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"......Ancho sombreiro de palla
con tres buratos n`a copa
por onde o pelo se`spalla...."
(Francisco Añon 1812-1878)
Centro Galego de Castelló
" OMembro
Aturuxo"
da Galeguidade

Saúdo Presidente do Centro Galego
Prezados socio/as e amigos/as:

Un ano mais agroma as túas mans a revista "Carballeira", voceiro do traballo que o longo do ano
vimos desenvolvendo na entidade .
Niste 201 7, estamos de cumpleanos, unha data redonda pero de moita relevancia o cumprirse 80
anos, da fundación do primeiro Centro Galego en Castellón, fito do que sentir vangloria, poucas
entidades poden presumir de semellante efemeride. Elo conleva, ser unha das entidades mais
antigas de España i Europa.
Se dificil tiña que ser que un feixe de galegos, que por circunstancias moi diversas vivirán nesta
cidade de Castellón, e fosen capaces de crear un curruncho de encontro para os galegos, cando o
pais atopabase inmerso nunha cruel contenda, da mostra da solidaridade é fortaleza dos galegos,
acollendo e dando folgos as familias que fuxian da barbarie en busca de esperanza nesta terra
levantina.
É por elo, que temos a obriga de manter viva a lembrananza daqueles homes e mulleres,
devanceiros da creación do que hoxe é o Centro Galego de Castelló "O Aturuxo", somos herdeiros
desa solidaridade e coma non, do pulso que da a Galeguidade.
É tarefa que dende a nosa entidade, temos que facer a cotio, sentirse orgullosos do traballo que vimos desenvolvendo a prol da
cultura e as tradicións da nosa Terra, somos unha entidade senlleira na vida cultural de Castellón, onde vimos facendo
actividades moi diversas non solo para os asociados, senon tamén para a cidadania, amosando fachendosos as nosas
tradicions.
O pasado 22,23 e 24 de Setembro, tivemos a oportunidade de realizar a I Feira das Casas Rexionais no recinto da Pergola, e
con elo amosar a forza das nosas entidades, foi un grande esforzo, non solo economico, senon de traballo de moitos socios.
Estamos traballando para que o noso centro recupere o espazo perdido nas festas da Magdalena, e con elo ter unha maior
presenza ante a veciñanza da cidade, ademais dun recurso economico moi necesario nestes tempos de crise.
Quero tamén facervos participes do recoñecemento que o Centro Asturiano de Castellón tivo coa miña persoa, o ser nomeado
Montera Picona de Honor 201 7, na celebración do seu XXV aniversario da súa fundación, un recoñecemento o labor da nosa
entidade, ase coma a complicidade entre as dúas entidades na colaboración e realización de actividades conxuntas, ase coma
da similitude de cultura compartida, e por elo, quero agradecer este recoñecemento o bo facer e solidariade do Centro Galego.
No me cabe mais que agradecer a cada un o esforzo persoal e participación nas actividades. asi como darlle a benvida os novos
asociados e familias, e unha grande aperta os que por diversas razons decidirón causar baixa, desexarlle o millor, e reiterarlle
que esta a súa casa, na que sempre teñen as portas abertas para canto precisen.
Grazas a todos por seguir debullando Galeguidade neste currunchiño que é o Centro Galego de Castellón " O Aturuxo". unha
grande aperta.
Xosé Filgueira Fernández
Presidente
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SAÚDO DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA
Cada ano que pasa o acervo cultural increméntase, o tempo vaille engadindo elementos
e capas. O camiño da cultura é infinito. Cando un sementa un xermolo nunha terra distinta,
agroma con algunha calidade nova e única, froito do substrato no que creceu. A contorna
sempre nos transforma e agrega algo novo e valioso.
Así, cando un galego pon un pé fóra da nosa Comunidade e fai o que adoitan facer os nosos
paisanos, compartir o seu, este patrimonio vese acrecentado pola influencia da tradición do
lugar de chegada.
Supoño que este é un dos principais motivos polos que a nosa cultura é tan rica, que os
galegos sempre soubemos, cando saímos ao exterior, abrirnos e participar do alleo e facer
participar aos demais do propio.
En vós vexo o exemplo deste fenómeno que describo, a vosa estancia en Castellón
acrecenta o noso herdo ao tempo que enriquece o que atopastes alí. Este non é un labor que
deba pasar desapercibido, mais ao contrario, debe ser enxalzado e aplaudido por ser un
traballo que beneficia a todo un pobo. A cotío non sabemos ponderar estes esforzos, porque
non son medibles, non repercuten directamente no produto interior bruto autonómico, pero si
repercuten sobre un produto moito máis importante, o sentimental. Constrúe patria, derruba
fronteiras, porque non as ten en conta e reforza a identidade e o orgullo dun pobo que sabe
da súa valía e que ten a grandeza de ofrecela aos demais do xeito máis desinteresado.
Quero, desde esta apracible Carballeira, recoñecervos o voso gran mérito. Coas actividades
que levades a cabo no centro ‘O Aturuxo’ facedes medrar esa riqueza que posuímos todos os
galegos, facedes medrar Galicia. Pola vosa entrega e agarimo, moitas grazas.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Els gallecs residents a la nostra Comunitat duen a terme durant tot l'any una activitat
constant, units en diverses associacions. Són moltes les iniciatives de tota classe que donen
testimoni del treball entusiasta i sincer de moltes persones, de manera desinteressada i
compartida per a mantindre vius els orígens gallecs i per a reivindicar el seu present
valencià.
Durant dècades els gallecs de Castelló de la Plana s’han agrupat per dirigir el seu esforç cap
a àmbits molt diversos, on han deixat constància del seu treball infatigable, de la seua
dedicació i del seu amor a les tradicions pròpies. El Centro Galego és un gran punt de
trobada per a tots els seus membres, i l'activitat que diàriament promou mostra la realitat viva
i dinàmica d'una entitat que uneix i agermana moltes persones.
Enguany els gallecs de Castelló celebreu el LXXX aniversari del vostre primer centre,
huitanta anys de treball, d'il·lusió i de dedicació al servei de la societat. Al llarg de tant de
temps moltes generacions s'han succeït en la tasca de donar vida a una iniciativa tan
rellevant. Totes elles han fet possible esta magnífica continuïtat i han consolidat la base
necessària per garantir la seua projecció cap al futur. Sé que entre tots aconseguireu que el
Centre Gallec de Castelló de la Plana estiga durant molts més anys a l'altura de la seua
llarga història i siga per a moltes persones un gran referent social i cívic.
Vull aprofitar la tribuna que em brindeu a les pàgines de la revista Carballeira per felicitar als
integrants del Centro Galego «O Aturuxo» de Castelló de la Plana amb motiu de l'aniversari
que ara celebreu i fer arribar a tots des d'ací la meua salutació més cordial, junt amb un fort
abraç.
Ximo Puig i Ferrer
President de la Generalitat
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SAÙDO DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA
Facho de galeguidade na ribeira mediterránea
En contra do que habitualmente poida pensarse, a emigración galega é un fenómeno
que se remonta séculos atrás, case sempre derivada da presión demográfica e da ausencia
de oportunidades que presentaba a Galicia territorial. Historicamente tan só Irlanda supera
as taxas migratorias de Galicia, o que ofrece unha idea da magnitude deste fenómeno.

