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Este	ano	celebramos	o	XXXV	aniversario	da	Agrupación	Cultural	Ga-
lega	Saudade.	Non	fun	un	integrante	daquel	grupo	que	fixo	posible	a	
existencia	 da	 entidade,	 pois	 empecei	 como	 socio	 no	 ano	 1986	 e	 non	
participei	nese	gran	esforzo	que	supuxo	poñer	en	marcha	todo.	Pero	
dous	anos	despois	de	ser	parte	desa	gran	familia	engaioloume	o	traba-
llo	e	ilusión	dos	membros	da	directiva	e	uninme	a	eles,	polo	que	sei	de	
primeira	man	o	esforzo	que	supuxo	e	supón	facer	que	unha	entidade	
coma	esta	siga	funcionando.

Aqueles	primeiros	obxectivos	continúan	vixentes	a	día	de	hoxe,	en	
que	se	nos	recoñece	aos	centros	galegos	o	labor	de	embaixadores	da	
nosa	cultura	e,	aínda	que	non	sexamos	aproveitados	todo	o	que	debe-
riamos	polas	distintas	administracións,	continuamos	enriquecendo	as	
culturas	que	se	encontran	ao	noso	arredor	e	enriquecéndonos	tamén	
delas.

	
Evidentemente,	a	situación	das	entidades	galegas	que	hai	en	Europa	

non	é	a	mesma	que	as	que	se	encontran	en	América	do	Sur	principal-
mente,	onde	é	de	salientar	o	labor	da	Secretaría	Xeral	da	Emigración,	
que	este	ano,	na	reunión	da	Comisión	Delegada,	informou	sobre	o	Plan	
de	Emigración	para	mellorar	as	condicións	da	diáspora.	As	nosas	son	
máis	doadas	e	permítennos,	non	sen	esforzo,	continuar	co	traballo	para	
o	que	foron	creadas	as	entidades.

Non	poido	esquecer	o	agradecemento	ó	gran	labor	de	participación	
e	traballo	de	todos	os	socios	e	amigos	da	nosa	cultura,	xa	que	sen	a	súa	
axuda	a	existencia	da	entidade	non	tería	sentido.	

Grazas	a	todos	e	seguide	participando.

SAÚDA
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Eduardo Méndez Gómez
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Galicia	existe	onde	hai	un	galego	que	a	lembra	e	mantén	viva	a	súa	
cultura.	Durante	séculos,	moitos	fillos	da	nosa	terra	víronse	obrigados	a	
abandonala,	pero,	en	lugar	de	esquecer	as	súas	raíces,	espallaron	a	cul-
tura	celta	máis	alá	das	fronteiras	do	noroeste	peninsular.

Precisamente,	 a	 Agrupación	 Cultural	 Galega	 Saudade	 é	 unha	 gran	
manifestación	da	vontade	de	manter	viva	a	cultura	galaica	naqueles	na-
cidos	na	diáspora.	Esta	comunidade,	fundada	en	Barcelona,	celebra	este	
mes	35	anos	de	historia	e	de	actividade	cultural.	Creada	no	ano	1982	no	
corazón	de	Cataluña,	esta	asociación	foi	froito	da	saudade	dos	galegos	
emigrados,	un	sentimento	de	aguda	nostalxia	e	pertenza	a	Galicia	que	
lle	deu	nome	a	un	movemento	social	e	cultural	que	xa	acumula	máis	de	
tres	décadas	de	historia.

O	labor	entrañable	e	constante	desta	agrupación	permitiu	espallar	as	
nosas	tradicións	lonxe	da	nosa	terra	e	que	a	presenza	da	nosa	identida-
de	cultural	continúe	a	ser	unha	realidade.

Neste	aniversario	tan	especial,	quero	agradecervos	o	voso	traballo	na	
transmisión	da	nosa	historia,	da	nosa	lingua	e	dos	nosos	costumes.	Gra-
zas	a	vós,	os	vosos	fillos	puideron	coñecer	as	súas	orixes	e	sentirse	máis	
galegos.

Ao	longo	destes	anos,	fixestes	posible	a	creación	dun	refuxio	galego	
que	mantén	vivo	o	espírito	da	nosa	terra	a	través	das	obras	agrupadas	
na	vosa	biblioteca	e	das	actividades	e	reunións	que,	con	gran	dedicación,	
celebrades	no	corazón	da	capital	catalá.

En	nome	de	todos	os	galegos	e	as	galegas,	desexo	amosarvos	o	meu	
máis	sincero	agradecemento	pola	importante	tarefa	que	levades	a	cabo	
e	 alentarvos	 a	 seguir	 con	 este	 loable	 cometido	 que	 permite	 borrar	 as	
fronteiras	entre	todos	aqueles	que	se	senten	parte	de	Galicia.
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Os	 que	 observamos	 con	 interese	 canto	 sucede	 na	 Galicia	 exterior	
podemos	acreditar	o	inxente	traballo	que	a	Agrupación	Cultural	Galega	
Saudade	 leva	desenvolvido	en	Barcelona	e	en	Cataluña	ao	 longo	dos	
seus	primeiros	35	anos	de	vida.	Unha	celebración	que,	curiosamente,	
coincide	 co	 35	 aniversario	 da	 constitución	 do	 Parlamento	 de	 Galicia	
que	teño	a	honra	de	presidir.	

Parabéns,	 por	 tanto,	 a	 todas	 as	 persoas	 que	 desde	 o	 primeiro	 día	
teñen	feito	da	Agrupación	Saudade	un	foco	de	galeguidade	que	espalla	
cultura	e	sentimento	galego	sen	desmaio.

Razóns	de	índole	profesional,	persoal	e	familiar	–que	se	remontan	ao	
meu	 tío	avó	o	gaiteiro	e	musicólogo	Faustino	Santalices	que	residiu	en	
Barcelona	na	primeira	metade	do	século	pasado–	permitíronme	coñecer	
ben	a	cidade	condal,	na	que	teño	recalado	en	multitude	de	ocasións.	Un	
coñecemento	que	se	estende	ás	diferentes	entidades	e	asociacións	galegas	
de	Barcelona,	o	traballo	das	cales	sigo	con	interese	desde	hai	tempo.

Estas	vivencias	permítenme	reafirmar	–e	así	o	constatei	hai	escasos	
meses	 no	 transcurso	 dun	 encontro	 co	 presidente	 da	 Agrupación	
Cultural	 Saudade,	 Eduardo	 Méndez,	 e	 con	 responsables	 doutras	
entidades	galegas	de	Cataluña–	o	compromiso	inequívoco	de	Saudade	
coa	cultura,	coa	lingua	–con	Galicia,	en	suma–,	ao	longo	deste	35	anos	
de	vizosa	actividade.	

Falo	dun	traballo	inxente,	moitas	veces	calado,	pero	sempre	inzador	
de	cultura	e	de	amor	pola	terra	nai,	en	Barcelona	e	en	Cataluña	enteira.

No	nome	do	Parlamento	de	Galicia	–que	representa	a	todas	e	todos	os	
galegos–	quero	expresarvos	o	noso	agradecemento,	e	o	recoñecemento	
tamén,	 por	 levar	 a	 Galicia	 nos	 vosos	 corazóns	 e	 por	 trasladar	 ese	
sentimento	 aos	 vosos	 fillos	 e	 netos,	 ás	 vosas	 familias	 e	 amizades;	 a	
moitos	que,	malia	ter	nacido	lonxe	da	Galicia	territorial,	manteñen	vivo	
o	sentimento	de	pertenza	á	Galicia	universal	que	acubilla	sen	limite.

Conmemoramos	arestora	os	primeiros	35	anos	de	vida	da	Agrupación	
Cultural	 Galega	 Saudade,	 máis	 estou	 seguro	 de	 que	 o	 esforzo	 e	 a	
implicación	 de	 todos	 os	 seus	 socios	 e	 directivos	 permitirán	 seguir	
celebrando	aniversarios	unha	xeración	tras	outra.	

Longa	vida	á	Agrupación	Cultural	Galega	Saudade!

SAÚDA
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Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente do Parlamento de Galicia
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CARLOS CASARES: a palabra  
envolvente dun creador cotián
María	Xesús	Lama		
Universitat de Barcelona

O	oficio	de	escritor	é	solitario	e	
esixe	fases	de	illamento	preci-
sas	para	a	reflexión	na	que	se	
forxan	 os	 pousos	 fondos	 das	
historias	 que	 nos	 arrastran	
a	 viaxes	 no	 tempo	 e	 vidas	 al-
ternativas,	 para	 deixar	 aflorar	
as	 construcións	 da	 fantasía	 e	
para	 darlles	 forma	 coas	 pala-
bras	 precisas.	 Carlos	 Casares	
(Ourense	 1941-	 Nigrán	 2002)	
parecía,	en	cambio,	un	animal	
social	que	gozaba	cos	faladoi-
ros	 interminables	 e	 resultaba	
difícil	 imaxinalo	 nese	 retiro	
maniático	 da	 loita	 coa	 folla	
en	 branco,	 especialmente	 nos	
anos	 da	 súa	 madurez	 cheos	
de	 responsabilidades	 institu-
cionais.	O	seu	dominio	da	pa-
labra	pasaba,	sen	dúbida,	pola	
maxia	 da	 conversa,	 de	 xeito	
que	 sen	 coñecer	 ao	 interlocu-
tor	 circunstancial	 	 era	 capaz	
de	crear	de	inmediato	un	fluxo	
de	comunicación	que	estable-
cía	un	clima	de	cordialidade	e	
confianza	 contando	 anécdo-
tas	 e	 historias,	 interesándose	
polo	mundo	do	outro	e	enfian-
do	 calquera	 dato	 recibido	 con	
máis	 contos	 e	 comentarios,	
desenvolvendo	 o	 fío	 da	 co-
municación	 con	 naturalidade	
nunha	 rede	 espontánea	 na	
que	o	auditorio	sen	decatarse	
quedaba	atrapado.

Son	moitas	as	testemuñas	que	
relatan	 esa	 capacidade	 do	 es-
critor	para	capturar	a	atención	
e	 soster	 o	 interese	 dos	 oíntes	
en	reunións	profesionais	ou	fa-
ladoiros	de	calquera	tipo.	Mais	
isto	non	significa	que	o	escritor	
abrise	 de	 par	 en	 par	 as	 portas	
do	seu	mundo	íntimo	a	calque-
ra,	como	se	 fai	hoxe	nas	 redes	
sociais,	 senón	 que	 a	 súa	 capa-
cidade	 de	 engaiolar	 era	 unha	
demostración	 palpable	de	que	
ter	 moito	 que	 dicir	 e	 contar	
non	 implica	 sempre,	 máis	 ben	
case	nunca,	mostrar	sen	recato.	
Ao	 contrario,	 pode	 ser	 a	 exhi-
bición	 do	 dominio	 dun	 amplo	
abano	de	ferramentas	que	per-
mite	 exercitar	 un	 permanente	
circunloquio	 para	 amosar	 ma-
neiras	 de	 ver	 e	 interpretar	 o	
mundo	do	arredor,	e	ata	revelar	
relampos	 do	 pensamento	 e	 a	
ideoloxía	 implícitos	 nesas	 in-
terpretacións,	 pero	 sen	 entrar	
co	 foco	 nos	 espazos	 máis	 per-
soais.

Deste	 primeiro	 retrato	 pódese	
deducir	 unha	 caracterización	
humana	e	profesional	do	escri-
tor.	 Por	 un	 lado	 aparece	 como	
unha	persoa	a	un	tempo	fami-
liar	 e	 tímida,	 de	 trato	 cálido	 e	
comunicativo,	 con	 certo	 brillo	
social,	 pero	 tamén	 reservado	

e	 pudoroso.	 	 E	 por	 outro	 lado	
aparece	 o	 creador	 que	 aguza	
a	diario	a	súa	memoria	e	a	súa	
capacidade	 de	 estrañamento	
ante	 a	 realidade,	 e	 que	 exerci-
ta,	consciente	ou	inconsciente-
mente,	o	seu	proxecto	literario	
nunha	 práctica	 de	 uso	 da	 lin-
guaxe	e	do	contar	que	reverte-
rá	na	fluidez	e	naturalidade	de	
estilo	 que	 buscaba	 sempre	 na	
súa	 obra	 escrita.	 Porque	 Car-
los	 Casares,	 fronte	 ao	 experi-
mentalismo	que	caracteriza	as	
primeiras	obras	dos	seus	com-
pañeiros	 de	 xeración,	 declarou	
sempre	a	súa	máxima	de	“con-
tar	claro,	fluído	e	ben”,	facendo	
da	 linguaxe	 un	 cristal	 trans-
parente	 –nin	 embazado,	 nin	
distante–	 a	 través	 do	 cal	 debe	
pasar	 o	 mundo	 narrado	 sen	
ningunha	dificultade	ao	lector.	

A	 pesar	 desta	 declaración	 de	
intencións,	e	da	importancia	do	
humor	 e	 a	 ironía	 no	 conxunto	
da	 súa	 obra,	 as	 primeiras	 pu-
blicacións	 recollen	 elementos	
de	 renovación	 característicos	
desa	etiqueta	xeracional	que	o	
autor	rexeita,	a	Nova	Narrativa	
Galega,	 e	 da	 que	 en	 realidade	
tamén	participarían	só	parcial-
mente	outros	coetáneos	como	
Ferrín,	 Gondar,	 Queizán	 ou	To-
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rres.	Aparecen	xa	na	súa	primei-
ra	 colección	 de	 relatos,	 Vento 
ferido (1967),	temas	que	inciden	
na	violencia	e	o	absurdo	que	im-
pregnan	a	existencia,	a	soidade	
do	individuo	nun	entorno	hostil	
e	 a	 desesperanza,	 provocando	
no	 lector	 sensacións	 de	 des-
acougo	 e	 desespero,	 mentres	
no	plano	formal	flutúa	dende	a	
perspectiva	distanciada	e	obxe-
tualista	ata	o	monólogo	interior.	
Certamente	con	ese	primeiro	li-
bro	 demostra	 que	 non	 cómpre	
falar	 de	 espazos	 lendarios	 nin	
imprecisos	 para	 mostrar	 a	 es-
trañeza	do	mundo.

