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CONVERSA CON
OLIVER FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DA
A.C.G. ROSALÍA DE CASTRO
Por: Abel Vázquez Márquez

Rosalía é como unha familia
Si algo che gusta, entón tódalas dificultades
saberanche a pouco. Con esta máxima, Oliver
Fernández Expósito accedeu á presidencia da
Asociación o ano pasado, liderando unha nova
Xunta Directiva que tiña que actuar “para todos
os socios”. Fernández, que leva desde neno no
mundo das entidades galegas, que ata coñeceu
á súa muller grazas a eles, sempre se sentiu
moi identificado coa Cultura Galega, e agora
propúxose dar a Rosalía un novo empuxe.
Cando comezaches no mundo das entidades galegas?
Comecei con nove anos grazas ao meu tío Xosé Ferro,
en Rosalía e tamén en Saudade. Antes xa me interesei
polo tema, recordo que cando o meu tío sacaba a gaita
nas festas familiares eu sempre me arrimaba a él, e
preguntáballe e pedíalle que me deixase tocar. Gárdolle
un grande aprecio ao meu tío, porque me pasaba case
todo o fin de semana con él, no canto de con meus
pais, indo e vindo da asociación. Os meus pais tamén
son galegos (proveñen de O Saviñao) pero só acudían a
celebracións puntuais as asociacións. Ao final, aos doce
anos deixei Saudade, e quedei unicamente en Rosalía.
Había moita xente da túa idade entón?
Había moitísima xente de tódalas idades naqueles
anos. Había moitos mozos, porque entón a maioría eran
galegos de primeira xeración, é dicir, eran seus pais os
que veñan de Galicia. Agora, como hai moitos menos
emigrantes, por sorte, os mozos non adoitan ser fillos
de galegos, senón netos. Naturalmente, nese caso o
sentimento a veces galego é distinto. Máis si temos en
conta que se criaron envolvidos dunha cultura diferente.
Iso provocou que haxa menos socios novos nas 		
entidades na actualidade?
Si. En xeral temos o mesmo número de socios de entre
50 e 70 anos que levamos tendo sempre, pero é verdade
que houbo algún baixón en canto a xente nova. Este
feito é repercutido por varias razóns, pero sobre todo
pola atracción máis complexa que senten os mozos
cara a Galicia.
Aínda así, eu sempre vin Rosalía como unha familia. Por
exemplo, cando un alcanza certa idade e deixa o grupo
de baile ou a banda, iso non signifique que deixe de ver
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Oliver Fernández Expósito

á xente da asociación, porque ao final acaban sendo os
seus amigos. Moi bos amigos, de feito, eu recordo que
tamén saïamos xuntos, como agora facedes vós. E non
só entre os mozos, senón tamén con outras xeracións.
O que quero dicir é que un non vén aquí unicamente a
aprender, tamén hai unhas relacións persoais que son
igual ou máis importantes. Respecto ao futuro… Bo,
nesta entidade segue habendo moita mocidade e cada
ano apúntanse uns cantos de nenos máis. E eu creo
que ao final o traballo chama ao traballo: canto máis
aprendamos e máis nos esforcemos por facer as clases
serias, máis xente e máis novas iranse apuntando.
Para os mozos é importante unha entidade como a nosa,
na cal aprendemos as nosas raíces, a nosa cultura, a
nosa música, a nosa identidade galega. Tamén se crea
unha contorna amable e sana, onde todos apóianse os
uns aos outros e créase unha colectividade positiva na
sociedade.
Que oferta de actividades ten a Asociación, tanto 		
para eses moz@s como para os maiores?
Temos actividades enfocadas para os dous grupos.
Cos mozos o máis importante son as clases do grupo
de baile e da nosa banda de gaitas. Tamén facemos
excursións, viaxes, e ás veces participamos nas festas
do Concello, como o carnaval etc.
Para a xente maior facemos un concurso de tute,
excursións, bailes de salón, cursos de informática e un
curso nutricional, e agora estamos intentando preparar
un curso de ioga. Naturalmente, tamén temos a banda
de gaitas dos séniores, que nos acompañan en moitas
actuacións. Para min é un orgullo persoal ver que a
xente maior quere renovarse e aprender a tocar un
instrumento. É moi admirable.

Ademais, emitimos dous programas de radio, Sempre
en Galicia (Radio Cornella) e Galegos non Baixo (radio
Sant Boi), así como publicamos a revista Lúa Nova.
Tamén realizamos excursións ou saídas culturais e
de lecer, facemos reunións de traballo para realizar
manualidades, e por suposto celebramos a Gran
Festa de Can Mercador, o orgullo da nosa Entidade. A
final de contas, realizamos actividades para todas as
idades tanto por separado como xuntos, compartindo
experiencias entre diferentes xeracións. Os maiores
teñen máis experiencia e hai que saber escoitalos, e os
mozos teñen ideas que, sen mostrar ningún prexuízo,
fan que se movan as cousas. Grazas a eles, e grazas a
tódolos soci@s, a Asociación é unha entidade viva.
Hai tamén actividades culturais?
Nese sentido organismos cada año un certame de poesía
en Lingua Galega. foi recoñecido pola Xunta e outros
organismos principais como o certame literario galego
máis importante e máis antigo de fóra de Galicia. O
centro lévao organizando desde hai trinta anos, e sempre
ten unha excelente participación. O certame forma parte
dunhas xornadas culturais que celébranmos, cada ano,
no Outono: empezamos normalmente co Magosto,
séguese co campionato de tute, e tamén celebramos un
par de conferencias, exposicións ou recitais musicais,
etc.
A parte das xornadas culturais, celebramos as festas
típicas galegas, como San Xoán e a festa do cocido…
O que intentamos, a fin de contas, é lembrar á terra de
onde vimos.
Como xurdiu a túa decisión de querer presidir a 		
Asociación?
Eu levo trinta e catro anos nela, vinte e oito dos cales
como socio. Rosalía é algo máis que un sitio ao que
veño entreterme os sábados pola mañá. Levo moitos
anos sendo profesor, a miña muller tamén está aquí, así
como os nosos tres fillos. Encántame a música galega,
encántame a gaita e encántame a relación coa xente da
asociación, coa que teño moitas máis cousas en común,
más que as que nos separa.
Por todo iso decidín presentarme a presidente. Para
min é unha satisfacción persoal, e supoño que todos
os que estiveron aquí antes que eu sentiron o mesmo.
Porque por suposto, todos eles deixaron o seu tempo
e esforzo: estiveron aquí porque querían. No meu caso,
ser presidente non o considero unha perda de tempo
senón un xesto co meu pasado, coa terra dos meus pais,
na cal pasei longos períodos da miña vida, e coa xente
que aprecio. Na Xunta que propuxen o que quixen foi dar
un paso adiante e intentar que a xente nova do grupo
tamén se involucre, pero sempre contando cos maiores.
Quería, xa que logo, facer unha Xunta plural, onde todo o
mundo puidese verse representado e abrigo con ganas
de traballar. Cría que se podían facer máis cousas, non
mellores, senón diferentes.

Tamén creamos unha conta de Instagram, unha canle
de YouTube, e, xunto cun par de mozas do grupo, un sitio
web para a Asociación (www.acgrosaliadecastro.es)
Xuntanza axuda a conseguir máis “proxección”?
Xuntanza é unha moi boa idea. É moi positivo que
diferentes entidades, xúntense para facer diversas
actividades máis visibles que se cadra durante o ano
individualmente non se poden facer. Tamén podemos
aprender uns dos outros e compartir experiencias,
porque ao fin todos somos entidades galegas. O
problema no que pode caer Xuntanza é que ten que
ser algo compartido, pero non mesturado: cada
entidade aportando de xeito colectivo pero sen perder
a súa identidade. Como xa dixen, as entidades galegas
son como familias, e se ao ir alí un non se atopa cun
rostro visible da súa propia entidade, pode sentirse
desprazado. Por iso, o máis importante é que a xente se
sinta partícipe do proxecto de Xuntanza. Todo aquel que
está nunha entidade sen ánimo de lucro debe sentirse
así, porque se non se perde a implicación, e un pode
chegar a sentirse utilizado no proxecto doutro.
Por iso, desde a presidencia estou intentando que
os membros da entidade vexan que Rosalía tamén
está involucrada, que está alí para axudar en calquera
problema que lles poida xurdir aos actuantes ou aos
nosos socios.
Entón, pódese dicir que organizar cousas no ámbito
de Xuntanza é un pouco difícil?
Para min non o está sendo, tanto no caso de Hospitalet
como de Badalona. Logo de todo, eu coñezo aos seus
representantes desde que eramos pícaros, e si vemos
que hai algún problema podémolo discutir con total
liberdade.
O que é fundamental, con todo, é distinguir que é
Xuntanza.
Xuntanza debe organizar cousas extraordinarias, pero
puntuais. E sempre podemos colaborar, pero tampouco
hai que mesturar as entidades galegas, é dicir, xuntos
pero non revoltos, como eu digo.
Que pasou co Campionato de Bandas de Gaitas? 		
Últimamente apenas se celebra.

Cal foi o papel de Internet en todo isto?

O tema das ligas está moi condicionado pola política
de Galicia. Nun principio a Federación dirixíaa Xosé
Luís Foxo, o director da Real Banda de Ourense. A súa
actuación, xunto co apoio institucional, fixo que as
bandas de gaitas tivesen moito auxe, así como a música
celta. Seivane, Cristina Pato, Carlos Núñez… os gaiteiros
máis famosos de hoxe en día empezaron todos por
esa época. A gaita púxose de moda ata o punto que o
Pasucáis de Mieres (Hevia) chegou a ser a banda sonora
da Volta Ciclista ou Cristina Pato protagonizou o anuncio
de Freixenet de Nadal, imaxínache a popularidade que
tiña este tipo de música. Por suposto, as edicións do
Campionato eran impresionantes, todo un espectáculo,
participando máis de 150 bandas e reuníndose unha
boa multitude entre músicos e espectadores.

Desde a nova Xunta queremos intentar darlle un
empuxón ás redes sociais, xa que son un gran medio de
comunicación para poder difundir os actos que facemos,
quen somos, onde estamos... A páxina de Facebook,
por exemplo, estámola movendo moitísimo este ano,
porque canto máis se move máis proxección temos.

Pero co cambio de signo político en Galicia e a crise,
o tema das bandas de gaitas comezou a decaer. Hai
en Galicia un sector moi tradicionalista que defende
que o verdadeiramente galego son os cuartetos con
percusión tradicional e ese tipo de cousas. Consideran
as bandas de gaitas como algo alleo á cultura galega.

.../...
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Por iso comezaron a haber tensións e conflitos, cousa
que levou a diminución da capacidade organizadora da
Federación. No fondo, o tema estaba tan boiante porque
se deron uns factores propicios, e ao final, coa crise
e as tensións internas, a celebración do campionato
volveuse moito máis complicado.
Como conclusión podemos dicir que a túa perspectiva
da Asociación cambiou agora que estás liderando a
Xunta?
Non demasiado, porque eu xa fora secretario e vocal
con xuntas anteriores. Xa era consciente de ao que
me enfrontaba. Si que é verdade que sendo presidente
eres a cabeza máis visible da Asociación, sobre todo no
exterior, e iso implica que tes que estar máis involucrado
aínda... Pero, de tódolos xeitos, eu sempre fun unha
persoa que estivo na entidade e pola entidade. Ao fin, o
colectivo de Rosalía está por encima de tódalas persoas
individuais.

Que é unha Entidade que mira pola xente maior, non tan
maior e os moz@s e que todos interactúan dun xeito
eficiente, adecuado, sempre apoiándonos os uns aos
outros.
Que a Xunta que presido é unha Xunta aberta a todo o
mundo, a tódolos soci@s e colaboradores, sen prexuízos
pasados, nin de xénero, nin políticos nin de idades, e que
estamos abertos a escoitalos a todos e a contribuír a
novas ideas, pensamentos, etc. A nosa razón de ser, é
ser útiles para todos eles e que Rosalía sexa cada día
máis activa, e para así mellorar entre todos o noso
pequeno recuncho de Galicia en Cataluña.

O que me gustaría recalcar, ademais, é que a A.C.G.
Rosalía de Castro é unha gran Entidade onde se
desenvolve a nosa cultura e realízanse diferentes
actividades en pos da cultura, pero onde tamén se
realizan actividades para o día a día das persoas, para
que a nosa sociedade sexa máis efectiva e agraciada.

SEMPRE EN GALIZA

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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ANO DE CARLOS CASARES.

ALGUNHAS DATAS A TER EN CONTA
Por: Xulio Simón Rúa
Neste ano de 1941, España envía ao fronte ruso - alemán
a División Azul (13 de xullo) e ten lugar o Pacto Ibérico
entre España e Portugal. En Bordighera celébrase a
entrevista de Franco e Serrano Súñer con Mussolini.
Rommel inicia o seu ataque no norte de África, Alemaña
invade Grecia e Iugoslavia.

Carlos Casares

Ataque xaponés á flota estadounidense en Pearl
Harbour. Estados Unidos e Gran Bretaña declaran a
guerra a Xapón. Pola súa parte Alemaña e Italia declaran
a guerra a Estados Unidos.

No nº 217 da revista de literatura “Quimera” de xuño do
2002, nunhas páxinas nas que se pretendía achegar ao
lector non galego a figura de Carlos Casares, escribía
Luísa Castro o artigo “Carlos Casares todavía” no que
dicía “Casares, para moitos sectores da sociedade
galega, era un bo estratego, un bo guía, un bo capitán.
Pero tamén era un bo amigo, alguén a quen lle gustaba
botar unha man, a quen lle gustaba vivir, en definitiva”.

1959 Carlos Casares nomeado profesor no “Colegio Libre
Adoptado” de Viana do Bolo, do que é expulsado aos
poucos meses por orde do Gobernador Civil, acusándoo
de separatista e comunista. O reitor da Universidade
de Santiago polas mesmas razóns prohíbelle exercer
o ensino en todo o distrito universitario, tendo que
marcharse a Bilbao, ao “Colegio Vizcaia” de onde é
excluído tamén por motivos políticos.

Xa van alá 14 anos da súa morte e a Real Academia
Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas
no 2017 salientando a súa “calidade, a vocación
abertamente comunicativa e o carácter variado da súa
obra” así como “un compromiso inequívoco coa lingua
galega.

1967 O 19 de xaneiro ten lugar en Santiago unha
conferencia do profesor Aranguren que foi presentado
por Carlos Casares. Ao remate foron detidos. “La
Vanguardia” recolle así a noticia: “El profesor José
López Aranguren y el estudiante de quinto curso de
la Facultad de Filosofía y Letras don Carlos Casares
Mouriño, que lo presentó en la charla coloquio
celebrado ayer en el Burgo de las Naciones, acto que
no estaba autorizado, comparecieron esta mañana
ante el juez de instrucción de Santiago…”. (Ramón

Moitas van ser as publicacións que xurdan sobre a súa
figura.
Velaí algunhas das datas que cómpre ter en conta:

.../...

1941 Nace en Xinzo de Limia Carlos Casares Mouriño.
Son coetáneos del, Francisco Pillado Mayor (A Coruña),
César Cunqueiro (Mondoñedo), John Rutherford (Saint
Albans, Inglaterra; 2004); escritor alófono e presidente
entre 1994 e 1997 da Asociación Internacional de
Estudios Galegos. Juan José Moralejo Álvarez (Santiago
de Compostela; 2012), María Victoria Moreno Vázquez
(Valencia de Alcántara, Cáceres; 2005 Pontevedra),
Palmira González Boullosa (Vigo), Úrsula Heinze de
Lorenzo (Colonia, Alemaña), Xosé Antonio Pet Posse
(Tella, Ponteceso), Xusto González Beramendi (Madrid).
Para as letras portuguesas nacen neste ano Artur
Carlos Maurício Pestana dos Santos “Pepetela”
(Benguela, Angola), Gastão Santana Franco da Cruz
“Gastão Cruz” (Faro), Rui Manuel Pinto Barbot Costa
“Mário Cláudio” (Porto).