Pero se algo define a emigración galega é a súa capacidade de organización alí onde asente
unha colonia de paisanos nosos. Proba disto son os numerosos centros galegos espallados
polo mundo adiante.
O paso do tempo e a mellora das comunicacións implican tamén cambios nestas entidades,
que a día de hoxe se teñen convertido en embaixadas de Galicia alí onde estean asentadas.
O vindeiro mes de decembro cumpriranse 80 anos da constitución do primeiro Centro
Galego de Castellón, unha efeméride que debe encher de orgullo a todos os galegos e
galegas e que o sitúa entre as entidades pioneiras da galeguidade exterior. Unha vez máis
púñase de manifesto que alí onde estivese asentado un grupo de galegos se mantiña vivo o
espírito de Galicia.
Sucedeu en Castellón hai xa oito décadas, pero sucede tamén arestora grazas ao empuxe
dun equipo humano comprometido que fai do Centro Galego O Aturuxo un facho de
galeguidade na ribeira mediterránea. Para os fundadores do primeiro Centro Galego de
Castellón, a nosa homenaxe e recordo; e para cantos fan posible o seu rexurdimento actual,
parabéns e agradecemento sincero polo seu labor.
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente do Parlamento de Galicia
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
Como provincia mediterránea, Castellón ha sido y es afluente a lo largo de toda la
historia de diversas y ricas culturas, que nos han legado un patrimonio único. Nos sentimos
orgullosos de esta cultura enriquecida con las fiestas, tradiciones, gastronomía y valores que
nos aportan nuestros vecinos descendientes de otros territorios, como es el caso de las
tierras gallegas.
En Castellón tenemos la suerte de contar con el Centro Galego, con 80 años de andanzas,
que se encarga de hacernos disfrutar de la tradición y enseñarnos los valores que
compartimos con los pueblos y la gente de Galicia. Gracias por hacer que esta provincia
acogedora se sienta más orgullosa de su gente y de su riqueza cultural.
Cómo sabéis, el Gobierno Provincial siempre estará al lado de quienes trabajan, como es
vuestro caso, por hacer grande esta tierra y convertirla en un lugar mejor para vivir, porque
somos conscientes que no podemos escribir el futuro de Castellón sin nuestros pueblos, ni
nuestros pueblos sin nuestra gente.
Aprovecho estas líneas para felicitar a todos los protagonistas de esta asociación tan
arraigada y por sacar a la luz este nuevo número de Carballeira. Gracias por vuestra labor y
llevad bien alto y con orgullo el nombre de Castellón y de Galicia allá donde vayáis.
JAVIER MOLINER GARGALLO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓ
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SALUDA ALCALDESA DE CASTELLÓ
El Centro Galego de Castellón O Aturuxo cumple 80 años, toda una institución en nuestra
ciudad que ha sabido sobreponerse a las dificultades que ha afrontado a lo largo de su dilatada
trayectoria y convertirse en un referente social y cultural en Castellón. Sois un ejemplo de
compromiso social, cultural y vecinal y, por ello, desde el Ayuntamiento de Castellón os
agradecemos vuestra labor y vuestra implicación y así lo quiero reconocer a través de estas
líneas.
Gracias por hacer de Castellón una ciudad más plural, abierta y acogedora. No solo habéis
evolucionado junto a la ciudad sino que habéis contribuido decididamente a hacerla crecer y
conseguir que este rincón de la Plana que compartimos sea un lugar mejor para la convivencia y
las relaciones vecinales.
Las casas regionales, como el Centro Galego de Castellón O Aturuxo, sois un excelente
referente cultural en Castellón, sois parte esencial de la historia de nuestra ciudad y contribuís a
enriquecer nuestro día a día. Quiero expresaros mi más sincero reconocimiento por mantener
intacto vuestro compromiso con la difusión de la identidad de Galicia, organizando actividades
sobre la cultura y costumbres gallegas en Castellón. Es una labor que nos enriquece a todos y a
todas.
También habéis consolidado vuestra sede como punto de encuentro entre socios donde
siempre habéis dado una cálida bienvenida a quienes se acercan a compartir con vosotros
vuestras actividades. No han sido fáciles estos 80 años, pero tenemos por delante un futuro con
enormes retos compartidos. Y esperamos poder afrontarlos junto, con la necesaria colaboración.
Desde el Gobierno municipal reiteramos el apoyo a nuestras casas regionales.
Os deseamos que este número especial de la revista Carballeira sea todo un éxito. Mi más
sincera enhorabuena por estos 80 años compartidos y con el convencimiento de que todavía
tendremos muchos más por compartir.
Moitas grazas.

AMPARO MARCO GUAL
ALCALDESA DE CASTELLÓN
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SAÚDO SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN
Para moitas das persoas que configuran a Galeguidade universal, a distancia xeográfica e a inmersión
en sociedades ben distintas supoñen en ocasións un acicate para preservar a nosa cultura, o noso idioma, as
nosas tradicións, que, en cambio e por veces, se esvaecen entre os paisanos que botan raíces neste lar, nesta
nación común, que é España.
Non é, desde logo, o caso das e dos galegos con residencia en Castelló, que non só tendes conservado
o voso vencello coa terra, senón que o soubestes infundir nas novas xeracións de galegos nados xa na
diáspora, alí na beiriña do Mediterráneo, na ala leste dese lar. E o facedes ademais cunha mistura de humildade
e talento que son exemplo para moitas das nosa comunidades en todo o mundo.
Anímovos a seguir traballando por ese vieiro da modesta eficacia, da capacidade demostrada ao longo
das vosas dúas décadas de existencia, e en momentos e situacións distintas, que requiriron solucións
imaxinativas e duro traballo, que enfrontastes con éxito, con esa fortaleza que caracteriza á Galeguidade ben
entendida. Unha Galeguidade que, en Castelló e tamén nas outras dúas provincias da Comunidade Valenciana,
ten asentado firmemente as súas raíces e, grazas ao labor que desenvolvedes, ten igualmente garantido o seu
futuro.
Saúdo daquela o nacemento deste novo número de ‘Aturuxo’ e todo o traballo realizado, que sen dúbida
terá xusto reflexo nas súas páxinas. E fago miñas as palabras do poeta castellonés Miquel Peris cando dicía

Marineret, no mai, guaita i atansa,
aferma´t al brancatge amb una corda
i vetlla, desvetllat, l´erma planura.
Si al mariner li manca l´esperança
mai no vorà la fi de la tempesta:
Jesús n´està ben fart de fer miracles!

Mariñeiriño, sempre vixila e tensa,
afiánzate á borda cunha corda
e observa, desvelado, a erma chaira.
Se ao mariñeiro lle falta a esperanza
nunca verá a fin da tormenta:
Xesús está moi farto de facer milagres!

Nada, por tanto, de agardar milagres. Traballo e sentidiño para facer ben as cousas... e ledicia para pasardes un
feliz verano. Unha fonda aperta.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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SALUTAÇIÒ DIRECTORA GENERAL PARTICIPACIÓ
Agraïsc sincerament l'oportunitat que em brindeu des de les pàgines de la Revista Carballeira per
a dirigir-me a tots/es vosaltres, i vull aprofitar l'ocasió per a felicitar-vos per tan longeu projecte.
De tots és sabut que el fenomen migratori gallec ha sigut un fet molt intens, principalment en la
història recent, i és admirable la dimensió associativa i cultural que heu aconseguit els emigrats gallecs.
Fa ja 80 anys de la creació del primer centre galego a Castelló, 80 anys contribuint a l'enriquiment
cultural que caracteritza a la comunitat a què representeu, ajudant a la interacció d'uns pobles amb
altres.
Als que porteu un troç de Galícia en el cor, vos agraïsc el regal de la vostra terra amb la vostra
presència. I recordeu que la Comunitat Valenciana és la vostra casa, i la de tots.
Agradezo sinceramente a oportunidade que me brindades dende as páxinas da Revista Carballeira
para dirixirme a todados/das vós, e quero aproveitar a ocasión para felicitarvos por tan lonxevo
proxecto.
De todos é sabido que o fenómeno migratorio galego foi un feito moi intenso, principalmente na
historia recente, e é admirable a dimensión asociativa e cultural que lograchedes os emigrados galegos.
Hai xa 80 anos da creación do primeiro centro galego en Castelló, 80 anos contribuíndo ao
enriquecemento cultural que caracteriza á comunidade á que representades, axudando á integracción
duns pobos con outros.
Aos que levades un anaquiño de Galicia no corazón,agradézovos o agasallo da vosa terra coa vosa
presenza.
Lembrade que a Comunitat Valenciana é a vosa casa, e a de todos.
AITANA MAS MAS
DIRECTORA GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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D . F E RN AN D O AM ARE L O D E C AS T RO
" I N M E M O RI AN "