A	 mesma	 atmosfera	 domina	
na	 súa	 primeira	 novela	 dous	
anos	 máis	 tarde.	 Cambio en 
tres (1969)	 achéganos	 á	 expe-
riencia	 dos	 novos	 emigrantes	
que	 marchan	 cara	 a	 Europa	 a	
través	 dun	 personaxe	 que	 re-
gresa	 para	 o	 enterro	 dun	 ami-
go	 e	 que	 reconstrúe	 en	 forma	
de	monólogos	interiores	cruza-
dos	a	vida	compartida	co	ami-
go	desde	a	primeira	mocidade	
nos	suburbios	de	Ourense	ata	a	
aventura	 migratoria.	 O	 intere-
se	pola	análise	do	seu	entorno	
afróntase	de	xeito	directo,	cun	
enfoque	 realista,	 e	 non	 refuga	
a	 crítica	 reflectindo	 as	 causas	
socio-económicas	 que	 provo-
can	a	emigración	ou	a	situación	
política	que	esmaga	as	ilusións	
da	mocidade.	Máis	achegada	á	
súa	 propia	 experiencia	 biográ-
fica	xorde	a	historia	de	Xogue-
tes para un tempo prohibido	
(1975),	 protagonizada	 por	 un	
mozo	 que	 sae	 dunha	 aldea	 de	
Ourense	para	ir	ao	seminario	e	

despois	 ás	 aulas	 compostelás,	
que	 foi	 considerada	 pola	 críti-
ca	 un	 relato	 paradigmático	 de	
toda	 unha	 xeración	 de	 xoves	
brillantes	 que	 evolucionaron	
do	 entusiasmo	 revolucionario	
ao	escepticismo.

Mais	 por	 aquel	 tempo	 xa	 es-
taba	 o	 escritor	 forxando	 un	
proxecto	 máis	 esperanzado:	
a	 conquista	 de	 lectores	 para	 o	
galego	desde	o	público	infantil,	
que	 inicia	 coa	 publicación	 do	
seu	 conto A galiña azul	 (1968)	
e	 que	 continuaría	 despois	 coa	
tradución	 do	 clásico	 O princi-
piño	 (1972)	 de	 Saint	 Exupéry,	 a	
publicación	 dunha	 proposta	
para	 teatro	 infantil	 con	 A la-
ranxa máis laranxa de todas as 
laranxas	 (1973),	e	máis	adiante	
coa	 serie	 de	 aventuras	 de	 To-
ribio	 (1991-1994)	 para	 os	 máis	
pequenos,	 con	 fermosas	 ilus-
tracións	de	Penélope	Ares.	

Como	unha	reacción	ao	pouso	
de	derrota	e	desesperanza	que	
deixaban	estas	primeiras	obras,	
vai	 xurdir	 do	 mesmo	 espírito	
lúdico	que	os	libros	infantís	un	
novo	libro	de	relatos,	Os escuros 
soños de Clío	(1979),	un	conxun-
to	 de	 ficcións	 históricas	 onde	
a	erudición	se	xunta	co	humor	
nun	desfile	de	alquimistas,	he-
roes	 guerreiros,	 inquisidores,	
masóns,	 ou	 viquingos	 sangui-
narios,	de	xeito	que	a	realidade	
ofrece	a	súa	cara	máis	amable,	
creando	a	agradable	impresión	
de	que	a	maxia	está	á	espreita	
en	 calquera	 recanto	 do	 noso	
entorno.	 E	 pouco	 despois,	 co	
mesmo	 afán	 lúdico,	 xorde	 a	

novela	 Ilustrísima	 (1980),	unha	
homenaxe	ás	orixes	da	sétima	
arte	 que	 tamén	 desvela	 o	 po-
der	 da	 Igrexa	 nunha	 pequena	
capital	 de	 provincia,	 cos	 seus	
hábitos	de	intolerancia	e	fana-
tismo,	 fronte	 á	 minoría	 aberta	
e	liberal.	

A	 morte	 do	 ditador	 en	 1975	
está	 a	 producir	 unha	 serie	 de	
cambios	no	país,	que	evolucio-
na	 cara	 a	 unha	 transición	 de-
mocrática,	e	a	partir	de	aquí	as	
novas	 entregas	 da	 produción	
literaria	 de	 Casares	 espázanse	
máis	 debido	 á	 súa	 dedicación	
a	 outras	 ocupacións	 relacio-
nadas	coa	política	e	as	institu-
cións,	 que	 nestes	 anos	 se	 van	
constituíndo,	 pero	 tamén	 por-
que	 neses	 anos	 diversifica	 a	
súa	 produción	 cara	 o	 ensaio	 e	
o	 xornalismo.	 Inda	 así	 presen-
ta	 a	 que	 sería	 unha	 das	 pri-
meiras	 novelas	 da	 guerra	 civil,	
Os mortos daquel verán	 (1987),	
experimentando	 cun	 rexistro	
de	 lingua	 de	 informe	 funcio-
narial,	 e	 unha	 década	 despois	
entrega	 a	 novela	 que	 a	 crítica	
considera	 culminante	 na	 súa	
produción:	 Deus sentado nun 
sillón azul (1996).		Aquí	aparece	
a	 figura	 protagonista	 do	 inte-
lectual	confrontado	coa	análise	
retrospectiva	da	súa	actividade	
e	a	responsabilidade	ante	a	evi-
dencia	dos	seus	erros	de	xuízo	
en	circunstancias	históricas	de-
cisivas.	 E	 finalmente	 a	 súa	 re-
pentina	morte	converteu	O sol 
do verán	 (2002)	 na	 súa	 última	
novela,	 que	 xa	 estaba	 en	 vías	
de	 publicación	 e	 sae	 do	 prelo	
como	obra	póstuma.	Nela	rea-

LETRAS
GALEGAS
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parecen	 temas	capitais	da	súa	
narrativa	 como	 a	 infancia	 e	 o	
ambiente	 de	 represión	 moral	
propio	da	posguerra.

Pero	 Carlos	 Casares	 foi	 para	
Galicia	 moito	 máis	 que	 un	 bo	
escritor	 e	 un	 entusiasta	 profe-
sional	 do	 ensino	 en	 diferentes	
institutos	 do	 país.	 O	 seu	 paso	
pola	política	na	primeira	 lexis-
latura	 do	 Parlamento	 autonó-
mico	de	Galicia	deixou	unha	pe-
gada	inesquecible	na	redacción	
da	 nova	 Lei	 de	 Normalización	
Lingüística,	 aprobada	 en	 1983,	
e	 na	 lei	 de	 creación	 do	 Conse-
llo	 da	 Cultura.	 A	 partir	 destes	
anos,	a	pesar	de	que	se	retira	da	
política	activa,	multiplica	a	súa	
actividade	pública.	Desde	1986	
sucedeu	 a	 Ramón	 Piñeiro	 na	
dirección	 da	 Editorial	 Galaxia,	
asumindo	a	dirección	da	revis-
ta	 Grial	 en	 1988,	 traballando	
intensamente	 pola	 renovación	

da	editorial	como	da	revista.	A	
partir	 de	 1996	 preside	 o	 Con-
sello	da	Cultura	Galega,	tamén	
presidiu	 o	 PEN	 club	 de	 Galicia	
(1996-1999),	 formou	 parte	 do	
padroado	 da	 Fundación	 Caixa	
Galicia,	dirixiu	os	cursos	de	ve-
rán	 da	 Fundación	 Camilo	 José	
Cela,	e	foi	un	activo	membro	da	
Real	Academia	desde	1977.		Esta	
intensa	actividade	nas	últimas	
dúas	 décadas	 da	 súa	 vida	 non	
lle	 impediu	 seguir	 escribindo	
e	 sorprende	 realmente	 a	 enu-
meración	de	todas	as	obras	de	
ensaio	 que	 chegou	 a	 producir,	
especialmente	biografías	como	
a	de	Curros	Enríquez,	do	Padre	
Sarmiento,	 de	 Otero	 Pedrayo,	
ou	do	seu	mestre	de	mocidade	
Vicente	Risco,	e	dos	amigos	Ra-
món	 Piñeiro	 e	Torrente	 Balles-
ter,	 pero	 tamén	 dalgún	 autor	
foráneo	 como	 Hemingway.	 É	
tamén	 editor	 de	 obras	 de	 va-
rios	 autores,	 de	 volumes	 con-

memorativos	 das	 Letras	 Gale-
gas	e	de	varias	guías	de	Galicia	
e	das	súas	cidades.	E	 todo	isto	
sen	 deixar	 de	 producir	 textos	
para	 os	 xornais,	 desde	 as	 súas	
primeiras	 colaboracións	 en La 
Región	de	Ourense	ata	as	cola-
boracións	 diarias	 en	 La Voz de 
Galicia	 na	 popular	 sección	 “Á	
marxe”,	 hoxe	 recompiladas	 en	
sete	volumes.	

A	 de	 Carlos	 Casares	 foi	 unha	
vida	 dedicada	 á	 defensa	 da	
lingua	 e	 da	 cultura	 de	 Galicia	
coa	 alegría	 de	 quen	 encontra-
ra	unha	porta	aberta	ao	Xardín	
das	 Delicias	 e,	 coma	 un	 neno	
traste	entre	as	froitas	exóticas	
e	 as	 follas	 xigantes,	 escribiu	 e	
escribiu	sen	encontrar	paradu-
ra,	igual	que	falaba,	como	quen	
se	divirte	sorprendendo	aos	de-
mais	coa	súa	teima	de	repartir	
xoguetes	 feitos	 de	 historias	 e	
palabras.

LETRAS
GALEGAS



Camilo José Cela na cultura galega
Matilde Pepín Fernández
Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. 
Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. 
Cronista oficial del municipio de Bétera.

“A máis nobre función dun escritor é dar testemuña, como acta notarial 
e como fiel cronista, do tempo que lle tocou vivir”.
(Camilo J. Cela)

No	primeiro	centenario	de	Camilo	
José	Cela,	penso	que	é	xusto	acla-
rar	 algunhas	 cuestións	 na	 vida	 e	
obra	do	premio	Nobel	de	Literatura	
1989	que	proban	a	galeguidade	do	
ilustre	paisano	na	defensa	da	cul-
tura	galega.	
Algunhas	 persoas	 envexosas	 e	
maliciosas	 confunden	 a	 auténtica	
defensa	dos	valores	da	nosa	 terra	
coa	 loita	tribal	duns	cantos	políti-
cos	que	pretenden	ter	a	“exclusiva	
cultural”	utilizando	a	ignorancia	do	
pobo	para	os	seus	fins	persoais.
“Obras son amores y no buenas ra-
zones”.

Actuacións de Cela que demostran 
o seu profundo interese por difun-
dir a cultura das súas raíces

Na	súa	extensa	obra	descubrimos	
costumes,	 personaxes	 e	 paisaxes	
de	Galicia.
Obsesionáballe	 a	 forzada	 emi-
gración	e	o	desexo	de	retorno	dos	
galegos	 espallados	 polo	 mundo.	
No	ano	1953,	Cela	viaxou	a	Caracas	
onde	 impartiu	 dúas	 conferencias	
maxistrais:	“Ensaio	sobre	as	facetas	
da	alma	galega”	e	“A	morriña,	sufri-
mento	do	emigrante”.	Da	vincula-
ción	cos	exiliados,	aos	que	axudou	
canto	puido,	consérvase	unha	car-
ta	datada	do	19	de	xaneiro	do	1960	
e	 dirixida	 a	 Celso	 Emilio	 Ferreiro	
na	que	Cela	afirma	“non	esquezas	
que	eu	tamén	son	un	emigrante”.	

Porque	 a	 actitude	 vital	 de	 Camilo	
J.	 Cela	 é	 a	 dun	 emigrante	 indiano	
que	retorna	a	Iria	Flavia	para	verter	
o	seu	tesouro	cultural	e	económico	
na	terra	que	o	viu	nacer.	Da	mesma	
maneira	 que	 outros	 emigrantes	
afortunados	 financiaron	 escolas	
nas	súas	aldeas,	Cela	fixo	realidade	
o	 soño	 de	 converter	 unha	 antiga	
casa	 de	 canónicos	 na	 Fundación 
Pública Gallega Camilo José Cela.	
A	 UCJC	 (Universidad	 Camilo	 José	
Cela)	 é	 a	 primeira	 universidade	
española	 en	 acoller	 refuxiados.	 O	
“Proxecto	 Integra”	 financia	 a	 dez	
refuxiados	que	queiran	retomar	ou	
iniciar	os	seus	estudos	en	España.	
O	amor	de	Cela	pola	cultura	galega	
queda	patente	na	fundación	dun-
ha	institución	académica	universal	
onde	 recibirán	 formación	 centos	
ou	miles	de	rapaces	galegos.
As	persoas	que	o	acusan	pola	cues-
tión	lingüística	de	que	non	escribi-
se	 en	 galego,	 esquécense	 de	 que	
en	gran	parte	do	século	XX	o	idio-
ma	autóctono	estaba	prohibido	no	
ensino	 público	 e	 tódalas	 persoas	
estudaron	na	lingua	de	Cervantes.	
Cando	 Cela	 quixo	 traducir	 La fa-
milia de Pascual Duarte	ao	galego,	
pide	 axuda	 aos	 seus	 amigos	 Ra-
món	Otero	Pedrayo	e	Vicente	Risco,	
que	 non	 dubidaron	 en	 traducir	 e	
prologar	a	obra.	En	xaneiro	do	1953,	
Cela	agradece	o	prólogo	a	Ramón	
Otero	 Pedrayo,	 lamentando	 a	 súa	
carencia	 lingüística:	 “Mi	 gallego		

