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Prezados socio/as e amigos/as:

Denovo agroma a revista "Carballeira", coma àrbore que enche as súas pónlas do traballo que o longo
do ano ven desenvolvendo a nosa entidade .

No 201 7 cumprianse 80 anos da fundación do primeiro Centro Galego en Castel ló, este 201 8 denovo
estamos de cumple, 25 anos do rexurdimento da galeguidade, son moitas a vivenzas que vivimos
moitos de nós, naqueles primeiros tempos, a miña persoal, foi o acollemento coma un fi l lo orfo acabado
de chegar a cidade, nunha entidade que estaba dando os seus primeiros folgos.

Recen chegado do Ferrol, nunha terra que me era allea, tiven a sorte de atopar unha famil ia que me
aocolleu cos brazos abertos, e na que me sentin un mais dende os primeiros intres.
Non tardei moito en incorporarme as tarefas da asociación, no seo da súa directiva, traballo que inda
manteño a dia de hoxe, se cabe, con maior responsabil idade.

Aqueles encontros famil iares nos serans dos venres, na sede alugada da rúa Sagrada Famil ia, onde
compartiamos xantar e cantares, foi xermólo de amistades. O fronte o amigo e Presidente, José Luis Calle, xestor incombustible,
foì os poucos facendo realidade esta nova andaina, non sen dificultade, xa que a falta de cartos, facia que o pouco que
xuntasemos, se nos fose no mantemeto do local ( aluger, auga, luz, tfno). José Luis, tiña claro que o futuro da asociación,
pasaba por ter instalacions propias, e nesa teima, foi de implicarnos a todos, e o froito, foi a adquisición do local de Perez Dolz 9,
sede da entidade, traballo fisico no desentul lo, ase como outros menores, hipoteca, aportacions de socios, e coma non, a axuda i
empeño persoal de D. Fernando Amarelo (QEPD) dende a Xunta de Galicia, fixo que esa ilusión chegase a bo porto.
Hoxe, disfrtutamos de novas instalacións, cedidas polo Concello de Castel ló, o que nos derón unha nova vital idade no
desenvolvemento de actividades, que sin elas, serian irreal izables.
Non podemos esquecer os socios e famil iares que xa non estan o noso carón, pero que forón parte imprescendible, e
importante, na consecución deste proxecto, e que sempre estaràn na nosa lembranza, grazas sempre.

Os presidentes, que en distintas etapas, foròn quen de guiar este navio, facendo co seu esforzo e bo facer, que o Centro Galego
de Castel ló, sexa, unha das entidades culturais senl leiras nesta cidade, e referente coma Centro Rexional.
Grazas a Pepa Otero Castiñeira, iniciadora da andaina, José Luis Calle Garcia, alma mater e fonecedor da entiade, i Ana
Hernandez Otero, altruista mantedora das tradicions, a todos, grazas por facer camiño.

No me cabe mais que agradecer a cada un, o esforzo persoal, de participación e continuidade como socios do Centro, sen todos
vòs, non teria sentido, darl le a benvida os novos asociados e famil ias, e unha grande aperta os que por diversas razons decidirón
causar baixa, desexarl le o mil lor, e reiterarl le 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 Castel lón " O Aturuxo".
unha grande aperta.

Xosé Filgueira Fernández
Presidente

Saúdo Presidente do Centro Galego
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ANA ROMANÍ

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO CULTURAL 2018

"Xente de Noia musico e poeta ... . . . . . . . . . . . . . . . ."

Ana Romaní Blanco (Noia 1962), vive a súa infancia rodeada dun ambiente culural e
músical, súa naí Ana Blanco, sera quen de inculcar a fi l la o amor pola poesia. Desde moi
nova, participa en iniciativas de dinamización cultural en Noia: Grupo de teatro afeccionado
"Tiruleque", creación da revista artesanal Carabela de Xeada cun número dedicado a María
Mariño (1 983), creación da Asociación Cultural Catavento de Noia (1 983), xunto co bardo
Anton Aviles de Taramancos e o mestre Pepe Agrelo. Noia é on fervedoiro de cultura, Ana
non vai ser al lea a eses movimentos, dos que participa activamente.

