecer os erros, non é doado escoitar esta expresión. Os galegos
somos máis de culpar aos demais e botar pelotas fóra para
escorrentar toda responsabilidade. Se temos algún fallo ou as
nosas decisións non chegan a bo porto logo lle botamos a culpa ás meigas, ao destino ou ao mal de ollo do veciño. Tan difícil
nos resulta recoñecer a realidade, as propias limitacións ou os
propios erros? Medo ao “quedirán” quizais?
Un consello, non vos avergoñedes da vosa incompetencia
e recoñecede as vosas limitacións e os vosos erros.
Desafogarse cun “a culpa é miña que son un pelexo” resulta
balsámico e libera da neurose que provoca dar explicacións
e buscar responsables no noso entorno. Entoar o “mea culpa”
é un exercicio de responsabilidade, pero tamén de liberación.

Esta vida pide outra!
Expresión de satisfacción e felicidade diante dos acontecementos agradables e pracenteiros que nos ofrece a vida.
A ledicia e a ilusión non se deberían perder nunca, deberían estar blindadas para resistir as numerosas ameazas emocionais
ás que estamos expostos no día a día: pesimismo, decepción,
frustración, desánimo, mala sorte…
Por iso, a mellor actitude é sempre o positivismo, ver as cousas
dende o lado máis amable e vivir cada xornada con plenitude.
“Carpe diem, tempus fugit”.
Así, pois, aplicádevos o conto con esta frase. Cando digades
“esta vida pide outra!” estades transmitindo unha mensaxe de
ánimo e satisfacción, estades dando a entender que unha vida
tan boa e pracenteira necesita ser ampliada, desexades que
non se acabe, que dure máis.
Como diría o meu bo amigo Raúl, a quen lle collín prestada
esta frase: “para vivir así é mellor non morrer”.
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MAREAS NOS BAÑOS DE RIOCALDO
POR: JOSÉ LAMELA BAUTISTA

A

s augas termais de Riocaldo, no corazón da
serra do Xurés en Ourense, xorden das entrañas
da terra como consecuencia da rotura profunda
do zócolo rochoso entre a serra do Xurés e a do Gerês
en Portugal. Esta fisura do subsolo granítico ou falla
xeolóxica, alcanza profundidades superiores ós dous
quilómetros na zona de Bubaces, polo que interesa a
rexións do interior da terra, onde as temperaturas xa son
considerablemente elevadas.
A auga dos mananciais infíltrase ata o fondo da falla e
alí atinxe as altas temperaturas que chegan do interior
da terra. Esta circunstancia explica os dous fenómenos
independentes que leva asociados e que fan famosas
as súas augas, por unha banda, o termalismo dos
Baños cuxa temperatura tomada na boca do nacente
é superior a 70 ºC,. e ó mesmo tempo, por efecto da
presión ocasionada polo peso da columna de auga
que soporta a esas profundidades (uns 200 quilos por
centímetro cadrado), comprímese contra as rochas
obtendo delas a mineralización que lle conferirá unhas
propiedades medicinais de todos recoñecidas.

A explicación deste fenómeno, segundo estudan os
xeólogos, débese a que o movemento das augas
subterráneas obedece ás leis da gravidade igual que as
mareas. As oscilacións verticais das augas profundas,
poden apreciarse se se advirten os resultados directos
do devandito movemento; así se produce tamén o
fenómeno que dá lugar ós mananciais intermitentes ou,
o que orixina os cambios do nivel da auga dos pozos.
A convicción de que as augas de Riocaldo se comunican
co mar e que aparecen nelas elementos mariños, tal
como mariscos e conchas, procede da Idade Media.
Ata finais do Século XVII críase que debido á curvatura
da superficie terrestre, a auga do medio dos océanos
estaba mais alta que os mananciais, o que fornecía a
carga piezométrica necesaria. Esta crenza de que as
fontes teñen a súa orixe no mar baseábase a miúdo en
pasaxes da Biblia, tal como este do libro de Eclesiastés
“Todos os ríos corren cara ao mar, pero o mar non se
enche; do lugar onde os ríos chegan, de alí mesmo
retornan”