Corria o ano 1993, cando uns galegos afincados en Castellón, recollen o facho esquecido do Centro Galego. Xuntarse e
tomar un viños era cousa doada, mais elevar esas conversas e xuntanzas a categoria de entidade, eso eran verbas
maiores, daquelas primeiras conversas e xuntanzaas derivarón en poucos meses, na determinación de recoller a
sementeira do que fora o Centro Galego de Castellón.
A principal prioridade era poder contar cun lugar onde xuntarse as familias, e dar vida as inquedanzas e actividades.
A primeira tarefa, poñerse en contacto coa colectiviade galega, falando con uns e outros, forón capaces de contactar
cos galegos de Castellón, e coa inestimable "axuda" do servizo de correos, enviaronse misivas invitandoos a participar
no proxecto, a resposta dous os seus froitos, e en poucos meses foron moitas as familias que apoiarón a iniciativa,
dando con elo comenzo a ilisionante idea de volver a contar nestas terras levantinas cunha entidade galega.
A primeira e mais importante das tarefas, era poñerse en contacto coa Xunta de Galicia, expoñerlle o proxecto e racabar
o apoio necesario e indespensable, para que a iniciativa contase co respaldo oficial, non solo os socios, senon tamén as autoridades locais de
Castellón, avalando o ilisionante proxecto.
Se alguèn foio o impulsor, alma mater, ademais de Pepa i Ester Otero, ese foi D. Fernando Amarelo de Castro, dende o primer intre, apoiou a
iniciativa, e aconsellou as axudas necesarias para comenzar a andaina, e o mais importante, que coa súa presenza en Castellón, dar o pulo
necesario ante as gobernantes e os galegos , dando folgos e afianzando a entidade.
Amarelo, o que nos dirixiamos cordialmente como D. Fernando, era un entusiasta da labor e esforzo que representaba a colectividade galega
do exterior, unha pasión que soupo transmiir o presidente Fraga, polo que foi nomeando en 1990, Director Xeral de Relacions coas
Comunidades Galegas do Exterior, dependo directamente de Presidencia, xermòlo do que posteriormente foi a Conselleria de Emigración, e na
actualidade Secretaria Xeral de Emigración. Ocupou este posto durante tres lexislaturas
seguidas, hasta setembro do 2.001. Foi Amarelo, xunto co propio Fraga, quenes acuñaron o
término ‘galeguidade’ coma expresión que serviría para recuperar o importantísimo papel da
diáspora na conformación da modernidade da sociedade galega, dotandoa dun espacio público
na politica da Galicia Territorial. Neste eido cabe lembar o libro da súa autoria ‘A galeguidade, un
sentimento común’ publicado en 1995.
Viaxeiro incansable, chegou a facer casi 4 millons de kilómetros en avión, o que representaría dar
cen veces a volta o mundo. Non deixou pais nin comunidade galega sen visitar, Amarelo tivo a
visión de valorar a aportación que representaba para Galicia, o pontecial human, cultural e
comercial das Asociacións e Centros Galegos espallados por todo o mundo, ningun pais, ou
comunidade autonoma española, dispoñia, nin dispón, de semellante rede social.
Amarelo transmiteu esa morriña emigrante das colectiviades o goberno de Galicia, recabanado o
esforzo economico e social neceario para que as colectividades representasen con maior
dignidade os valores da Terra.
Non creo que existia algunha colectiviade galega
do exterior que quedase sen visitar por D.
Fernando, nin procurar, dentro das súas
prosibilidades resolver as
necesidades ou
problemas prioritarias, cun pequeno facho de
Asinando o libro de Honra da entidade
colaboradores instalados nas dependencias da
Casa da Parra na Pza da Quintana de Santiago, foi capaz de levar a cabo tan inxente misión, mais
tamén, inculcar nos colaboradores a ilusión pola tarefa encomendada. As diferenzas horarias,
non forón impedimento para atender a colectividade, Amarelo sempre tiña un intre para atenderte
o telefono, ou recibirche persoalmente nunha visita a Compostela, a amabilidade e compresión,
eran sinal de identidade de todo o personal daquela Secretaria Xeral, claro expoñende da
Nomeamento Socio de Honra do Centro
personalidade que Amarelo soupo tranmitir a cantos o acompañaban.
O seu apoio fixose indespensable na adquisión das intalcions sociais de titularidade propia da
nosa entidade, os diversoso programas sociais e de actividades, facilitarón viaxes a Galicia de
socios,onde exercia personalmente de cicerone, da que dan cumplida mostra as anecdotas
persoais vividas, sempre nos expresou un grande cariño e amistade, delo, forón as súas visitas e
apoio persoal, sendo nomeado Socio de Honra do Centro Galego.
O pasado mes de Xaneiro, sorprendeunos a triste nova do pasamento de D. Fernando .
Nado un 2 de novembre do 1937 na localidade lucense de Muras, onde era 'fillo predilecto.
Amarelo de Castro era licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela , foi
profesor na Universidade Complutense de Madrid, no Centro de Estudios Universitarios CEU e
do Centro de Estudios Superiores Bancarios. Estaba casado con María del Carme Freire Castaño
e tiñan dous fillos , Mamen e Fernando.
Xuntanza coa Xunta Directiva
Fernando Amarelo de Castro foi un referente fundamental nas políticas a favor da emigración galega desenvolvidas pola Xunta de Galicia, e
que foron imitadas por outras administracions comunitarias. As ayudas individuais, os cursos
de formación para emigrantes así como os programas de viaxes a Galicia foron diseñados i
executados baixo a súa dirección.
Amarelo de Castro, que tamén foi deputado no Parlamento de Galicia, recibeu numerosos
homenaxes da emigración e das entidades galegas .Estaba en posesión da Gran Cruz da Orden
do Mérito Civil e Cruz do Mérito Militar de primeira clase, no IX Pleno do Consello de
Comunidades Galegas que aconteceu en Montevideo (Uruguay) no Nadal de 2.009 a
colectividade galega brindoulle unha homenaxe de recoñecemento a su grande labor a prol da
Galeguidade. D. Fernando, grazas pola súa solidaridade coa Galicia Emigrante, polo cariño e
amizade amosado coa familia do Centro Galego de Castelló " O Aturuxo", solo nos cabe amosar
o noso fondo pesar e cariño a súa dona e fillos, desexandolle que a terra te sexa leve. D.E.P.
D. Fernando Amarelo de Castro, Muras 1937- Ferrol 2017

Consello Comunidades Galegas Uruguay 2.009
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Denovo, o Centro Galego de Castelló " O Aturuxo", sumouse os actos de
homenaxe que a Real Academia da Lingua Galega dedica neste dia as nosas
letras, co ensalzamento na figura dun persoeiro que fixo que a lingua galega
abrise xanelas o mundo. Este ano oescritor Carlos Casares (Ourense 1941Nigran 2002) foi o persoeiro homenaxeado. As intalacions da nosa sede
social desenvolveronse unhas xornadas que derón comenzo o dia 12 ao 26
de Maio coa exposición fotografica "Casares e a Fotografia" escolma de 25
instantaneas, realizadas polo propio Casares, e cedidas pola Fundación
Carlos Casares de Vigo, asi como da mostra de cartazes realizada pola
Secretaria Xeral de Politica Linguistica, "o coleccionista de historias" sobre
a figura de Casares, acompañados dunha escolma de libros do autor.
O Dia das Letras Galegas en Castellón, acto central da celebración,
aconteceu o Sábado 20 de Maio, sendo o Presidente da entidade Xosé
Filgueira, o encargado do mesmo, realizando unha semblanza da vida e obra
do escritor homenaxeado, rematando cun coloquio aberto do publico
asistente o redor da importancia da celebración deste aito, e ò que
representa na vida cultural de Galicia na colectividade do exterior. rematada
a mesma continuarón as conversas o redor dun viño galego e uns petiscos
ofrecidos os asistentes.