–un	 gallego	 de	 Rías	 Baixas	 y	 no	
muy	cultivado		es	peor	de	lo	nece-
sario	y	he	renunciado,	no	sin	dolor,	
a	proseguir...”
Camilo	 J.	 Cela	 utilizaba	 a	 súa	 em-
presa	 editorial	 para	 promover	 a	
cultura	da	Galicia	interior.	Desde	o	
ano	1956	ata	o	1979,	na	revista	Pa-
peles de Son Armandans,	propúxo-
se	 difundir	 en	 América,	 entre	 os	
exiliados,	o	vigor	da	cultura	galega	
publicando	 todo	o	que	se	editaba	
en	Galicia	e	en	galego.
Aproveitaba	 tamén	 os	 discursos	
de	 ingreso	 nas	 academias	 da	 lin-
gua	 para	 reivindicar	 o	 idioma	 ga-
lego.	 Igual	que	o	fixera	Ramón	de	
Valle-Inclán,	loitou	contra	a	desidia	
cultural	dos	académicos	en	pro	do	
galego	como	idioma	oficial;	tamén	
lidou	 para	 cambiar	 o	 significado	
do	 xentilicio	“gallego”	 na	 RAE	 coa	
fin	de	que	deixase	de	ser	un	sinóni-
mo	ofensivo	e	insultante	e	pasase	
á	definición	de	“natural	de	Galicia”.
Outro	logro	de	Cela	en	pro	da	cul-
tura	 galega	 conseguiuno	 no	 ano	
1959	 cando,	 aproveitando	 a	 súa	
cadeira	académica,	solicitou	á	RAE	
que	modificase	a	acepción	de	“ga-
llego”		e	que	en	contas	de	aparecer	
como	dialecto,	aparecese	como	lin-
gua.	E	tal	como	manifesta,	pesaro-
so,	 só	 un	 ilustre	 paisano	 apoiou	 a	
súa	proposta:	“Entre	los	varios	aca-
démicos	gallegos	que	ocupaban	si-
llones	en	la	RAE,	sólo	tuve	el	apoyo	
de	Wenceslao	Fernández	Flórez”.
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A	vergonza	pexorativa	do	vocábu-
lo	 sufrina	 en	 primeira	 persoa	 no	
ano	 1975,	 en	 Valencia,	 cando	 José	
Amérigo,	catedrático	da	Escuela	de	
Bellas	 Artes	 de	 San	 Carlos,	 incre-
pou	a	un	alumno	polo	seu	traballo:	
“...¡Gallego!¡Es	usted	un	gallego!...”.	
Aquel	insulto	á	miña	raza	removeu	
a	 miña	 condición	 de	 emigrante	 e	
alzando	 a	 voz	 repliqueille:	“Perdo-
ne	 usted,	 yo	 también	 soy	 gallega.	
¿Puede	decirme	que	tiene	usted	en	
contra	 de	 los	 gallegos?”.	 E,	 cunha	
audacia	inusitada	diante	do	profe-
sor,	 recordeille	os	personaxes	 ilus-
tres	de	Galicia	que	encheran	a	pa-
tria	de	gloria.	Ata	lle	soltei	a	teoría	
de	que	Cristóbal	Colón	era	de	Gali-
cia,	do	mesmo	Poio,	no	que	existe	
a	 casa	 natal	 do	 Almirante	 Colón...	
A	 lenda	 afirma	 que	 en	 América	
chamábaselle	 “gallegos”	 a	 todos	
os	emigrantes	españois	pensando	

que	 eran	 descendentes	 dos	 con-
quistadores.

Defendendo	 a	 cultura	 galega,	 na	
década	 dos	 80,	 Camilo	 José	 Cela	
solicita	 un	 Plan	 Oficial	 que	 recu-
pere	 a	 toponimia	 galega,	 en	 gran	
parte	 castelanizada.	 Pero	 a	 súa	
auténtica	 galeguidade	 defendeu-
na	en	Valencia	cando	acudiu	como	
“Embaixador	dos	produtos	agroali-
mentarios	galegos	de	calidade”	na	
Feria Euroagro 1991.	O	noso	ilustre	
paisano	 recibira	 o	 Premio	 Nobel,	
culminación	 dos	 múltiples	 hono-
res	literarios	no	seu	poder,	e	na	rol-
da	de	prensa	deixou	abraiados	aos	
medios	de	comunicación	cando	se	
alzou	da	cadeira	e	coa	voz	solemne	
manifestou:	“Para	mí,	el	honor	más	
importante	es	ser	gallego	de	naci-
miento	y	de	vocación”.
Aquela	tarde	de	abril,	no	Hotel	As-

toria	 de	 Valencia,	 fun	 testemuña	
da	voz	de	Cela	evocando	a	Eduar-
do	Pondal:

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
máis só os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.
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Os museos Etnográfico e Xeológico do  
Concello de Quiroga 
Ramón Vila Anca

O Museo Etnográfico do Con-
cello de Quiroga emprázase	na	
planta	baixa	do	Auditorio	Muni-
cipal	de	Quiroga,	na	rúa	Real	da	
capitalidade	 municipal.	 Dende	
a	apertura	do	Auditorio	en	xullo	
do	ano	2003,	o	goberno	munici-
pal	 tiña	 a	 idea	 de	 converter	 os	
preto	de	600	m2	do	menciona-
do	baixo	nun	museo.	O	que	nun	
principio	era	só	unha	idea,	con-
cretouse	o	24	de	marzo	de	2007	
coa	apertura	deste	novo	servizo	
público	 destinado	 a	 recuperar,	
xuntar,	 investigar	 e	 polo	 tanto	
protexer	 o	 patrimonio	 cultural	
en	todas	as	súas	facetas.

A	 día	 de	 hoxe,	 a	 colección	 et-
nográfica	 do	 museo	 de	 Quiro-
ga,	composta	por	algo	máis	de	
1.000	pezas	recuperadas	na	Co-
marca	 de	 Quiroga	 (Folgoso	 do	
Courel,	 Ribas	 de	 Sil	 e	 Quiroga),	
atrae	a	máis	de	3.000	visitantes	
por	ano	e	con	total	seguridade	é	
unha	das	coleccións	máis	com-
pletas	 e	 importantes	 das	 que	
hai	en	Galicia.	

Cómpre	 sinalar	 o	 esforzo	 que	
ano	 a	 ano,	 dende	 2007,	 realiza	
o	 Concello	 de	 Quiroga	 para	 di-
namizar	unha	instalación	deste	
tipo.	 Ademais	 de	 acoller	 todos	
os	 anos	 actividades	 relaciona-
das	 co	 coñecemento	 do	 viño	
e	 o	 aceite,	 camiñouse	 decidi-

damente	 cara	 a	 conversión	 do	
Museo	Etnográfico	nun	peque-
no	 centro	 de	 artesanía	 para	 os	
veciños.	 Daquela,	 por	 exemplo,	
no	 ano	 2017	 desenvolveuse	 o	
VI Curso de Tecido Tradicional 
dedicado	a	que	non	se	perda	a	
tradición	das	tecedeiras	da	nosa	
terra.	 Ademais,	 desenvólven-
se	todos	os	anos	obradoiros	de	
cestería	 tradicional,	 cerámica	
primitiva,	restauración	etc.

Os	contidos	do	Museo	Etnográ-
fico	de	Quiroga	están	relaciona-
dos,	por	un	 lado,	cos	catro	pro-
dutos	típicos	da	comarca:	o	viño,	
a	castaña,	o	aceite	e	o	mel;	por	
outro,	cos	catro	materiais	esen-
ciais	 para	 o	 desenvolvemento	
da	vida	na	contorna:	a	pedra,	o	
ferro,	a	madeira	e	os	tecidos.	Ta-
mén	teñen	o	seu	espazo,	como	

non	 podía	 ser	 doutro	 xeito,	 o	
agro	 e	 a	 gandería	 e	 a	 estancia	
principal	da	casa:	a	lareira.	

– A bodega: a	 cultura	 do	 viño	
sempre	 estivo	 estreitamen-
te	 ligada	 ás	 terras	 de	 Quiroga.	
Nesta	sala	podemos	ver	a	repre-
sentación	 dunha	 bodega	 tradi-
cional	con	materiais	e	aparellos	
relacionados	con	todo	o	ciclo	do	
viño.
– A castaña:	 os	 castiñeiros	 se-
guen	 alzados	 nos	 seus	 melan-
cólicos	soutos	dándolle	esplen-
dor	á	nosa	paisaxe.	Este	espazo	
está	 dedicado	 a	 algo	 tan	 noso	
como	 o	 proceso	 de	 secado	 da	
castaña	 e	 a	 súa	 evolución	 ata	
quedar	limpa	e	lista	para	consu-
mir	durante	todo	o	ano.
– O aceite:	 	é	o	produto	singu-
lar	das	terras	do	Sil	polo	seu	cli-
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ma	 especial,	 o	 auténtico	 aceite	
autóctono	 de	 Galicia.	 Un	 dos	
grandes	retos	para	o	Museo	Et-
nográfico	de	Quiroga	foi	contar	
nas	 súas	 instalacións	 coa	 ma-
quinaria	dun	muíño	tradicional	
de	aceite.
– O mel:	 este	 produto,	 sempre	
moi	 unido	 ás	 terras	 quirogue-
sas,	 non	 parou	 de	 evolucionar;	
os	sistemas	de	produción	varia-
ron	dende	os	ancestrais	cortizos	
ata	a	moderna	colmea	de	alzas.
– O pendello:	era	unha	das	prin-
cipais	 dependencias	 da	 casa	
tradicional.	 Nesta	 sala	 atópan-
se	 os	 elementos	 relacionados	
coa	 agricultura	 e	 a	 gandería,	
formando	parte	 importante	da	
vida	cotiá	dos	quirogueses	nun	
pasado	non	tan	remoto.
– A lareira/dormitorio	é	o	cora-
zón	da	casa	tradicional,	lugar	de	
cociña	e	reunión	por	excelencia,	
e	o	dormitorio	lugar	de	descan-
so.	Recóllense	aquí	unha	mostra	
dos	 elementos	 imprescindibles	
nestas	estancias.	
– Pedra: a	 explotación	 louseira	
foi	 o	 principal	 motor	 desta	 co-
marca	en	tempos	recentes,	pero	
a	vinculación	desta	terra	coa	ex-
plotación	 e	 uso	 desta	 e	 outras	
rochas	remóntase	incluso	á	Pre-
historia.
– Ferro (sala Agapito Vila): a	tra-
dición	do	ferro	foi	sempre	gran-
de	 en	 Quiroga;	 sete	 ferrerías	
abastecían	as	numerosas	forxas	
existentes	nas	aldeas	para	a	fa-
bricación	de	todo	tipo	de	pezas	
e	 ferramentas	 deste	 prezado	
material.
– Madeira: recóllense	no	museo	
as	dúas	fases	principais	do	tra-
ballo	coa	madeira:	a	súa	obten-

ción	no	propio	bosque	e	a	pos-
terior	transformación	por	parte	
dos	 carpinteiros	 das	 distintas	
aldeas.
–  O Sector téxtil	 conta	 cunha	
importante	 tradición	 en	 Quiro-
ga,	sobre	todo	nas	parroquias	da	
montaña.	La	e	 liño	 traballáron-
se	en	numerosos	teares	como	o	
que	 se	 exhibe	 no	 Museo,	 onde	
se	 mantén	 viva	 a	 tradición	 das	
tecedeiras.
– O coche de Salvador Ontiveros 
Álvarez: con	moito	orgullo	con-
serva	 o	 Museo	 de	 Quiroga	 un	
dos	primeiros	vehículos	a	motor	
que	circulou	pola	comarca,	gar-
dando	tamén	a	memoria	do	seu	
construtor,		un	home do Renace-
mento que	viviu	moitos	anos	no	
lugar	de	Pacios	de	Mondelo.
Todos	 os	 contidos	 presentes	
nesta	 colección	 atopan	 a	 súa	
síntese	na	recreación	dunha	al-
dea	típica	destas	montañas	coa	
exposición	 das	 maquetas	 que	
foron	decorado	da	película	gale-
ga	de	animación	O Apóstolo,	de	
Artefacto	 Producciones;	 onde	
pedra,	 madeira,	 ferro	 etc,	 ato-

pan	o	seu	 lugar	para	facilitar	a	
vida	das	xentes	desta	terra	dura	
pero	agradecida.

O	 pasado	 día	 2	 de	 decembro	
cumpríase	 o	 quinto	 aniversario	
do	 Museo Xeolóxico municipal 
de Quiroga,	 xusto	 o	 mesmo	 día	
en	que	a	Cámara	Oficial	Mineira	
de	 Galicia	 lle	 concedía	 o	 Premio 
Santa Bárbara de Comunicación 
pola	 súa	 traxectoria	 divulgativa	
da	Xeoloxía,	a	Minería	e	a	Paleon-
toloxía	da	Comarca	de	Quiroga.

Este	centro	dedicado	á	divulga-
ción,	 estudo	 e	 protección	 dos	
valores	 xeolóxicos	 da	 comarca	
quiroguesa,	ademais	da	 impor-
tante	 traxectoria	 impulsada	
dende	o	ano	2000	polo	goberno	
local	de	Quiroga,	ten	o	valor	en-
gadido	de	ser	o	único	existente	
na	 Comunidade	 Autónoma	 de	
Galicia	 integramente	 dedicado	
a	esta	temática.

O	 número	 de	 visitas,	 igual	 que	
no	 Museo	 Etnográfico	 de	 Qui-
roga,	rolda	as	3.000	anuais,	sen	
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parar	 de	 medrar	 dende	 a	 súa	
inauguración.	 Especialmente	
apreciado	 pola	 comunidade	
educativa,	 é	 o	 complemento	
perfecto	para	as	visitas	de	cam-
po	 que	 poden	 efectuarse	 to-
mando	como	punto	de	partida	
esta	 instalación	 emprazada	 na	
rúa	Courel	de	Quiroga.