Xa os romanos apreciaron moito estas augas, porque
aparte de cumprir unha función hixiénica e medicinal,
constituían un lugar de reunión e recreo, ofrecendo
ademais unhas instalacións que conxugaban en
harmonioso equilibrio o confortable co monumental,
incrementando se cabe o abraiante paisaxe.
Vicente Risco pola súa banda, relata un fenómeno
destas augas que era moi coñecido e realzado na
idade media, e que engadía mais misterio e poderes
ó conxunto de valores curativos atribuídos dende os
romanos a estas augas. Referíase a unha particularidade
rara e moi nomeada que teñen estas augas: “…a pesar
da distancia a que Riocaldo se acha do mar (uns cen
km), experimentan o fluxo e refluxo diario da marea, e
ata se atopan mariscos e pequenas cunchiñas que se
estenden á saída da auga”.
Tamén se refire a este curioso prodixio das mareas
Benito Fernández Alonso, cando afirma: “Ó fondo da
montañosa serra do Xurés e beiras do río Caldo ven
os baños deste nome, que co fluxo e refluxo das súas
ferventes augas parecen fluír ós empuxes da alta e
baixa marea; isto é tan de admirar canto se considere a
distancia á que se atopan do gran Océano, sen explicarse
a razón de fenómeno tan patente como extraordinario;..”
O efecto das mareas nas augas termais de Riocaldo
á que se refiren Risco e Alonso, que por certo é tan
insignificante que require grandes dotes de atención
para observala, dan proba das dimensións da greta que
rompe e divide os macizos rochosos de Xurés e Santa
Eufemia (convertida no vaso que contén as augas): 25
quilómetros de Riocaldo ata o Gerês.
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LEMBRAZA DUN GAITEIRO AUTODIDACTA
ARMANDO LOPEZ ALVAREZ (Coñecido como “O FREIXEIRO”) -NA CORDIÑA-

POR: ARMANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ
o fol da gaita de ledicia e esperanza, aínda que o seu
repertorio non era moi longo, pero coas súas mañas
sabía darlle xeito a unha Muiñeira, a un Pasarúas, a unha
Xota ou a un Paso dobre. Tocou en moitas pola vilas,
xuntanzas e foliadas
Armando O Freixeiro sin el sabelo, foi un grande defensor
das nosas tradicións e moi particularmente do emprego
dun dos instrumentos máis representativos da cultura
popular e tradicional, da música celta e galega, a Gaita.
Tocaba con moito agarimo e paixón, para seu disfrute
persoal no silenzo da serra da Cordiña. Nos días de
chuvia, na súa soidade, nos seus pensamentos, soñaba
unha cantiga e ao dia seguínte dáballe voz coa súa gaita,
ao seu xeito, tentando facer partícipes, aos máis, da súa
interpretación persoal e desinteresada. Neses soños ben
seguro que se atopaba a súa Nai. Agora tá con ela, alá
onde estean estarán interpretando a súa música, a que
sentía moi adentro, aquela que era a súa paixón.