DIA DAS LETRAS GALEGAS 2018

O Día das Letras Galegas de 2018 estará dedicado á escritora e
profesora María Victoria Moreno Márquez (Valencia de Alcántara,
Cáceres, 1941 – Pontevedra, 2005). Licenciada en Filoloxía Románica
en Madrid, María Victoria Moreno chegou a Galicia en 1963, con só 22
anos, como profesora e axiña asumiu a cidadanía en galego, idioma
no que enriqueceu as nosas Letras tanto na narrativa -nomeadamente
a infantil e xuvenil- como nos estudos literarios, no ensaio, na poesía
e na didáctica da lingua e da literatura galegas.
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Xa levabamos tempo intentao recuperar unha das
tradicións culturias galegas mais senlleiras, Os Maios, i
este ano fomos de celebrala coa elaboración dun maio,
que non foi todo o millor que quixeremaos, debido as
dificultades para atopar os elementos da natureza
axeitados, mais fomos capaces de levalo a diante, e
deseguro que o ano que ven o faremos millor, o
acontecemento sirveu de pretesto para xuntarnos o redor
dunha churrascada, e poder dar a coñecer a as tradicións
dos maios en Galicia, e con elo dar comenzo a súa
recuparación como outra actividade do programa cultural
da nosa entidade. Faltaronnos as coplas, mais todo se
andara, o camiño xa esta andado.
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DI A DAS
LETRAS G ALEG AS 201 7
Carlos Casares Mouriño, Ourense 1941 - Nigran 2002
Estudiou o Bacharelato en Ourense e comezou a mostra-la súa vocación de escritor cun xornal
escolar chamado El Averno, que repartía entre os seus compañeiros clandestinamente. Uns anos
máis tarde gañou un premio literario, sendo Vicente Risco o presidente do xurado. En 1960
trasladouse a Santiago para estudiar Filosofía e Letras e coñeceu a Ramón Piñeiro, co que tivo
unha gran amizade. Durante os seus anos universitarios participou activamente nas loitas
estudiantís a través da "Asociación Democrática de Estudiantes".
En 1965 publicou os seus primeiros relatos na revista "Grial" e dous anos máis tarde saíu á luz o
seu primeiro libro Vento Ferido, unha colección de relatos cos que conseguiu un gran éxito. En
1968 escribiu o libro para nenos A Galiña Azul e publicou a súa primeira novela Cambio en tres.
Dentro da literatura infantil tamén destaca Un Polbo Xigante, a obra de teatro infantil As laranxas
máis laranxas de tódalas laranxas, galardoada co premio de teatro infantil "O Facho" e o conto O
Can Rin e o lobo Crisón, que foi traducido ó catalán, vasco e castelán. En 1972 traduciu ó galego Le petit prince (O principiño) de
Saint-Exupéry e anos máis tarde a obra de María Gripe Tordyveln "flyger i skymningen" (Os escaravellos voan á tardiña). En 1976
conseguiu o premio para narrativa en galego, concedido pola Asociación Nacional de Críticos, coa obra Xoguetes para un tempo
prohibido. Con esta obra tamén obtivo o premio convocado pola editorial Galaxia para conmemora-los 25 anos da súa
fundación. En 1977 ingresou na Real Academia Galega cun discurso sobre "A crise do 98 na Literatura Galega" e dous anos máis
tarde, en 1979, volveu ó relato curto co libro Os escuros soños de Clío. En 1980 apareceu a súa novela Ilustrísima, traducida
tamén ó castelán, e en 1986 Os mortos daquel verán, traducida tamén ó castelán. Despois dun largo silencio, publicou a novela
Deus sentado nun sillón azul (1996). Nos últimos anos, Carlos Casares escribiu a biografía de Frei Martín Sarmiento e deixou
inédita a obra O Sol do Verán
Carlos Casares participou activamente na elaboración da Lei de Normalización Lingüística. Foi membro da RAG, da Fundación
Penzol e da Fundación Otero Pedrayo. En 1996 foi elixido presidente do Consello da Cultura Galega, substituíndo a Filgueira
Valverde. Foi director da Editorial Galaxia e da revista "Grial". Carlos Casares foi galardoado con varios premios como o
Fernández-Latorre de Xornalismo (1983), premio da Xunta de Galicia á creación cultural polo conxunto da súa obra (1989) e o
premio Julio Camba de Xornalismo (1995). Desde abril de 1988 ata o mesmo día da súa morte, colaborou cunha columna diaria
no xornal La Voz de Galicia, baixo o título de "A Marxe".
Casares, finou de supeto o 9 de Marzo de 2.002 na súa casa de Nigran (Pontevedra)

"A pluma do escritor debe estar sempre ó servicio da liberdade dos homes"
Carlos Casares Mouriño
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anduriñas senlleiras
Francisco José Souto Barreiro, "PACO SOUTO"
Nado na Coruña en 1962, Paco Souto morreu no exercicio do seu traballo de percebeiro en Razo o 30
de marzo deste mesmo ano. Poeta, editor e promotor cultural, obtivo, entre outros, os premios Espiral
Maior 1994 por As árvores do incesto e o Johán Carballeira do Concello de Bueu 2006 por As horas de
María.
Participou en exposicións colectivas e individuais, ilustrou libros e colaborou en diversas montaxes
teatrais. En 1993 realizou xunto a Laura Quintillán e Kukas o espectáculo pluridisciplinar América; en
2001 creou Aínda con Serxio Moreira ao piano e realizaron Como augas de maio e en 2003 Aviléscanto,
unha homenaxe a Avilés de Taramancos.
En 2007, As horas de María e, en 2008, por encarga da A. C. Monte Branco, unha homenaxe a Xelucho
Abella, autor homenaxeado nas Festiletras do Couto, Lugar de incendios, montaxe que reunía pintura e
poesía da súa autoría con música do pianista Serxio Moreira. En 2016 publicou o seu último libro
individual, e Caín.
Con Rosalía Fernández Rial, Serxio Moreira á música e a fotografía de Peter Schneider, asinou Tempo
escuro. En 2015 daban ao prelo Catálogo con Rosalía Fernández Rial e os ilustradores Chiña e Mon
Lendoiro. E editaron o CD Proxecto Barro, parte dun espectáculo multidisciplinar que clausurou a
Mostra da Oleiría de Buño. Dirixiu con Paco de Tano a colección de poesía Caldeirón, onde se editan os
premios de poesía erótica Illas Sisargas.
Neste mesmo ano, o seu poema Terradentro gañou o premio a Ritmar da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela.
A fonda pegada que deixou Paco Souto na Costa da Morte e en todos os lugares onde o coñecían fixo que a súa figura fose tamén lembrada e
homenaxeada na última edición da Praza dos Libros, en Carballo. A el lle adicaron tamén a exposición colectiva Luscofusco, que promove o
Concello de Carballo coa colaboración do colectivo Crea Formas e que xunta cada ano pezas duns trinta artistas da Costa da Morte.
A inauguración da mostra foi un acto de recordo e homenaxe a Paco Souto, quen estaba moi vinculado a Carballo e á propia cita artística. Na
derradeira edición, aínda que el xa se fora, estivo presente a través dunha das súas obras. Alí estivo tamén lembrando a súa figura e obra a
poetisa Rosalía Fernández Rial, acompañada ao piano por Serxio Moreira.
Foi coeditor de Edicións do Dragón e da colección Letras de Cal. Realizou ilustracións para diversos libros e participou en varias exposicións
colectivas, colaborando tamén en obras teatrais. Foi presidente da asociación de mariscadores e da asociación Caldeirón. Dende esta
asociación promoveu o Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas e foi o principal responsable da Editorial Caldeirón, selo que publica as obras
gañadoras do certame e, ocasionalmente, outros títulos de poesía ou catálogos das exposicións organizadas pola asociación. Nas eleccións
municipais de 2015 foi candidato do BNG en Malpica de Bergantiños e foi elixido concelleiro. Morreu o 30 de marzo de 2017 cando traballaba
como percebeiro nas proximidades de Santa Mariña de Razo(Carballo).

A intensidade da voz poética de XOANA TORRES nace dunha altísima esixencia: o respecto a
si mesma e polo tanto a lectores e lectoras. Así, nesa coherencia, constrúe unha obra literaria
que atravesa a segunda metade do século XX e o que ha vir, coa irreverencia da súa propia
necesidade. Estamos diante dunha voz necesaria. Pode pois, sen que ninguén o impida,
adiantarse as eclipses, entrar nas furnas, tomar baluartes. E faino.
Autora de referencia imprescindible na literatura galega contemporánea a súa é unha obra
escollida e esixente que se construíu orixinalísima nuns tempos complexos. Innovadora e
enriquecedora das tendencias que marcaron a poesía galega desde os anos cincuenta, ao
longo das décadas foi elaborando un corpus creativo de gran solidez. Poeta, dramaturga,
narradora, a medida voz literaria da autora modelase contida e afastada, nos últimos anos, do
espazo publico.
O seu periplo vital esténdese do Ferrol da infancia e mocidade ao Vigo da madurez onde
residia, pero a paisaxe emocional afírmase tamén nas ribeiras do Avia coa poderosa imaxe da
súa avoa, e nos mares das navegacións reais, viaxa por Europa, Asia e África, e as soñadas.
Mar, tempo, terra no substrato dunha poética da indagación que sorprende a critica e lectores
e lectoras desde os seus primeiros libros. Situada na Xeración das Festas Minervais a pegada
da súa obra supera contextos xeracionais e esténdense plena e cómplice nas poéticas últimas nas que a súa voz resoa. Nos anos de
mocidade desenvolve unha intensa actividade cultural, colabora en revistas, participa en recitais poéticos, actos literarios, rexistros sonoros
en homenaxe a Cunqueiro, Castelao... O labor cultural de Xohana Torres ampliase ademais a ámbitos menos frecuentados nos anos sesenta,
a súa relación co grupo Teatro Estudio de Ferrol evidencia o seu interese polo xénero que logo cultivaría como autora. En Radio Ferrol
realiza o programa “Teresa” e no ano 1965 dirixe, na emisora La Voz de Vigo, “Raíz e Tempo”, o primeiro programa cultural en lingua galega
trala guerra civil . É autora así mesmo dun ensaio sobre San Andrés de Teixido, traballos sobre teatro, traduce ao galego, escribe literatura
para o publico lector mais novo, e publica con tempo medido obras de narrativa, teatro e poesía. A revisión contemporánea da súa obra
subliña a amplitude dun territorio poético singular e persoal
Tal vez pola singularidade da súa obra literaria, e tal vez tamén polo seu afastamento do espazo publico e os medios de comunicación, os
outros labores culturais de Xohana Torres pérdense na sombra, escasas referencias documentan un traballo que precisa ser revisado. Esta
cartografía do Álbum de mulleres asoma con ese obxectivo: procurar as superficies, os perfís, os ángulos desa obra, achegar materiais para
a documentación e relectura do labor literario e cultural de Xohana Torres, a dona dos mapas.
Xoana Torres Fernández, nada en Santiago de Compostela o 22 de Novembro de 1931, finou o pasado 12 de Septembro de 2017 na cidade de
Vigo.
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"M U I Ñ ADA CU LTU RAL"