O	Museo	Xeolóxico	de	Quiroga	
estruturouse	 baseándose	 nos	
contidos	xeolóxicos	máis	repre-
sentativos	 da	 zona,	 ordenados	
de	máis	antigo	a	máis	moderno,	
en	cinco	salas	cuxo	contido	é	o	
seguinte:	
– A formación de Galicia: o Sin-
clinal da Serra do Courel e os 
materiais da Comarca de Qui-
roga.	 Análise	 dos	 principais	
acontecementos	 xeolóxicos	
que	definen	o	 territorio	galego	
tal	 e	 como	 agora	 o	 coñecemos	
segundo	 a	 tectónica	 de	 placas	
e	para	o	que	se	empregaron	re-
construcións	paleográficas	den-
de	o	Precámbrico	ao	Paleozoico,	
realizadas	 para	 Galicia	 polos	
xeólogos	 Ricardo	 Arenas,	 José	

Ramón	 Martínez	 Catalán	 e	 co-
laboradores.	Entre	elas,	destaca	
a	información	detallada	da	for-
mación	do	pregamento	deitado	
de	Campodola–	Leixazós	(Sincli-
nal	da	Serra	do	Courel).
Ademais,	 nesta	 sala	 exponse	
unha	 colección	 de	 32	 minerais	
e	 17	 rochas	procedentes	da	Co-
marca	 de	 Quiroga,	 que	 permi-
ten	 coñecer	 os	 materiais	 que	
compoñen	 o	 territorio.	 Estas	
mostras	 foron	 recollidas	 por	
Xosé	 Fernández	 Pérez,	 experto	
coleccionista	 de	 Vilamartín	 de	
Valdeorras.
– Historia paleontolóxica de Ga-
licia: a evolución da vida. Rexis-
tro fósil da Serra do Courel.	Re-
preséntase	 a	 paleontoloxía	 da	
comarca	 de	 Quiroga,	 excepcio-
nal	para	amosar	a	evolución	das	
formas	de	vida	dende	finais	do	
Precámbrico,	descritas	por	Dozy.	
Complétase	o	apartado	paleon-
tolóxico	 coa	 exposición	 dos	
restos	óseos	da	sorprendente	e	
descoñecida	 fauna	 cuaternaria	
(Plistoceno	 Superior)	 da	 Serra	
do	 Courel	 encontrada	 nos	 seus	

sistemas	 calcarios	 e	 estudada	
durante	os	últimos	30	anos	po-
los	 investigadores	 do	 Instituto	
Universitario	 de	 Xeoloxía	 lide-
rados	pola	paleontóloga	Aurora	
Grandal	d’Anglade.
O	 conxunto	 dos	 restos	 paleon-
tolóxicos	presentes	na	colección	
do	 Museo	 verase	 pronto	 incre-
mentada	 coas	 mostras	 fósiles	
recollidas	polo	investigador	Ma-
nuel	García	Ávila,	que	para	a	súa	
tese	 de	 grao	 marcouse	 como	
obxectivo	 o	 estudo	 do	 rexistro	
paleontolóxico	Paleozoico	do	SE	
da	provincia	de	Lugo.
– A idade dos xeos (o Plistoce-
no): pegadas da última glacia-
ción na Serra do Courel. Neste	
espazo	 interprétase	 a	 acción	
do	xeo	dos	glaciares	instalados	
en	 distintas	 partes	 da	 Serra	 do	
Courel	aproximadamente	entre	
70	 e	 15	 mil	 anos	 antes	 do	 pre-
sente,		con	distinta	intensidade.
A	 dinámica	 dos	 glaciares	 plis-
tocenos	 do	 Courel	 foi	 recons-
truída	 a	 partir	 dos	 datos	 sedi-
mentarios	e	xeomorfolóxicos,	o	
que	aparece	ilustrado	en	paneis	
onde	se	superpoñen	as	 formas	
actuais	 á	 posición	 das	 frontes	
morrénicas	 dende	 o	 máximo	
glaciar	ata	o	final	do	desxeo	na	
cubeta	de	sobre–	escavación	da	
Lucenza,	que	contén	un	rexistro	
sedimentario	 continuo	 para	 os	
últimos	15.000	anos.	
A	 sala	 complétase	 coa	 exposi-
ción	 de	 distintos	 tipos	 de	 sedi-
mentos	 glaciares:	 mostras	 de	
till	 de	 aloxamento	 (lodgment 
till)	 en	 estado	 natural	 ou	 im-
pregnado	 de	 resina	 para	 reali-
zar	 con	 seccións	 delgadas	 para	
o	 seu	 estudo	 ao	 microscopio	
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petrográfico,	así	como	distintos	
exemplares	de	cantos	estriados	
e	pulidos	pola	acción	do	xeo.
– As primeiras ocupacións hu-
manas de Galicia. Apostouse	por	
crear	este	espazo	coa	convicción	
de	 que	 daría	 moito	 xogo	 pola	
crecente	incorporación	de	datos	
para	o	coñecemento	dos	primei-
ros	homes	que	viviron	en	Galicia.	
A	 partir	 dunha	 serie	 de	 datos	
xerais	máis	o	menos	admitidos	
por	 case	 todos	 os	 investigado-
res,	 abórdanse	 temas	 como	 a	
evolución	 do	 home	 dende	 os	
prehomínidos	 africanos	 ata	 o	
Homo Sapiens	 actual;	 unha	 ár-
bore	filoxenética	explica	de	xei-
to	 didáctico	 as	 características	
dos	principais	elos	da	evolución	
humana.
Analízanse	tamén	as	liñas	máis	
importantes	e	coñecidas	de	pe-
netración	 seguidas	 polos	 pri-
meiros	 homes	 para	 asentarse	
no	territorio	que	hoxe	é	Galicia,	
a	partir	da	análise	do	empraza-
mento	 dos	 distintos	 xacemen-
tos	Paleolíticos	estudados	e	que	
se	atopan	espallados	por	toda	a	
comunidade.
A	 industria	 lítica	 da	 Gándara	
Cha,	 na	 parroquia	 da	 Ermida,	
a	 só	 2	 Km	 do	 Museo	 Xeolóxi-
co,	 sitúa	 a	 zona	 de	 Quiroga	 no	
mapa	da	Prehistoria	máis	anti-
ga,	nunha	das	liñas	de	penetra-
ción	 máis	 masiva,	 a	 que	 segue	
o	curso	do	río	Sil.	Esta	industria,	
composta	por	algo	máis	de	100	
pezas,	serve	como	pretexto	para	
analizar	 e	 expoñer	 os	 distintos	
materiais	cos	que	estes	antigos	
poboadores	 traballaron	 na	 co-
marca:	 seixo,	 cuarcita,	 cuarcita	
de	 gran	 fino	 e	 sílex;	 ademais	

de	 ilustrar	 con	 exemplos	 signi-
ficativos	os	distintos	modos	de	
fabricación	 de	 ferramentas	 en	
pedra	durante	a	Prehistoria.	

Cabe	 salientar	 que	 da	 Serra	 do	
Courel,	en	concreto	do	Concello	
de	Pedrafita	do	Cebreiro,	proce-
den	 os	 restos	 fósiles	 humanos	
da	 coñecida	 como	 Elba,	 a	 pas-
tora	 do	 Courel,	 que	 percorreu	
estes	 montes	 hai	 9.300	 anos.	
Os	seus	restos	fosilizados	proce-
den	da	coñecida	na	actualidade	
como	 Cova do Uro	 e	 foron,	 ata	
hai	ben	pouco,	os	restos	huma-
nos	máis	antigos	dos	atopados	
en	Galicia.	A	súa	recuperación	e	

estudo	 foi	 realizada	 polo	 equi-
po	 do	 Instituto	 Universitario	
de	Xeoloxía	Isidro	Parga	Pondal	
da	 Universidade	 da	 Coruña	 e	
os	 traballos	 foron	 coordinados	
polo	seu	director	e	colaborador	
do	Museo	Xeolóxico	de	Quiroga,	
Juan	Ramón	Vidal	Romaní.
– A minería. A	Comarca	de	Qui-
roga	 é	 a	 comarca	 mineira	 por	
excelencia	 da	 Comunidade	 de	
Galicia.	 Neste	 museo	 dedíca-
selle	 un	 espazo	 dende	 a	 Pre-
historia	 á	 actualidade,	 onde	 se	
sinalan	 os	 cinco	 materias	 máis	
importantes	que	se	explotaron	
para	 obter	 beneficio	 mineiro:	 a	
lousa,	o	ouro,	o	ferro,	a	calcaria	
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e	 a	 antimonita...	 aínda	 que	 hai	
máis	 materiais	 como	 a	 galena,	
o	volframio,	a	cuarcita,	a	prata	e	
incluso	 o	 mercurio,	 que	 tamén	
foron	explotados	nalgún	recun-
cho	da	nosa	xeografía.

Analízanse	 as	 características	
principais	 destes	 materiais,	
para	 que	 se	 empregan,	 como	
aparecen	no	medio	natural	e	as	
principais	zonas	de	explotación	
de	cada	un	na	Comarca	de	Qui-
roga.	 Préstase,	 tamén,	 especial	
atención	aos	sistemas	de	explo-
tación	de	cada	un	dos	materiais:	
como	 evolucionaron	 os	 méto-
dos	para	 o	seu	beneficio	e	que	
se	 conserva	 na	 actualidade	 de	
todos	estes	sistemas.

Unha	 das	 vantaxes	 do	 Museo	
Xeolóxico	 do	 Concello	 de	 Qui-
roga	é	que	nel	se	mostran	ma-
teriais,	 fósiles,	 sedimentos	 etc,	
que	 corresponden	 á	 mesma	
área	onde	está	emprazado.	Isto	
quere	dicir	que	é	posible	visitar	
nunha	 contorna	 inmediata	 to-
dos	os	materiais	e	procesos	sin-
tetizados	nas	súas	cinco	salas.	

Os	museos	de	Quiroga,	como	cen-
tros	 de	 interpretación	 de	 distin-
tos	aspectos	da	Comarca	de	Qui-
roga,	son	unha	parte	importante	
e	 visible	 do	 traballo	 que	 se	 leva	
realizado	 neste	 territorio	 para	
acadar	 o	 recoñecemento	 como	
Xeoparque Mundial da Unesco.	
Durante	o	ano	2017,	os	concellos	

de	 Folgoso	 do	 Courel,	 Ribas	 de	
Sil	e	Quiroga	uniron	as	súas	for-
zas	para	presentar	o	proxecto	de	
Xeoparque Montañas do Courel;	
o	traballo	e	os	esforzos	por	dar	a	
coñecer	os	valores	desta	terra	te-
ñen	que	continuar.

Bibliografía:
– La puerta del pasado geológi-
co de Galicia se abre en Quiroga. 
Juan	Ramón	Vidal	Romaní.	
–	 Guía	 do	“Geolodía	 2015”.	 Per-
corrido xeolóxico pola Serra do 
Courel.	Juan	Ramón	Vidal	Roma-
ní.
–	 Os museos xeolóxico e etno-
gráfico de Quiroga, atractivos 
importantes da vila”.	Paula	Gon-
zález	Quiroga.
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EMIGRACIÓN

José Fontenla Leal, a alma máis 
galega de Cuba 
Ángela Oramas Camero
Periodista cubana

Ao impulsor desde A Habana do Himno Galego e da fundación da 
Academia da Lingua Galega, o ferrolán José Fontenla Leal, litógrafo 
e debuxante, chamárono indistintamente “a alma máis galega de 
Cuba” e “apóstolo da cultura galega”. 

No	 corazón	 do	 Ferrol,	 naceu	 ás	
dez	 da	 mañá,	 o	 12	 de	 febreiro	
de	1864,	José	María	Benito	Fon-
tenla	Leal,	bautizado	nesta	data	
na	 igrexa	 de	 San	 Xiao,	 onde	 se	
encontra	 a	 súa	 partida	 de	 na-
cemento;	 viviu	 na	 capital	 dos	
cubanos	 desde	 a	 nenez	 ata	 os	
55	anos,	cando	morreu	e	foi	en-
terrado	no Cementerio de Colón. 
A	 súa	 existencia	 sempre	 esti-
vo	 marcada	 pola	 desgarradora	
saudade	 do	 emigrante	 pobre	
que	 nunca	 logrou	 aforrar	 sufi-
ciente	 diñeiro	 para	 retornar	 á	
amada	Galicia.

Con	 escritos	 sobre	 o	 querido	
“terruño”	 e	 debuxos	 seus,	 Fon-
tenla	colaborou	coa	revista	Gali-
cia.	 Cariñosamente	 chamárono	
Pepe;	 acaparaba	 a	 atención	 a	
súa	 rexia	 personalidade	 e	 inte-
lixencia.	 Era	 de	 media	 estatura	
e	 presentábase	 en	 público	 co	
rostro	 debidamente	 rasurado,	
vestido	 sinxelo	 o	 con	 impeca-
ble	traxe	negro	para	as	ocasións	
especiais,	 pero	 sen	 sortellas	 ou	
tabacos	 caros,	 porque	 ademais	
de	 ser	 un	 home	 pobre,	 carac-
terizábase	 pola	 sinxeleza	 e	 por	
ser	inimigo	da	ostentación.	Non	

quixo	que	lle	chamaran	indiano,	
e	si	sempre	galego.	

Con	relación	ao	ano	do	seu	na-
cemento	 existe	 a	 confusión	 de	
que	naceu	en	1855,	en	Xuvia,	(Fe-
rrol).	 O	 propio	 Fontenla	 decla-
rou	que	chegara	a	Cuba	aos	dez	
anos	de	idade	e	noutra	ocasión	
dixo	que	aos	7	anos.	Na	Habana	
estudou	debuxo	e	fíxose	debu-
xante	 tipógrafo.	 Este	 obreiro	
manual,	 desde	 sempre	 e	 ata	 o	
seu	último	alento,	non	tivo	ou-
tro	 empeño	 que	 dedicarse	 con	
paixón	 ás	 glorias	 de	 Galicia,	
oposto	ao	poder	central	que	im-
peraba	na	súa	terra	natal.

O	 7	 de	 xullo	 de	 1893	 ingresou	
na	 loxa	 masónica	 “La	 Unión	 y	
Concordia”	e	o	9	de	maio	do	ano	
seguinte	 foi	 elevado	 á	 catego-
ría	de	Compañeiro	Masón:	 tiña	
o	grao	2	e	usaba	o	pseudónimo	
de	Murguía.

Xunto	con	Secundino	Cores,	Fon-
tenla	creou	no	1886	a	Revista de 
Galicia,	 bilingüe,	 de	 circulación	
mensual	 e	 curta	 vida.	 No	 1897	
participou	 na	 fundación	 dun-
ha	 comisión	 que	 puxese	 orde	

ao	 caos	 lingüístico	 imperante.	
A	 principio	 do	 século	 XX	 pediu	
á	 Banda	 Municipal	 da	 Habana	
que	 incluíse	 no	 seu	 repertorio	
cancións	 da	 súa	 Galicia,	 polo	
que	 na	 Praza	 de	 Armas,	 fronte	
ao	outrora	Palacio dos Capitáns 
Xenerais,	 era	 frecuente	 escoitar	
a	música	nostálxica	dos	galegos	
emigrados.	