Francisco Pillado

Palmira González Boullosa

César Cunqueiro

Jesús Moncada

En Cataluña Jesús Moncada (Mequinensa; 2005
Barcelona) e Marta Pessarrodona i Artigues (Terrassa).
Outros escritores nacidos no 1941 son Ángel Viñas
(Madrid), Fernando Martínez Laínez (Barcelona), José
María Merino (A Coruña), Juan Pedro Aparicio (León),
Julián Ríos (Vigo), Manuel Leguineche (Arrazua, Vizcaia;
2014 Madrid), Ricardo Piglia (Adrogué, Buenos Aires),
Rodolfo Enrique Fogwill (Buenos Aires; ibídem 2010),
Roberto Calasso (Florencia).
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véndose envolto nun expediente disciplinario xunto con
outros escritores galegos dedicados ao ensino, como
Francisco Rodríguez, Méndez Ferrín e Alonso Montero.
1975 Carlos Casares: Xoguetes pra un tempo prohibido
(Premio Galaxia de Novela e Premio da Crítica Galega
1976.
1977 Carlos Casares ingresa na R.A.G. co discurso
“A crise do 98 na Literatura Galega”, respondéndolle
Francisco Fernández del Riego.
1979 Carlos Casares: Os escuros soños de Clío (relatos.
Edición do Cerne. Santiago.
1980 Carlos Casares: Ilustrísima (Galaxia).
1981 Carlos Casares: Otero Pedrayo (Galaxia).
1982 En xuño, os galeguistas históricos, nunha reunión
no Pazo de Trasalba, acordan aceptar a invitación do
PSOE para que catro galeguistas independentes formen
parte das listas electorais para o primeiro Parlamento
de Galicia: Carlos Casares por Ourense, Ramón Piñeiro
pola Coruña, Alfredo Conde por Pontevedra e Benxamín
Casal por Lugo. Carlos Casares sae elixido deputado.
1984 Carlos Casares: Conversas con Ánxel Fole (Galaxia).

Ramón Piñeiro
Retrato de: Masito Beiró
.../...

1987 Carlos Casares: Os mortos daquel verán. Premio
Losada Diéguez.

Piñeiro / Basilio Losada: Do sentimento á conciencia de
Galicia. Correspondencia 1961-1984; Galaxia; páx. 561).

1989 A revista GRIAL comeza unha nova época co nº
101 e un novo equipo, sendo o director Carlos Casares.

Igualmente, o 24 de decembro é detido Méndez Ferrín
acusado de propaganda separatista e de asociación
ilegal. En carta de 4 de xaneiro de 1968 Basilio Losada
coméntalle o suceso a Ramón Piñeiro: “¡Onte entereime
de que colleron ao Ferrín! ¡Vaia por Dios! Levaba tempo
traballando en terreo escorregadizo, moi politizado, e
con pouca prudencia. Ademais, polo que vexo, en Galicia
a reacción é feroz, muito máis que en Cataluña. ¡Si acó
tiveran que coller a tódolos que poñen papeliños…! (…) Eu
estimo moito a Ferrín tanto como escritor, especialmente
cando supere a súa escesiva preocupación técnica,
e tamén como persoa, pois deume probas abondo de
consideración moi especial”.

1992 Carlos Casares e Alonso Montero: Vida, obra
e milagres de Xan da Coba (Diario 16 de Galicia. Col.
Biblioteca de Autores Galegos nº 90).

1967 Carlos Casares: Vento ferido (Galaxia. En carta de
Basilio Losada a Ramón Piñeiro (9 de abril) escribe: “O
que me causou enorme impresión foi o libro de Casares,
que é dunha madurez increíble pra un libro primeirizo.
Espléndidos contos todos eles. Ten forza de novelista,
e dende logo é muito mellor narrador que poeta”. A
resposta de Ramón Piñeiro (15 de abril) foi: “Certamente,
o Casares é un escelente prosista. Trátase dun rapaz de
gran sensibilidade, culto, con intensa vida interior. Do
millorciño que temos nestas xeneracións máis novas”.

1996 Carlos Casares: Deus sentado nun sillón azul
(Galaxia). Premio da Crítica de narrativa galega.
Carlos Casares elixido presidente do Consello da Cultura
Galega, sucedendo a Filgueira Valverde.
1997 Carlos Casares: A vida de Ánxel Fole (Galaxia). Con
A. Lezcano e A. Risco: Para ler a Vicente Risco (Galaxia).
1998 Carlos Casares: Un país de palabras (Galaxia).
Traduce para Galaxia O vello e o mar de Hemingway
(1952).
2000 Carlos Casares: Hemingway en Galicia (Galaxia).
Postumamente, no 2002 editáronse O sol do verán
(Galaxia) e A vida do Padre Sarmiento (Galaxia).
2001 O 9 de marzo falece en Nigrán e canda el: “Estou
convencido de que moitas das mellores páxinas que
Casares escribiu, escribiunas só coa voz e levounas
o vento. Algo grande daría eu por recobralas”. (Basilio
Losada, no nº 217 da revista “Quimera).

1968 Carlos Casares: A galiña azul (Edit. Galaxia). Gaña
a primeira edición do concurso de contos infantís da
Asociación Cultural “O Facho” no 1967.
1969 Carlos Casares: Cambio en tres (Galaxia).
1972 Carlos Casares: O Principiño , tradución ao galego
para Galaxia da obra de A. de Saint-Exupéry, Le petit
prince (1943).
1973 Carlos Casares: As laranxas máis laranxas de
tódalas laranxas, con ilustracións de Luís Seoane
(Primeiro Premio de Teatro Infantil “O Facho” 1973) .
1974 Carlos Casares obtén praza no Instituto de Cangas,
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Basilio Losada

LETRAS GALEGAS 2016
MANUEL MARÍA
FERNÁNDEZ TEIXEIRO
Nado en Outeiro de Rei (Lugo) o 6 de outubro de 1929
e finado na Coruña o 8 de setembro de 2004, coñecido
como Manuel María, foi poeta, narrador e dramaturgo
recoñecido de extensa obra e profundo compromiso
político co nacionalismo galego.
Fillo de Antonio Fernández Núñez e Pastora Teixeiro
Casanova, a súa familia labrega acomodada educouno
nun ambiente tradicional e relixioso,
ao mesmo tempo que lle ofreceu a
oportunidade de achegarse á lectura
desde o propio fogar. Cursou o primeiro
ensino en Rábade, na outra beira do río
Miño con respecto a Outeiro de Rei, e,
co pasamento de seu pai o 2 de maio
de 1943, Manuel María trasladouse a
vivir a Lugo co seu tío Xosé Fernández
ata que, en 1958, se instala en
Monforte. Ao tempo que cursou o
ensino secundario entre o Instituto
Masculino e o colexio dos Maristas da
cidade de Lugo, o futuro escritor non
ignorou a abondosa biblioteca que o
seu tío, párroco e profesor, albergaba
na casa. Tamén nesta altura temperá
comezou a entrar en contacto co insigne poeta do
Courel, Uxío Novoneyra e, máis adiante, no faladoiro do
Méndez Núñez, aviváronse as inquietudes intelectuais
do noso biografado ao entrar en contacto co doutor Luís
Pimentel, co pensador Celestino Fernández de la Vega,
cos escritores Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro ou cos
profesores Carballo Calero e Aquilino Iglesia Alvariño,
que daquela exercían a docencia en Lugo. Chegado o
ano 1949, os seus versos viron por primeira vez a luz na
revista de poesía Xistral, fundada por el mesmo, cando
cursaba sétimo de bacharelato, coa axuda do seu amigo
Manuel Antonio Sopena. O seu primeiro libro tampouco
tardou en chegar: Muiñeiro de brétemas publicouse
en 1950, cando o autor contaba só 19 anos, o que o
converteu no poeta máis novo que publicaba en galego
na posguerra. Aínda debedor da mocidade, este primeiro
poemario inaugurou a denominada ‘Escola da Tebra’,
caracterizada pola influencia da filosofía existencialista
de Martin Heidegger e Karl Jaspers, así como tamén
pola obra de Jean-Paul Sartre e Albert Camus.

angustia existencial que xa acompañaba ao poeta e
favoreceu a creación de Libro dos pregos, un conxunto de
poemas premiado en Bos Aires no ano 1955 e publicado
con algúns cambios oito anos despois. Co seu amigo
Uxío Novoneyra realizou o servizo militar en Compostela
nun momento no que os dous se achegaron ao pintor
Carlos Maside, que introduciu a Manuel María nas teses
marxistas. Nesta altura participaron
do faladoiro do Café Español a carón
de Borobó, Bouza Brey, Ramón Lugrís,
García Sabell, Ramón Piñeiro, Otero
Pedrayo... e outros escritores máis
novos como Pura Vázquez, Pilar
Vázquez Cuesta, Celso Emilio ou Xosé
Manuel Beiras. Manuel María era, xa
naquela altura, coñecido nos centros
culturais do país e participaba en
numerosos recitais de poesía os anos
50. Arredor de 1954 foi convidado por
Ramón González Alegre, director da
revista Alba, a colaborar na publicación
e na súa casa coñeceu a dous poetas
dos máis novos: Bernardino Graña e
Xosé Luís Méndez Ferrín, co que mantería unha forte
relación amistosa.
Ao rematar o servizo militar volveu a Lugo, onde se
preparou para Procurador dos Tribunais desde 1953.
No ano seguinte, gañou os Xogos Florais de Ourense
e coñeceu algúns dos máis importantes intelectuais
ourensáns: Cuevillas, Antón Tovar ou Vicente Risco.
Nos anos seguintes participou en diversos certames
poéticos -A Coruña, 1960; a Mariña de Lugo, 1965;
Vilagarcía, Monforte, Guimaraes...-, mentres, en 1957,
acadou o título profesional de Procurador, que o levou
a comezar o exercicio da súa profesión en Monforte. En
maio de 1959 casou con Saleta Goi García, unha muller

.../...

Aínda que o seu desexo era estudar Filosofía, a
vontade de seu tío levouno a matricularse en Dereito na
Universidade de Santiago de Compostela no ano 1951;
época en que concibiu o libro de poemas Morrendo a
cada intre, publicado en 1952. A morte por atropelo do
seu irmán Xesús María aos 13 anos multiplicou certa
9

deputado nacionalista no Parlamento de Estrasburgo.
A súa produción literaria non se viu afectada a causa da
implicación política. Pola contra, o escritor multiplicou
a súa actividade publicando varios libros de literatura
infantil. A diversidade nos xéneros que practicou
recoñeceuse ao gañar, en 1976, o I Concurso de guións
cinematográficos de Nós. Cinematográfica Galega. Na
súa poesía, 1977 supón un ano ponte entre Poemas
pra construir unha patria, o libro máis definido na
aposta nacionalista, e Poemas ó Outono, que marcan
en parte unha nova etapa que continua con Libro de
Baladas e Poemas da Labarada estremecida, publicado
en 1981, onde analiza a vida desde unha perspectiva
máis madura, con maior preocupación pola forma dos
versos e onde se produce, tamén, un regreso á infancia,
á paisaxe das súas orixes, Outeiro, a Terra Chá.

.../...

que o acompañou en na maior parte dos seus proxectos
e a quen o poeta quixo citar ao longo da súa obra.
Nos anos sesenta e setenta a poesía e a narrativa de
Manuel María avanzou desde unha voz existencialista
ou pesimista cara ao compromiso social, canalizando
unha resposta nacionalista ao franquismo. No entanto,
a carón do traballo intelectual, o poeta manifestou o
seu compromiso na militancia política clandestina. Así,
formou parte da UPG e da Fronte Cultural da ANPG.
Este comportamento provocou a súa marxinación en
certos sectores intelectuais que se ben traballaban
na resistencia cultural, non aprobaban a participación
en organizacións políticas marxistas. Neste sentido,
a disparidade de posicións con respecto ao grupo de
Galaxia, levouno a formar a Editorial Xistral en Lugo, no
ano 1952. Seis anos máis tarde, en Monforte, con Saleta,
publicaron a colección Val de Lemos, onde viron a luz
poemas de Luz Pozo, Carballo Calero, Pura Vázquez ou
Cabanillas. No ano 1970, Manuel María e Saleta abriron
en Monforte a Libraría Xistral, entendida, máis que coma
unha tenda, coma centro de dinamización cultural.
No ano 1968 naceu Nova Canción Galega, un movemento
musical de especial relevancia na nosa historia que foi
presentado polo escritor no Cine Capitol de Compostela
o 1 de decembro. A partir daquela altura, Manuel María
converteuse nun dos poetas máis cantados polos grupos
galegos marcadamente antifranquistas e galeguistas.
De feito, a implicación política do noso autor non cesou
e, en 1977, presentouse de número un na lista do BN-PG
ao Senado por Lugo. Asemade, nas primeiras eleccións
municipais tras a ditadura foi escollido concelleiro polo
BNG en Monforte. Mais tarde chegou a ruptura coa
UPG-Liña Proletaria liderada por Ferrín, que concluíu coa
continuidade de Manuel e Saleta na UPG. En 1999 o poeta,
xa asentado na Coruña, foi na lista do BNG ás eleccións
europeas que supuxeron a designación do primeiro
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Ademais da literatura, escribiu ensaios sobre Bouza
Brey, Celso Emilio Ferreiro, Gabriel Aresti ou Crecente
Vega. E publicou centos de artigos e algunhas pezas de
teatro en xornais e revistas galegas ou de fóra como El
Ideal Gallego, El Correo Gallego, El Progreso, Grial ou A
Nosa Terra, onde escribiu baixo o pseudónimo Manuel
Hortas Vilanova. Unha das últimas campañas coas que
colaborou foi coa Burla Negra e a Plataforma Nunca Máis
a raíz do desastre do barco petroleiro Prestige. Ao longo
da súa vida, foi recoñecido con numerosos galardóns
entre os que podemos salientar o premio “Celanova,
casa dos poetas”, outorgado en 1990, ou o “Pedrón de
Ouro”, outorgado en 1994 na Casa Museo de Rosalía de
Castro. Asemade, 15 de setembro de 1995 a Asociación
Socio-Pedagóxica Galega dedicoulle unha homenaxe no
Teatro Rosalía de Castro da Coruña e, en maio de 1997,
a Asociación de Escritores en Lingua Galega organizou
en Outeiro de Rei a homenaxe “O escritor na súa terra”
que supuxo a plantación dun carballo, o descubrimento
dunha pedra conmemorativa e a inauguración dunha rúa
co nome do poeta. Outros lugares coma Lugo, Monforte
ou A Pobra do Caramiñal, contan tamén cunha rúa
na súa honra. A influencia do escritor foi tal que a súa
reivindicación da Terra Chá obtivo os seus froitos cando,
en xuño de 1990, a Asociación Xermolos celebrou os
Primeiros Encontros na Terra Chá, unha cita que segue a
ter lugar todos os anos co obxectivo de estudar a obra dun
creador da comarca. Ademais, en 1999, todos os centros
de ensino da Terra Chá, xunto con colectivos culturais e
concellos, decidiron celebrar todos os 21 de marzo o “Día
das Letras Chairegas”, cuxo primeiro homenaxeado, no
ano 2000, foi Manuel María. No ano 1987 foi nomeado
fillo adoptivo de Monforte e, en 1998, instalouse na
cidade da Coruña, onde viviu ata a súa morte.
O 15 de febreiro de 2003 -a proposta de Xosé Luís
Franco Grande, Ramón Lorenzo Vázquez e Xosé Luís
Méndez Ferrín- ingresou na Real Academia Galega co
discurso A Terra Chá: poesía e paisaxe. Recolleito da
Real Academia Galega.