F

aleceu aos 89 anos, concretamente o 16-02-2018,
Nado en Freixeiro, Parroquia de Cabanela, do
Concello da Proba de Suarna ( Lugo ). “O FREIXEIRO”
foi un Gaiteiro autodidacta, moi particular, que tocaba de
oído, en foliadas, pola-vilas e xuntanzas.
Foi unha persoa sóbrea, que se fixo a si mesmo coma
gaiteiro dende cativo. Con tan só tres ou catro aniños
perdeu a súa nai, quedando orfo deses agarimos e do
sorriso e aloumiños dunha nai, tan necesarios e precisos
cando aínda se teñen pensamentos e sentimentos
inocentes e soñadores.
Cando tivo que cumprir o servizo militar fíxose
trompetista, e así foi como lle naceu o seu grande aprecio
e ilusión pola música, e máis concretamente pola música
galega, precisamente foi a Gaita galega a que lle atraía
como instrumento, aínda que por aquelas datas non
estaba ben visto eso de tocar a gaita. A pesar de ter un
bon oído para tocala, non pertenceu a ningún grupo de
gaitas, Escoitaba e sentía as cantigas pola radio e el facía
os seus arranxos e deseguida tocaba calquera peza ao
seu xeito. Poñía moito interese e fixábase moito noutros
intérpretes gaiteiros. Naquelas datas as gaitas e os
gaiteiros non tiñan boa sona e el, na Cordiña, era o único
que tiña a aficción a este instrumento tan tradicional
como é a nosa gaita galega. Na súa mocidade, era un
home moi garuleiro, que lle gustaría ser casado. Era moi
respectuoso e cariñoso coas donas, cando se refería
a elas chamábaas “rapaciñas”. pero como era gaiteiro
dicían que era un gaioleiro.
Foi un home pouco aprezado un calquera un ninguén un
Balbino coma o de Neira Vilas, pero el era feliz enchendo

Armando O Freixeiro foi un home que non tivo unha
nenez normal, como a de calquera cativo. Dende a súa
adolescencia tivo que adicarse a moitos oficios e faenas
para subsistir, barexou castiñerios e apañou castañas,
tamén sementou e apañou patacas, gadañou herva,
sementou e segou centeo e trigo, rozou toxos e en moitos
deses casos traballaba pola comidiña. Como digo no
comezo foi un home sobrio que lle custaba moito coller
confianza, pero non por eso era menos intelixente. A súa
ilusión, segundo lle tiña contado aos máis achegados,
seria ter parella feminina, sempre falaba das donas e, de
ahí a falla dese agarimo dunha dona. Foise co sentimento
de non terse casado; sentiu moito a falla da súa nai,
o seu agarimo era a gaita. Cando el tocaba a gaita no
Hotel Rural Casada Roxoa -na Tumbiadoira- onde lle
tiñan moito aprezo, namoraba o vento que pola Cordiña
pasaba a carón de Buron. A de veces que paraba por alí
eu e moita xente, para escoitar ao gaiteiro O FRAIXEIRO.
Según escoitei e según me contou a Mari, xerente do
Hotel Rural Casa A Roxoa, onde teñen como recordo
e consérvena, a ultima Gaita comprada ó Artesán de
Gaitas Seivane, tamén tocaba o acordeón. Nos últimos
tempos, debido á súa delicadeza de corazón e pulmonar,
e máis por prescrición médica non debía tocar a gaita.
Aínda que, por veces non o demostrara, sempre foi un
bon amigo dos amigos e sempre moi agradecido aos
máis que o trataban e coñecían.
Para Armando O FREIXEIRO, e na súa Memoria
O Gaiteiro toca a Gaita,
A Muller toca o Tambor
Os fillos tocan o Bombo
O can ládralle o Roncón
A súa Gaita está exposta no Hotel Rural Casa A Roxoa na
Tumbiadoira, Concello de A Fonsagrada.
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ABADESAS DE
SOBRADO DE TRIVES

Mulleres no exercicio do poder público, social
e económico na Galicia medieval
POR: MIGUEL GARCÍA-FERNÁNDEZ