Por	todo	isto	e	máis,	os	investi-
gadores	 e	 críticos	 afirman	 que	
non	 houbo	 en	 Cuba	 un	 galai-
co	 máis	 erudito	 en	 galeguis-
mo	que	Fontenla,	quen	xamais	
deixou	de	pensar	día	e	noite	en	
Galicia,	 onde	 volvería	 no	 1917	
nunha	curta	viaxe	de	ida	e	volta	
cando	o	Centro	Galego	lle	con-
fiou	a	triste	misión	de	acompa-
ñar	os	restos	do	seu	entrañable	
amigo	 e	 coetáneo,	 o	 músico	
José	Castro	“Chané”.

“Estou aforrando para retornar 
a Galicia”,	 dicíalle	 Fontenla	 aos	
amigos.	Pero	eles	sabían	que	os	
aforros	 pronto	 os	 invertería	 en	
comprar	libros	para	a	súa	esplén-
dida	 biblioteca	 sobre	 Galicia,	 a	
máis	completa	de	todas	as	fun-
dadas	polos	emigrados	en	Amé-



rica,	 cuns	 mil	 libros	 case	 todos	
sobre	o	mundo	da	galeguidade.	

Na	 Habana	 viviu	 na	 humil-
de	 casa	 da	 rúa	 San	 Lázaro		
nº	 154,	 próxima	 ao	 Centro	 Ga-
lego.	Como	era	un	obreiro,	nun-
ca	 puido	 sacar	 unha	 pasaxe	 co	
diñeiro	do	seu	salario	e	pasarse	
unha	 larga	 temporada	 en	 Ga-
licia.	 A	 sede	 de	 coñecementos	
acerca	da	galeguidade	ou	sobre	
os	 sucesos	 en	 Galicia,	 saciábaa	
lendo	os	periódicos	da	terra,	en-
riquecendo	o	seu	arquivo	ou	in-
formándose	nos	faladoiros	de	La 
Cacharrería	que	se	facían	no	café	
do	antigo	edificio	do	Centro	Ga-
lego,	así	como	no	café	El Fénix na	
Manzana	 de	 Gómez,	 tramo	 de	
Monserrate,	esquina	a	Neptuno.	

Naqueles	famosos	faladoiros,	al-
gúns	 intelectuais	 aproveitaban	
para	evidenciar	escepticismo	ou	
desgustos	 co	 poder	 da	 máxima	
institución	 galega	 en	 Cuba,	 El 
Muy Ilustre Centro Gallego,	 en-
tre	eles	Fontenla,	Manuel	Curros	
Enríquez	e	Castro	“Chané”,	carac-
terizados	por	acender	polémicas,	
iniciativas	e	soños.

Presuntamente,	a	“Chané”	e	a	Cu-
rros,	Fontenla	pediu	que	 lle	fixe-
ran	 letra	 e	 composición	 musical	
para	o	Himno	de	Galicia.	E	como	
non	 o	 fixeran,	 contactou	 con	
Pascual	 Veiga	 e	 Eduardo	 Pondal	
para	 que	 convertesen	 en	 himno	
a	 Marcha Regional Gallega	 (pre-
sentada	por	Veiga	no	certame	de	
1890).	Fontenla	estreou	o	himno	
o	20	de	decembro	de	1907,	na	ve-
lada	 artística	 literaria	 celebrada	
no	Teatro	Nacional	do	Centro	Ga-
lego	da	Habana,	en	memoria	de	
Veiga,	que	morrera	o	ano	anterior,	
co	 propósito	 de	 recadar	 fondos	
para	a	construción	do	monumen-
to	funerario	que	en	Mondoñedo	
hoxe	garda	os	 restos	do	creador	
da	mencionada	melodía.	

O	Himno	de	Galicia	foi	interpre-
tado	 antes	 na	 Habana	 que	 en	
Galicia,	 pola	 banda	 municipal,	
dirixida	 polo	 mestre	 Guillermo	
Tomás.	O	transcendental	aconte-
cemento	foi	reflexado	no	Diario 
de la Marina	e	en	toda	a	prensa	
galega	en	Cuba.	Na	actualidade,	
á	entrada	do	outrora	Teatro	Na-
cional	 do	 Centro	 Galego,	 hoxe	
Teatro	Alicia	Alonso,	existe	unha	

placa	 conmemorativa	 do	 trans-
cendental	 acontecemento	 dos	
fillos	e	fillas	de	Galicia.

O	 13	 de	 decembro	 de	 1908,	 a	
xunta	xeneral	do	Centro	Galego	
declarouno	himno	oficial	da	ins-
titución.	

Fontenla	 foi	 fundador	 das	 so-
ciedades	 Ferrol y su Comarca	 e	
de	 Unión Redencionista Gallega,	
desde	 esta	 última	 loitou	 contra	
os	 movementos	 agrarios	 que	
existían	en	Galicia,	segundo	pu-
blicara	a	Revista de Galicia	no	1911.

Como	 resultado	 das	 súas	 en-
comiables	 xestións	 a	 favor	 da	
reivindicación	de	Galicia,	contri-
buíu	 tamén	á	 fundación	 e	sos-
temento	da	Asociación Iniciado-
ra y Protectora de la Academia 
Gallega,	 presidida	 por	 Curros	
Enríquez,	 que	 cesou	 no	 1961.	
Dela,	 ocasionalmente	 foi	 vice-
presidente,	 pois	 a	 maior	 parte	
do	 tempo	 conformouse	 co	 car-
go	 de	 vogal	 e	 mensaxeiro	 dos	
avisos	para	as	reunións.

Grazas	a	este	obxectivo,	Fonten-
la	 propiciou	 a	 creación	 na	 Co-
ruña	 da	 Real	 Academia	 Galega,	
para	 a	 que	 presentou	 as	 bases	
e	 propostas	 de	 funcionamento.	
Con	 data	 de	 9	 de	 abril	 de	 1905,	
escribe	a	Murguía:	

Desde hai moitísimos anos vén 
sendo tema de constante preo-
cupación para algúns homes de 
letras da nosa patria o estable-
cemento dunha “Academia Gale-
ga”, necesidade sentidísima, hoxe 
máis que nunca,  pola acción 
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destrutora que estrañas influen-
cias van exercendo sobre a nosa 
doce lingua e sobre os costumes 
e carácter do noso pobo. Os bene-
ficios que dita academia poden 
reportar a Galicia son incalcula-
bles, e comprendéndoo así os ga-
legos residentes en Cuba, cuxos 
sentimentos altruístas e patrió-
ticos manifestáronse en tantísi-
mas ocasións, dan unha vez máis 
proba evidente do seu puro amor 
á terra en que naceron, coa idea 
xurdida nun grupo de entusiastas 
conterráneos da creación en Gali-
cia da “Academia Galega”. 

Na	Habana,	na	primeira	reunión	
da	comisión	xestora	do	proxecto	
da	Academia	Galega,	o	17	de	abril	
de	1905,	ás	nove	da	noite,	 falou	
o	 presidente	 desta,	 Curros	 Enrí-
quez,	quen	fixo	fincapé	na	nece-
sidade	 de	 recoller	 as	 voces	 que	
ten	 o	 galego	 e	 as	 palabras	 que	
figuran	 nos	 cancioneiros	 e	 do-
cumentos	 antigos;	 cualificou	 o	
idioma	galego	de	pai	do	castelán	
e	 do	 portugués.	 Seguidamente,	
Fontenla	presentou	á	comisión	o	
regulamento	sobre	o	que	debía	
rexerse	a	Academia	Galega.	

Ao	 remate	 da	 reunión,	 a	 comi-
sión	 enviou	 a	 Murguía	 unha	
carta:	

Supoñemos a vostede coñece-
dor pola prensa rexional e a da 
Illa, do propósito que anima aos 
que subscriben de promover a 
creación en Galicia dunha Aca-
demia encargada de velar pola 
conservación e perfección da 
nosa lingua, publicar a Gramá-
tica e o Dicionario da mesma, 

recoller e conservar tamén os 
monumentos dispersos de ca-
rácter arqueolóxicos e artísticos 
que poidan ser útiles á historia 
da nosa raza e do noso pobo e 
promover, en suma, cantos es-
tudos, dentro desas ordes, con-
tribúan ao coñecemento do 
noso pasado e preparar o de- 
senvolvemento científico da 
nosa rexión, elevándoa ao 
maior nivel de cultura posible.

Pouco	 despois,	 a	 dirección	 da	
Asociación	 Iniciadora,	 encabe-
zada	por	Curros	Enríquez,	pediu	
ao	 xa	 nomeado	 presidente	 da	
Academia	Galega,	Manuel	Mur-
guía,	que	Fontenla	fose	declara-
do	 académico	 correspondente	
e	 que	 un	 busto	 seu	 traballado	
en	 mármore	 fose	 colocado	 no	
salón	de	actos	da	referida	 insti-
tución	 situada	 na	 Coruña.	 O	 11	
de	 outubro	 de	 1905,	 Galicia	 in-
formou	que	a	Academia	Galega	
concedera	o	título	de	académico	
correspondente	a	Fontenla,	ade-
mais	de	socio	de	mérito,	e	que	o	
seu	 busto	 tallado	 en	 mármore	
se	colocaría	na	aula	do	ensino	do	
idioma	 de	 Galicia,	 para	 que	 to-
dos	soubesen	que	fora	Fontenla	
quen	tivo	a	idea	de	fundar	a	Aca-
demia	Galega.

Pasaron	os	años	da	xuventude	
e	 a	 dirección	 do	 Centro	 Gale-
go	 deu	 as	 costas	 a	 Fontenla,	 o	
seu	 gran	 crítico.	 Con	 todo,	 en-
comendoulle	a	misión	de	levar	
a	 Galicia	 os	 restos	 do	 músico	
Castro	“Chané”.	

No	 vapor	 Reina María Cristina,	
viaxaron	Fontenla	e	Emilio	“Cha-

né”,	fillo	do	finado,	co	traslado	do	
cadáver	á	Coruña,	onde	foron	reci-
bidos	por	un	numeroso	público,	o	
alcalde	 da	 provincia,	 Manuel	 Ca-
sas,	e	unha	ampla	representación	
dos	distintos	coros	de	Galicia.

Fontenla	 permaneceu	 dúas	 se-
manas	en	Galicia.	Visitou	Ferrol	e	
Santiago	 e	 asistiu	 ao	 enterro	 do	
poeta	Eduardo	Pondal.	Interesou-
se	pola	marcha	da	Academia,	es-
pecialmente	polo	local	desta.	O	21	
de	marzo,	deste	ano	(1917),	retor-
nou	á	Habana	e	a	revista	La Voz de 
Galicia	fíxose	eco	da	carta	de	des-
pedida	dos	dous	visitantes.	Nun-
ca	máis	puido	volver	a	Galicia.

Cando	morreu	vítima	dunha	in-
fección	nun	cordal,	pobre,	o	5	de	
decembro	 de	 1919,	 no	 Hospital	
Calixto	García	da	Habana,	El Im-
parcial	do	día	9	informou:	
“En el más cruento abandono 
expiró el Apóstol de la cultura ga-
llega, José Fontenla Leal. Fue ente-
rrado en el Cementerio de Colón 
en campo común, fosa 1, hilera 2.”
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O Museo da Emigración de Galicia
Manoel Carrete Rivera
Asesor de Emigración

O Museo da Emigración de Galicia xa é unha realidade grazas á De-
putación de Ourense, que é a promotora da resolución dunha re-
clamación histórica da diáspora galega como se plasmou en varios 
congresos. Esta nova institución terá a súa sede, segundo o Pleno 
da Deputación do 25 de novembro de 2016, no Pazo de Vilamarín, 
que foi declarado Monumento Histórico-Artístico en 1977 e ten 
unha orixe medieval.

A	 vocación	 do	 Museo	 da	 Emi-
gración	 de	 Galicia	 é	 ser	 o	 refe-
rente	no	tratamento	museístico	
do	 fenómeno	 migratorio	 gale-
go;	mostrarase,	explicarase	e	di-
fundirase	o	dito	fenómeno	nun	
modelo	 de	 museo	 dinámico	 e	
interactivo	 que	 porá	 en	 valor	
o	 patrimonio	 cultural	 da	 nosa	
diáspora.

Para	 chegar	 ao	 dito	 obxectivo	
o	museo	contará	cun	fondo	bi-
bliográfico	e	un	arquivo	propio;	
traballando	 dunha	 maneira	
interdisciplinar	 con	 fondos	 da	
emigración	galega.

Outras	 funcións	 que	 posuirá	 o	
propio	museo	serán:	
–	 Identificar,	 investigar,	 inven-

tariar	e	recompilar	material	nas	
comunidades	emigrantes	e	nas	
retornadas.
–	 Presentar	 e	 ampliar	 a	 visión	
que	se	 ten	neste	momento	so-
bre	o	fenómeno	migratorio	ga-
lego.
–	Poñer	a	disposición	dos	usua-
rios	a	hemeroteca	de	La Región 
Internacional,	 recentemente	
mercada	 pola	 propia	 Deputa-
ción	de	Ourense.
–	 Dixitalizar	 fondos	 que	 tanto	
persoas	 físicas	 coma	 xurídicas	
acheguen	á	propia	institución.
–	Facilitar	 fondos	de	documen-
tación	ou	bibliografía	a	investi-
gadores.
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–	 Colaborar	 cos	 concellos	 da	
provincia	 para	 fomentar	 expo-
sicións	temporais	para	dar	a	co-
ñecer	o	fenómeno	migratorio.

O	fenómeno	migratorio	galego	
abrangue	 un	 amplo	 campo	 de	
traballo	dende	un	individuo	ata	
unha	empresa	pasando	por	es-
colas,	 publicacións,	 asociacións	
culturais,	 asociacións	 recrea-
tivas,	 asociacións	 asistenciais,	
bancos,	 medios	 de	 transporte,	
oficios,	etc.