A VIRXE DO XURÉS DE XOSÉ LAMELA
MONOGRAFÍA HISTÓRICO-DESCRIPTIVA
Por: Xulio Couxil Vázquez
Eufemia e algunha máis en Portugal, son as
gardianas e protectoras abondosas coidando
de que non se acabe de queimar tanta riqueza
arraiana.

Este libro que nos presenta Xosé Lamela Bautista,
é o resultado dun grande e importante traballo
de investigación tanto en Galicia como en
Portugal. El mesmo nos informa, nunha nota
ao comezo, que este libro é un agasallo para os
lectores como ofrecemento e promesa que el
mesmo fixo á Virxe do Xurés, para que o axude
a soportar unha enfermidade. Agradecemento
pois a Xosé polo seu dispendio desinteresado.
A primeira vez que me acheguei a Rio Caldo,
para visitar esa zona tan fermosa da Baixa
Limia, foi con meu pai, q.e.d,, aproveitando
un día de lecer e disfrutar da pesca naquelas
contornas cheas de patrimonio histórico.
Daquela aínda puidemos pasear polas beiras
do río a carón de Aceredo. A capela da Virxe do
Xurés divisábase aló no cumio dunha pequena
atalaia que eu non me atrevín a subir. Pasado
o tempo coñecín a Xosé e convidoume a
visítalo. Subimos ao monte xunto con outras
dúas persoas. Fermosa vista e fermosa visita.
De sorpresa en sorpresa non paraba de facer
fotos. Un adro con carballos centenarios e unha
ermida feiticeira que dende o seu campanario
asombra a calquera que dende alí contemple
ese val cheo de fermosura. As campás soaban
a festa, Manoel repinicaba nelas para avisar de
que estabamos alí. É obrigado tocalas cando
se sube. Escorrenta todos os males e atrae o
bon facer. Así mo explicaban eles. Descubrín
as augas quentes do seu balneario ancestral,
atopei os restos moi ben conservados que
os romanos deixaron, as súas termas, os
miliarios, a calzada… … tantas e tantas cousas
que non chega unha simple descrición para
mencionalas. Hai que achegarse alí para
contemplalo: O Xurés. Sí, o Xurés. Esa parte
do máis grande Parque Natural de Europa, e
que últimamente ven sendo o máis saboteado
polos incendios forestais, pero que a Virxe
do Xurés e as súas irmás Cristal, Maravillas,
Peneda, Aparecida, Clamadoira, Viso, Santa

Xosé Lamela non é alleo á escrita e investigación
daquel fermoso lugar, xa escribiu (e debería
reeditar) “El Xurés y sus misterios”; un libro
imprescindible para todos aqueles que precisen
coñecer, máis polo miudo, ese feiticeiro lugar.
A Virxe do Xurés, presentouse por primeira
vez no mes de maio deste ano na Asociación
Cultural Galega Rosalía de Castro, de Cornellà,
contando coa presenza do seu Presidente
Oliver Fernández e a inestimable participación
de Alfredo González Vilela autor e compositor
(por encargo de Xosé) da letra e música do
Himno á Virxe do Xurés, que podedes atopar
neste enlace: (https://www.reverbnation.com/
cantautoralfredogonzalezvilela/song/
24809500-a-virxe-do-xurs). A súa interpretación
foi a culminación e fermosa mostra dese
desinteresado traballo que nos ofrece Xosé
Lamela coa edición deste libro.
Nese santuario que moitos denominan o
Principio do Mundo, está a Virxe do Xurés
nomeada Arraiana Maior da Raia Seca, aínda
non fai moito tempo, pola Asociación de
Arraianos.
Parabéns e beizóns ao noso amigo Xosé
Lamela por tan fermoso agasallo e quero
rematar esta miña pequena aportación coas
verbas do seu prologuista Aser:
Graciñas por esta delicia desfronteirizante e
reveladora. E vós, pobres incautos, deixade estas
leiras de contrabandista arraiano e desfrutade
xa dunha vez desta agasallo de Lamela para
nós e para os fillos dos nosos fillos. Para que
saiban de onde veñen cando estean perdidos, ou
case. Para que escoiten tamén os sinos, dende
calquera lugar do mundo, das únicas campás
que poden escorrentar co seu badalar todo o mal
do mundo. Só nos queda agora saber escoitar e
transmitir as vibracións deste repenique telúrico
e transformador que nos achega dende o máis
fondo de nós mesmos, da man da historia, da
lenda e do mito.
¡Gracias Xosé, por achegarnos tanta e tan boa
compañía!
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O INGRESO DO VIMIANCÉS
PERFECTO LÓPEZ
NA ASEMBLEA CELESTIAL
DA EMIGRACIÓN RIOPRATENSE
Don Luís Seoane, coordinador cultural da
Asemblea, quere que Perfecto López sexa
axiña membro numerario xa que é un irmán
bo e xeneroso que estivo sempre a carón
do egrexio mestre Castelao no seu exilio
porteño. Os escollidos para a cerimonia de
recepción son dous meritorios veciños de
Vimianzo: Xosé María Lema de la Iglesia e
Antón Mouzo Lavandeira.
Lema: A verdade é que quedei moi sorprendido coa
designación de don Luís para que sexa un dos anfitrións
de Perfecto López. Os meus méritos son escasos. Nunca
escribín un libro e tampouco fun emigrante. Poida que
me escollese pola miña orixe familiar pero de calquera
xeito, síntome moi honrado de poder dárlle a benvida ao
benquerido “Tato da Valiña”. Pois ben, meu Tato, agora
estás ao carón dos teus mellores amigos. Aquí enriba
non hai présas e con todos os gastos pagos e gozando
de tardes enteiras de marabillosas tertulias.
Mouzo: A min tamén me sorprendeu que fose elixido
pero don Luís ten un enorme corazón que o fai estar
en todos os detalles. Díxome que sendo eu un artista
plástico local ía compracerche que te recibise na
Asemblea. O certo é que sei pouco da túa vida. Son
un fondo admirador da túa traxectoria de éxitos desde
Vimianzo ata a capital arxentina. Para min representas
ao máis auténtico espírito soneirán que non se frea por
moi forte que sexa o vento nordés.

Por: Manuel

Suárez Suárez

Tato: Ben vos podedes imaxinar que estou na gloria.
Síntome fondamente agradecido a don Luís pola
xentileza de convidarvos para apadriñar o meu ingreso
na Asemblea Celestial. Sodes dous bos fillos da Terra de
Soneira e ademais moi defensores da nosa identidade.
Aínda que nacín no lugariño da Toxa, a miña nai levoume
para A Valiña antes de aprender a andar e a verdade
é que cada vez lembro con máis agarimo aqueles
fermosos montes da contorna da miña casa. Nacín sen
riquezas pero cheo de agarimo.
Lema: Algo que sempre admirei en ti foi a túa
determinación. Chegaches ao máis alto desde abaixo.
Quero dicir que coincidimos na orixe familiar xa que
somos fillos e netos de nais e avoas solteiras e pobres.
Ti recolectabas pinas para facer unhas pesetiñas e eu
repartía os periódicos aos suscritores que de aquela
eran unhas poucas familias dos arredores de Baio. Eu
soñei con América pero non tiven quen me prestase
os cartos para a viaxe. No teu caso, tiveches sorte de
que o “Fruitoso” de Ogas adiantase os cartos para que
puideses embarcar.
Mouzo: A min o de andar recollendo pinas polos montes
da Areosa e da Valiña faime lembrar a marabillosa
aguada sobre papel que Castelao presentou na
Exposición de Arte Galego en Santiago de Compostela
en 1926. Coido que aquel neno gabeando por un piñeiro
eras ti xa que representas con propiedade a un alegre
rapaz de calquera aldea galega. Ti coñeceches a copia
que do cadro de Castelao fixo a pintora arxentina Alicia
Expósito e que está pendurada no Centro Galego de Bos
Aires. Para o teu vindeiro cumpreanos que coido é o 12
de maio intentarei ter un agasallo ºnon digo nada máis
porque senón estrago a sorpresa.
Tato: Realmente eu non fun ningún espelido rapaz que
coñecese o medio de gañar cartos. Era moi ignorante
pero desexaba mellorar a vida da miña nai. Así foi que fun
falar con Fruitoso de Ogas para pedirlle un préstamo que
me permitise mercar un billete de ida en terceira clase ao
porto de Bos Aires. Aquel bo home puxo os cartos sabendo
que non tiña ningunha garantía de poder recuperalos se
me ía mal na Arxentina. Confiou en min. Dicía que era moi
traballador e con iso era de abondo para el.

Luís Seoane
Retrato de: Masito Beiró
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Lema: Está claro que hai xente moi intelixente que é
aquela que entende axiña o funcionamento do mundo. Os
outros ---eu un deles--- somos uns burriños paspanciños
que só aprendemos algo un pouco antes de morrer. Ti
tiñas un cerebro especial que te levou a triunfar en todo o

que fixeches. Aínda que o teu seo familiar non foi de xente
universitaria fuches quen de erguer a cabeza e pensar
que a túa primeira obriga era a de intentar mellorar as
condicións sociais da familia. Case ninguén pensa nos
outros. Somos egoístas e queremos ser ricos ou moi
ricos para andar todo o día con traxe e garavata.
Mouzo: Certamente querido Tato ti non es un fillo máis
da parroquia. Ti formas parte da mellor aliaxe da arxila
dos Barreiros de Vimianzo. A túa mestura é perfecta.
Quizais por iso a túa nai considerou que eras “perfeuto”
ao ter un 50% de actitude e un 50% de paixón. De pequeno
escoitaba que Bos Aires era una cidade única onde sen
necesidade dunha vareliña máxica, os espidos recibían
roupa nova e os descalzos uns relocentes zapatos de
coiro que lle aloumiñaban os pés. Era certo o que dicían
xa que ti pasaches de non ter nin carro nin bois nin
vacas a ser o dono dun potente coche americano de
oito cilindros que conducías sorrindo coma un actor do
cinema.

mor dunha mente pechada quedou Vimianzo sen un
local educativo que moita falta lle facía.
Tato: Antes de pasar a falar da escola que por desgracia
non puiden edificar quero suliñar que non teño nada de
heroe. O embarque para Bos Aires foi por mor dunha
quentura de namorado rexeitado. Agora que pasaron
os anos, arrepíntome do que fixen por vinganza. Non
sei se foi unha coitelada ou unha labazada pero quedei
moi ferido cando a miña xeitosa moza de Pasarela non
quixo achegarse a min porque cheiraba ao carbón. Se
traballaba de carboeiro non podía arrecender a pétalos de
roseiras; digo eu. Aquela ofensa levoume direto ao barco
para poder volver axiña e pecharlle os fociños. Uns aniños
despois, aquela rapaza achegouse a min diante da igrexa
parroquial e eu díxenlle antes de que ela abrise a boca:
“Agora xa non cheiro?”
Lema: Poida que adiantases o embarque para América
despois de que a túa moza rompese o feitizo dun
namorado pero o teu destino estaba
do outro lado do mar. A túa empresa
“Perfecto López y Cía” foi un moi
importante concesionario de coches
e camións das marcas americanas
Chrysler, Plymount ou Fargo. Tamén
tiñas grandes estancias con milleiros
de vacas e ovellas. Non creo eu que o
teu triunfo sexa o froito do desengano
amoroso. Ti fixeches cartos pero sen
esquecer que viñas de Vimianzo. Por
iso é que ingresas como socio na ABC
de Corcubión en 1933 a proposta do
teu amigo Baña de Cereixo.

Tato: Non sei meus amigos pero
semella que estades a falar doutra
persoa. Eu son fillo e neto de
xornaleiras. A miña nai, Dolores, era
filla de Vicenta alcumada “A Tata
da Valiña” que tamén panillaba. As
dúas eran fillas de solteira. Tedes
que perdoar se non me recoñezo
na imaxe que tedes de min. Son un
pobre desgraciado que só puido ir a
escola un ano e medio. Se fuxín para
América non foi porque fixese una
análise previa das posibilidades de
Castelao
Mouzo: O noso Tato é un romántico
emprego ou do poder adquisitivo do
Retrato de: Sandra Gil
que
se afasta dun amor imposible. A
peso arxentino. Non foi así. Hai unha
verdade é que non sabemos o que houbese pasado se
razón máis direta que ten relación co desprezo recibido
aquela moza non o despreza. Coido que os anos vividos
dunha moza de Pasarela a quen eu lle facía as beiras.
antes de 1922 foron determinantes para ti porque
Lema: O que acabas de comentar fai que te considere
marcaron o teu camiño de emigrante comprometido.
máis exemplar. Non sei o que pasou en Pasarela
Un feito que desexo suliñar tivo lugar no porto de
pero a humildade que manifestas engrandece a túa
Montevideo en 1938. Alí agardabas o barco no que
figura de histórico galeguista amigo de Castelao.
viaxaba a túa nai para radicarse en Bos Aires. Querías
Eras un forte impulsor de actividades no Corcubión e
que dona Dolores estivese ao teu carón para recibir o
organizabas ceas nas que o convidado de honra era o
agarimo dunha familia que no mes de xaneiro escoitaba
noso gran rianxeiro. Se Alonso Ríos recoñece en público
en Mar del Plata os alegres recordos dos baños con
o teu mecenado sería, amigo Tato, porque estabas
longas saias no fermoso areal de Laxe.
comprometido coa causa galeguista e republicana.
Tato: Certamente, meus amigos, agradezo o cordial
Fuches un dos promotores principais da creación do
recibimento. Sinto que volvín aos meus queridos montes
“Campo de Corcubión en Vicente López” que aínda
da Toxa e sinto tamén que a miña etapa porteña foi
hoxe é máis valioso activo da entidade asociativa dos
curta en comparanza con aqueles zumentos 18 anos no
emigrantes dos concellos que abrangue o partido
val de Soneira. Gardo do meu paso pola colectividade o
xudicial de Corcubión.
tesouro sentimental de coñecer a Castelao, Alonso Ríos
Mouzo: O meu pai falaba marabillas de ti. Afirmaba
e Suárez Picallo e síntome moi satisfeito co meritorio
cheo de orgullo que non esqueceras onde naceras.
labor de Carlos Oscar na ABC de Corcubión. O fillo de
Contaba de aquel ofrecemento teu para pagar a
Carmen de Félix ---da parroquia de Santa María de
construcción dunha escola na contorna da Valiña ou
Salto--- é un presidente comprometido que empurra forte
sexa antes da Ponte Roda. Teño entendido que as túas
para manter activo un fogar de irmandade comarcal
boas relacións con Preciosa da Taberna, a moza do
nas acolledoras beiras do Prata. Despídome. Teño que
“Cordas”, motivaron a negativa do alcalde franquista
marchar xa que quedei co amigo baiés Roberto Veloso
Antelo ---que por certo non ten relación familiar co
Gómez para falar do futuro da “Feira de Baio” que coma
actual--- coa estúpida xustificación de que querías
é ben sabido ten o seu lugar na pedreira da Piroga.
Adeus e ata outra!.
erguer a escola fóra do centro urbano. Novamente por
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TRINTA ANOS DE ACTIVIDADES
Por: Xulio

Couxil Vázquez

e o Premio de Poesía, xunto cunha serie
de actividades programadas para o bon
funcionamento da Entidade (clases de gaita,
percusión, baile galego… etcétera). Tamén se
creou o grupo de Teatro “Anduriña”, dirixido
por dona Amelia López, que foi poñendo en
escea, aínda que intermitentemente, unha
obra teatral cada ano. A revista pasou por
varias etapas e certas crises, pero a Entidade
sempre buscou financiación suficiente para
editala. Agora mesmo tan só se imprime
unha anualmente, coidamos que se pode
considerar un referente das publicacións
galegas do exterior.