O pasado 1 6 de Xuño, o Salón de actos da Fundación Caixa
Castelló, acubillou a presentación do libro "Camino de
Santiago, el camino de las respuestas" organizado polo
Centro Galego coa presenza do autor, o xoven castellonero (Artana
1 985), Juanfra Mallench Feltret, unha viaxe trancendental na
pescuda do mais intimo e persoal, no que o leva a identificarse co
esprito do Camiño e atopar nel amizades e valores que a vida
actual esqueceu, unha experencia da que a nosa entidade non é
allea, e que quixo apoiar, grazas por contar con nós e ensinarnos
que o Camiño de Santiago é mais que unha aventura.

PRESENTACIONS
LITERARIAS

Organizado polo Centro Galego, en colaboración coa Fundación
San Isidro de Cajamar Caixa Rural Castellón, organizamos a
presentación da novela "Miren Gurutze, la mujer
pragmàtica" do periodista Rafa Garcia.
Rafa, bilbaino de nacemento e castallonero de adopción, e
unha persoa a que nos xungue unha vella amizade, o traveso
da súa vinculación nos medios de comunicación locais como
forón Onda Cero Castellón ou o canle de 38TV, dende os que
dou cumprida difusión das actividades da entidade, ase coma
xefe de prensa da Subdelegación do Goberno de Castellón.
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AS IRMANDADES DA FALA E LES NORMES DE CASTELLÓ

Non podiamos esquecer o acontecemento do centenario da fundación das
Irmandades da Fala, fito transcendental da identidade galega, mais tamén
quixemos analizar a similitude que sinalou a sinatura para a cultura valenciana do
que se denominou Les Normes de Castelló de 1 932, dous acontecementos que
viñerón a dinificar no tempo o uso e posta en valor do dioma galego e valenciano.
Grazas a Concelleria de Cultura, quen nos facilitou o uso do salón de actos do
Museo de Bellas Artes de Castellón. Convitados pola nosa entidade, participarón
coma ponentes D. Manoel Carrete, historiador e presidente do Centro Galego de
Barcelona, disertando sobre as Irmandades, e D. Viçent Pitarch, catedratico de
filologia e membro do Institut d`Estudis Catalans sobre Les Normes, o acto o que
asistirón a Vicealcaldesa Ali Brancal e a Concelleira de Cultura Veronica Ruiz,
ademais de membros de diversas casas rexionais de Castellón, Presidente do
Centro Galego de Valencia e socios da entidade, facendoselle entrega o remate de
sendos agasallos na lembranza do acto, na sede social da entidade sirveuse un
viño galego e uns petiscos os asistentes e autoridades.

A Vicealcaldesa Ali Brancal cos ponentes

Ponentes, D. Manoel Carrete e D. Viçent Pitarch

VILLAHERMOSA, EXPOSICIÓN "LA LLUM DE LA MEMORIA"

En colaboración coa Federación de Casas
Rexionais e a Diputación de Castellón, desplazamonos para visitar a restauración de
diversas obras de arte do patrimonio provincial, museizadas na mostra "La Llum de la
Memoria", expostas na poboación de Villahermosa del Rio, na comarca do Alto
Mijares, onde podemos disfrutar do fermoso conxunto arquitectònico que forman as
súas empinadas rúas, aproveitando para saborear a cociña de montaña do interior
de Castellón, xa de volta, unha parada na poboación de Llucena, disfrutando das
fermosas paisaxes do interior da provincia.
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TEMPO DE GALEGUIDADE

O

devir da emigración galega, misturase coa historia de España,
seria dificil de entendela senon coñecemos o devir do país.
Nese acontecer historico, atopamos a fundación do primeiro Centro
Galego de Castellón, se xa dificutoso é crear ou fundar unha
asociación, mais ainda se as circunstancias dos intres son adversas,
nese acontecer atopamonos cun fato de galegos, que mais aló das
dificultades e adversidades, forón capaz de xuntar a colectividade,
pouca, incrementandose a cotio, residente nas terras da Plana.
O paso do tempo, non foi capaz de esquecer aqueles comenzos, si a
memoria grafica, asi como a de alguns dos seus primeiros
fundadores, hoxe grazas os medios, fomos capaces de achegarnos a
alguns deles, inclusive a familiares, mais poñamonos en tempo.
Castellón de la Plana, anos 30 do seculo XX, os acontecementos
politicos de España, non son alleos a vida da sociedade
castellonense da época, pequena capital de provincia con unha
poboación reducida, e de marcado caracter agricola, onde comenza
unha industriliciación o redor do azulexo, e que o devir do tempo a
convertirá na capital española da súa produción.
Non era polo tanto unha zona atrativa para a emigración galega, e os
escasos galegos existentes, estaban mais relacionados co
funcionariado que coa producción industrial ou agricola, e polo tanto
esa estabilidade familiar, e supoñemos amistade de moitos deles, o
ser participes de tertulias i encontros comúns, fixo que se propuxeran
a creación dun centro galego, en similitude dos xa esistentes en
Cataluña ou America, e dos que eran coñecedores.
Corria o ano 1 936, a II República Española, trouxo cambeos sociais
importantes na sociedade española do intre, sociedades de
instrucción, beneficas, asociacions culturais etc., enchian unha
comunidade famenta de cultura, os movementos libertarios e
sindicais da època animaban a creación destas asociacións, en aras
de culturizar un pais empobrecido a todolos xeitos.
Nesa apertura, e febre cultural, sumaranse os galegos de Castellón,
e daqueles encontros e tertulias, surxe a iniciativa de formar o Centro
Galego, diversos encontros e xuntanzas darán pé a que o 31 de
Nadal de 1 937, queden oficialmente rexistrados os seus estatutos no
Goberno Civil da provincia de Castellón co nº 429, ase como a súa
primeira xunta directiva, da que se fai eco a prensa local da época.
acordando a súa sede social na r/ Colon nº 60 entresuelo, hoxe en
dia edificio coñecido como as catro esquinas, sede da fundación
Bancaixa.
Pouco coñecemos da procedencia destes directivos, agás do seu
presidente, a pescuda levounos a ter contacto actual cos seus
familiares, e grazas a eles poidemos facernos co seu devir persoal.
No art. 22º dos seus estatutos, podemos ollar a xenerosidade
daqueles galegos, cando sinalan "EN CASO DE DISOLUCIÓN DE ESTE

A fraticida contenta que asulagaba o pais, non era allea a vida da
cidade, milleiros de refuxiados acudian o levante na pescuda de
refuxio, entre eles moitas familias galegas escapando da represión
que sofria Galicia, e para todos eles foi o Centro Galego o fogar que
os acollia e daba anzos na pescuda dunha nova vida e traballo para
eles, è por elo que desas numerosas familias, atopamos hoxe moitos
apelidos galegos na provincia, herdeiros daqueles refuxiados .
O 8 de Xaneiro de 1 938, queda constituida a primeira Xunta directiva,
sendo nomeados as seguintes persoas o frente do cargos
correspondentes:

Presidente: D. Manuel Franco
Vicepresidente: D. Manuel Sousa
Secreatrio: Dña Manolita Doel
Vicesecretario: D.Ramón Martinez
Depositario: D.Salvador Covelo
Contador: D.José Vazquez
Bibliotecario: D. Andrés C. Carballo
Vogais: D. Antonio Dominguez e D. Amadeo Ribó

Podemos ollar unha Xunta Directiva moi ampla para as circuntancias,
suliñar o nomeamento dunha muller coma secretaria, as pescudas
nese eido, levaronnos a comparobar que Manolita Doel, era a sazón
mestre de escola, cunha dilatada carreira no ensino, amosando con
elo a integración femenina no asociacionismo da época promovido
pola II República. Sinalar que o biliotecario tamén era mestre, tendo
constancia que en 1 953, atopabase destinado na escola de Sot de
Ferrer, pouco mais temos do resto dos compoñentes da Xunta
Directiva, xa que a documentación, agás os estatutos, é inexistente,
o que nos leva a indagar entre legaxos dos que a guerra fixo perder a
maioria de documentos, inda asi estamos a levar sorpresas, e
curiosidades que iremos sacando a luz.
È pois a obriga dos que hoxe formamos o Centro Galego de
Castellón " O Aturuxo" como herdeiros daquela primeira asociación, o
poder recuperar a memoria dos devanceiros, xa non solo como
coñecedores da nosa historia, senón tamén, e mais importante, coma
homenaxe a súa labor e lembranza xenerosa coma fillos de Galicia.

CENTRO,

SUS FONDOS PASARÁN A LA BENEFICIENCIA MÁS
NECESITADA QUE HAYA DENTRO DE G ALICIA, O A LA CREACIÓN DE
UN G RUPO E SCOLAR", no que ollamos a mostra de solidaridade e

inquedanza daqueles galegos ante os acontecementos e
necesidades de Galicia e as súas xentes.

Copia dos estatutos fundacionais de 1 937

Rúa Colón 1 937 (Castellón) Sede do 1 º Centro Galego
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A

vida da moitas voltas, nunca podemos imaxinar que no
entorno no que vivimos, as amizades, a familia, as rúas nas
que xogamos poden ser nun futuro, lembranzas, morriña dun tempo
pasado. A emigración galega, esta chea de historias, de rapaces que
se fixerón homes no alén, que crearón lenda, e, que sen darse
conta, abrirón camiños os que lle precederón.
Hoxe, oitenta anos despois, podemos facer que un mozo,
que as circunstancias do traballo, alonxouno das terras
das montañas da Galicia lucense, volva resurxir o seu
nome nas terras da Plana, e con él, os compañeiros que o
seu carón, foron semente da Galeguidade neste recuncho
do enxoito Meditèrraneo, no que o devir dos anos, outro
feixe de galegos manten viva a chama daquela primeira
sementeira.
Don Manuel Franco López, chega a Castellón no ano
1 935, porcedente do seu Lancara natal, o ingresar como
funcionario do Corpo de Guardias de Asalto,
encuadrandose na 53 Cpia do 1 4º Grupo de Asalto, con
sede na cidade da Plana . O que posiblemente podería
ser un destiño de tramite, na espera dun posterior traslado
a Terra, convirteuse, por circuntancias traxicas, no
definitivo, e derradeiro como funcionario nesa institución
policial.
Naquel Castelló dos anos 30, labrego, con cerca de
40.000 habitantes, a vida era pousada, mais o noso
persoeiro, deberia frecuentar circulos sociais que o levan
a contactar cos paisanos, que coma él, atopabanse destiñados na
cidade, non seria moi dificil, dado a profesión de D. Manuel, o poder
achegarse a eles, o dispor de datos das persoas residentes o traves
das disversas informacións obtidas na sede do estamento policial.
Castellón non era lugar escollido pola emigración galega coma
destino de traballo, o que reducia o numero de residentes galegos, os
distintos funcionarios da administración estatal, que coma capital de
provincia lle correspondia, neste eido podemos siñalar,
facendas,mestres, exercito e corpos de seguridade.
A chegada da II Republica, tamén favorece a afiliación obrigatoria os
sindicatos profesionales, e con elo a coincidencia dos paisanos
dispersos durante a inscripción, os circulos politicos e culturais, farán
un maior achegamento entre eles, creando amizades, tertulias e
proxectos futuros, daquelas tertulias surxiría a creación do Centro
Galego de Castellón, a semexanza do Aragonés e Catalan, xa
existentes na cidade naqueles anos. As inquedanzas do xoven
Manuel, faranno liderar o proxecto, convertindose a sazón o seu
primeiro Presidente da recen creada entidade.
Podemos confirmar que posiblemente un dos
persoeiros que sen dubida debeu ser
primordial na creación da nova entidade, sería
a do Alcalde de Castellón, D. Amadeo Ribó
Simont, nado na Coruña en 1 895, Alcalde do
PSOE dende Xuño de 1 937 ao Maio de 1 938,
posteriormente exiliado a Mexico dende
Amadeo Ribó Francia a bordo do buque Nyassa, onde
acontecerá o seu pasamento, o 9 de Maio de 1 964 en Mexico D.F.,
non poderiamos entender a creación do Centro Galego se non
existise alguén que en tempos tan dificiles axudara a empurrar esta
iniciativa, afianzando coa súa presenza e apoio, tanto a nivel
institucional coma no organo directivo, compremetendose como
Vogal da mesma.
A vida naquel Castellón non era allea o debir da contenda, os
bombardeos constantes da aviación, e da Armada dende a costa,
trancurrian agónicos nos multiples refuxios, ase como na perdas de
vidas, a cidade sera ocupada polas tropas sublevadas, o 1 4 de Xuño
de 1 937, que paradoxas do destiño, será o denomidado "Cuerpo de
Ejercito de Galicia" o mando do Xeral Antonio Aranda, as cales
levaban cosida no peito, a cruz vermella de Santiago. Este feito fará
que a represión e depuración comence a voar por moitas persoas, as
que non vendose en prerigro, decidiran non fuxir o exilio.
O noso presidente, coma funcionario, permanece no seu posto de
traballo, e logo de pasar un consello de guerra, decretase sen ningun
prexuizo persoal, e coma tal continua como Garda de Seguridade e
Asalto.
Decretada a disolución do corpo o 1 5 de Marzo de 1 940, os gardas
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que pasarón o expedente de depuración, pasan a integrarse na recen
creada Policia Armada, descoñecemos o motivo da non integración
de Manuel no corpo, mais de haber pasado satisfactoriamente o
expediente depuratorio o que foi sometido, causando baixa e
trasladando a súa residencia a San Xiao de Láncara, como indica o
seu expediente, onde comenza unha
nova etapa da súa vida o carón da
familia, sobre todo da nai, que vira
como a guerra tivera a dous fillos en
bandos contrarios, inda que grazas a
Deus, os dous sairon indemnes.
Manuel, é unha persoa inqueda, con
aspiracións empresariais, faise coas
instalacions do balneario de Celtigos
fundado en 1 895, e que conta con
hospederia, restaurante e galeria de
baños, vendo a necesidad de que o
negocio estaba necesitado de
comunicacions, imprescindible para
os visitantes, construe una estación
apeadeiro na aldea de Pedrelo, para
o tren da liña ferroviaria MadridCoruña, hoxe inda
en funcionamento.
D. Manuel Franco López No ano 1 964, o B.O.
da
Propiedade
Industrial, nº 1 866 de 1 965, sinala a propiedade o
seu nome da "Horquina Celtigos", nº 460.576, de
sales, lodos, talcos e augas minerais clase II, con
data 27.11 .64.
O balneario pechara as instalcións finais anos 60,
quedando abandonado, estando hoxe en funcionamento solamente a
embasadora de augas FonteCelta. Descoñecemos o futuro de
Manuel, seu sobriño Santin Franco, acontece que emigrou cara o
Brasil, mais non temos ningunha constancia delo.
En 1 976 o BOE, recolle o seu nome na Resol 1 4049, relación do
persoal pertecente o antigo Corpo de Seguridad e Asalto, o pase a
situación de xubilado con data de Baixa no corpo do 11 Abril de 1 942,
e pase o retiro o 21 Xuno de 1 967.
Pouco o nada sabemos da súa vida, polo que me ten sinalado o seu
sobriño, faleceu nos anos 70 en Madrid, na actualidade unha filla, xa
maior, reside en Francia, a quen por medición do parente,
solicitamolle a posibilidade dunha información mais detallada da vida
de seu pai, tendo a mesma por calada.
Non descartamos que en futuras entrevistas podamos facernos con
maior documentación, e à posibilidade de material grafico, daquel
rapaz que en terras de Castellón, levou adiante a creación do
primeiro Centro Galego.