A	nosa	diáspora	creou	dende	o	
himno	galego,	a	bandeira,	a	Real	
Academia	 Galega	 ata	 lavadoi-
ros,	 hidroeléctricas,	 e	 máis	 de	
235	colexios	en	Galicia	por	parte	
de	asociacións	en	América.			
	
Este	 novo	 espazo	 ponse	 ao	
servizo	das	comunidades	gale-
gas	no	exterior,	xa	que	son	as	

principais	 protagonistas	 des-
te,	por	iso	facemos	un	chama-
mento	 para	 que	 toda	 a	 xente	
que	está	na	diáspora	e	queira	
achegarnos	 fotografías,	 docu-
mentos,	obxectos	e	demais	se	
poña	 en	 contacto	 connosco,	
xa	 que	 este	 Museo	 pretende	
facervos	a	todos	e	a	todas	par-
tícipes.

A	 Agrupación	 Cultural	 Galega	
Saudade,	 así	 como	 outras	 en-
tidades	 e	 persoas	 en	 Cataluña,	
xa	se	puxeron	en	contacto	con-
nosco	cedendo	cousas	para	que	
a	historia	da	nosa	diáspora	teña	
moitas	 e	 diversas	 voces,	 e	 sexa	
o	 museo	 de	 todos	 e	 todas.	 Os	
enderezos	 son	 museo.emigra-
cion@depourense.es	ou	ben,	rúa	
do	Progreso	n.º	30,	 terceiro	an-
dar,	Ourense.

O	 obxectivo	 da	 Deputación	 de	
Ourense	 é	 posicionar	 o	 Museo	
de	Emigración	de	Galicia	como	
un	 referente	 institucional	 dos	
fenómenos	migratorios.	
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A rapa das bestas de Sabucedo
Olalla Monteagudo Padín

Coma	 se	 levasen	 o	 vento	 so-
prándolles	 o	 lombo	 cruzan	 a	
porta,	frean	e	arremuíñanse	na	
circunferencia	 do	 “curro	 novo”.	
As	 pesadas	 follas	 de	 madeira	
e	 bronce	 péchanse	 ao	 entrar	 a	
última	das	bestas1.	A	xente	xún-
tase	 nos	 chanzos,	 o	 sol	 vertical	
aperta,	 os	 cabalos	 na	 area,	 os	
nenos	 apréstanse	 a	 retirar	 os	
bichos2	 para	 que	 non	 se	 man-
quen	 na	 contenda.	 Periodistas	
e	fotógrafos	fan	re-
soar	a	maquinaria:	
dous	griñóns3	mór-
dense	e	sobresaen,	
en	pé,	do	resto	das	
cabezas.	 Esa	 bes-
ta	 leva	a	marca	do 
Santo,	 apártanse	
as	 ancas	 coa	 man	
aberta,	 carreira	 e	
salto,	 está	 derri-
ba	 dela.	 Asustada,	
corre,	 salta,	 cabe-
cea,	 o	 compañeiro	
corre	 para	 alcanzar	 as	 sedas.	 O	
aloitador,	antes	cabalgando	cos	
xeonllos	e	os	pés	ben	axustados,	
agora	baixa	e	xuntos	cruzan	cos	
brazos	a	cabeza,	asen	a	mandí-
bula,	apértanse	contra	ela,	entre	
a	crina	o	queixo	cravado.	Adian-
te,	 atrás,	 loita	 a	 besta.	 No	 rabo	
un	terceiro	fai	seu	traballo,	mó-

1		Eguas
2		Poldros
3	 Macho	 das	 bestas,	 son	 os	 líderes	 das	
greas,	 tipicamente	 do	 Santo,	 aínda	 que	
haxa	cabalos	e	bestas	pertencentes	a	par-
ticulares	nelas

vese,	cambalea,	e	no	chan	cae	fi-
nalmente	 inmobilizada,	 pétrea.	
Alí	 veñen	 as	 tesoiras	 negras:	
primeiro	 as	 crinas,	 logo	 o	 rabo.	
Sóltana,	 escapa	 desconcertada,	
a	reunirse	coa	manada	que	es-
pera,	máis	liviá	do	que	viñera.

ORIXE:  
HISTORIA E LENDA
De	entre	todas	as	“rapas”	que	se	
celebran	 no	 territorio	 galego,	 a	

de	 Sabucedo	 sobresae	 por	 ser	
unha	 das	 máis	 senlleiras,	 mais	
tamén	 polo	 modo	 de	 aloitar,	
onde	os	aloitadores	inmobilizan	
as	 bestas	 sen	 máis	 axuda	 que	
o	 propio	 corpo	 e	 a	 súa	 técnica.	
Declarada	 de	 Interese	 Turístico	
Internacional	no	ano	2007,	esta	
“festa”	 celébrase	 a	 primeira	 fin	
de	semana	de	xullo	dende	me-
diados	 do	 s.	 XX,	 aínda	 que	 con	
anterioridade	 víñase	 celebran-
do	en	maio,	por	Pentecoste.

As	primeiras	referencias	históri-
cas	á	baixa	e	rapa	das	bestas	do	
monte,	 pertencentes	 ao	 Santo	
(á	 parroquia	 de	 San	 Lourenzo	
de	 Sabucedo)	 datan	 de	 1733,	 se	
ben	 non	 se	 construíu	 o	 curro	
nos	terreos	da	igrexa	até	o	1770	
a	 instancias	 da	 parroquia.	 Este	
curro	sigue	en	pé	e	restaurado,	
e	 é	 denominado	 “curro	 vello”.	
Isto	 é,	 baixábanse	 as	 greas4	 de	
gando	 cabalar	 pertencentes	

á	 parroquia	 para	
seren	 rapadas.	 Di	
Manuel	 Cabada	
no	seu	libro:	“[…] a 
Rapa. Esta signifi-
ca non sómente a 
acción de corta-las 
sedas, senón tamén 
a previa de aloita e 
inmobilización do 
bravo animal, que 
[…] ata tempos bas-
tante recentes tivo 
sobre todo unha 

finalidade práctica, en orde á 
venda, namentres que estas 
mesmas accións […] no contido 
actual desta festa un sentido 
máis simbólico e ritual […]”5

Pasando	 por	 alto	 neste	 artigo	
a	 simboloxía	 do	 cabalo	 para	 o	
mundo	 dos	 nosos	 antecesores,	
dos	 que	 queda	 constancia	 en-

4	Manada,	conxunto	de	bestas	que	andan	
ceibes	polo	monte	o	resto	do	ano
5	 A Rapa das Bestas de Sabucedo: Historia 
e Antropoloxía dunha Tradición.	 Manuel	
Cabada	Castro.	Ed.	Ir	Indo,	1982,	páxina	90



tre	 outros	 nos	 petróglifos	 tan	
abundantes	 naquelas	 terras,	 e	
cunha	 orixe	 aló	 pola	 Idade	 de	
Bronce	(para	os	profanos,	apro-
ximadamente	 hai	 3500	 anos),	
esta	 tradición	 ten	 a	 súa	 propia	
lenda.	 Conta	 a	 tradición	 oral	
que	durante	un	dos	andazos	de	
peste	 que	 asolagaron	 a	 zona6,	
dúas	 irmás	 foron	 refuxiarse	 a	
unha	 cabana	 lonxe	 da	 xente,	 e	
prometeron	a	San	Lourenzo	que	
se	 seguían	 vivas	 habían	 darlle	
á	parroquia	dous	dos	seus	ani-
mais.	 Como	 sobrevi-
visen	 a	 aquel	 andazo,	
daquelas	 dúas	 bestas	
que	 doaron	 saíu	 todo	
o	 gando	 cabalar	 que	
hoxe	 pertence	 ao	 San-
to,	e	porén,	ao	pobo.

A RAPA HOXE
Quen	quixer	asistir	ou	se	infor-
mar	 ten	 abonda	 información	
online,	comezando	pola	páxina	
da	 Asociación da Rapa das Bes-
tas	 (www.rapadasbestas.gal)	

6	A	mediados	do	s.	XVII	está	documenta-
do	 que	 un	 andazo	 do	 chamado	 mal	 das	
bullas	 devastou	 a	 bisbarra	 provinte	 do	
porto	de	O	Grove.	Para	máis	información,	
o	 libro	 anteriormente	 mencionado,	 ou	 a	
páxina	www.rapadasbestas.gal	

e	 continuando	 pola	 páxina	 de	
turismo	 de	 Galicia	 ou	 do	 Con-
cello	da	Estrada,	onde	Sabucedo	
pertence.	 Aproveitaremos,	 así	
e	 todo,	 para	 facer	 un	 pequeno	
repaso.	 Digamos	 que	 a	 rapa	 se	
divide	en	tres	partes.	

Primeiro,	o monte: logo	da	misa	
ao	albor	para	quen	quixer	aco-
llerse	á	tradición,	comézase	indo	
buscar	as	bestas	aos	montes	de	
Montouto,	 reunindo	 as	 greas	
espalladas	 no	 cerrado	 do	 Peón,	

para	 despois	 baixalas	 facendo	
cordóns	 humanos	 até	 o	 lugar	
de	Sabucedo.

O curro:	 é	 a	 parte	 máis	 coñe-
cida,	 e	 tamén	 a	 máis	 perigosa.	
Primeiro	retíranse	os	bichos	ou	
poldros	 para	 que	 non	 queden	
mancados,	 tarefa	 normalmen-
te	feita	polos	máis	nenos.	Logo,	

alóitanse	 as	 bestas	 do	 Santo	 e	
rápanse	o	sábado	e	o	domingo,	
quedando	o	luns	para	acurrar	as	
bestas	 dos	 particulares.	 Tamén	
se	fai	seguimento	dos	animais	e	
desparasitacións.

A festa: como	en	Galicia	sempre	
temos	escusa	para	armar	unha	
festa	 rachada,	 na	 rapa	 non	 po-
día	 faltar	 tempo	 e	 sitio	 para	 a	
foliada.	 Principalmente	 na	 car-
balleira	 do	 Campo	 do	 Medio	
pódese	 desfrutar	 de	 pasarrúas,	
orquestras	 e	 grupos	 folk	 (uns,	
e	 outros	 non)	 cunha	 carteleira	
que	crece	cada	ano.	Por	suposto,	
non	faltarán	bares,	polbeiros	ou	
“stans”	de	produto	galego	(pero	
non	só),	e	atraccións	para	os	ne-
nos.	 Ninguén	 ha	 ter	 tempo	 de	
se	 aburrir,	 nin	 ha	 de	 morrer	 de	
fame	ou	sede.

Para	 despedirnos,	 un	 recorda-
torio.	 O	 cabalo	 galego	 é	 unha	
parte	do	noso	patrimonio	inma-

terial,	 son	 valor	
engadido	 e	 parte	
da	 ecoloxía	 dos	
nosos	 montes,	
eses	 que	 arden	
cada	ano.	Son	be-
los,	 bravos	 e	 no-
bres	 animais,	 non	
feitos	 para	 esta-

ren	atados	ou	trabados,	nin	para	
que	 se	 lles	 manque	 sen	 razón.	
Que		lles	acorde	o	Negro7.

7		Moitos	animais	foron	mortos	cruelmen-
te	nos	últimos	anos,	moitas	veces	por	inva-
diren	terreos	agrarios	inda	cando	se	puide-
se	ter	amañado	sen	necesidade	de	causar	
prexuízo	 ás	 bestas.	 Aquí	 quedan	 algúns	
artigos	por	se	o	lector	o	quixese	consultar:	
https://goo.gl/ub8s5U	 (FARO	 DE	 VIGO)	 ;	
https://goo.gl/pD1eot	(FARO	DE	VIGO).	
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A maxia do Arde Lucus
Julio Méndez Menéndez de Llano

Non moito tempo despois de co-
mezar o século XXI, nace na cida-
de de Lugo unha iniciativa que 
ten moito que ver coa fundación 
romana de Lucus Augusti.

Arde Lucus	 é,	 cada	 vez	 máis,	
unha	 festa	 de	 recreación	 dun	
tempo	no	que	conviviron	os	ro-
manos	que	se	apousentaron	en	
Lucus	e	os	castrexos,	os	nativos	
das	aldeas,	dos	castros.							
	
Co	 inicio	 do	 Arde Lucus	 foron	
aparecendo	 varias	 asociacións	
de	 lugueses	 que	 deron	 vida	 á	
festa.	Tódalas	 asociacións,	 ano	
a	 ano,	 tentan	 a	 fidelidade	 na	
recreación	histórica.	Cada	unha	
delas	 ten	 un	 espazo	 no	 Arde 
Lucus,	cada	unha	delas	axeita	a	
indumentaria	 á	 que	 se	 utiliza-
ba	no	ano	26		d.	C.,	data	na	que	

se	calcula	a	fundación	de	Lucus 
Augusti.
	
Na	 festa	 participan,	 ademais	
das	 asociacións,	 os	 lugueses,	
moitos	 centos	 deles,	 caracte-
rizándose	 de	 romanos	 ou	 cas-
trexos,	 dependendo	 das	 súas	
prioridades.	 A	 festa	 está	 chea	
de	 actos,	 de	 animación	 nas	
rúas,	 de	 desfiles	 dos	 soldados	
romanos,	 do	 senado	 co	 empe-
rador,	de	loitas	entre	romanos	e	
castrexos,	do	circo	romano,	dos	
ritos	 diferentes,	 bautizos	 e	 vo-
das	celtas,	ofrendas	aos	deuses,	
sesións	do	senado,	das	estuda-
das	costumes	das	vestais...
	
Un	 dos	 días	 da	 festa,	 tódalas	
asociacións	 participantes	 no	
Arde Lucus	 fan	un	recorrido	ao	
redor	 da	 Muralla	 Romana,	 a	
única	 que	 se	 conserva	 na	 súa	
totalidade	 e	 que	 está	 declara-
da	Patrimonio	da	Humanidade.	
Miles	 de	 lugueses	 e	 visitantes	

son	os	convidados	de	honra	do	
desfile.
	
Tres	días	de	celebración,	de	re-
creación	 histórica	 dunha	 cida-
de	 coa	 orixe	 romana.	Tres	 días	
de	participación	moi	numerosa	
de	lugueses	que	se	caracterizan	
e,	xa	cada	ano	máis,	visitantes	
que	se	xuntan	no	Arde Lucus.
	