O alcalde de Cornellà, Antonio Balmón clausura o acto de
Certeme de Poesia, ano 2015.

A Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro está a celebrar o 30
Aniversario dalgunhas Actividades Culturais de grande relevancia,
e a máis salientable é o Premio de Poesía que leva o nome da
nosa Entidade. Durante todo este tempo poidemos disfrutar
dunha participación moi numerosa e extraordinaria, de moitos e
recoñecidos poetas galegos e outros. Os tres primeiros premiados
da cada edición foron publicados na nosa revista “Lúa Nova”, que
tamén forma parte do proxecto que se puxo en marcha por esas
datas. A Entidade tamén puido publicar dous libros que recollen os
tres primeiros premios das vinte edicións. Agora compre acadar os
recursos precisos para facer unha colectánea de tódolos poemas
e unha sucinta biografía dos seus autores. Esa era a intención que
tiñamos cando Henrique Fernández e uns cuantos “iluminados”
daquel entón, puxemos en marcha este Premio. Descubrimos
poetas noveles, que comezaban. Honrámonos coa participación
de grandes poetas consagrados, da nosa Galicia. Dende aquí
queremos deixar constancia do noso agradecemento a tantas
persoas que participaron na nosa teima, que desexamos continúe
e se poida converter nun referente da poesía galega no exterior.
Ogallá perviva por moitos anos máis.
O proxecto que puxemos en marcha tiña varias liñas de actuación:
A revista “Lúa Nova”, o Programa de Radio “Semprengalicia”
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A emisión de radio en galego “Semprengalicia”,
tamén tivo unha continuidade bastante
axeitada ás demandas dos nosos oíntes e
seguidores. Seguimos co mesmo horario de
sempre: de 18 a 20 horas tódolos sábados.
Mantemos un blog:
http://semprengalicia.blogspot.com,
que recolle tódalas intervencións dos participantes e colaboradores. Desexaríamos facer
un programa conxunto coa Radio Galega, para
conmemorar estes 30 anos de emisión. O 10 de
maio pasado, na RTVG emitiron unha reportaxe
no programa O País máis Grande do MUNDO,
no que sai unha sucinta historia da traxectoria
do noso programa, coa participación dos
actuáis conductores: Armando Fernández,
Laura Santos e un servidor. No seu momento
xa lles agradecimos a súa amable atención
e aproveitamos esta publicación para deixar
constancia da nosa gratitude pola súa amable
atención e dedicación. Actualmente tamén
mantemos outra emisión de radio en galego,
na emisora municipal de Radio Sant Boi:
“Galegos no BAIX”, en horario de 16 a 18 horas
tódolos xoves, con re-emisión os domingos. A
páxina do programa é:
http://galegosnobaix.bolgspot.com,
onde se publican tódalas entrevistas e conversas dos participantes e colaboradores. As administracións nunca lle deron a importancia ou
consideración que lle corresponde, a estes
dous medios de comunicación en galego; a
mostra está na mínima ou nula aportación
e subvención que lle dedicaron. Nebargantes
a A.C.G.Rosalía de Castro sempre estivo ao
carón, avalou e apoiou estes dous programas
de radio en galego, con poucas aportacións
eso si, pero a nova Xunta Directiva está a
traballar para poder poñer en marcha unha
nova proposta de realización en ámbalas dúas
e dótalas de certos recursos imprescindibles
para adquirir alomenos algún grabador, un

móvil para os programas, ordenador para comunicación vía
Skype, CDs de música e outros elementos para acadar unha
mellor difusión e audiencia. Temos que agradecer a grande
participación e colaboración que sempre nos dispensaron. Os
equipos que actualmente levamos adiante estes programas
estamos desexando que se incorporen novos colaboradores
e poidamos dispoñer dun mínimo de responsables capaces
de sustituírnos e levar adiante estes dous grandes programas
en galego dándolle unha continuidade e modernidade xuvenil,
acorde aos novos tempos.
Dende aquí felicitamos a tódolos que estiveron ao noso carón,
aínda que fora tan só un chisco. Sen a colaboración desinteresada
de tantas e tantas persoas que participaron e seguen a participar
nesta andaina, non sería posible acadar os éxitos dos que podemos
gabarnos actualmente. ¡Grazas a todos! e principalmente aos
socios, que sempre estiveron ahí e respaldaron coa súa presencia
cada unha destas nosas inquedanzas.

ACTIVIDADES DA ENTIDADE
Nesta sección da revista queremos presentarlles
unha escolma das actividades máis significativas que
a nosa entidade levou a cabo durante o pasado ano.

Exposición de pintira de
Luciano cousalo

Por: Antonio

Díaz Fernández

Pechamos o ano 2015 coa organización
dunha exposición de pintura a cargo do
pintor galego afincado en Barcelona, Luciano
Couselo, volveu a Cornella repartindo a súa
obra exposta entra a sala do Centro Cultural
García Nieto e na Sala da A.C.G. Rosalía de
Castro, cunha grande acollida en ámbalas
dúas, nas que amosou as súas ultimas
creacións artísticas así como unha mostra da
súa longa traxectoria como pintor.
Couselo, un artista na vangarda da pintura,
vive uns momentos importantes na súa
carreira, xustamente nestes intres que a súa
obra está en alza e os seus cadros cada vez
se cotizan máis, e cunha extensa obra da
que leva vendido máis de cinco mil cadros
xa. Segundo afirma nestes intres xa está nun
estado de gozar da súa obra e facer só aquilo
que a el máis lle enche e de amosar as súas
obras para goce dos amantes da pintura.

.../...
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Luciano Couselo naceu en Sar (Santiago de Compostela)
onde pasou a súa nenez xogando polas súas rúas, e
aínda que saíu de Galicia moi novo, Santiago, as súas
rúas, os seus edificios, as feiras e as paisaxes de Galicia
foron unha base importante á hora de elaborar a súa
pintura, así como todo aquilo que se lle lembrara a
Galicia como o Camiño de Santiago ao que lle dedicou
varias exposicións e unha abundante obra. Ós 14 anos
trasládase coa súa familia a vivir a Barcelona, onde
comezou a súa vocación de pintor, despois dunha longa
formación en diversas escolas de arte. Desde o ano
1982 dedícase en exclusiva á súa profesión de pintor.

A súa obra atópase nas principais galerías de Cataluña
e de Galicia así como en numerosas coleccións
en Francia, Alemania, Italia, Suíza, Estados Unidos,
Canadá, Gran Bretaña, Uruguai e resto de España, e en
numerosos e importantes museos, as súas exposición
son numerosas. Tamén colaborou e participou en
numerosas manifestacións artísticas, libros, certames,
prensa, radio e televisión, e exerceu como profesor de
arte en numerosos cursos especiais. Ten acadado
numerosos premios e recoñecementos.

Homenaxe ás Mulleres en Cornellá), Laura Santos (xornalista) e Xulio Couxil
(director do programa de radio en galego, Sempre
ROSALÍA DE CASTRO
en Galiza), puxeron en valor o papel que a muller tivo na
radio desde comezos do proceso democrático actual no
Estado Español.
A presentadora da TVG, Belén Xestal foi a protagonista
dunha charla debate na que, xunto co resto de
participantes debullaron a participación das mulleres
no mundo da radio, desde o comezo da democracia ata
o día de hoxe, significando que, aínda que foron moitas
as mulleres que tiveron grande protagonismo diante do
micrófono e nas redaccións, nembargante son poucas
as que tiveron responsabilidades en postos de dirección
nos diferentes medios de comunicación, así como en
debates como tertulianos en espazos relevantes, tanto
de radio como de televisión, que aínda hoxe a grande
maioría están ocupados por homes, a pesares de que
nos últimos años nas facultades de xornalismo máis
dun setenta por cento de estudantes son mulleres, é por
iso que é preciso seguir reivindicando a igualdade neste
eido laboral.
O Sábado día 12 de marzo tivo lugar o acto de homenaxe
á muller traballadora na Asociación Cultural Galega
Rosalía de Castro, coa celebración dunha Mesa Redonda
na que baixo o titulo “La Donna i la ràdio” a artista,
locutora e presentadora da Radio e Televisión Galega,
Belén Xestal, xunto a Mireia Navarro (Directora de Radio
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Asistiron ao acto as autoridades do Concello de
Cornellà, Aurora Mendo Regidora del Districte IV (“La
Gavarra”) a responsable do “Consell Municipal de la Dona”,
así como representantes doutras entidades da cidade
de Cornellá, e numerosos socios e amigos da entidade
que encheron a sala de actos da mesma.

Por outra banda este foi o primeiro acto presidido polo
novo presidente da entidade elixido nas eleccións que
se celebraron o anterior fin de semana, Oliver Fernández
Expósito un mozo da segunda xeración de galegos en
Cataluña e que leva desde cativo no grupo de Gaitas da
entidade, primeiro de alumno e desde xa hai anos como
profesor, xunto con él rexerán a entidade nos próximos
dous anos as seguintes persoas.
Presidente: Oliver Fernández Expósito
Vicepresidente: Alfonso Rico García
Secretario: Dani Neira Feixa
Tesoureiro: Felix Lozano Molina
Vocais: Lola Cacabelos Rial, Isabel Álvarez Pardo,
Luís Fernández Gomez, Xosé López Castelao e Manoli
González Domínguez.
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.

“O FERRETEIRO DE SANTÁN”
GRAN ACOLLIDA NO ESTREO,
EN CATALUNYA, DA OBRA
“O FERRETEIRO DE SANTÁN”
A GARGO DA COMPAÑÍA
DE TEATRO GALEGO “ANDORIÑA”
A Compañía de teatro “Andoriña” da Asociación Cultural
Galega Rosalía de Castro de Cornellá que dirixe Amelia
López puxo en escena, con gran éxito de publico, a obra
“O Ferreteiro de Santán” adaptación da propia compañía
Andoriña do libro O “Ferreiro de Santán” de Manuel
Daniel Varela Buxán o.
O Auditorio de Sant Ildefons de Cornellá que foi
inaugurado hai poucos días, fixo o seu primeiro cheo.
Unha obra de teatro en galego foi a causante. Cun
elenco de máis de vinte actores que van desde os once
anos ata seus avós todos eles socios da entidade galega
de Cornella, presentáronnos una tarde moi especial e
enriquecedora a través do teatro en galego.
A Compañía Andoriña con máis de vinte anos de andadura
e un vo feixe de obras do teatro galega xa representadas,
entre elas, Os vellos non deben de namorarse, seu ultimo
traballo, presentou para o próximo ciclo O Ferreteiro de
Santán, una comedia costumista, que se desenvolve na
ferretería dunha aldea de Pontevedra, aló polo ano 1917.
Esta obra, con adaptación da compañía, consta de dous
feitos, con distintos cadros polos que van pasando os
personaxes que van retratando a vida social e política da
Bisbarra, Todos eles levan una onza de “ser galego” con
ironía. O caciquismo que reina na Bisbarra, coas súas
varas de medir e amañar o mundo, se afronta ás novas

.../...
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xeracións que veñen con outras miras. Ao final, como non podía
ser doutro xeito gaña o amor, que tamén esta presenta na trama.
Manuel D. Varela Buxá naceu na parroquia de Lamas, Concello
da Estrada Pontevedra en 1909, faleceu no ano 1986. Emigrou
á Arxentina, durante a travesía escribe a súa primeira obra de
teatro,na Arxentina fundou a Compañía de Teatro Galego “Aires
da Terra” que máis tarde se chamou “Maruxa Villanueva”,en 1938
se estrea a súa primeira obra “Seillo non volvo á casa”. Alí fixo
amizade con Castelao e puxo en escena por primeira vez a obra
deste, Os Vellos non deben de namorarse.
Regresa a Galicia en 1950 e establecese como practicante en
Cercio (Lalín). Escribiu unhas 29 pezas teatrais cheas de amor e
añoranza da terra galega : O Ferreiro de Satán, Taberna sen doo,
A xustiza dun muiñeiro, Ou cego de Fornelos son algunha delas.

Letras galegas.
Presentación do libro
A VIRXE DO XURES
O Sábado 21 de maio a Asociación celebrou o Día das
Letras Galegas 2016, dedicado ao poeta MANUEL
MARIA, organizando o IV FILANDON de Rosalía, un
evento dirixido polo cantautor, socio de entidade, Alfredo
González e no que se levan a termo diversas actividades,
artísticas e literarias.
Nesta ocasión o tema principal foi a presentación
do libro “A Virxe do Xures” escrito por Xosé Lamela
Bautista, una obra na que narra una monografía
histórica descritiva da Hermida da Virxe do Xures e o
seu contorno xeográfico e cultural, froito dunha intensa
investigación antropolóxica en torno ao santuario, feita
polo autor, durante os últimos tres anos e narrada neste
libro que ven a completar aquel outro libro que xa el
mesmo publicou hai uns anos titulado “EL Xurés y sus
misterios”. Neste libro Xosé Lamela debulla tódalas
historias, lendas e realidades acontecidas en torno as
Campás máxicas do santuario de Principio do Mundo
tal como describe no prologo o tamén arraiano, Aser
González.
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Un libro de obrigada lectura para coñecer, de primeira
man, todo o entorno máxico como é o Parque Natural do
Xures, con tódalas súas peculiaridades, paisaxísticas,
culturais e antropolóxicas, un lugar para visitar e coñecer
a riqueza natural desta comarca de Galicia.
Xosé Lamela Bautista nado na localidade de Riocaldo
(Lobios), en 1973 emigrou a Barcelona onde desenvolveu
a súa vida profesional no sector de hidrocarburos,
aproveitando os seus estudos de Inxeñeiro Técnico
Industrial, na empresa OHL dirixindo proxectos cunha
significativa participación na construción da rede
nacional de gaseoductos, entre os que destaca a
dirección do primeiro oleoduto entre a Coruña e Vigo.
En 2007 pediu a excedencia para incorporarse ás filas
do PSG onde foi elixido alcalde de Lobios, na actualidade
está xubilado e dedícase a súa paixón literaria e
sociocultural.
Publicou o ensaio histórico “El Xurés y sus misterios”
así como numerosos traballos de investigación sobre o
Xurés Galego e o Gerês Portugués en diversas revistas
galegas, Auria, Arraianos, Nós, Xurdimento e Lúa Nova
entre outras. Con máis dun milleiro de artigos de opinión
publicados en diversos periódicos, é colaborador de La
Región e Geresâo (Portugal).
Desde 2004 é membro do xurado do Certame Literario
Rosalía de Castro, dirixe e presenta desde o ano 2000 ó
2004 o programa de radio en galego Sempre en Galiza
do que sigue a ser colaborador formando parte do seu
equipo de redacción.
Presidente fundador da asociación protectora de medio
ambiente Amigos de Riocaldo e da Plataforma en
defensa de Riocaldo. É xuíz honorario do Couto Mixto.

encargado de ilustrar aos presentes, que enchían a sala
de actos da entidade organizadora, cunha charla na que
debullou a vida persoal e literaria do poeta e escritor
homenaxeado, con lectura de poemas seus e outras
fitas de carácter persoal que viviu co homenaxeado e
coa súa obra.
A parte musical correu a cargo dos cantautores galegos
residentes en Barcelona, Alfredo González e Mariano
Alonso que coas súas guitarras e voz puxéronlle música
ao evento. Con presentación por parte de Alfredo
González, en primicia, da peza musical que el mesmo
compuxo, letra e música, para acompañar ao libro do
amigo Lamela, e que tamén se titula A Virxe do Xures
(Himno á Virxe). No recital musical interpretaron pezas
con letra de Manuel María que el arranxou musicalmente,
así como outras de autoría propias, rematando con
pezas como a Negra Sombra de Rosalía de Castro e o
Himno Galego versionado polo cantautor.
O acto rematou cun ágape ofrecido pola entidade a
tódolos asistentes e un brindis con viño

No referente ao homenaxeado deste ano coas Letras
Galegas, Manuel María, o profesor Xulio Couxil foi o
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FESTA GALEGA DE CORNELLÁ 2016
A FESTA GALEGA DE CORNELLÁ 2016, VOLVEU ENCHER DE
XENTE O MÁIS FERMOSO PARQUE DA CIDADE: CAN MERCADER.
Un 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 en cabeza e o representante da
“Generalitat de Catalunya”, Roger Mestre (Responsable
das Casas Rexionais) así como doutras autoridade,
entre elas o Expresidente da Generalitat, José Montilla,
e demais institucións de Catalunya. agás a ausencia de
algún representante da Xunta de Galicia.
O Parque de Can Mercader volveu a lucir o seu esplendor
e cumpriu con tódalas expectativas, durante os días 27,
28 e 29 de maio de 2016, 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 das súas
festas patronais, e tamén como acontecemento no que
se dan cita unha grande maioría de galegos residentes
en Barcelona.