En 1 981 obtén o primeiro premio do certame "Xente Nova na Poesía Galega" e Mención
de Honor do premio de Poesía O Facho (1 982). Comeza así a súa participación en
proxectos e actividades poéticas: recitais, mesas redondas, revistas.
No ano 1 987 publica o seu primeiro l ibro de poemas Palabra de Mar. Despois editaríanse
Das últimas mareas (ed. Espiral Maior 1 994) e Arden (ed. Espiral Maior 1 998). Publica o
conto Marmelada de amoras (Nova 33. 1 997).

Participou na creación da revista Festa da Palabra Silenciada, e na da asociación Mulleres Galegas na Comunicación.

Actriz de dobraxe entre os anos 1 985 e 1 989. Nese mesmo ano realiza con Chema Gagino o programa de humor critico "A viborona" en
Radio Nacional de España en Galicia, Radio 4. Incorporase despois á Radio Galega onde traballa na actual idade. Dirixe desde 1 990 o
programa de información cultural "Diario Cultural" recoñecido co I Premio Irmandade do Libro da Federación de Libreiros de Galicia
(1 992). Obtén polo seu labor o Premio Xerais á cooperación no labor cultural de Edicións Xerais de Galicia (1 999) e o Premio San Martiño
á Normalización Lingüística e Cultural da Fundación Premios San Martiño (2000).

Foi membro da Ponencia de Comunicación do Consello da Cultura Galega, e pertence á Asociación de Escritores en Lingua Galega e ó
Pen Club de Galicia.
A participación de súa nais Ana no Padroado "Rosalia de Castro" de Padrón, ase como de seu hirman Rodrigo Romaní músico e
fundador do grupo "Mil ladoiro", fara que Ana colabore en numerosos e diversos proxectos artísticos: O Son da Pedra do grupo Mil ladoiro
(1 994), A I l la verde carpeta de gravados do tamén noies Alfonso Costa (1 988), os discos Rosalía na voz dos poetas (1 983) e Daquelas
que cantan(1 997) do Patronato Rosalía de Castro, Lianas carpeta de gravados de Maika Novoa, o espectáculo Son Delas coordinado por
Uxía Senlle (2000). Crea con Antón Lopo o Laboratorio de Indagacións Poéticas no que realizan os espectáculos poéticos Ó outro
extremo do paraíso (1 997), Lob@s (1 999) e organizan o Festival de Espectáculos Poéticos A Boca Aberta no marco do Congreso Mundial
de Poesía do Pen Club de Galicia. Realiza con seu hirnan Rodrigo, os recitais poetico-musicais Arden (2000) e Lisboa (2000). No ano
2001 presenta a Intervención Poética contra a Levidade "Catro Poetas suicidas".
Ana é a voz da cultura, que nos fai compña nas ondas da radio galega, o seu programa Diario Cultural, è o mais lonxevo da emisora, ase
como un dos de miores premios recibidos.
En decembro de 201 7 foi proposta, como candidata única, para ser el ixida membro da Real Academia Galega, e foi el ixida académica de
número no pleno do 1 7 de marzo de 201 8, para a cadeira que ocupou Xohana Torres.
Ana foi nomeada a este distinción polo xurado, entre outras, "pola súa longa traxectoria no xornalismo, o seu labor arreo na
promoción da cultura e da radio con formatos propios, (.. .) pola súa visión do feminismo crítico e compromiso social"

Dende Caballeira, queremos sumarnos os multiples parabéns recibidos, e tamén a súa famil ia, a súa nai Ana Blanco, quen ten participado
con nós amosandonos a poesia e personalidade de Rosalía.
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O RESURXIR DO SONRISO DE DANIEL