A	organización	está	centraliza-
da	no	Concello	de	Lugo,	e	dáse	
participación	a	 tódalas	asocia-
cións	que	coas	súas	opinións	e	
experiencia	 contribúen	 	 a	 me-
llorar	 cada	 ano	 o	 desenvolve-
mento	da	festa.
	
Hai	 que	 subliñar	 que	 nestes	
poucos	anos	de	vida	o	Arde Lu-
cus é	 xa	 unha	 festa	 declarada	
de	Interese	Turístico	Nacional.
	
E	 como	 crítico	 das	 cousas	 nas	
que	participo,	teño	que	indicar	
que,	 desde	 o	 meu	 parecer,	 so-
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bra	no	Arde Lucus algún	prota-
gonismo	 político	 persoal,	 pero	
desaparecerá	 en	 breve;	 tamén	
haberá	que	ser	un	pouco	máis	
estritos	 coa	 recreación	 históri-
ca,	dando	ás	diversas	colectivi-
dades,	romanas	ou	castrexas,	o	
verdadeiro	papel	que	realmen-
te	tiñan	naquel	tempo.
	
De	 calquera	 xeito,	 penso	 que	
Lugo	 sempre	 merece	 unha	 vi-
sita.	 A	 Muralla	 Romana,	 na	
que	 se	 pode	 camiñar	 polo	 seu	
adarve,	de	máis	de	dous	quiló-
metros;	 as	 termas	 romanas;	 a	
Catedral	 do	 século	 XII	 coa	 ex-
posición	permanente	do	Santí-
simo;	a	boa	cociña;	o	bo	xantar	
(e	para	comer	Lugo...);	os	bares	

e	o	tapeo;	as	rúas	tranquilas;	a	
boa	 disposición	 dos	 lucenses	
cos	 visitantes;	 e	 moitas	 outras	
razóns	 que	 poderán	 ir	 descu-
brindo	persoalmente.

Así	 que,	 quedan	 convidados	 a	
facernos	unha	visita:	ao	Arde Lu-
cus	no	mes	de	xuño,	ou	a	Lugo	
en	calquera	época	do	ano.	Non	
lles	vai	pesar.	Agardámolos.
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Galicia	 é	 unha	 terra	 de	 emi-
grantes.	 Das	 súas	 aldeas,	
hoxe	 deshabitadas	 ou	 cu-
nha	poboación	avellada,	che-
gamos	 a	 Barcelona	 moitos	
galegos	 que	 deixamos	 atrás	
unha	 forma	 de	 vida	 moi	
dura,	 pero	 tamén,	 dalgunha	
maneira,	 a	 nosa	 identidade	
como	pobo.	

As	 entidades	 galegas	 nace-
ron	 da	 necesidade	 de	 ter	 un	
espazo	 onde	 manter	 viva	 a	
nosa	 cultura,	 as	 nosas	 tradi-
cións	e	a	nosa	 lingua	nunha	
terra	que	nos	era	allea	a	nós,	
primeira	 ou	 segunda	 xera-
ción	de	emigrantes,	pero	que	
non	o	sería	para	os	nosos	fi-

llos	 ou	 netos,	 xa	 integrados	
nela.

Entre	esas	entidades,	o	día	25	
de	setembro	de	1982	inaugu-
rábase	no	barrio	do	Carmelo	
a	 Agrupación	 Cultural	 Ga-
lega	 Saudade.	 A	 idea	 xorde	
dun	grupo	de	23	mozos	e	mo-
zas	galegos	que	emigraran	a	
Barcelona.	 A	 entidade	 nacía	
cuns	 obxectivos	 moi	 claros:	
promover	e	difundir	a	cultu-
ra,	lingua	e	tradicións	de	Ga-
licia,	 fomentándoas	 e	 sendo	
os	 seus	 máximos	 expoñen-
tes	en	Cataluña.	

Os	inicios	foron	duros	porque	
estaba	 todo	 por	 facer,	 pero	

con	moito	esforzo	e	cunha	in-
tensa	actividade	conseguiuse	
o	 recoñecemento	 das	 admi-
nistracións	 e	 aumentar	 de	
forma	considerable	o	número	
de	socios,	cousa	que	fixo	que	
no	 ano	 1985	 xa	 se	 empezase	
a	 pensar	 en	 mercar	 un	 local	
propio.	Conseguíase	en	agos-
to	do	86	grazas	á	aportación	
monetaria	de	cada	un	dos	so-
cios.	

Saudade	 convertíase	 así	 na	
primeira	 e	 única	 entidade	
galega	en	Cataluña	con	sé	en	
propiedade.

Desde	 os	 seus	 inicios	 e	 ao	
longo	 destes	 35	 anos,	 todos	
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os	 socios	 colaboramos,	 en	
maior	ou	menor	medida,	para	
levar	 adiante	 este	 proxecto	
común	que	é	Saudade.	Moitos	
deixáronnos	 no	 camiño:	 vaia	
unha	 agarimosa	 lembranza	
para	todos	eles.

O	 grupo	 folclórico	 foi	 o	 pun-
tal	da	entidade	nun	primeiro	
momento,	 pois	 despois	 Sau-
dade	foi	abarcando	outros	ei-
dos,	como	o	social	e	o	cultural.	
Con	todo,	o	grupo	de	música	e	
danza	sempre	foi	algo	moi	re-
presentativo,	cunha	traxecto-
ria	ascendente	desde	os	seus	
inicios	resultado	dos	esforzos	
diarios,	da	constancia,	da	dis-
ciplina	e	do	sacrificio	persoal	
de	todos	os	seus	integrantes.

Ampliando	 a	 oferta	 artística	
da	 entidade,	 fundouse	 o	 Co-
ral	 Saudade	 a	 mediados	 dos	
anos	 noventa.	 Levan	 partici-
pado	en	moitos	actos	do	noso	
centro	 e	 en	 mostras,	 concur-
sos,	 encontros,	 festas	 ou	 in-
tercambios,	 colaborando	 co	
Ajuntament	 de	 Barcelona,	 co	
Districte	 d’Horta-Guinardó,	
con	 outros	 grupos	 corais	 ou	
en	actuacións	particulares.

O	día	16	de	decembro	decidi-
mos	 celebrar	 o	 XXXV	 aniver-
sario	 cunha	 exhibición	 dos	
seus	 dous	 piares	 artísticos.	 A	
banda	 de	 Saudade,	 dirixida	
por	 Samuel	 Carnero,	 inter-
pretou	 por	 primeira	 vez	 Pil-
grim sunrise,	e	as	tradicionais	
Baixando para a Salgueria,	
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Muiñeira de Piornedo,	 Paso-
doble do Berbés e	a	Danza do 
Antroido de San Adrián de Co-
bres.	

Un	 emotivo	 Alfonso	 Rodrí-
guez,	 un	 dos	 mellores	 gai-
teiros	 que	 pasaron	 pola	 en-
tidade,	 homenaxeaba	 coa	
Muiñeira de Chancelas ao	pri-
meiro	 profesor	 que	 veu	 des-
de	 Galicia,	 Nazario	 Moxenas	
Iglesias,	de	quen	aprendeu	a	
peza;	lembrou	tamén	ao	pri-
meiro	profesor	da	entidade	e	
socio	 fundador,	 Manuel	 Ló-

pez,	que	completou	o	terceto	
tocando	o	bombo.

Pola	 súa	 parte,	 o	 grupo	 de	
baile,	 dirixido	 por	 Manolo	
Botana,	 exhibiuse	 con	 catro	
danzas:	 Xota de Boimorto,	
Xota de Marazoi,	 Muiñeira 
Mariñana	 e	 a	 elegante	 Mui-
ñeira de Chantada.

Despois	 da	 lingua,	 e	 xunto	
coa	música	e	o	baile,	o	traxe	
rexional	 representa	 a	 maior	
manifestación	da	identidade	
dun	 pobo.	 Dende	 os	 inicios	

da	entidade,	as	socias	elabo-
raron	os	diversos	traxes,	con-
tando	coa	axuda	das	rapazas	
e	 dos	 rapaces	 para	 poñer	 a	
pedrería.	 O	 esforzo,	 tanto	
económico	 como	 humano,	
de	 todos	 eles	 e	 a	 axuda	 de	
profesionais	 que	 viñeron	 de	
Galicia	 para	 asesorar	 fai	 po-
sible	que	hoxe	contemos	cun	
vestiario	 de	 gran	 riqueza	 e	
diversidade,	 que	 se	 aprovei-
tou	para	amosar	a	todos.

Na	 festa	 non	 faltou	 o	 toque	
de	 humor	 aportado	 polo	
Apalpabarrigas,	 que	 foi	 re-
partindo	 castañas	 entre	 ne-
nos,	artistas	e	público.

Como	 non	 podía	 ser	 doutra	
maneira,	o	Coral	Saudade	pe-
chou	 o	 acto	 con	 panxoliñas	
típicas	 do	 Nadal:	 Una pan-
dereta suena, Noite de paz, A 
Belén vinde pastores, Ojos de 
cielo, Adeste fidelis, Brindis	 e	
Joia en el món.



MENÚ DIARIO
COCIÑA GALEGA E MEDITERRÁNEA

ESPECIALIDADE EN CARNES E MARISCOS

AMPLO SALÓN PARA TODO TIPO DE CELEBRACIÓNS
RESERVAS: 93 429 13 13

BAR-RESTAURANTE  
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FESTAS OFICIAIS 

Cada	17	de	maio,	Día das Letras Galegas,	Galicia	honra	as	súas	Letras	e	a	súa	Lingua.	Desde	as	entidades	
galegas	realízanse	varias	actividades	relacionadas	con	esta	data	tan	sinalada,	e,	como	non	podía	ser	dou-
tra	maneira,	en	Saudade	tamén	se	quixo	homenaxear	a	figura	de	Carlos	Casares,	gran	narrador,	ensaísta,	
articulista	de	prensa,	editor	e	dinamizador	cultural	e	tamén	gran	promotor	e	defensor	do	uso	do	galego,	
especialmente	entre	os	máis	novos.

 A CONFERENCIA
A	conferencia	sobre	o	personaxe	que	elixe	a	Real	Aca-
demia	 Galega	 é	 unha	 constante	 desde	 os	 inicios	 de	
Saudade.	Nesta	ocasión	contamos	coa	Sra.	Mª	Xesús	
Lama	López,	profesora	titular	de	Literatura	galega	na	
Universitat	de	Barcelona,	que	nos	veu	a	falar	da	obra	
de	Carlos	Casares.	A	conferencia	 incluíu	a	 lectura	de	
“O xogo da guerra”	e	un	audio		dun	relato,	feito	polo	
mesmo	Casares.	A	proxección	de	varias	fotografías	do	
autor	completaron	a	actividade.	

A EXPOSICIÓN 
Aproveitando	o	material	de	promoción	que	propor-
ciona	 a	 Secretaría	 Xeral	 da	 Emigración,	 preparouse	
unha	exposición	sobre	o	homenaxeado,	 resaltando	
tamén	os	libros	del	que	se	poden	encontrar	na	biblio-
teca	da	entidade.

O CONCURSO 
Relacionado	 coa	 Festa	 das	 Letras,	 hai	 poucos	 anos	
empezouse	a	organizar	un	Concurso de Relato Curto,	
e	 este	 ano	 tamén	 de	 Poesía,	 en	 galego.	 O	 obxectivo	
da	actividade	é	contribuír	á	normalización	do	galego		
en	todos	os	niveis.	Queremos	concienciar	que	temos	
unha	lingua	na	que	se	poden	expresar	tamén	por	es-
crito	os	sentimentos	e	sensacións.	
	

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS 



31

O RECUNCHO 
DOS SOCIOS

O	Día	de	Galicia	é	outra	das	festas	tradicionais	de	máis	relevancia	entre	os	centros	galegos.	É	un	día	no	
que	o	folclore	ten	unha	significación	especial,	porque	a	música	é	unha	das	manifestacións	da	identidade	
dun	pobo.	Na	nosa	entidade	tivemos	unha	xornada	moi	festiva	con	motivo	deste	día	tan	sinalado.

MÚSICA  E BAILE TRADICIONAL
Contamos	coa	actuación	dos	alumnos	da	escola	de	
musica	e	tamén	do	grupo	de	veteranos,	que	ensaia	
todas	 as	 semanas	 para	 mellorar	 os	 seus	 coñece-
mentos.	 Escoitamos	 participación	 de	 solistas	 en	
gaita	e	saxo,	e	diversas	agrupacións	de	instrumen-
tos.
O	grupo	dos	pequenos,	vestidos	cos	traxes	de	uso	
cotián	tradicionais	ofreceunos	unha	muiñeira,	que	
encantou	a	todos	os	asistentes.		

CORAL SAUDADE
O	 Coral	 Saudade	 participou	 con	 cancións	 tradicio-
nais:	Non che canto por cantare, Catro vellos mariñei-
ros, A cega de Ouselle, Andar miudiño, Os cregos e os 
taberneiros e	as	cancións	Muiñeira do Santo Amaro, 
Troula de Campaño, Tú gitana	e	Cantiga de Falván	coa	
sorpresa	dunha	actuación	conxunta	co	grupo	de	mú-
sica	tradicional.

CONCURSO DE DEBUXO
Para	fomentar	a	participación	dos	máis	pequenos	
nas	actividades	da	entidade,		convocouse	un	con-
curso	de	debuxo	infantil	co	tema	“Galicia”.	Os	tra-
ballos	finalistas	foron	expostos.

O DÍA DE GALICIA
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FESTAS TRADICIONAIS RECUPERADAS  

Durante	os	35	anos	que	celebra	a	entidade,	moitas	actividades	lúdicas	foron	constantes	desde	os	seus	
inicios:	o	Entroido,	San	Xoán,	o	Magosto,	a	Festa	da	Empanada	e	a	celebración	de	Fin	de	Ano.	Hai	un	par	
de	anos,	animados	pola	repercusión	que	tamén	teñen	na	nosa	terra,	incorporáronse	tres	máis.	Son	festas	
abertas	a	todos,	pero	na	que	os	nenos	son	os	verdadeiros	protagonistas.