HOMENAXE AOS SOCIOS
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, Antonio
MartÍnez Teniente de alcade de Cornellá, a “regidora del
Barri” onde ten a sede social a Entidade, Aurora Mendo,
Rocio García, Teniente de Alcalde e Delegada de área
de Políticas de Ciudadanía, entre outras autoridades e
representantes doutros estamentos socioculturais de
Cornellà, e na que se lles homenaxeaba coa Insignia
de Prata da entidade aos socios: Ricardo García, Isolina
López e Ines Rodríguez que este ano cumpriron 25
anos de antigüidade de militancia na Asociación. Este
acto foi seguido da tradicional verbena amenizada pola
orquestra Tropicana.

OFRENDA FLORAL A ROSALÍA DE CASTRO
O Sábado pola mañá ao redor dun milleiro de persoas
asistiron á “Ofrenda Floral”, un acontecemento que
anualmente realiza a Entidade, nun 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.
Acto ao que asistiron outras autoridades como os portavoces do grupos municipais de Cornellà ademais da
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Corporación Municipal, e diversas entidades socioculturais
de Cornellá, 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 e Agarimos de Badalona, que participaron no
acto coas súas correspondentes actuacións.
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, Cornellá Per las
Dones e o da A.C.G. Rosalía de Castro nas súas diversas
modalidades, seguido da gran festa rachada tarde e noite
coas orquestras galegas, Marimba, e Tropicana.
Domingo, pola mañá comezaron as actuacións dos
grupos: Irmandade Galega de Rubí, a. Estremeña San
Isidro Labrador, A.C.G. Agarimos de Badalona, e Coro
Rociero Virgen del Rocío Sant Andreu de la Barca. E xa
pola tarde despois dun Xantar campestre actuacións
dos grupos Centro Cultural Blas Infante de Cornellà,
Asociación “Cornellà per las Donas” e da entidade
organizadora Rosalía de Castro, os diferentes grupos que
compoñen a súa escola de danzas e gaitas galegas.
Ás 20.30 h. deu comezo a festa rachada coa orquestra
Marimba rematando a festa cos tradicionais Fogos
Artificiais e fin de festa coa popular Queimada Galega.
Ademais de tódalas actuacións que 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 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 Cornella, especialmente do Barrio de Gabarra
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.

VISITA AO VATICANO
Compoñentes do noso grupo de gaitas e danzas con Xuntanza de
Catalunya visatar o Vaticano
No mes de Setembro a nosa Entidade, e máis Xuntanza
organizaron unha viaxe duns días a Roma en de tiveron a
oportunidade de visitar todo o seu atractivo turístico e cultural.
Entre as actividades máis significativas cabe suliñar a súa
participación na “Udienza Giubilare” acto no que tiveron a ocasión
de conversar co Papa Francisco, e facerlle entrega dun agasallo,
así como actuar na súa presenza.

22

DIADA 2016
O Domingo, 11 de setembro celebrouse en Cornella,
como cada ano, o Día Nacional de Cataluña no que
como ven sendo de costume participou a nosa entidade
cos súa correspondente ofrenda de flores, xunto con
organizacións municipais e representantes políticos do
noso consello.
Este foi o primeiro gran evento popular, despois do parón
das vacacións, e un evento importante para a cidade
de Cornella, no que se dan cita mías dun centenar de
organización culturas, socias, deportivas, políticas da
cidade que xunto coas autoridades municipais, celebran
o Día de Catalunya, cun emotivo acto floral perante ao
monumento alegórico á Diada realizado por Jordi Serra.
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FESTA DA ROSA

24 de setembro volvemos á Pineda de Gavà, un ano máis, para
participar na Festa da Rosa que cada ano organiza o PSC, onde se
deron cita milleiros de persoas que pasaron o día nun ambiente festivo,
con actuacións musicais e o acto político.
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 ademais tiveron a oportunidades de
compartir a visita que nos fixeron as diferentes autoridades.

XUNTANZA DE ENTIDADES
O día 2 de outubro, a nosa entidade participou
na “TROBADA D’ENTITATS” que organiza o
concello de Cornellà, onde as pricipan entidades culturais e sociais da cidade amosan
as súas actividades e proxectos que ao longo
do ano levan a cabo.
O evento celebrase cada ano no Parque da
Infanta no que a nosa Asociación estivo
presente cunha carpa pola que pasou un
importante numero de visitantes que se
interesaron polas nosas actividades, así como
por outros temas de interese de Galicia como
o turismo e o Camiño de Santiago.
Unha iniciativa de convivencia e civismo
enmarcada dentro do espazo “Cornellà pel
Civisme”, no que cada entidade amosa ao
publico as súas actividades e proxectos,
nunha gran mostra cultural e cívica á que
acoden os cidadáns de Cornellà masivamente,
un espazo ideal para captar a atención de
persoas que queira mergullarse en novas
formas de compromiso cidadán para compartir, participar ou establecer lazos de relacións sociais.
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FESTA DO MAGOSTO
O Sábado día 5 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.
DATOS HISTÓRICOS
Magosto era o tempo que os galegos reservaban para
honrar a recollida da castaña, despois do equinoccio,
un costume moi antigo que na actualidade se intenta
recuperar.

“Magosto” deriva do latín “magro” coa equivalencia de
grande, con algo de “magus”, máxico o feiticeiro.
A orixe da festa, é unha festa de orixe pagá que logo
foi cristianizada, e, como todas as festas de carácter
agrario, pode situarse na Prehistoria, cando o ser
humano vai adquirindo consciencia individual e social. É
unha festividade relacionada co culto á fecundidade; de
aí a súa relación directa co lume, representando ao sol,
deus fecundador da terra.

Novembro representa, en terras galegas, o tempo do
Magosto e o comezo da temporada da Matanza.

Trátase tamén dunha comida comunitaria e ritual que
reforza os vínculos comunitarios do mundo rural galego;
ten un carácter alegre e de acción de grazas polos froitos
recolleitos, así coma de homenaxe aos castiñeiros e ás
castañas.

A orixe do nome ten varias teorías: mentres uns coidan
que vén do latín “magus ustus” algo así co significado
“gran fogueira”, outros especialistas pensan que

Con posterioridade foi asociada aos santos e defuntos,
por iso se festexa o 1 de novembro, por ser unha comida
que simboliza a morte do ciclo solar anual.
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CERTAME DE POESIA EN
LINGUA GALEGA
ROSALIA DE CASTRO 2016

O presidente do Xurado, Anxo Angueira, fai publico aos gañadores.
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O Sábado 26 de novembro, celebrouse o
acto de concesión dos premios do Certame
de Poesía en Lingua Galega “ROSALÍA DE
CASTRO 2016”, organizado pola Asociación
Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornella
(Barcelona) que este ano acada a súa XXX
edición, e no que xe lle concedeu o primeiro
premio a, Javier F. Rouco Ferreiro polo seu
poema “A escrita da Luz”.

O acto de concesión dos premios foi precedido da presentación, no Centro Cultural García Nieto de Cornellà,
do libro, Follas Novas de Rosalía de Castro unha edición
crítica, que inclúe notas e comentarios do autor, Anxo
Angueira sobre o texto rosaliano, co que quere facilitar
a lectura do libro, especialmente ao alumnado de
Educación Secundaria e universidade, pero tamén aos
estudosos da obra de Rosalía, e facer máis cómoda
a súa lectura, para o lector en xeral. Como nos ten
acostumados Anxo Angueira volveu a darnos unha
lección maxistral dos textos de Rosalía en Follas Novas,
coa súa narración e explicación.

Conferencia e presentacion do Libro Follas Novas, a cargo de
Anxo Angueira.

Asemade, celebrouse un recital musical a cargo de
“2naFronteira” Carmen Penim (voz), Maurizio Polsinelli
(piano) que deleitou aos asistentes con cancións do seu
cuarto disco Son de Nós, así como do novo proxecto no
que esta inmersa, todo unha gozada escoitar e ver en
directo a actuación de Carme Penim, interpretando aos
poetas clásicos galegos e tamén cancións de autoría
propia. Un recital moi recomendable para ver e pasar
uns momentos de deleite a través da musica e a enorme
voz de artista.

Recital de Carmen Penim (2naFronteira).

Henrique Fdez-Mon Sánchez, Vicepresidente do Xurado lendo
un dos poemas gañadores.

Pola noite e no transcurso dunha Cea celebrada nas
dependencias da entidade e presidida polo presidente
da Asociación Oliver Fernández, á que asistiron numerosos socios e amigos da entidade, 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, Anxo Angueira Viturro (Presidente
da Fundación Rosalía de Castro) e composto por,
Vicepresidente Henrique Fdez-Mon Sánchez (presidente
fundador do Certame, e poeta) vocais, Carmen Penim,
(profesora e Cantante) Xulio Simón (profesor) Xosé
Lamela (escritor) e como secretario o profesor Xulio

Vista da CEA.

Cougil Vázquez, deu a coñecer aos gañadores deste ano
2016 na súa 30 edición do Certame de Poesía en Lingua
Galega Rosalía de Castro, que foron os seguintes:
Primeiro premio: conseguiuno, Javier Rouco Ferreiro de
A Coruña, polo seu poema titulado “A escrita da Luz”.
Segundo premio: para, Miriam Ferradáns Ferradás, de
Bueu Pontevedra, polo poema “Situarémonos fronte ao
frío, berrando”.
Terceiro premio: para, Modesto Fraga Moure, de Arteixo
A Coruña, polo seu traballo “Éxodo”.

O Xurado deliberando.

ENTREGA DE PREMIOS DO
CAMPIONATO DE TUTE DA ENTIDADE

FELICIDADES
OS GAÑADORES
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A ASOCIACIÓN ACODE ÁS FESTAS DE
SAN FROILÁN
Por: Abel

Vázquez Márquez

Nou Barris volveu a ser escenario da Festa de San
Froilán de Lugo, unha das celebracións galegas máis
importantes de toda Barcelona. Como cada ano, a A.C.G
Rosalía de Castro, en conxunto cos demais membros
da entidade Xuntanza de Cataluña, foi invitada ao tan
sinalado encontro.
A festa remóntase ao ano 1994, cando tres veciños
lucenses de Nou Barris decidiron celebrar a vitoria do
Depor na Copa do Rei instituíndo unha festa en honor a
San Froilán, o patrón da cidade de Lugo.
O barrio sempre tivo unha porcentaxe moi elevada de
inmigrantes galegos, a maior parte deles provenientes
da ola migratoria dos anos sesenta e setenta, e por iso
a homenaxe a San Froilán pronto se converteu tamén
nunha homenaxe á comunidade galega de Nou Barris e
de toda Cataluña. Actualmente, a festa, organizada pola
a Asociación Amigos de San Froilán “Medalla de Honor
do Concello de Barcelona e membro de Xuntanza de
Cataluña” é unha oportunidade para que os barceloneses
coñezan a danza, a gastronomía e a música de Galicia,
unha terra na outra punta da Península, que, con todo,
faise visible estes días no corazón de Nou Barris. Unha
exposición cultural da que a Asociación C.G.Rosalía de
Castro se enorgullece de participar.
«É unha das actuacións máis importantes do ano»,
afirma Oliver Fernández, presidente da Asociación
e xefe da banda de gaitas. É, desde logo, a actuación
máis multitudinaria, pois preto de 900 persoas
encheron o atrio do antigo hospital psiquiátrico
da Santa Creu, hoxe convertido na Sé do Distrito,
en oficinas doutras organizacións municipais;
e, estes días, nunha Galicia a pequena escala.
O aumento do noso público, no entanto, non cambiou
a súa composición habitual, pois preto de tres cuartas
partes eran persoas da terceira idade maiores como
Fina, de 73 anos, que leva os últimos cinco acudindo á
festa: «Eu non son galega “di”, pero a música e os bailes
parécenme preciosos». A veciña de Nou Barris, tras
asegurar a súa intención de acudir á cita o ano próximo,
fixo notar a redución do número de asistentes respecto
ao anterior San Froilán.
Iso non supuxo ningún problema, pois os aplausos
e vítores (en especial os da irredutible Lola, a nosa
espectadora máis entusiasta), encheron a praza durante
toda a actuación.
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A Asociación, que xa acudira a tocar os himnos galego e
catalán na izada de bandeira do día anterior, foi chamada
ao escenario ás 18:15 do sábado 1 de outubro, xusto
despois do concerto ofrecido pola Banda Simfònica de
Roquetes.
A banda de gaitas inaugurou a actuación coa Muiñeira de
Piornedo e a Alborada Nº. 52, ambas pezas preparadas
con ahínco no ensaio desa mesma mañá. Despois, o
grupo de baile de pequenos presentou as Muiñeiras de
Visantoña e de Lata, e o grupo de maiores a Muiñeira e
Xota de Mostaz (a recoñecible danza bailada en roda) e a
Muiñeira de Lalín. Por desgraza, a ausencia de boa parte
do sector feminino do grupo obrigou a botar man de
inéditas solucións, desde unha parella de tres en Mostaz
ata dúas parellas de mozos en Lalín. Iso demostra que
nin as convencións de xénero son un problema no noso
centro á hora de ofrecer ao público o mellor das danzas
populares.
Para acabar, a banda de gaitas sénior presentou un
repertorio acompañado de acordeón e whistle. Manoli
González, a delegada de banda, foi a encargada de
presentar a función.
As actuacións dos demais centros tamén foron brillantes.
Destacaron os grupos de cantareiras da Asociación
Agarimos de Badalona, e o grupo de pequenos da Casa
Galega l’Hospitalet, que con sete parellas e catorce
bailaríns sobre o escenario foi o máis numeroso de toda
a tarde. Finalmente, o evento acabou coa actuación en
conxunto da Banda Xuntanza de Cataluña, tras o cal os
asistentes puideron gozar dunha verbena amenizada
polas orquestras Player’s e Pociero Big Band.
A Festa de San Froilán, que se estendeu tamén ao longo
de todo o domingo, caracterízase pola súa vocación
social: durante os tres días, voluntarios da “Distribució
Solidària d’Aliments (Projecte DISA)” estiveron
recollendo comida que será ofrecida ás familias máis
desfavorecidas do barrio. O pasado ano chegouse a
recadar 8,5 toneladas de alimentos, segundo datos
proporcionados pola revista Parolar, e para esta edición
espérase como mínimo igualar ese resultado. Ademais,
os organizadores da Festa deron o seu apoio á iniciativa
“Un somriure per a l’Aleix”, que busca captar fondos para
a investigación da enfermidade dexenerativa de Tay
Sachs, da que só hai 15 casos en toda España, entre
eles Aleix Merino, de seis anos, veciño de Barcelona. En
conxunto, San Froilán foi un importante evento para
Nou Barris e para a comunidade galega de toda a área
Metropolitana. Todo un éxito que seguro que se repetirá
o ano próximo.