C

unhas orixes vinculadas ao monacato dúplice da
Galicia altomedieval, o mosteiro de San Salvador
de Sobrado de Trives aparece ben documentado como centro dirixido exclusivamente por mulleres a
partir de 1175. Dende aquela e até comezos do século
XVI, sucedéronse no cargo diversas abadesas –a maioría elixidas entre as relixiosas do propio cenobio e algunhas tras desempeñar o cargo de prioresas– que levaron
a cabo un conxunto de actuacións que lle permitiron á
comunidade afianzarse sobre a súa contorna, trazando
unha ampla e complexa rede de relacións socioeconómicas e de poder.
Máis alá da vida no claustro e das prácticas relixiosas ás
que as obrigaba a elección ou a imposición por parte das
súas familias do ingreso no mosteiro, as abadesas tiveron

unha ampla proxección pública ao converterse nas
reitoras do conxunto de monxas –entre 18 e 6 segundo
as épocas– que residían nas dependencias monásticas.
Consecuentemente, eran as encargadas de velar polo
benestar espiritual e material daquelas. Iso esixíalles, en
primeiro lugar, actuar conforme á súa condición relixiosa
para servir de modelo de perfección ao conxunto da
comunidade e dos fieis. De feito, parece que as abadesas
de Trives mantiveron unha disciplina rigorosa, non
recibindo acusacións de libertinaxe similares ás dirixidas,
no contexto da reforma dos mosteiros femininos galegos
de finais da Idade Media, contra dona Constanza Vázquez
de Somoza, abadesa de San Xillao de Lobios, da que se
dicía que era manceba pública de clérigos e leigos, que
tiña fillos e que consentía comportamentos similares ás
monxas do mosteiro.

.../...
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Ademais de ser un referente espiritual –o que derivou na
concesión de diversas doazóns e mandas testamentarias
de particulares a favor do mosteiro–, as abadesas de
Trives convertéronse en señoras de terras e vasalos, en
definitiva, en auténticas señoras feudais. Gran parte da
documentación conservada sobre elas é de carácter
económico e responde á realización de aforamentos,
compravendas ou permutas, é dicir, actos xurídicos que
revelan o interese e capacidade de actuación destas
mulleres en prol da obtención dunha serie de propiedades
coas que conformar e asentar o dominio monástico, así
como a vontade de procurar as rendas necesarias para
o sustento material da comunidade. Especial dinamismo
mostra nese sentido o século XIII, cando os foros, que
constitúen a metade da documentación conservada para
ese período, permiten ver a cesión do dominio útil das
propiedades monásticas a diversos particulares –fosen
homes, mulleres ou parellas– a cambio dunha serie de
rendas –segundo o momento e os casos podían ser en
especie ou en diñeiro– que se vían acompañadas moitas
veces polo recoñecemento do vínculo de vasalaxe e a
obriga de coidar ou incluso reparar os bens aforados.
Habitualmente eran contratos de longa duración, por
varias voces ou amigos, que afectaban a viñas, montes
e sobre todo a casais, que podían aforarse completos
ou só partes deles debido á reiterada fragmentación
que experimentaba a propiedade ante as divisións
hereditarias. As abadesas, e noutros casos as prioresas
ou outras monxas, podían actuar per se ou a través de
procuradores ou procuradoras e as súas xestións, tanto no
relativo ás propiedades persoais como ás comunitarias,
parece que non foron desacertadas. De feito, mentres
a crise baixomedieval se viu incrementada en moitos
mosteiros femininos polos abusos dos encomendeiros
e as malas actuacións das súas superioras, as abadesas
de Sobrado do século XV, ademais de lonxevas, souberon
loitar contra as dificultades a través de diferentes
medidas que lles permitiron manter unha economía
monástica suficientemente saneada.