O novo ano Santo Compostelan, (2021 ),
sera o do rexurdimento da obra do Mestre
Mateo, se no seu tempo foi inigualabre
obra artistica, este è o que fará secùlos
dispois da sùa creación, podamos
admirala nas cores que o Mestre a
deseñou, unha restauración minuciosa
durante 1 0 anos, cunha invesión de
11 .000.000€, na que participarón a Xunta
de Galicia, Ministerio de Cultura,
Fundación Catedral e a Fundación Barrie
de La Maza, fixo posible,un gran proxecto
no que participaron expertos das
universidades mais prestixosas do mundo,
tamén das galegas, o que supuxo un
antes e un despois na investigación neste
tipo de traballos, sendo a actuación mais
importante feita o longo da historia na xoia
do románico europeo. Os cores vermellos,
dourados e azuis, volven dar cor a pedra
naquelas zoas nas que se puderon
recuperar as tonalidades orixinais. Un
traballo de recuperación que deixa abraido
a todos o que a comtemplan, un traballo
iniciado no 11 68, e que trancurridos 950
anos, volve a resurxir, para disfrute das
vindeiras xeracións.
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MAIO, MAIÑO
Ahi ven o maio

de frores cuberto

puxeronse a porta

cantandome os nenos

os puchos furados

pra min extendendo

pedironme crocas

dos meus castiñeiros
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O nacemento de María Victoria en Valencia de Alcántara (Cáceres) foi circunstancial. Nin

a súa nai nin o seu pai tiñan raíces en Estremadura; Sara Márquez, malagueña, e Vicente

Moreno, toledano, casaran en 1 937, estando el mobil izado na guerra.–. Logo duns anos

en Badaxoz o seu pai foi destinado en 1 943 a Segovia, onde viviron até 1 949, ano da

morte de Vicente. Sara Márquez, rematada a excedencia que solicitara como mestra,

puxo escola en Sepúlveda e alí foi vivir a famil ia. Os estudos de María Victoria

delongáronse dous anos debido á situación económica, que non permitía enviar unha fi l la

a estudar fóra, En 1 951 , tiña 1 2 anos, o que pode explicar por que decidiu mudar a data

de nacemento, para facela coincidir coa das súas compañeiras. En Barcelona aprendeu

catalán e francés, e sobre todo descubriu a l iteratura, lendo por vez primeira o Quixote ou

O principiño, que se habían converter nas súas obras favoritas. No verán volvía ás aldeas

segovianas onde exercía de mestra a súa nai. De 1 958 a 1 963 estudou Filosofía e Letras,

sección de Filoloxía Románica, na Universidade Complutense de Madrid. Alí coñeceu a

José Luis Llácer, invidente, con quen casou ao final izaren a carreira e co que se trasladou

a Pontevedra en 1 963, por ser el contratado

no Colexio da ONCE. En Pontevedra viviu

máis de corenta anos, até a súa morte en

2005 pois, aínda que deu clase dous anos

en Lugo e catro en Vilalonga, a súa casa

sempre estivo nesta vila.

A historia de amor entre María Victoria e

Galicia comeza en Pontevedra. Logo de dar aulas como interina nesa cidade, en 1 965

aprobou as oposicións, sendo destinada ao Instituto Masculino de Lugo, onde ensinaba

Xesús Alonso Montero, con quen manterá unha estreita amizade durante toda a súa vida.

Grazas a el mergúl lase na lingua e sobre todo na literatura galega: . Desde ese momento

María Victoria converteuse nunha activista a prol da l ingua galega, un compromiso

vencellado ás reivindicacións de democracia e xustiza social. Ao regresar a Pontevedra

en 1 967 impartiu Literatura castelá no Instituto Feminino (agora Valle Inclán). , o seu

compromiso coa lingua expresouse tamén nos cursos de galego –a título voluntario, non

remunerados– organizados pola asociación Amigos da Cultura de Pontevedra, nos que

participou desde 1 972, dirixidos a mestras, mestres e persoas que non tiveran a

posibi l idade de estudar a nosa lingua. . Como represalia, en 1 974 foil le retirado o

pasaporte. A contribución como escritora de María Victoria á l ingua e á cultura do país foi

moi importante; con todo, poida que o fose aínda máis a súa actividade como profesora

que, como reiterou en artigos e entrevistas, era a súa paixón.

O ano 1 973 convértese nunha data significativa na súa traxectoria por varias razóns. o

proceso de adopción dos seus fi l los Begoña e Carlos, completado formalmente en 1 975.

Ediciós do Castro

publica o seu primeiro

l ibro, Mar adiante, en

que vai incluído o relato

"Clarisca e Luceiro", que

acadara o segundo lugar

no Premio O Facho.