EXCURSIÓN A JACA
UN FIN DE SEMANA NOS PIRINEOS
sen pretendelo a un dos coches que había aparcados
cerca. A cara de estupor dos propietarios do devandito
coche foi de campionato, pero tralo tradicional parte
amistoso puidemos dar por pechado o asunto sen máis
contratiempos pola nosa banda.

O pasado fin de semana do 15 e 16 de outubro, a
presidencia da Asociación, en conxunto con Loli
Cacabelos, unha das nosas irredentas nais, organizaron
unha excursión á cidade de Jaca (Huesca), na que
estiveron invitados todos os socios, pais e alumnos de
Rosalía, sexa cal fora súa idade, condición, e calquera
outra característica que ao lector ocórraselle. Así,
o grupo puido descansar do alboroto semanal dos
ensaios, e, por qué non, do fume e o ruído do Área
Metropolitana, para ir relaxarse ao corazón dos pirineos
aragoneses. Desde aquí, non podemos facer outra cousa
que agradecer os marabillosos esforzos de Loli para
que o fin de semana fose todo un éxito. ¡Grazas, Loli!
Tras unha primeira viaxe en autocar, no que o máis
destacable que ocorreu foi a batalla por decidir que
película veríase (o que enfrontó a varias faccións de
nenos e non tan pícaros), a Asociación aterrou en
Biescas, unha agradable paraxe de montañas, paisaxes
abertas, e un clima bastante frío que desconcertaba á
nosa mentalidade mediterránea (especialmente aos
nenos, pois máis dunha nai tivo que loitar para que se
deixasen posto o abrigo). Logo, tras seguir o ronsel
dun cristalino regato, chegamos ás beiras do ibón
Piedrafita, un lago de montaña onde paramos a facer
un descanso e a comer, naturalmente, pois nunha
excursión unha cousa non se entende sen a outra.
Tras cargar de novo as pilas, nosa guía Loli desviounos
do camiño principal para ir polas rochas da saia da
montaña, cousa que ocasionou máis dun leve tropezo
ao autor destas liñas (nada grave, por outra banda). O
sacrificio, con todo, mereceu a pena, porque ao final do
camiño puidemos contemplar a beleza de tres arcos
de pedra natural, que se sucedían un tras outro ata
chegar á cima das montañas. O momento foto estaba
asegurado.

En Jaca, o presidente sorprendeunos a todos cun ensaio
ao aire libre, diante da catedral da cidade. Segundo
parece, ata pedira permiso ás autoridades municipais.
Os transeúntes, algo desconcertados, enseguida
amontoáronse ao noso aredor, sacando móbiles e
collendo aos seus fillos para que puidesen ver ben, e
ao final formouse unha multitude digna das actuacións
máis concorridas.
Así, tras un último paseo pola cidade, o grupo puido
instalarse e descansar no Albergue Jaca, un antigo
internado relixioso reformado. A Cea, logo dun día enteiro
de camiñadas, sentou moi ben ao grupo. Xa entrada
a noite, os membros máis irreductibles da Asociación
aínda sacaron forzas para poñer a proba á vida nocturna
de Jaca, e finalmente todos fómonos a durmir.
Ao día seguinte, cansos e resfriados, pero tamén moi
contentos, Loli levounos a Ansó, considerado un dos
pobos máis bonitos de España. Despois, tras unha
última comida no Albergue, emprendemos o camiño de
regreso a Barcelona, coa sensación de que pasaramos
un fin de semana redondo.

Antes de dirixirnos a Jaca, con todo, o destino tíñanos
reservado un novo revés: ao executar temerariamente
unha curva moi pechada, o condutor do autocar arroiou
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CAMIÑO ANDANDO
Por: Henrique

Fdez-Mon Sánchez

Van aló trinta anos (dise pronto) desque fixeramos
a Convocatoria do primeiro “Certame de Poesía en
Lingua Galega Rosalía de Castro en Cornellà de LL.” É
un Certame sen parangón no Grande Mundo (nunca ben
recoñecido nin valorado) do que foi e é a emigración
galega, a hoxe mal chamada eufemisticamente “A
Galicia do Exterior” coa intención (supoño) de tapar
o éxodo sangrante e dramático encetado no S. XIX e
contundentemente denunciado por Rosalía, Curros,
Castelao e outros ilustres galegos que tiñan conciencia
clara do fenómeno; conciencia de sabérense cidadáns
“dun país rico empobrecido” por factores tanto
endóxenos como esóxenos, abranguendo até os nosos
días sen solucións políticas e por tanto económicas.
Unha oligarquía interior totalmente dependente e sometida a outra exterior con epicentro mormente en Madrid
(agora xa en Bruxelas e máis acolá). Como ben ilustraba
Castelao, a vaca está cos tetos na capital do Reino onde
era muxida, e a boca en Galiza onde pastaba. Unha
dependencia que a día de hoxe segue con outras “artes”
só que desta, a cousa transcende xa as fronteiras máis
aló do Estado dado o novo “feudalismo globalizado” co
globo xa a piques de estalar porque, coma sempre, os
voitres non se comen entre eles e as persoas, para eles,
son simples ferramentas de usar e tirar.
Cantaba Zeca Afonso “O país vai num carrinho / vai num
carrinho o país …”. E o noso, o noso “carriño cantareiro”
dos poetas Cabanillas e Manoel María, aínda segue
arrombándose con laios de eixo ardente, cargado de
soidades e de saudades, tamén; coas almas en pena
clamando liberdade por corredoiras substituídas xa pola
fibra óptica, polos chips, polas redes… A todas elas, non
hai que ser pesimistas nin perder a ilusión por mellorar
as cousas, o noso pequeno mundo: sobreviviremos
como nación e como povo; e algún día, “Os tempos
serán chegados” envoltos nunha “Alba de Gloria”. A pesar
de todo, estanse a pór os piares dun mañá farturento.
Valga como exemplo o traballo realizado por persoas
como Anxo Angueira no “Padroado-Fundación Rosalía
de Castro” de Padrón, xunto co equipo que el dirixe
maxistralmente ofrecéndonos unha visión da auténtica
Rosalía; e non en troques, a daquela que se inventaron
para pór o seu retrato nos billetes de Cen Pesos -xa non
lembro si co Rei ou con Franco-. Reeditando, sihomesí,
“Cantares” e “Follas Novas” (entre outras cousas)
cunhas reedicións comentadas e ilustradas ampla e
rigorosamente; dándolles un xiro de noventa graos que,
ao meu entender, saca á verdadeira poeta nacional
galega do armario e sitúaa nun contexto tan de noso,
como universal. Todo elo, xunto con novas pescudas
e descubertas que sitúan ao Padroado-Fundación nun
posto de alta dignidade no panorama da cultura galega.
Isto debera facernos felices aos socios da nosa Entidade
dado que tamén formamos parte de todo aquelo que ten
a ver coa egrexia Poeta do Povo.
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En 1980 no primeiro local da A.C.G. Rosalía de Castro, Cornellà

O noso himno, a nosa bandeira, o Consello de Galiza, a
preservación da nosa cultura antes e após do exilio, da
“Longa noite de Pedra” marcada pola guerra e posguerra
Incivil española; todo iso e máis, mantívose candente e
vivo na emigración. Velaí en programas de radio como
o noso homónimo “Sempre en Galiza” en Montevideo, e
velaí o traballo cultural do Padroado da Cultura Galega
nesa mesma e fermosa cidade. Tamén a Arxentina,
Venezuela, Cuba, ou mesmo os EEUU acolleron emigrantes e exiliados compatriotas nosos; galeguistas
senlleiros como Luís Seoane, Eduardo Blanco Amor,
Rafael Dieste, Celso Emilio, Arturo Cuadrado, Luís Soto,
Carlos Velo, Alonso Ríos… e tantos e tantas outros e
outras que, alentados por Castelao e a alma de Rosalía,
mantiveron aceso o facho da Nación, do Povo Galego.
Van aló trinta e tantos anos dende que a nosa Entidade
tomou corpo e vida coma poucas. E a día de hoxe,
está viva e en plena erupción creativa porque é plural
e representativa de todos os estratos sociais e tamén
de pensamento galegos. Por riba de cuestións raciais,
políticas, relixiosas, etcétera, digo, está e prima o sentido
de irmandade e fraternidade entre todos os socios e
socias que a sosteñen e a queren, na cidade de Cornellà.
Cidade, por outra banda, que nos acolleu como veciños,
e na cal fomos tratados, inclusive, tan ben ou mellor que
na própria terra.
Porén, a “ACG. ROSALÍA DE CASTRO DE CORNELLÀ”
somos todos e todas os e as que, dende finais dos
setenta e primeiros dos oitenta até os nosos días, fomos
pondo, cada quen na medida das súas posibilidades, a
semente que hoxe brila perennemente ollando o futuro
sen medo. Presidida por Óliver, unha persoa da casa
cunha Xunta Directiva tamén da casa, cousa que nos
enche de esperanza e de ilusión.
Por último, cabe salientar que a emigración actual non
é como fora a nosa, a do “Chan Gai”. É a actual, unha
emigración preparada que case camiña por carrís
virtuais e non polos que viñemos algúns, ferro contra
ferro, trinta e seis horas de Galiza a Barcelona. Esta,
malia que é unha emigración máis cultivada ca nosa; en
xeral, o seu éxodo non deixa de ser un escarnio e unha
mostra flagrante de que algo vai mal nun país, o galego,
cada vegada máis envellecido, e cunha clase política
mediocre, pouco sensíbel, e que traballa de costas á
cidadanía; eivándose, coma tantas veces, ás demandas
dunha xuventude que vai perdendo as perspectivas da
Nación de orixe para abrazar a outras de adopción.

DÚAS FRONTEIRAS ARRAIANAS:

LINDOSO E PORTELA DE HOME
Lobios, na provincia de Ourense, é posiblemente o
concello mais arraiano de España. Ten 40 km de
fronteira con Portugal en forma de ferradura, e esa
figura permítelle lindar con Portugal por todas partes
menos por unha, a de España, e en consecuencia, ter
por veciños a catro Municipios lusos (Montalegre,
Terras do Bouro, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez),
o que ven a ser case 250 metros de fronteira por cada
km2 da superficie que encerra nela. Esta aproximación
a unha raia tan larga, desenvolveu dende antigamente
unha ampla relación transfronteiriza entre as xentes
de ambos países, practicando o contrabando e compartindo os terreos de montaña para o pastoreo, a caza,
o carbón de urce negra, os curros, estrumes, etc. Tamén
se compartían con os de Portugal seráns, fiadeiros,
festas con encanto e lendas marabillosas ao lume da
lareira, convertendo a raia na “fronteira que une” debido
a esta grande convivencia. E foron tantas as veces que
os de Lobios cruzaban a raia, que hai quen afirma que
“os de Lobios naceron con a raia entre as pernas”.
Hoxe este escenario foi amplamente alterado, e perdeu tódalas súas funcións e utilidades, polo que a
súa xente tivo que buscarse outros modos de vida,
fundamentalmente a través da emigración, e deixando
como recordo do seu pasado un sen fin de lendas con
historia encantadoras que nos serven para aliviar as
saudades daqueles tempos… E entre elas, hoxe sacamos
un par delas referidas as súas dúas fronteiras que a
rodean con a explicación razoable dos seus nomes:
Portela do Home e Lindoso.

Por: Xosé

Lamela Bautista

Río Home ao paso pola Portela do Home.
Estampa do século XVIII.

LENDA
Os nomes de dous pasos fronteirizos emblemáticos
da zona meridional galega chamados Portela do Home
e Lindoso, son dous topónimos que veñen do pasado,
e o que máis nos emociona deles é que chegan aos
nosos días convertidos en dous grandes vestixios
paradigmáticos e identificados da historia común entre
Galicia e Portugal.
Din que a escuridade dos feitos pasados tende a desatar
a fantasía e, como consecuencia, para a interpretación
destes dous topónimos da raia seca xurdiron deducións
e interpretacións populares que resultaron interesantes.
Unha delas, é a da zona fronteiriza de Lindoso, que
nos conta que o rei Dinis de Portugal (1261-1325), o
incansable e providencial monarca que en todas partes
por onde pasaba facía versos, levantaba castelos e
procreaba fillos, chegando un día ao castelo roqueiro
que estaba construíndo fronte a Soaxo, non puido
conter a vea poética, e dixo: ¡Que lindoso!, facendo unha
corruptela apracible de lindo, que serviu para denominar
a este sitio Lindoso polos séculos en diante.

Portela do Home. Restos da capela de San Miguel

.../...
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Non menos fermoso é o mito que atribúe a orixe
etimolóxica da Portela do Home á onomatopea do berro
¡meee! que caracterizou ás enormes cabras monteses
que dominaban outrora a serra do Xurés, tal como
describía unha Noticia do Dr. Vigairo xeral de S. Joao
do Campo en 1736, “...vense andar grandes bandos de
cabras bravas, de grandeza notavel que pesão de seis ou
sete arrobas de pezo... e pela abundancia que ali ha desta
caza , e o seu gritar seja mê, cujo alarido a cada passo se
ouve, prezumo que os antigos camponezestomarão daqui
ocasião para lle chamar Lamas do mê, que e ou mesmo
que dizer Lamas de Cabras, e hoje corrupto o vocabulario
lhe chamao Lamas do Home e o mesmo ao rio e à Portela”.

.../...

EXPLICACIÓN
Toda a lindeza destas dúas lendas herdadas da mitoloxía popular, son desmontadas facilmente fronte
ao rigor severo que impoñen as actas do Aditamiento
ao Parroquial Suevo, do ano 560, e que describen
a antiga liña de división eclesiástica entre Braga e
Lugo ordenada polo rei Teodomiro: “A fauce fluminis
Limieperipsumflumenusque lindosam, inde de Portellam
de homine...”.
Lindoso. Capela actual da Nossa Senhora da Madalena

A través desta división de Teodomiro, determínase que
os termos Lindoso e Home teñen as seus orixes no
tempo máis afastados que os expresados pola tradición
popular, aínda que, e xa só por iso, aumentan o seu papel
de fascinantes e misteriosos. Hoxe, logo de numerosas
conxecturas, xa non cabe dúbida algunha que Lindoso
procede da romana poboación Limitosum, da histórica
fronteira dos conventos romanos de Lugo e Braga.
Non tan abofé resulta a orixe etimolóxico da Portela
do Home, que renuncia ás onomatopeas con encanto,
para pasar a pertencer aos datos máis escuros dos
documentos clásicos, reclamando esforzo e talento de
investigadores que proben a súa relación etimolóxica co
Amnius de Plinio ou coa doutros xeógrafos antigos.
Nós de momento quedámonos con o seu significado
más lóxico e sinxelo de Portela do Home, porque este
angosto paso da vía romana XVIII conduciu durante
milleiros de anos o fluxo de numerosas migracións
humanas que circularan entre Galicia e Portugal. Ou
mellor dito, que circularan entre un lado e outro da
fronteira sen cambiar de país, xa que, precisamente
neste lugar do mundo, Galicia e Portugal son unha
mesma cousa.