	

OS MAIOS
Nesta	 festa	 de	 exaltación	 da	 natureza,	 os	 máis	
pequenos	 son	 os	 que	 decoran	 o	 Maio.	 Laranxas,	
limóns,	 ovos,	 calas,	 rosas,	 pampillos	 e	 margaritas,	
todos	eles	de papel,	utilízanse	para	adornar	a	estru-
tura	do	Maio,	ao	redor	do	cal	se	realizan	as	posterio-
res	actividades	e	xogos.	A	nosa	música	ten	un	peso	
importante	na	celebración,	e	a	banda	de	veteranos	
ofrece	unha	peza	tras	outra	invitando	ó	baile.

O SAMAÍN
Unha	 reivindicación	 da	 nosa	 festa	 fronte	 ó	 estendi-
do	 Halloween.	 Unha	 festividade	 asociada	 ó	 Magos-
to,	que	mostra	respecto	polos	defuntos	e	conecta	co	
mundo	das	ánimas.	Os	nenos	veñen	disfrazados	e	ata	
algún	maior	se	atreve	a	caracterizarse.	Este	ano	con-
tamos	cun	espectáculo	de	maxia	que	fixo	as	delicias	
de	todos.	

O APALPABARRIGAS
É	a	incorporación	máis	recente	dentro	das	activida-
des	que	oferta	a	entidade.	A	aparición	deste	perso-
naxe	nun	acto	que	se	realice	a	finais	de	ano	é	unha	
sorpresa	para	grandes	e	pequenos.	Coa	complicida-
de	dos	pais,	o	Apalpabarrigas	sabe	se	os	nenos	co-
men	de	todo	e	recoméndalles	que	así	o	fagan	para	
ser	tan	grandes	e	fortes	coma	el.

OS MAIOS, O SAMAÍN E O APALPABARRIGAS
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• CICLO DE CONFERENCIAS E MESAS REDONDAS
Sobre	a	saúde,	un	tema	que	interesa	moito,	tivemos,	no	primeiro	trimestre,	“A diabetes”	e	“As 
catro estacións da saúde”,	as	dúas	conferencias	que	puidemos	ouvirlle	ao	Dr.	Carlos	Paytubí.	

En	marzo	contamos	coa	colaboración	do	Cos	dos	Mossos	d’Esquadra	da	Àrea	Bàsica	Policial	
d’Horta-Guinardó,	que	nos	presentaron	“Consellos de seguridade na casa, na rúa, nas com-
pras e na entidade bancaria”.

“Galicia: tradición e camiño cara a modernidade”,	é	o	suxestivo	título	da	conferencia	que	im-
partiu	o	Secretario	Xeral	da	Emigración,	Ilmo.	Sr.	Antonio	Rodríguez	Miranda,	o	día	1	de	abril,	que	
nos	veu	falar	do	traballo	que	se	fai	desde	a	Xunta	de	Galicia	para	termos	un	país	moderno	sen	
deixar	de	lado	as	nosas	tradicións.

O	día	22	do	mesmo	mes,	a	Sra.	Matilde	Pepín	Fernández,	colaboradora	habitual	na	nosa	revis-
ta,	ofreceunos	a	conferencia	“O noso nobel Camilo José Cela no seu centenario”,	aportando	
uns	datos	moi	interesantes	do	célebre	escritor	na	súa	relación	con	Galicia.

No	mes	de	decembro,	tamén	tivemos	unha	visita	do	Exmo.	Sr.	Alberto	Núñez	Feijóo,	presiden-
te	da	Xunta	de	Galicia,	que	se	reuniu	cos	presidentes	doutras	entidades	galegas.

COUSIÑAS DESTE ANO

COUSIÑAS DESTE ANO



34

O RECUNCHO 
DOS SOCIOS

• CONCERTOS 
A	música	que	se	fai	en	Galicia	sempre	é	unha	referencia	para	nós,	especialmente	a	de	carácter	
tradicional.	O	30	de	setembro	asistimos	ó	concerto	do	grupo	Taghaitaí,	que	enriqueceron	a	súa	
actuación	coa	colaboración	e	participación	de	músicos	e	bailaríns	saídos	do	público.	
O	canto	coral	tamén	ten	eco	na	nosa	entidade,	onde	ensaia	o Coral Saudade.	Así,	convidamos	ao	
Orfeón de O Carballiño,	que	nos	ofreceu	un	concerto	o	día	14	de	outubro.	

• MOSTRA DE CULTURA POPULAR E TRADICIONAL
Entre	as	actividades	que	se	organizan	contando	con	outras	entidades	da	cidade,	cabe	salientar	
a	Mostra de Cultura Popular e Tradicional que	tivo	lugar	o	día	25	de	novembro.	
O	interese	en	amosar	un	anaquiño	do	noso	folclore,	levounos	a	invitar	a	outros	grupos	de	cul-
tural	popular	e	tradicional	que	teñen	o	noso	mesmo	obxectivo:	manter	e	promover	a	cultura	e	
as	tradicións	que	lles	son	propias.	
Contamos	coa	participación	do	andaluz	Centro Cultural García Lorca,	do	Esbart folklòric d’Horta, 
que	representou	a	Catalunya,	e	do	Hogar Extremeño de Barcelona.	Como	non	podía	ser	doutra	
maneira,	o	grupo	folclórico	de	Saudade	deixou	constancia	do	noso	patrimonio	cultural	exhibin-
do	música,	baile	e	traxes.

O	Coral	Saudade	tamén	participou	no	acto	enchendo	os	minutos	dun	pequeno	intermedio	que	
se	fixo	necesario.	Por	deferencia	aos	distintos	grupos	que	actuaron,	cantou	nas	tres	linguas:	Os 
cregos e os taberneiros,	Con el trípili,	e	El meu avi.	
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• SAÍDAS CULTURAIS
No	mes	de	febreiro	fomos	visitar	
con	 guía	 a	 Ermida	 da	 Mare	 de	
Déu	 de	 Montserrat	 en	 Montfe-
rri.	 Pareceunos	 interesante	 por	
ser	unha	obra	do	arquitecto	mo-
dernista	Josep	Maria	Jujol,	discí-
pulo	 de	 Gaudí,	 que	 a	 construíu	
imitando	as	formas	da	montaña	
de	Montserrat.	

En	 xuño	 puidemos	 coñecer	 me-
llor	 dúas	 poboacións	 da	 Costa	
Brava:	 Cadaqués,	 que	 percorre-
mos	 seguindo	 as	 explicacións	
dunha	guía,	e	Empuriabrava,	polas	canles	da	cal	paseamos	en	barco.
No	mes	de	novembro	viaxamos	ata	a	montaña	de	Montserrat	con	motivo	da	irmandade	entre	
o	Apóstolo	Santiago	e	a	Moreneta,	acompañando	ó	Centro	Galego	no	seu	aniversario.
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CONCURSO DE POESÍA

GALICIA  
Contemplando	a	túa	paisaxe

desde	unha	montaña,
ao	ver	o	que	admiraban

os	meus	ollos
o	corazón	me	dicía:

“Que	bonita	é		Galicia,
terra	prodixiosa,

camiñes	por	onde	camiñes
sempre	a	encontrarás	fermosa”.

Respirando	o	aire	fresco
deses	grandes	montes...

as	praias	de	fina	e	diversa	area,
os	grandes	pazos....

Os	que	son	de	aquí	a	queren,
respéctana	os	de	fóra

e	admírana	os	que	veñen.
Todo	o	mundo	a	venera.

¡Galicia,	como	che	quero!

GAÑADOR: ANTONIO VALIÑO

CONCURSO DE RELATO CURTO
modalidade infantil

AS NENAS  QUE  
COMERON AS UVAS  
Un	día	viñeron	a	Galicia	dúas	rapazas	que	se	chamaban	
Alba	e	Laura.	Foron	a	unha	montaña	onde	había	moitas	

cepas	de	uva	negra	e	coméronse	un	acio	de	uvas,	era	moi	
bo	e	estaba	súper	doce.	Despois,	unha	señora	díxolles	

que	esas	uvas	eran	do	señor	que	facía	os	mellores	viños	
de	toda	Galicia	e	que	estaban	na	Ribeira	Sacra.	Elas	tiñan	

o	pracer	de	estar	na	mellor	terra	do	mundo.

GAÑADORA: LAURA ARTIGAS (8 ANOS)
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CONCURSO DE RELATO CURTO
modalidade adultos

NICOLASA  
Fai	douscentos	anos,	o	acceso	á	educación	era	un	privilexio	reservado	a	
uns	poucos,	e	as	mulleres	tíñano	moito	máis	difícil,	pero	sempre	había	
algunha	que	con	forza	e	tesón	lograba	abrirse	camiño	na	vida.
Nicolasa	era	unha	desas	mulleres.	Atopei	o	personaxe	rebuscando	en-
tre	vellos	papeis,	e	ela	foi	a	que	máis	me	chamou	a	atención.	Ao	ver		
todas	as	propiedades	que	conseguira	acumular,		nunha	época	en	que	
á	muller	impúñanselle	as	decisións	do	pai,	do	marido…		entráronme	
ganas	de	saber	cousas	dela.
Naceu	alá	polo		ano	1800	nos	montes	de	Ourense	próximos	a	Portugal,	na	zona	do	
Couto	Mixto.	Estaba	afeita	ao	frío,	ao	aire	libre,	e	aínda	que	non	sabía	ler	nin	escribir		dominaba	o	mundo	
das	herbas	e	era	sabia	en	natureza,	cunha	mente	áxil	e	unha	memoria	prodixiosa.	O	feito	de	estar	no	
Couto	Mixto	permitíalle	gozar	dunha	liberdade	que	non	coñecían	noutros	lugares,		os	homes	e	mulleres	
tiñan	os	mesmos	dereitos	en	canto	a	herdanzas;	a	rebeldía	que	se	respiraba	na	zona,	pois	tiñan	as	súas	
propias	leis	á	marxe	das		do	Estado,	traspasouse	ao	seu	carácter.	Creceu	a	forza	de	traballo,	e	con	apenas	
vinte	anos	decidiu	que	era	hora	de	cambiar	de	aires.	Casou	e	cambiou	de	aldea	e	achegou		á		nova		familia	
animais,	posesións	e	diñeiro	que	conseguira	vendendo	parte	do	capital	que		recibira	do	seu	pai.	Non	foi	a	
típica	muller	ao	uso,		a	pesar	de	vivir	na	casa	do	seu	sogro,		foi	ela	a	que	se	converteu	no	pilar	da	familia.
É	unha	mágoa	non	dispor	dunha	fotografía,	pero	cos	documentos		de	que	dispoño	non	podo	máis	que	
imaxinarma	como	unha	muller		alta	e	recia,	que	non	só	se	impuña	aos	homes	co	seu	carácter	senón	ta-
mén	coa	súa	presenza	física.	Coñecín	a	algunha	das	súas	bisnetas	e	probablemente	se	asemellasen	a	ela,	
xa	maior	con	algúns	quilos	de	máis	pero	conservando	a	súa	figura	impoñente,	pero	tamén	a	súa	rudeza	
e	un	punto	de	picardía	coqueta,	o	seu	pelo	branco	longo	até	a	cintura	recollido	nun	rodete,	que	peitea	
con	mimo	cada	noite.	Ata	que	a	enfermidade	llo	impediu	ela	sempre	estivo	en	movemento,	dando	ordes	
a	calquera	que	estivese	ao	seu	redor.	
O	obxectivo	que	se	marcou	na	súa	mocidade	de	ter	un	lugar	principal	nun	mundo	de	homes,	conseguiu-
no	sobradamente.	Era	controladora	e	temida.	Nicolasa	convértese	cos	anos		na	nai	e	dona	de	todos	os	
que	estaban	na	súa	órbita,	foi	un	dereito	que	se	gañou.		
Dada	a	importancia	das	terras	no	medio	rural,	ela	encargouse	de	multiplicar	o	capital	familiar,	pero	sem-
pre	no	seu	nome,	tal	como	testemuñan	as	escrituras	conservadas.	Non	hai	escrituras	de	compra	a	nome	
do	seu	marido	Fernando,	todas	pertencen	a	Nicolasa.	Cando	alguén	necesitaba	diñeiro		sabía	que	podía	
acudir	a	ela,	porque	sempre	estaba	disposta	a	comprar.
Á	morte	do	seu	sogro,	este	deixa	claro	no	testamento		que	parte	do	capital	familiar	correspóndelle	a	ela	
en	función	do	achegado	á	familia	no	seu	día,	hai	unha	admiración	e	un	respecto	cara	á	figura	desa	muller.
Ela	non	sabía	ler	pero	facilitou	unha	educación	aos	seus	fillos:	os	tres	sabían	ler	e	escribir,	redactaban	
contratos	e	documentos	de	compra	e	venda,	levaban	preitos	cando	era	necesario,	que	era	a	miúdo,	mes-
mo	entre	eles.
Así	mesmo	ao	chegar	a	unha	idade	e	caer	enferma	imponse	o	seu	realismo,	e	decide	facer	testamento	e	
continuar	así	impondo	a	súa	vontade.	Os	seus	fillos	xa	eran	maiores	e	dispuñan	da	súa	propia	vida,	pero	
ela	decide	a	repartición	dos	bens,	favorecendo	ao	favorito,	ao	que	máis	se	parece	a	ela.	Pero	os	seus	fillos	
non	só	herdaron	bens,	senón	o		peso	moral	que	tiña	a	súa	nai	na	contorna.

GAÑADORA: ADELA TRIGO
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GAÑADORA: IRIA SIMÓN  (8 ANOS)

CONCURSO DE DEBUXO
Tema: “Galicia” 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
PARA A REVISTA SAUDADE

As	fotografías	máis	votadas	
foron	“Canón	do	Sil”	de	Enrique	

Sabaté	e	“Galicia	e	as	súas	
casas”	de	Mª	José	Guillén.

Felicidades	aos	dous	e	o	
agradecemento	a	todos	os	que	

participaron.





Se aínda non es socio de Saudade, achégate a 
coñecer a nosa oferta de actividades.

Saudade é un lugar no que te sentirás coma na 
túa casa. Un lugar onde xuntarse, divertirse, 

participar e celebrar os días especiais.
¡Esperámoste! 