Edita outrosí a antoloxía

bil ingüe Os novísimos

da poesía galega, que

recollía textos de dez

poetas nacidos despois de 1 943, sendo responsable tanto da selección como da

tradución ao castelán. E abre en Pontevedra, xunto a oito socias e socios, a l ibraría

Xuntanza, onde se vendían, entre outros, l ibros como os de Castelao e Miguel Hernández

prohibidos pola censura e editados fóra de España, sobre todo en Buenos Aires. Isto é

unha mostra das múltiples actividades que levou a cabo en relación cos libros: escritora,

profesora de literatura, tradutora, editora, l ibreira ou conferenciante.

A publicación de Mar adiante tivo grande impacto na prensa, convertendo a María Victoria

nunha das autoras pioneiras da literatura infanti l galega. . O libro constitúe un manifesto a

favor dunha escola diferente, en contacto coa natureza, a favor dunha relación de

respecto e agarimo co alumnado, que María Victoria defendía tanto nas súas novelas

como na súa vida. .

Mar adiante foi seguido por "O cataventos" (1 979) que acadou o Premio O Facho, A festa

no faiado (1 983), e Leonardo e os fontaneiros (1 986). . María Victoria adoitaba chamar "os

meus cachorros" tanto aos seus cans como ao alumnado e gabábase de tratalos igual.

Outros textos seus protagonizados por animais son E haberá tirón de orel las?(1 997),

"Can branco, can negro" e "Un cachiño de bica?" dúas historias en verso que forman

parte, xunto con "Xa non teño medo" do libro Eu conto, ti cantas. . . (2005), o último que viu

publicado en vida.

Ademais de historias infantís ou xuvenís, a

mediados dos 80 publicou xunto con Xesús Rábade

Paredes e Luís Alonso Girgado libros de texto de

Literatura galega.

en 1 988. Neste ano Galaxia, por decisión de Carlos

Casares, crea a colección Árbore de literatura

infanti l , que será dirixida durante dez anos por María Victoria Moreno, Antonio García

Teijeiro e David Otero. en 1 988 publica Anagnórise, recoñecido en 1 990 na Lista de Honra

do IBBY (Consello internacional de l ibros para a mocidade), que selecciona cada dous

anos libros excelentes nas distintas l inguas. Anagnórise está considerado o seu mellor

l ibro e un clásico da literatura xuvenil galega. galega, Anagnórise consolidou a súa

consideración como parte do canon.

En xaneiro de 1 996 morreu o seu home, José Luis Llácer, e en 1 997 foi diagnosticada de

cancro de mama. Comezou a loita contra a doenza, os tratamentos, a quimioterapia, o

que a leva, segundo as súas propias palabras "a escribir a contra o reloxo". Ao mesmo

tempo, esforzouse por continuar a súa vida, dando clase durante cinco anos máis, até

2002, en que a súa saúde a obrigou a xubilarse: " En 1 999 publicou a novela xuvenil

Guedellas de seda e liño, recoñecida na Lista White Ravens da Bibl ioteca Internacional

para a Mocidade de Múnic en 2002.

María Victoria Moreno foi unha autora de literatura para a xente nova, mais non só iso. A

reflexión sobre a súa experiencia co cancro reflíctese nun libro excepcional, o ensaio

Diario da luz e a sombra (2004), no que combina a análise descarnada da enfermidade,

as súas consecuencias, a recepción social, os cambios no comportamento dos demais,

incluíndo a ocultación, con humor e ironía. Un par de horas antes da presentación do

libro, o 1 3 de decembro de 2004, comunicáranl le que tiña metástase, o que significaba

unha sentenza de morte. Porén, presentou o libro con serenidade e dignidade, a mesma

da que fixo gala durante toda a doenza. En 2005 Pedro Ferriol pasou a ordenador a

primeira novela escrita por María Victoria, aínda en castelán, en 1 969, e enviouna a un

premio en Salamanca, premio que acadou e foi recoller poucos meses antes da súa

morte. Onde o aire non era brisa (2009) foi publicado postumamente. Elexías de luz,

publicado en 2006, reúne cinco cadernos de poemas, nos que agroman tanto a súa

sensibi l idade como a ironía e a crítica.