Recio perfil da raía entre ambas fronteiras
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A CASA DAS PEDRIÑAS,

EN A VEIGA

Por: Gema

Mancebo Álvarez

Para a nosa familia é un pracer, poder dar a coñecer a
obra tan singular que realizou o noso pai, Daniel Mancebo
Diéguez, A Casa das Pedriñas, coñecido no Concello da
Veiga, como “O Bailarín” (non cabe ningunha dúbida, do
porqué deste alcume, xa que era un espectáculo velo
nas festas, bailando coa nosa nai).
Esta casa artística, quíxoa construír no seu pobo natal,
A Veiga (Ourense), cuxa finalidade sempre foi deixar
este legado para ser contemplada e que así, adquirise
unha relevancia especial na súa terra. El sempre
confiou en que un día, o seu pobo sería recoñecido
mundialmente, xa que tiña unha gran capacidade para
observar e apreciar as riquezas da súa contorna, sendo
principalmente visionario con moita antelación, das
posibilidades que o seu pobo tiña, do coal, fixo partícipe
a moitas persoas.
Ás veces, persoa incomprendida no seu pobo, como
moitos artistas, xa que pode ser difícil de interpretar a
súa vida global, pero moi querido e respectado por todos,
pola súa gran xenerosidade, lealdade, sencillez e un gran
abano de valores que tiña. Posuía un gran sentido do
humor, que lle facía ser o centro en múltiples ocasións,
das reunión e xuntanzas.

Como comentei, sempre estivo vinculado, ao seu pobo,
onde era e segue sendo moi querido. Como
agradecemento ao pobo natal, quixo regalarlle ao
Concello, unha escultura, que estivo exposta durante
moitos anos na praza, e así xurdiu una homenaxe ao
Pastor, (como se denominou o monumento). O motivo
da elección desta figura foi, sen dúbida, a vocación que
marcou moito a súa infancia, pois como moitos nenos
dalí, exerceu de pastor, desta forma quixo destacar e
encomiar este labor, tan arraigada na súa terra.
Por desgraza e para o pesar de moitos, debido a unha
tala de árbores, rachou, pero aínda perdura no recordo
de todos, e queda en fotografías antigas. Realmente tivo
un penar moi grande cando a romperon, que marcou
moito o seu corazón. Quero resaltar, que polo detalle,
foi obsequiado polo Concello, cun precioso reloxo de
sobremesa, que aínda gardamos a familia e que lle fixo
grande ilusión recibir.
Si falamos da súa vida persoal, debemos mencionar
que naceu na Veiga, un 12 de Xullo de 1921, nunha casa
humilde. A súa familia trasladouse a vivir a Carracedo,
tamén aldea de do Concello, e alí pasou a súa nenez,
xunto aos seus pais (Luís e Clementina) e seis irmáns.

.../...
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Atopou traballo na compañía de Tranvías de BCN,
pero a súa inquedanza pola arte, algo innato, facía
que precisase e que xurdise ao exterior toda a súa
sensibilidade, polo que aproveitaba as ocasións das
que dispoñía, e alí fixo as súas primeiras exposicións
de maquetas de Beléns (de Nadal), obtendo un grande
recoñecemento e premios importantes.

.../...

Na súa adolescencia, trasladouse a traballar á “Conca
Mineira” do Bierzo, (Matarrosa do Sil, Santa Cruz do Sil,
etc.) ,alí, coñeceu á que durante toda a súa vida, foi a súa
compañeira de viaxe, o seu grande amor Belarmina, e
que tanto lle axudou, pois foi o seu equilibrio emocional.

Debido á ubicación da nosa primeira vivenda (na ladeira
de Montjuic), decidiu crear un pequeno horto, no que
xa comezou a albiscarse as súas intencións co tipo de
arquitectura, que logo empregaría na Casa das Pedriñas,
pois foi construíndo, mediante pedriñas. Por entón,
igualmente comezou a traballar a pedra, creando a súa
primeira escultura “A Muller”, que logo trasladou á casa,
e actualmente, podémola atopar na súa entrada.

Pero como tantos galegos, un día decidiron labrar mellor
porvir para os seus fillos e emigraron a Barcelona a finais
do 1947, deixando por entón 2 fillos nados, cada un ao
cargo dunha avoa, e que posteriormente, na primavera
do 1950 irían buscar, para definitivamente situar a súa
familia na cidade Condal, onde iríamos nacendo os
demais fillos, e onde residimos actualmente.
Por situar un pouco o contexto histórico durante esa
época, en Barcelona, pasaron moitas dificultades,
debido á grande emigración que acollía a cidade, xa que
non estaba adaptada para situar a tanta poboación.
Os nosos pais, viviron como moitos nesa época, en
chabolas nas faldas de Montjuic, antes de que puidesen
adquirir una vivenda social.

Mencionar que por esa época, compaxinaba outras artes,
todas elas dunha forma autodidacta, como a pintura ao
óleo, que foi outra das súas grandes vocacións. Existen
cadros regalados en posesión da familia, amizades, e
noutros casos, ata lle-los encargaban persoalmente.
O seu traballo na mina comezaba a pasarlle factura na
súa saúde, xa que con frecuencia complicábaselle a súa
insuficiencia respiratoria, polo que se puido xubilar a una
idade máis ou menos prudencial, aproximadamente aos
50 anos. Para una mellora de saúde, pasaba tempadas
entre Barcelona e A Veiga simultaneamente.
E aí é onde comezou toda a súa gran dimensión cara
a esta obra colosal e marabillosa que é A Casa das
Pedriñas; inicialmente só emprendeu a idea de construír un pequeno estudo onde poder gardar as súas
pinturas, unha especie de taller, sobre o ano 1970, e
para iso quixo facer o linde da parte da súa terra, cunha
entrada principal, en forma de cúpula, á que puxo porta,
para a que tamén deseñou e forxou o ferro.
Outro dato anecdótico, destacar que en Barcelona,
tamén comezou a construír unha réplica en maqueta,
da Sagrada Familia, xa que foi grande admirador do
seu autor Gaudí. Pois ben, esta maqueta trasladouna
en pequenas partes, coa intención dalgún día, estar
exposta no xardín que tiña pensado realizar, xunto cunha
fonte. Era preciosa, e moi real, sempre dicía que seguiría
a pauta orixinal, que mandou construír o gran mestre
Gaudí. A familia, aínda gardamos anacos construídos.
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Pero o comezo dun artista, non ten límite, e sobre o ano
1974, comezou a construír o resto da casa, primeiro
dun xeito convencional, una primeira planta, que se
converterían en dúas e o baixo tellado, habitacións,
baños, comedor e cociña, (imaxinamos que para o
convencemento da miña nai, moito máis realista). Aínda
que na súa mente, a súa verdadeira intención, era poder
seguir a súa ilusión creativa, esa que nunca perdeu.
A Casa das Pedriñas, está levantada sobre pena, ou sexa,
que a súa orixe xa nos di como é, e como se sente. Pola
mente do seu autor roldou a idea, que a súa construción
debía ser en forma de bolboreta, pero valorou que era
un proxecto case imposible de chegar a realizar, pola
súa complexidade e o custos. Nenbargantes, pódense
apreciar, moitos debuxos na súa fachada, que poden dar
sinal deste insecto, si nos fixamos, nas súas esquinas
podemos apreciar, uns aros que poden simbolizar os
debuxos que teñen as ás, ademais, na súa cara principal
existen pedras con volume que poden representar o seu
corpo. En realidade toda A Casa das Pedriñas, é en si,
una metamorfose, que fai que de algo tan simple como
una pedra, se cree algo tan belido, como colofón final.
Para a colocación das pedras na parte superior, creou o
seu propio andamiaxe, polo que subía cunha facilidade
incrible. Fabricouse a súa propia polea cun cubo, que
permitía a subida das pedras dun xeito máis áxil, isto
implicaba dar un toque divertido, pois aquel que viña
visitar A Casa das Pedriñas, en ocasións, tiraba da
mesma para facerlle chegar un caldeiro de pedriñas,
tal e como pedía él. As pedras utilizadas para a súa
construción, proveñen de diferentes lugares, hai pedras
da Serra do Eixe, de Penouta etc., el sempre destacaba o
seu gran contido en minerais, que lle aportan ese misterio
á casa, para min, chea dunha enerxía especial, que só
a xente sensible podemos apreciar. Nalgunha ocasión,
habiamos ir con él en busca delas, todo un espectáculo
poder cargalas no tractor, a cal máis fermosa. Despois,
para traballalas, cortábaas coa maza, dándolle a forma
idónea que el quería.

Sempre deixou voar a súa imaxinación, creando
diferentes debuxos que podemos apreciar na fachada,
gardando unha sintonía tanto na forma como nos
coloridos. Os materiais ademais de pedras, sempre
foron de reciclaxe que el ía recollendo, como botellas
moi utilizadas nos botafumeiros que hai por toda a casa,
latas, paelleiras, baldes que convertía en maceteiros,
todo tipo de cristais ou ferros que puidese moldear para
realizar os seus debuxos na pedra.
Sempre quixo resaltar a luz na Casa das Pedriñas, polo
que dedicouse tamén a ter puntos que lle desen realce
e vida, para iso puxo fontes de iluminación dentro
dos seus botafumeiros e a cristaleira de cor que ten
no forxado das fiestras, fan que á noitiña, se cree un
ambiente máxico e creativo.
Se nos fixamos ben, poderemos apreciar outros detalles
que ten a casa, pois lle gustaba acabar o punto final
con pedras, apreciables no catavento, chemineas, ou
simplemente varas. Persoalmente, sempre pensei que
as pedras da Casa son estrelas que caeron do Ceo, e
buscan volver alí. Cada un pode interpretar o que se lle
entoxe, xa que nunca seremos coincidentes. A Casa
dás Pedriñas, é un referente turístico da Veiga, visitada
por moita xente, da localidade e outros forasteiros que
veñen expresamente a vela.
Lamentablemente, hoxe non ten o seu esplendor noutrora, pois non está o artista que lle deu vida, pero a
familia temos a intención e o deber de que perdure
no tempo, para que non só quede na
memoria dalgúns. Por iso e para iso,
dámosvos as grazas Lúa Nova, por
difundir e que chegue a máis xente.
E aproveitar este medio, para dar as
grazas infinitas, a aquelas persoas, que
xa a coñecen e que nos deron forza,
sobre todo neste último verán para
comezar un camiño, que seguramente,
non será fácil, pero non imposible.
Nós, precisamos da axuda de todos, pola
sensibilidade da obra en si, pola distancia
na que se atopa. Pola magnitude desta
obra, que sen apenas darse conta,
foi medrando dun xeito espectacular.
Non queremos que A Casa das Pedriñas,
só sexa un recordo arqueolóxico que hai
tempo, un artista autodidacta, puxo en pé.
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OS HÓRREOS,
CULTURA E TRADICIÓN
EN GALICIA Armando Fernández López
Por:

Dentro da paisaxe de Galicia o hórreo e unha das
construcións máis populares e típicas de tódalas que se
poden atopar. Poucas casas de labranza hai nos pobos
galegos que non teñan un hórreo.

Algúns dos hórreos galegos teñen a consideración de
Monumento histórico-artístico, como o da Rectoral de
Carnota, que data do 1768, ou a agrupación de hórreos
da localidade de Combarro en Pontevedra.

Coma di Castelaoo hórreo galego é unha construción
equilibrada e harmoniosa, que forma parte das casas
labregas e serve para secar e conservar os froitos da
colleita anual...non é un simple graneiro, é un mealleiro
que garda o pande todo ano, e moitas cousas máis.

Os hórreos típicos en Galicia son tradicionalmente de
planta rectangular, aínda que hai formas cadradas,
redondas, en forma de ele e até un octogonal concretamente na Fonsagrada. No ano 2004 censáronse nada
menos que 30.000 hórreos, aínda que o seu número
devece con rapidez. Na Mariña Lucensetamén lles
chaman Cabazos, cubertos de lousa, e na comarca de
Os Ancares son cadrados a catro augas, cubertos de
palla de centeo con corredor, erguidos con catro pes de
Madeira, cos seus torna ratos, chámanlles Galego Ástur,
pola influencia de Asturias, contaba a miña avoa que a
casa de labranza que non tiña un hórreo e un bo par bois,
non era unha boa casa labrega.

Os hórreos pénsase que xa existían en Galicia dende hai
máis de dous mil anos. Temos descricións de hórreos
feitas por escritores antes da era cristiá (Chamábanlles
ganaria sublima) ou sexa, graneiro erguido. Despois dos
Romanos viñeron á Galia os Suevos, hai uns cincocentos
anos e, posiblemente a eles se lles debe a forma actual.
Eran pequenos e de madeira, empregábanse coma
graneiros para os distintos cereais, coma o centeo, o trigo,
o millo, e tamén servía de despensa. Unha construción
agrícola destinada a secar, curar e gardar o millo e outros
cereais denantes de debullalos e moelos. Consta dunha
cámara de almacenaxe estreita e permeable ao paso do
ar, separada do chan para evitar a entrada da humidade
e dos animais.
En Galicia conviven tres tipoloxías de hórreo: o tipo galego
(tamén chamado galego-portugués), o tipo asturiano e
o hórreo de varas, menos elaborado e que comprende
pequenos portátiles lixeiros, feitos de materiais vexetais.
No nordeste de Galicia e no occidente de Asturias é fácil
atopar hórreos do tipo galego e do tipo asturiano no
mesmo lugar, aínda que con diferente denominación.
A orixe do termo hórreo remítenos ao latín horreum, que
designaba un edificio no que se gardaban froitos do
campo, especialmente o gran.
A primeira representación gráfica dun hórreo remóntanos
até o século XIII, nas Cantigas de Santa María, atribuídas
a Afonso X o Sabio. Nos seus inicios, o emprego dos
graneiros en Galicia vai cinguido ao mijo, que xa se
practicaba na cultura dos castros, cultivo que perdurou
até a Idade media e que foi posteriormente sustituído
polo millo a partir da chegada a Europa no século XVII.
No ano 1973 aprobouseun Decreto de protección de
tódolos hórreos e cabazos antigos existentes en Galicia
e Asturias, que tentaba atallar as consecuencias do
abandono da vida rural e a perda do emprego dos hórreos.
Horreo, en Piñeira A Fonsagrada
Foto: A. Díaz
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No só hai hórreos en Galicia, senón tamén en Asturias,
León, Cantabria, Vizcaia, Navarra, Zamora, Palencia. En
cada sitio teñen a súa feitura, moi diferentes aos Galegos
e Asturianos.
En cada zona de Galicia son feitos de distintos materiais,
aínda que fundamentalmente de pedra e madeira.
Os hórreos non son só almacén do gran, senón tamén
como despensa para a curación da matanza. Na maioría
dos hórreos da provincia de Lugo e noutras partes
de Galicia son usados para curar, os furcos de millo, e
cebolas, e outros alimentos recolleitos na labranza.
Moitos dos hórreos teñen símbolos celtas na porta e nos
laterais e no terminado do lousado.
No século XVIII e XIX constrúense a maioría dos que
existen na actualidade,sendo os mellores e mais grandes
propiedade da Igrexa.
Se algunha vez visitan Galicia, (queiran as meigas que si)
ademais da fermosa paisaxe, e fermosas cidades onde
as súas rúas falan da súa historia, e vilas, e aldeas, que
che falan do agro e dos labregos atoparán unha serie
de monumentos históricos e curiosos canto menos.
Entre todos eses tesouros culturais e arquitectónicos
atópanse os hórreos, e os cruceiros.
O hórreo dado a súa función de gardar a colleita, froito
do traballo de todo o ano,ten para o labrego unha grande
importancia, moitas veces fan de despensa.
Horreo, Cortevella, Baleira
Foto: A. Díaz