Bombardeos en Castellon 1 937

Balneario Celtigos

Apeadeiro Pedrelo-Celtigos
Xosé Filgueira

Mateo Bertolini (centro) e Oleg Lazovski

Unha tematica que esta latente, é a perda de
poboación do noso rural, grazas a mirada do xoven
fotografo italiano Matteo Bertolino, en colaboración co
ucraniano Aleg Lazovski, e grazas a Concellería
Cultura de Castellón, fomos de expoñer a mostra
fotografica " Morte Terra", unha mirada critica o
despoboamento rural. "Morte Terra", è unha
denuncia, unha mirada retrospectiva as nosas vidas,
que decontado, e a pasos axigantados, vai enchendo
os pobos e aldeas de pantasmas do pasado,
levándonos inesquiciblemente a perda das nosas
raíces, nosa cultura, e con elo, a nosa propia
identidade como pobo.

EXPOSICIÓNS FOTOGRÀFICAS

Cata de viños no Hotel Jaume I

Matteo Bertolino, tràxonos o traballo
realizado no Concello de Cenlle
(Ourense), unha mostra fotográfica
da súa producción vitivinicola, o
traballo dunha terra e as súas xentes
na producción do viño, mais non foi
unha exposición o uso, nesta vez
misturamos as olldas cos sentidos, e
todo elo grazas os adegueiros e a
Asociación Etnoloxica de Castellón,
quen
organizou
unha
cata
multitudinaria nos salóns NODO do
hotel Jaume I, seguido cunha
degustación gastronomica que fixo
unha perfecta maridaxe cos caldos de
Cenlle.

Entrega de agasallos
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O C AM I Ñ O D A E S T RE L A

Noia aparece nos escritos dos historiadores latinos como unha poboación
da Gallaecia situada na desembocadura do Tambre. Caio Plinio, O Vello, fala dun
oppidum cos tres nomes diferentes: Noela, Noeta e Noega. Claudio Ptolomeo refírese a
Noia na súa obra Xeografía e o Itinerario de Antonino sitúa o oppidum Noega na Vía Per
Loca Marítima. A existencia deste núcleo resulta evidente cando nas escavacións que se
realizan en Noia, aparecen restos dunha villae vinculada co Baixo Imperio Romano.
Coa entrada dos suevos en Gallaecia, as terras de Noia quedarán integradas na parroquia
de Postmarcos, que pertencía á Sé Episcopal de Iria Flavia. A circunstancia de que no
século IX apareza o sartego do Apóstolo, determinará o desenvolvemento do locus
apostolicus e o nacemento do Portus Apostoli no ano 11 68.
Será nesta primeira etapa da Mitra Compostelá cando Ramiro II, e a súa dona, Urraca,
emitan un documento que será clave na historia de Noia. O 21 de febreiro de 934
concédenlle á igrexa de Santiago o condado de Postmarcos, que se estendía entre o Ulla e
Tambre e comprendía os territorios próximos a Noia:
... Commissum Pistomarcos ab integro secumdum illud obtinuit Lucidus Vimarani, de Ulia in
Tamare, ut omnis populus in eodem degens commisso...
Uns anos máis adiante aparecerá por primeira vez Noia nos documentos. O 1 3 de
decembro do 11 07 a raíña Urraca outorgaralle ao bispo da cidade do Apóstolo todo canto
tiña entre o Ulla e o Tambre. Unha concesión que confirmará o 1 4 de maio de 111 2:
... et de omnibus illis hominibus et hereditatibus quas habeo in Pistomarcos et in Noia et in
Compostella, regalem curtem...
Por medio destas concesións, as xentes das terras de Noia estarán durante máis de 800
anos baixo a Mitra Compostelá. Dende entón os veciños de Noia serán gobernados polos
Foros de 111 3 aprobados polo arcebispo Diego de Xelmírez. Neles contemplábase a
administración da xustiza e a defensa do territorio.
Esta amplitude de atribucións queda reflectida cando no 11 34 os cabaleiros Froila Afonso e
Pedro Muñiz de Carnota precisan permiso para erguer nun lugar recollido –monte territorio
Nogia–, onde existía un oratorio dedicado os santos Xusto e Pastor, os primeiros alicerces
do mosteiro de Toxosoutos:
... consulente et consenciente domno Didaco, compostellane sedis archiepiscopo, una cum
consensu omnium canonicorum eiusdem sedis...
A través dunha doazón do cóengo Pedro Alvitez podemos comprobar como aparece o
topónimo de Noia ao describirse o lugar da gorxa do río San Xusto onde se erguía o
mosteiro: ... ob honorem monasterii Sacntorum Justi et Pastoris quorum baselica in Luania
monte, territorio Nogia, fundata esse cernitur...
No ano 11 22 o papa Calixto II concedeulle a graza do Ano Santo á igrexa xacobea. Catro
anos despois celebrouse o primeiro Ano Santo Compostelán. Despois destas dúas datas
numerosos peregrinos europeos camiñaron dende o Portus Apostoli de Noia ata o Locus
Sancti. Varios documentos demostran esta realidade histórica. No ano 11 47 reuníronse no
peirao inglés de Darmouth unha escuadra, composta de duascentas naves de peregrinos
de Borgoña, Alemaña e Inglaterra, que, despois de ancorar nas marxes do río Tambre,
acudiron ata o sartego do Apóstolo a onde chegaron o 7 de xuño, véspera do día de