Nos últimos anos da súa vida María Victoria recibiu numerosas homenaxes, dos l ibreiros

na Feira do libro de Pontevedra, do profesorado do IES Torrente Ballester, o último no que

dera clase e ao que legou a súa colección de libros, e outras que non viviu para

presenciar, como a do Salón do libro infanti l e xuvenil de Pontevedra, en 2006. Morreu o

22 de novembro de 2005.

Como apunta Isabel Soto, algúns trazos fundamentais da obra de María Victoria son o

lirismo, a conversión dos animais en protagonistas e a crítica a un ensino reseso.

Contribuíu, xunto a outros autores e autoras da súa xeración, a situar a l iteratura infanti l e

xuvenil galega nun lugar digno; a poñer en valor o uso da lingua galega, falándoa e

escribíndoa ben, a meterse na pel dos personaxes e gozar coa literatura, coa beleza das

palabras. Toda a súa vida é un exemplo de compromiso coa causa da lingua galega e da

xustiza social.

Fonte Real Academia Galega da Lingua

"Por isto penso que a situación do galego
non se pode ver con indiferenza. Se estou coa
xente que amasa o meu pan e mais colle no
mar os peixes da miña mesa, tamén quero
falar con eles, falar a súa fala"
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AS NOSAS LETRAS
Sebastian Paz Suarez (Noia

1943), foi o persoeiro convidado

para a celebración das letras

galegas 2018 en Castellón.

Sebas, pertence a unha familia

de grande tradición musical,

neto de Sebastian Paz Carvajal

(1850-1918) un dos grandes

compositores de musica de

banda de Galicia, do que leva

anos recuperando a súa obra e

personalidade, seu Pai foi

organista de San Martiño de

Noia e profesor do instuto Virxen

do Mar, onde tamén estudiou e

chegou a ser mestre, seu hirman

Manolo, fundador do mitico

grupo "Los Tamara", dous

hirmans menores son músicos de

profesión nos EE.UU e Canarias .

Sebas formase coma mestre, a

que será a súa profesión hasta a

xubilación, non sen esquecer a

súa formación musical de

violinin e piano, ademais de

estudar composición. A súa

profesión como mestre rural,

levao a distintas escolas e

concellos, Lousame, Noia, Muros,

León e Madrid, lugar onde se

xubila e fixa a súa actual

residencia, mais coma non, a

cabalo do seu Noia natal, onde

non falta as xuntanzas de amigos

e da familia.

Sebas, tamén agocha outra

faceta, a de escritor, ten

publicado cinco libros, catro en

galego e un en castelan, todos

eles para nenos, con elo manten a

súa dedicación o ensino, xa que

son poemas para aprender

valores, achegando a literatura

os nenos con sinxelos poemas

que os fan recrearse na natureza,

e nos sentimentos de amistade.

Sebas recrease nas vivenzas da

infancia e no seu Noia natal, no

mar enxoito da ria, nas rùas, nos

animais, pero sobre todo refleita

o cariño que amosas as cousas

sinxelas, cheas de emoción e

sensibilidade.

Non esquece a súa vocación

musical, estudiou no

conservatorio de Santiago, piano,

violin e armonia, rematando os

seus estudios musicais no

conservatorio madrileño, no que

cursa Composición Coral na

actualidade desicase á

composicións para masas coraris,

da qeu destaca un "Ave Maria" e

"O Salutaris" estreados en San

Jeronimo del Real ( Madrid), non

esquecendo a divulgación da

obra musical de seu avó, da que a

agrupación musical da Garda

Real, interpretou diversos temás

que foràn compostas para a

antiga Banda de Alabarderos.

Sebás mantén o espritu do

mestre de escola rural, as

multiples anecdotas o longo da

súa profesión, enchen de

nostalxia e cariño aqueles anos

de traballo, de lembranazas dos

rapaces e as familias, da

dedicación constante e chea de

dificultades no ensino do rural,

que que deixarón en Sebas unha

pegada inesquecible no

profesional e no humano.