PROCLÁMOME IRMÁN DOS CASTIÑEIROS
Como todos os 17 de maio dende hai 53 anos, festexamos hoxe o Día das Letras Galegas, unha celebración
tan atípica e peculiar que, ata onde eu sei, non existe
exemplo igual noutro lugar do mundo. En ningún país,
cando menos en Occidente, dedican unha das súas
festividades comunitarias a homenaxear un escritor ou
escritora ao xeito das festas relixiosas que están baixo
algunha advocación. Tal feito, certamente sorprendente
para moitos foráneos, fala ben ás claras da importancia
que posúe o discurso cultural propio na conformación
e mantemento do alento identitario que compartimos
todos os galegos e galegas.
Este ano diriximos a nosa mirada a Manuel María, personalidade literaria á que, en xusta e lexítima decisión,
a Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das
Letras Galegas de 2016. Como tantos dos escritores
galegos, este poeta natural da Terra Cha puxo sempre o
acento nun feito substancial da súa biografía intelectual
e literaria: a paisaxe xeográfica e humana do seu lugar
nativo motivara o seu canto. En efecto, as mellores
virtudes e moitas das máis eloxiadas aptitudes de
Manuel María como escritor prolixo e poliédrico, e
poeta profundo e comprometido atopan explicación na
experiencia da infancia en Outeiro de Rei, lugar que foi
para el nai nutricia de inspiracións, de cosmovisións,
de atraccións telúricas e de amor por un territorio e un
país ao que se sentiu sempre intimamente unido. Non
é de estrañar, pois, que Manuel María, na súa faceta de
poeta, fose e sexa tan celebrado, tan lido, tan recitado e
tan cantado, especialmente por aqueles e aquelas que
sentimos que morar nun territorio esixe o compromiso
de vivir en comuñón coa súa paisaxe e mais coas xentes
que a ocupan.
Con esta cita coas letras galegas e coa poesía que
agora estamos a desenvolver, os galegos e galegas
sumámonos activamente a este día no que Galicia
enteira celebra a súa cultura, que é tanto como como
cantar aos catro ventos o orgullo pola súa identidade.
Así o expresou Manuel María nestes celebrados versos:
A miña caste ten os seus ancestros
no teu chao e torneada foi
coa terra túa, moura e xenerosa.
Feito son da laxe coa que os avós
ergueron a casa en que nacín.
Proclámome irmao dos castiñeiros,
das xestas, dos toxos, dos camelios,
das abidueiras, teixos e carballos,
pois alumounos a mesma luz grisenta,
iguales choivas nos luíron
e un idéntico vento conferiunos
o alto don da vida e o da palabra.

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acompañado polo conselleiro de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, presidiu
a sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega con
motivo do Día das Letras Galegas 2016. O acto desenvolveuse na Casa
Museo Manuel María, en Outeiro de Rei.

Galicia e a súa lingua
débenlle moito ás tertulias.
Tertulias sinxelas ou eruditas, matutinas, vespertinas
ou nocturnas, tertulias celebradas nos lugares máis
dispares ao redor de calquera tema que permita exhibir
esas dúas artes que tan ben dominamos: falar e escoitar.
A nosa cohesión como pobo deriva desa dobre capacidade para expresar o que sentimos e sentir o que os
outros nos transmiten.
Hai unha empatía natural no galego que supera fronteiras xeracionais ou ideolóxicas. Débese a moitos factores, pero hoxe cómpre destacar a lingua.
A lingua sempre une porque é o resultado do uso
continuado que fai dela un pobo.
Nela están impresos os recordos do pasado. É un códice
vivo e cambiante escrito por todos e que ninguén pode
roubar.
Cada falante deixa a súa pegada, e cada oínte vese
transformado polo que escoita.
Manuel María foi poeta, dramaturgo, ensaísta, editor,
guionista, militante de moitas causas, pero sobre todo
tertuliano. Tiña o don da palabra e cultivaba esa cultura
oral na que sempre se distinguiron os nosos creadores.
Fronte ao pensador solitario ou recluído en torres como
a de Montaigne, o galego precisa intercambiar os seus
achados intelectuais.

.../...
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A biografía de Manuel María ten fitos marcados polas
tertulias máis singulares da época, sempre asociadas
a un café, a ese café que segundo George Steiner é un
sinal distintivo da cultura europea.

A lingua servía entón de punto de encontro, e segue
sendo hoxe o fío que fai de nós unha comunidade. Nada
expresa mellor ese espírito que o fermoso monumento
que lle regala a Manuel María a posteridade que merece.

O parisino Café de Flore, A Brasileira lisboeta, o Café
Greco de Roma, o Central de Viena, ou o Gijón madrileño
teñen a súa correspondencia entre nós.

Alí, en Monforte, aparece sentado diante dunha mesa
redonda cunha cadeira baleira ao seu carón.

Podemos imaxinar a Manuel María no Méndez Núñez de
Lugo, compartindo ideas con Ánxel Fole, Ramón Piñeiro,
Iglesias Alvariño ou Álvaro Cunqueiro.
Case escoitamos a súa voz rotunda no Español de
Santiago, no medio de Otero Pedrayo, Borobó ou Maside,
ou na súa librería Xistral en Monforte, ou xa nos seus
últimos anos no Kirs da Coruña.
Ningunha definición mellor para a figura que loamos
neste Día das Letras Galegas que a de “home de amigos”.
Amigos que configuraron unha ‘rede social’ entrañable
e próxima na que pouco a pouco se foi tecendo o noso
país.
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Nesa cadeira pode sentar calquera galego, igual que
calquera galego se sente apelado polos seus poemas,
ou sabe as cancións que os converteron en música, ou
lle le aos seus rapaces os versos precursores da poesía
infantil no noso idioma.
É ben sabida a convicción nacionalista de Manuel María,
da mesma maneira que non é un segredo a tendencia
conservadora de Xosé Filgueira Valverde, a quen celebramos o ano pasado.
Os dous son afluentes do gran río que é a cultura galega.
Ambos contribuíron a que o noso idioma estea presente
no mundo, facendo patente a nosa maneira de ser.
Se prescindiramos dun ou doutro, a nosa cultura, a nosa
lingua, o noso país, estarían incompletos. Galicia sería
máis cativa.

Atrévome a suxerir que se a Galicia de hoxe é un fogar
de todos e para todos, débese á semente que se plantou
nesas tertulias nas que, como di Xesús Alonso Montero,
Manuel María mostraba a súa capacidade comunicativa.

Aquel rapaz de dezanove anos que publica Muiñeiro de
brétemas, convértese nun dos autores máis prolíficos da
literatura galega.

Abonda con repasar os seus compoñentes para darse
conta da diversidade ideolóxica que nelas se daba.

O segredo quizais estea nesa definición que fai de si
mesmo como “labrego con algo de poeta”.

Tamén axudarían para esa fertilidade as tertulias das
que falamos, ‘ágoras’ da nosa vida literaria.
Pero é de xustiza destacar a quen o acompañou nos seus
innumerables proxectos. Saleta Goi obriga a cambiar o
tópico que di que “detrás dun grande home sempre hai
unha gran muller”.
A súa dona non estivo detrás senón ao seu carón.
Felicito o Concello de Outeiro de Rei pola súa entusiasta
colaboración na homenaxe a un dos seus fillos máis
senlleiros.
Agradezo o traballo da Fundación Manuel María
para difundir un legado que merece ser coñecido e
recoñecido, un traballo no que conta co apoio resolto da
Xunta de Galicia. E subliño o acerto da Real Academia
Galega na súa escolla neste Día das Letras Galegas.
Señoras e señores. Tense imaxinado Galicia de moitas
maneiras, pero en honor a Manuel María poderiamos
pensar nela como unha gran tertulia na que se fala e se
escoita co mesmo anhelo que distinguía o poeta e os
seus amigos.
Temos algo moi importante en común: a lingua. Ninguén
pode ser alleo a ela.
Moitas grazas.
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FRASEOLOXÍA

Por: Xosé

Dende este apartado convido aos lectores
a coller o costume, de non telo xa, de
incorporar fraseoloxía autóctona ao seu
léxico. Temos unha riqueza inmensa neste
apartado da lingua e non debería perderse.
Esas frases que sintetizan unha idea ou
reflexión e que resultan pílulas de sabedoría.
Tendo fraseoloxía para o caso concreto na
nosa lingua, para que recorrer á de linguas
veciñas, non vos parece?
Aquí dúas frases da tradición castelá que teñen o seu
equivalente en galego e que recomendamos empregar
cando se dea a situación:
Donde dije digo, digo diego.
Frase feita empregada en castelán para reprender a
alguén que se retracta de algo ou que non cumpre coa
súa palabra.
Para a mesma situación recomendamos en galego dúas
expresións:
Falar do xato e esquecer o trato.
Vir o trasacordo.
Nos dous casos queda patente o “trasacordo” (tras +
acordo), palabra enxebre da nosa lingua que define de
seu un cambio de idea, que ás veces supón faltar á
palabra dada.
Ter o baile de san vito
Significa estar moi inquedo e nervioso. Moverse dun
lado cara ao outro por algunha preocupación ou sen
motivo algún.
Esta expresión é unha das máis populares da lingua
castelá. Nalgúns casos emprégase para chamarlle
a atención a unha persoa que é activa de máis, pero
na meirande parte das veces emprégase en sentido
retranqueiro e incluso como burla.
O baile de San Vito, con todo, non tiña nada de gracioso;
era o nome tradicional dunha grave enfermidade
convulsiva de orixe nervioso que atacaba algúns cativos.
Invocábase ao mártir chamado Vito porque se supoñía
que este santo morreu entre convulsións semellantes
cando foi sometido a tormento. Tamén se lle chama
baile de San Vito a unha danza andaluza de movementos
moi vivos, con chimpos e moi remexida.
Para os galegofalantes recomendo dúas expresións da
tradición galega para non ter que recorrer en situacións
análogas á frase devandita:
Ter o formiguiño.
Ser un bule-bule.
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UNES PINZELLADES SOBRE ROSALÍA DE CASTRO
Por: Bartolomé

Rosalía de Castro és, sense dubtes, la figura de la literatura
gallega més popular.
La biografia de Rosalía explica cóm era el seu caràcter,
condicionat per una particular visió de les ombres que la
voltegen.
Rosalía de Castro era filla d´un sacerdot, José Martínez
Biojo i d’una senyoreta soltera de família hidalga, Teresa
de Castro, qui va confiar la seva cura a María Francisca
Martínez, possiblement una antiga minyona, vivint a la casa
paterna els seus primers anys.
Rosalía, persona de gran sensibilitat i intel·ligència, ens
parla d’un record d’amor juvenil, quelcom que sona estrany.
Un amor juvenil que li produïa certa vergonya, que li
provoquen profunds problemes psicològics; Rosalía està
como mutilada a la seva concepció de l’amor per la seva
infància, pels problemes del seu origen il·legítim, sacríleg.
A la seva obra és evident que no hi ha un sol vers que parli
de la passió amorosa.
Quan hi ha passió apareix sempre el tema del pecat: passió
i pecat junts. Quan parla d’aquest tema sempre insisteix
en que la dona és una víctima; cap plaer, per suposat: el
remordiment, la vergonya, el dolor, eren amors dolents:
“Era dolor y cólera,
Era miedo y aversión,
Era un amor sin medida,
Era un castigo de Dios!”
Casada amb D. Manuel Murguía, un home molt baixet, tot
un cavaller de l’època. Rosalía no era una muller guapa,
va donar a llum la seva primera filla als set mesos del seu
matrimoni. Podia ser un part prematur, i la pressió social
també es va sentir.
Admirador dels seus escrits, la va ajudar molt en l’aspecte
intel·lectual i es va ocupar de la publicació de la seva
obra, però, de certa manera, Rosalía es va veure obligada
per les circumstàncies, per la pressió social, a casar-se:
filla de mossèn i amb la seva mare vivint a Santiago de
Compostela, naturalment li venia de gust evadir-se.
Rosalía està desil·lusionada de l’amor, del bon amor,
d’aquell amor que no es passió; l’estimació basada en la
comprensió i amb uns sentiments d’afecte més que de
passió.
Rosalía, des de molt jove, va ser una dona malalta, als
trenta anys té un aspecte horrorós, però amb una especial
noblesa, juntament amb una gran generositat i senzillesa
de caràcter.
Per diferents motius econòmics ha de viure allunyada del
seu espòs grans temporades i la pobra Rosalía, amb el
marit lluny, amb problemes familiars, problemes econòmics
... fan que tingui un humor trist, fosc, ho veu tot negre, es
sent desesperançada y sense il·lusions:

Jiménez Cazorla

Pensa que la religió no li donava resposta a les grans
preguntes:
“¿Qué somos?
¿Qué es la muerte?”
Es pregunta, li pregunta a Dèu. Però no li contesta o ella no
el sent, veu la religió com una vena, la fe com una vena que
fa el bé i li demana a Dèu que se li torni.
Li diu:
“Ves mi sufrimiento,
¿es verdad que lo ves, Señor?,
entonces, piadoso y compasivo,
vuelve a mis ojos la celeste venda
de la fe bienhechora que he perdido.”
L’emigració també li preocupa des de el punt social.
Rosalía es fixa sobretot, en les dones. Els homes se’n van a
treballar; aquí tenen una una situació injusta, no poden tenir
el seu salari i marxen a Amèrica.
Uns moren, altres tornen pobres per enterrar-se aquí,
alguns creen una nova família. Però les dones són les qui
ens queden, les qui treballen la terra, les qui cuiden dels
fills. Abans marxaven a Amèrica, ara se’n van a Alemania; la
situació es la mateixa.
Aleshores Rosalía parla amb paraules molt comprensives
d’aquelles dones, però també destaca a vegades la seva
rebeldia, els seu cansanci.
“Non coidaréi xa os rosales
que teño seus, nin os pombos
que sequen, com’ eu me seco,
que morran, com’ eu me morro”
Un altre característica de la vida i l’obra de Rosalía són les
seves ombres.
A la mort de la seva mare, Rosalía confessa vàries vegades
la seva gran estimació per ella i ens parla del seu gran dolor
i és igualment estranya al món dels vius quan s’està mort.
La seva mare se li apareix en somnis, Rosalía sent
estranyesa davant la mare. I s’espanta:
“¿Cómo puedo sentir yo miedo y aversión ante ella?”
En aquest món, l’ombra va adquirint un aspecte amable i
Rosalía ja l’accepta plenament.
En “Follas Novas” ens trobem amb una dona que ha perdut
el seu marit i que sent la temptació d’un nou amor.
Està a punt d’entregar-se a un altre home, i les ombres
apareixen de nou, la miren. Però, en el moment que va a
tenir aquesta entrega Rosalía se sent invalida per una
fastigor que l’impedeix consumar-la.
Rosalía quan entra ja en els seus darrers moments, ens diu:

“Ya que de la esperanza para la vida mía,
Triste y descolorido ha llegado el ocaso,
A mi morada oscura, desmantelada y fría
Tornemos paso a paso”

“Abrid esas ventanas, que quiero ver el mar.”

A l’aspecte religiós Rosalía pensa que són antigues costums
d’una societat decimonònica i d’una família catòlica.

La mort, aquesta mort trista i desolada, el mar en el que
ella anava a penetrar, les seves ombres l’estaven esperant.

En Padrón no es veu el mar; però a Rosalía se li apropa el
mar de la mort, se li apropa aquest mar que tantes vegades
li havia temptat.
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