mosteiro estableceu relacións. Precisamente, diversas
abadesas actuaron acompañadas polos seus familiares
en actos xurídicos relacionados co mosteiro, sobre todo
nos primeiros tempos e até ben avanzado o século XIII. Foi
o caso de María Sánchez, quen en 1189 declaraba actuar
nun foro cum omnibus parentibus meis; o de dona Teresa
Fernández, emparentada con don Rodrigo Fernández,
tenente de Trives e Caldelas, que en 1233 actuou cum toto
convento et cum clericis et cum militibus; ou tamén o de
dona Marina Rodríguez, quen outorgou un foro en 1264
en sembra con meu sobrino Fernan Martinez, cavaleyro.
Outra abadesa de procedencia aristocrática foi dona
María Vázquez, filla de Xoán Afonso de Sanabria e de
dona Beatriz de Sober. Antes de ser abadesa de Trives
fora freira no mosteiro lucense de Santa María a Nova,
ao que doou en 1389 os bens que tiña na terra de Lemos
por herdanza da súa nai e dos seus irmáns. Grazas á súa
xestión e ás doazóns de diversos membros da nobreza,
pasou ao mosteiro de Sobrado o couto de Paredes, o que
amosa a importancia das relacións establecidas entre
a aristocracia e os mosteiros rexidos por mulleres. Esta
mesma abadesa aforoulle a Álvaro Fernández, clérigo,
sobriño seu e criado do mosteiro, diversos bens, ao igual

A procedencia aristocrática dalgunhas abadesas de
Trives contribúe a explicar en parte a súa capacidade de
influencia sobre os diferentes axentes sociais cos que o

que a súa predecesora lle doara, en 1382, un conxunto
de propiedades á súa sobriña Inés López, filla de Lopo
Rodríguez de Lor.
O mantemento das relacións familiares ao longo da
vida das relixiosas constátase de forma especial nos
testamentos conservados, caso do da abadesa dona
Urraca Pérez, quen, en 1280, pediu a Gonçalvo Yanes
de Rovreda, meu parente et meu amigo, que amparase
e defendese o mosteiro. Esta mesma abadesa legoulle
á súa compañeira touquinegra María Iohanis a súa
colcha cardea (…), mias contas e a mi maiastade que
trouxera de San Xoán da Cova, o que confirma non só
a mobilidade das relixiosas dunha institución a outra,
senón tamén a creación de fortes lazos de amizade entre
as freiras. Ademais, dona Urraca tamén deixou uns bens
para Maria Perez, mia hermaa touquinegra de San Fiz.
Daquela, comprobamos que o ingreso en relixión supuña
a reordenación das relacións sociais das mulleres
chamadas a converterse nun futuro en abadesas, mais,
dende logo, non implicaba de ningún xeito o seu illamento
do mundo.
40
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De todos os modos, as relacións sociais das abadesas
non se limitaron nin aos seus familiares nin ao conxunto
de relixiosas da comunidade. Na documentación de
Sobrado de Trives é habitual a asociación das monxas
cun amplo número de clérigos que, ben actuando en
nome do mosteiro ou ben confirmando os documentos
das freiras, tiveron un papel esencial na proxección
exterior do poder das abadesas. Noutros casos os
documentos aparecen outorgados por estas non só co
acordo do resto das relixiosas senón tamén de omnis
clericis meis, o que revela un papel esencial destes homes
na vida monástica. Supeditados ás abadesas, os clérigos
responsabilizáronse da cura de almas das igrexas
pertencentes ao mosteiro, ademais de actuar ás veces
como notarios ou procuradores, contribuíndo á xestión
do patrimonio monástico. Ao mesmo tempo, semella
que algunhas abadesas tiveron capeláns e mordomos
propios, do mesmo xeito que baixo a súa dependencia
traballaban diversos servidores do mosteiro, tanto
homes coma mulleres. Eran os mançebos e mançebas,
os omes da abadesa ou os encargados de traballos
especializados.
A proxección social das abadesas de Sobrado sobre a
contorna viuse fortalecida de forma especial grazas á
concesión do couto xurisdicional en 1228 por parte do
rei Afonso IX, confirmado posteriormente por Sancho IV
e Xoán I. O favor rexio permitiulles obter o poder político
sobre un espazo perfectamente delimitado, no que
pasaron a exercer competencias señoriais. Nese labor
e no desexo de facer valer os seus dereitos, destacou
a abadesa dona Sancha Rodríguez, ao non dubidar en
preitear ante a xustiza e ante o rei contra os veciños
de Pareisás e tamén contra o concello da Pobra de
Trives, cando trataron de cuestionar os seus dereitos
e privilexios, ademais de invadir o couto monástico a
finais do século XIII. Así mesmo, nos tempos desta
abadesa realizouse unha expresiva carta de vasalaxe,
concretamente en 1287, pola que omes e mulleres, todos
foreiros de Sobrado, prometemos e outorgamos de ser
boos vasalos e leaes e obidientes ao moesteyro (…) e
abadessa a cambio de recibir o amparo e a defensa de
dona Sancha e do resto das relixiosas.
O conxunto de relacións económicas, sociais, relixiosas
e políticas que trazaron as abadesas de Trives explica o
funcionamento do mosteiro ao longo da Idade Media e