Inda que as xornadas forón

escasas, tivemos tempo para

facer un pequeno roteiro

uristico, visitando Peñiscola e

Oropesa, e disfrutar dun

concerto da banda Mujnicipal de

castelló no parque Ribalta. A

xornada na entidade foi

emocionante, e nela engaiolando

os asistentes coas súas anecdotas

personais. Grazas Sebas

Atoridades e Membros das Casas RexioniasSebastián Paz e Presidente do CG

SEBASTIÁN PAZ SUÁREZ

LECTURA POETICA

EENNTTRREEGGAA DDEE AAGGAASSAALLLLOOSS
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RELEVO NO CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Antón Fraguas Fraguas, nado en Insuela, en Loureiro (Cotobade), o 28 de decembro de 1 905 e falecido en Santiago

de Compostela o 5 de novembro de 1 999, destacado historiador e antropólogo galeguista, foi escollido polo pleno

da Real Academia Galega como o persoeiro homenaxeado no Día das Letras Galegas do vindeiro ano 201 9.

Fraguas estudou o bacharelato en Pontevedra, onde foi alumno de Castelao e Antón Losada Diéguez, e a carreira

de Filosofía e Letras en Santiago de Compostela, onde se licenciou en 1 928. Xa en 1 923, con 1 8 anos, fundou en

Pontevedra a Sociedade da Lingua, co obxectivo de loitar na defensa do galego e publicar un dicionario, que nunca

saíu á luz. Cando foi a Santiago ingresou nas Irmandades da Fala e comezou a colaborar co Seminario de Estudos

Galegos, no que foi admitido como membro en 1 928, nas seccións de Xeografía e de Etnografía e Folclore. Dentro

do Seminario iniciou o estudo da xeografía histórica de Galicia, dedicándose especialmente ás rías Baixas e ás

terras de Cotobade. Como etnógrafo, comezou co estudo dos costumes ó redor do Entroido.

Foi profesor do instituto da Estrada desde 1 933 ata o comezo da guerra civil. En xullo de 1 936 apareceu La Voz de

Cotobad baixo a súa dirección. Tralo golpe de estado de 1 936 sufriu represión polas súas actitudes galeguistas,

sendo depurado do seu posto de traballo. Tras ser detido, ademais, foi obrigado a borrar con sosa cáustica as

pintadas a prol do Estatuto de Autonomía. Tivo que traballar no ensino privado até que en 1 950 puido recuperar a cátedra do instituto e poder doutorarse, o que

fixo na Universidade de Madrid cunha tese sobre o colexio de Fonseca. Posteriormente foi profesor en Lugo e Santiago, ata a súa xubilación en 1 975.Fraguas foi

un dos protagonistas da transformación do Seminario de Estudos Galegos, desmantelado polo réxime de Franco, no Instituto de Estudos Galegos Padre

Sarmiento, no que foi bibliotecario, secretario e director da sección de Etnografía e Folclore, publicando as súas investigacións na revista editada polo Instituto,

Cuadernos de Estudios Gallegos.O 1 9 de abril de 1 951 foi nomeado membro numerario da Real Academia Galega, na que ingresou o 8 de maio, ocupando a

cadeira que deixara Castelao. ,

En 1 963 foi nomeado director do Museo Municipal de Santiago, instalado no convento de San Domingos de Bonaval, que en 1 975 pasou a ser denominado

Museo do Pobo Galego. Xaquín Lorenzo era o Presidente da Fundación e, á morte deste en 1 989, Fraguas ocupou os cargos de director e presidente. En 1 994

dooulle ao Museo a súa biblioteca particular, composta por uns 20.000 volumes.

Outros cargos que desempeñou Fraguas ao longo da súa vida foron, entre outros, a coordinación da sección de Antropoloxía do Consello da Cultura Galega

(1 983), membro numerario da Real Academia Galega das Ciencias, a Real Academia da Historia, a Asociación de Arqueólogos de Portugal ou a Sociedade

Portuguesa de Etnoloxía.Foi nomeado Pontevedrés do ano en 1 973; concedéronlle o Pedrón de Ouro en 1 984 e a Insignia de Ouro do Museo do Pobo Galego o

mesmo ano; recibiu o Premio Trasalba en 1 985, e a Medalla Castelao; Premio Otero Pedrayo en 1 992, ano en que tamén foi nomeado Cronista Oficial de Galicia;

Premio das Artes e das Letras de Galicia en 1 995. En 1 989 foi nomeado fillo adoptivo de Santiago de Compostela.