Camiño Portus Apostoli

Pentecostés. Coñecemos as peripecias daqueles afoutos peregrinos a través de dúas
cartas. A de Osborne, consérvase no Códice número 470 da Biblioteca do Christ´s College
de Cambridge. A de Arnolfo, atópase no Mosteiro Aquicintense, preto de Douai (Francia). Os
dous formaban parte do continxente de máis de 1 0.000 homes que se concentraran no
porto de Dartmouth. No mes de xuño de 11 47 reuníranse nese peirao ao redor de 1 64
barcos (200 segundo Arnolfo) nos que ían xentes de diversas linguas, costumes e
nacionalidades: unha parte da escuadra estaba formaba polo grupo que procedía dos
países xermánicos; outra, integrouse con borgoñóns e flamencos; e na terceira estaban os
homes que procedían de Norlfolk e Kent. Os cruzados, segundo conta Osborne, deixaron
atrás as costas de Bretaña, chegaron ás rías galegas e fixeron unha breve estadía nos
peiraos de Ortigueira (Hinc iterum navigante devenimus Ortigiam) e Coruña (exin ad turren
Faris quae olim a Julio Caesare). Despois, aproveitando que a entrada na ría de Muros e
Noia, era segura e tranquila e “más rápida que la entrada al puerto de Padrón, al que iban si
los vientos impedían dirigirse al puerto del Tambre”, ancoraron na foz deste río:
Ex hinc ad portum Tambre devenimus, vigilia Pentescostes. Distat autem ab ecclesia beati
Jacobi millia VII. Despois da fundación histórica no ano 11 68, polo rei de León Fernando II
a través dunha Carta Pobra, a afluencia de peregrinos a Noia medrou ao converterse nun
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importante centro de exportación das mercadorías agrícolas e artesanais da súa bisbarra. E
nomeado como restauración do antigo Portus Apostoli, talvez situado preto das costas da
Barquiña, tal como aparece no documento rexio: Quero asemade que todos os habitantes e
moradores do referido burgo sexan vosos vasalos e dos Arcebispos de Compostela, e non
de ningunha outra persoa. Declaro por último que isto o fago para retaurationem portus
Apostoli. A vila de Noia tivo no medievo tres hospitais: San Lázaro, Sancti Spíritus de Afora
e Sancti Spíritus de Adentro. Nas portas principais dos dous últimos existen cunchas de
vieira que testemuñan que neles se hospedaban peregrinos. Un documento do século XVI
explica tamén que una igrexa e hospital era moi antigo e moi venerable e de moita devoción
na vila de Noia..."que a ela veñen en romería e demais da dicha igrexa onde hacen estación
ansi por jubileos como por la bula de la Cruzada e ao hospital coas súas camas moi boas
en onde se recollen pobres ansi os naturales como forasteros". No libro de actas do
concello de 1 791 -1 843, consta entre as obrigas do Hospital de "Afora" a de acoller a pobres
enfermos e peregrinos. A chegada destes viaxeiros ao Portus Apostoli realizábase nas
naves que traían mercadorías dende o Mar do Norte e o Mediterráneo. Ata o século XVI
Noia foi un dos portos máis importantes de Galicia. As fontes documentais testemuñan que
entre os anos 1 382 e 1 503 máis de 50 embarcacións do Portus Apostoli navegaban polas
costas do Mar Mediterráneo e o Mar do Norte. Tratábase sobre todo de naves, barcas ou
ballaneres de diferentes tamaños, empregados para a guerra e a piratería, como o Santa
María Magdalena (1 352), San Antón (1 364), Santa Ana (1 382), San Antón (1 383), Santa
Trinidad (1 392), San Juan (1 402), San Jorge (1 404), Santa Trinidad (1 436), Santa María do
Camiño (1 462), Santiago (1 463), Jhesus (1 474), Santiago (1 495) e San Benito (1 51 4).
En moitos casos estas naves eran fretadas por comerciantes doutras rexións para
transportaren os seus produtos e traeren panos flamencos ou saios de Irlanda,
converténdose Noia nun dos “ puertos del sur de Galicia más importantes en la Edad
Media..., sin embargo, como Muros no tenía muy buena comunicación por tierra, Padrón fue
el puerto de Santiago desde un principio. Con el tiempo fue perdiendo importancia en favor
del puerto de Noia que era ya un puerto de marea y, por tanto, más seguro”. Esta constante
actividade económica do Portus Apostoli, durante os séculos centrais da Idade Media,
determinou que Noia fora un dos núcleos urbanos máis importantes de Galicia. A partir dun
modelo de cálculo, no que se contabiliza a extensión dos recintos históricos e o seu
emprazamento xeográfico, pódese indicar que as principais cidades galegas eran: Santiago
(8.000 habitantes), Pontevedra (6.500), A Coruña (5.760), Tui (3.900), Ourense (3.500),
Lugo (3.270), Betanzos (2.000) e Mondoñedo (1 .090). Nos postos seguintes, despois de
Viveiro, Allariz, Ribadeo, Vigo e A Guarda, estaría Noia con 1 .1 50 habitantes.
Os mariñeiros contarían que o Portus Apostoli ficaba preto de Compostela seguindo o
Camiño Real que unía a costa co interior. Durante a idade media houbo ata 64 portos
ingleses de saída de peregrinos e a navegación cara a Galicia só duraba catro ou cinco días
se as condicións náuticas eran favorables. Os barcos ancoraban no seo da ría e os
navegantes entraban no casco histórico pola Porta da Peregrina que daba acceso á Praza
do Tapal onde o arcebispo Lope de Mendoza erguera no Ano Santo de 1 434 a igrexa de
San Martiño. Tamén se documenta a presenza de peregrinos estranxeiros no mosteiro bieito
de San Xusto de Toxos Outos, asentado nunha gorxa do camiño que sae de Noia cara á
cidade de Compostela. Ademais, existen na vila numerosos motivos xacobeos. Algúns están
insculpidos nos escudos e brasóns que adobían os seus pazos urbanos. Na igrexa de San
Martiño existe a figura do Apóstolo nunha xamba da porta principal e nunha estatua sedente
e policromada do seu interior no que figura a inscrición “S. Jacobo” e varias cunchas de
vieira adobiando as súas roupas. Outros motivos aparecen nas laudas do cemiterio de
Santa María A Nova e na Capela dos Carneiro do mesmo templo, unha rica e ampla
iconografía que demostra a relación do defunto con Compostela e a vinculación dos
gremios medievais de Noia co Apóstolo Santiago.
Xerardo Agrafoxo

Imaxe de San Jacobo da Igrexa de San Martiño

I ª FEIRA DAS CASAS REXIONAIS DE CASTELLÓ

Os días 22,23 e 24 de Setembro, a Federación de
Casas e Centros de Castellón, organizamos a 1 ª
Feira das Casas Rexionaìs, unha idea que viñamos
debullando fai anos, e que este 201 7, cumprìndose o
1 0º aniversario da creación da Federación, coa
axuda do Concello de Castellón, viñemos de realizar
no Pazo da Pergola. Participarón, Asturias, Aragón,
Andalucia, Castilla la Mancha, Murcia e Galicia.
Unha mostra do traballo que vimos realizando,
misturando artesania, turismo, gastronomía e coma
non a música.
Unha posta en valor do que somos capaces de
facer, un achegamento o traballo que vimos
desenvolvendo o longo destes anos de integración e
cultura en Castellón

XXVANIVERSARIO
DO
CENTRO
ASTURIANO
DE
CASTELLÓN
ENTREGA MONTERA PICONA DE HONOR A D. XOSÉ FILGUEIRA

D irectora Xeral Comunidades Asturianas do Exterior
Presidentes Centros Asturiano e Galego, Toni Lorenzo,
1 º Tte Alcalde de CS

Co gallo do XXV aniversario do Centro Asturiano, a
súa Xunta Directiva, acordou por unanimidade
otorgar a Monteira Picona de Honra a D. Xosé
Filgueira Fdz, Presidente do Centro Galego de
Castelló " O Aturuxo", foi todo un pracer recibir un
recoñecemento dos amigos, o que o fai dobremente
importante, o homanexeado, agradeceu este
galano, facendòo extensivo a todos os socios dos
Centros Galego e Asturiano pola súa dedicación i
esforzo a prol das entidades.
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FEDERACIÓN DE CASAS E CENTROS REXIONAIS DE ESPAÑA EN CASTELLÓN
Xa van alá dez anos dos comenzos, un traballo que ben dando
os foritos, mais sobre todo o apoio os asociados en canto
precisan, asesoramento para eleborar subvencions, actividades,
xestions administritativas, e calquer outra necesidade que
demanden, mais sobre todo a amistade, tanto a nivel personal,
coma dos asociados, participando nos distintos eventos que se
realizan nas entidades. Este ano 201 7, foi un fito importante,
ademais de conseguir un notorio recoñecemento por parte do
Concello, o que nos facilitou a posta en marcha da I Feira das
Casas Rexionais, abreunos as portas para a participación
conxunta nas festas da Magdalena, asì coma a
representativiade nas galanias da Raiñas, elo trae consigo un
maior achegamento dentro da vida cultural e asociativa de
Castellón, amosando unha visión do traballo de cotìo das
distintas entidades, asi coma unha maior integración, do que
por motivos diversos, non chegàbamos a xunguir

Entrevista coa Concelleira de Cultura Veronica Ruiz

Dia de Asturias con la Reina y Damas de la Ciudad
Galicia, Asurias, Aragon, Vicealcaldesa Ali Brancal, Castilla la Mancha, TTe Alcalde A. Lorenzo

Xuntanza coa Concelleira de Festas Sara Usó

Semana Cultural Andaluza

ACTIVIDADES

Xantar de Irmanamento
Galania

Conferencia de Protocolo

Cata viños das Comunidades
Magdalena 1 7
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VISITA SECRETARIA EMIGRACIÒN

Aproveitando a estadia de lecer na Terra, fixemos
unha visita a Secretaria de Emigración, nas novas
instalacions do Pazo de Mazarelos, onde ademais
de visitar outros departamentos, tivemos a
oportunidad de nos recibir o Secretario Xeral,
Antonio Rodriguez, a quen lle espuxemos as
novedades da entiad, asi como os actos que
estamos a desenvolver co gallo da celebración do
80º aniversario da fundacion do noso Centro,
interesouse polo futuro, e agradeceunos o esforzo
dos galegos de Castellón, un centro pequeno,
pero con moita forza no desenvolvemento das
súas actividades, dandonos folgos para continuar
coa laboura emprendida, ase como coa súa
colaboración, aproveitamos para saudar os
funcionarios e xefes de departamento, quenes
sempre nos resolven e axudan nas dubidas dos
expedientes.

XORNADAS DE REXOUBEIRO

Coma non, inda tivemos algo de tempo para disfrutar da troula, xuntarnos as familias
e facer festa, algunhas das nosas tradicions, mais imos incluido as da terra de
acollida, tamén coma nosas, o palleiro non se fai sen palla, e por elo que detras de
todo, está o esforzo, a dedicación e ó traballo dos directivos e amigos que o fan
posible, a todos eles grazas, e os que as disfrutades grazas pola vosa comprensión
xa que moitas das veces non todo sae coma desexasemos, poñemos todo o cariño e
esforzo, mais a todo non chegamos, grazas.
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Deseguro que algunas fotos quedaron
esquecidas, mais heche o que hai.......
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