tamén un dos últimos episodios vividos no cenobio antes
de perder a súa independencia. No contexto da reforma
monástica promovida polos Reis Católicos, houbo unha
ampla oposición das relixiosas a aceptar a orde de
que todas as monxas bieitas de Galicia se reunisen no
mosteiro compostelán de San Paio de Antealtares. Entre
elas destacou a abadesa de Sobrado de Trives, quen se
encastelou no mosteiro en 1499, impedindo a visita do
reformador frei Rodrigo de Valencia a causa de mucha
gente armada que en dicho monasterio estaba a favor de
la abadesa. Dona Inés García de Lousada, documentada
como abadesa até 1504 aproximadamente, era apoiada
polos seus. Sen dúbida, as relacións tecidas ao longo dos
séculos polas súas predecesoras son as que permiten
comprender o ascendente que tiñan as abadesas de
Trives sobre as xentes da contorna, así como o apoio
recibido na súa resistencia á reforma. Nese sentido, dona
Inés de Quiroga, a última abadesa de Sobrado, continuou
coa rebeldía da súa homónima e decidiu preitear ante
Roma, conseguiu manterse á cabeza do mosteiro até
que, en 1528, chegou a un acordo polo que renunciou ao
seu cargo a cambio de quedar en Trives en descargo de
su conciencia cunha renda vitalicia de 15 000 marabedís
anuais, como se establecera nun acordo inicial en 1514.
En síntese, as abadesas do mosteiro feminino de San
Salvador de Sobrado de Trives, entre as que atopamos
a María Sánchez, María Martínez, Teresa Fernández,
Marina Rodríguez, Urraca Pérez, Sancha Rodríguez,
Maior Arias, Maior Pérez, Elvira Fernández, Aldonza
Pérez, Constanza Pérez, María Vázquez de Sanabria,
María Sánchez, Inés García de Lousada e Inés de
Quiroga, foron mulleres que exerceron o poder público,
económico, social e espiritual ao longo da Idade Media.
Grazas ás amplas redes que foron tecendo ao seu redor
dende o punto de vista individual e institucional, lograron
unha ampla proxección sobre as xentes e os espazos da
contorna, o que lles permitiu afianzar progresivamente
o seu poder, autoridade e influencia sobre a sociedade
medieval.
Máis información na,
http://www.culturagalega.org/album/
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.
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Cuenta Expansión
Documento publicitario. Fecha de emisión: Marzo 2017
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.

Negocios Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de asociado*

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.

-------------------------------------------------------------------------------------

0
comisiones de
administración y
mantenimiento.1

+

TPV
Con condiciones preferentes.

+

Hasta
30€ mes
bonificación del 1% en la emisión de
nóminas y seguros sociales.2

+

Gratis
Servicio Kelvin Retail,
información sobre el
comportamiento de tu
negocio.3.

------------------------------------------------------------------------------------Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una
reunión y empecemos a trabajar.

------------------------------------------------------------------------------------* Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o
dos cargos en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la
contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30€/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

bancosabadell.com

Captura el código QR y
conoce nuestra news
‘Professional Informa’
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