Trala súa morte, creouse a Fundación Antonio Fraguas no Museo do Pobo Galego, co obxecto de “proxectar, conservar e dinamizar o patrimonio que Fraguas e

toda a xeración por el representada crearon e rescataron para a conservación futura da memoria de Galicia”. Así mesmo, a Deputación Provincial da Coruña

convocou na súa memoria o Certame de Artesanía Antonio Fraguas Fraguas.

No Consello da Cultura Galega ten asumido a coordinación e participación en numerosos proxectos

vinculados ao estudo da lingua e da difusión do patrimonio documental de Galicia.

o Consello da Cultura Galega ten asumido a coordinación e participación en numerosos proxectos

vinculados ao estudo da lingua e da difusión do patrimonio documental de Galicia.

O Pleno da institución votou favorablemente a candidatura de Rosario Álvarez Blanco, única

presentada para a presidencia do Consello da Cultura Galega trala finalización do mandato de Ramón

Villares. A nova Presidenta do CCG xa ostentaba a vicepresidencia da institución desde 201 0.

No seu discurso de presentación, Rosario Álvarez debullou as liñas estratéxicas da súa candidatura,

que definiu como de “continuidade, non continuísmo” e como unha nova etapa que incorporará

“novo pulo, novos retos e novos modos” á institución. Subliñou a necesidade de traballar desde o

CCG pola igualdade de xénero na cultura, pero tamén na igualdade de oportunidades no acceso a

esta, a través de tres eixos: “a idade, o territorio (eixo atlántico /provincias orientais) e o hábitat”.

Rosario Álvarez sinalou a necesidade de cubrir “da maneira máis eficaz posible o amplo espectro do

ecosistema cultural galego”, chegando a novos públicos e repensando os enfoques, as temáticas, os

f ormatos de comunicación e actividades, apoiándose na estratexia dixital para chegar a estes fins e

como vía fundamental de acceso a moitos dos contidos do CCG. A presidenta electa do CCG tamén

destacou a relevancia da acción exterior cultural de Galicia, “integrándoa na dinámica xeral do

ecosistema cultural galego”, para a que propuxo establecer un plan de acción e da que destacou

catro liñas de atención: a Galicia espallada (da emigración e do exilio), os países de lingua portuguesa, a relación con Europa e a posición

atlántica de Galicia. Rosario Álvarez Blanco (Pontevedra, 1 952) é catedrática na área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de

Santiago de Compostela e vicepresidenta do Consello da Cultura Galega desde 201 0. Foi vicerreitora de profesorado da USC (1 990-1 994),

directora do Departamento de Filoloxía Galega (1 995-1 999) e directora do Instituto da Lingua Galega (2005-201 3), entidade á que pertence desde

1 974. É membro do Plenario do Consello da Cultura Galega desde 2008.No Consello da Cultura Galega ten asumido a coordinación e

participación en numerosos proxectos vinculados ao estudo da lingua e da difusión do patrimonio documental de Galicia. É membro do equipo

do Atlas Lingüístico Galego, coautora de dúas gramáticas do galego, con Monteagudo/Regueira (1 98 6) e Xove (2002), e investigadora principal

do eq uipo redactor da gramática da Real Academia Galega. Ademais, é directora do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués, no que

colaboran equipos de Galicia, Portugal e Brasil, e codirectora de Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna. Dirixe a revista

Estudos de Lingüística Galega. E membro da Real Academia Galega desde o ano 2003

Fonte: Consello da Cultura Galega.

Ramón Villares e Rosario Àlvarez
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TRAS A MIRADA DE VIDRO
LUÍS CASADO FERNÀNDEZ ( Avila1 888- Santiago 1 972) KSADO

ksado , nome que uti l izaria como seudonimo na súa obra, naceu

en Ávila, e criouse en Ourense, a onde foi vivir con seis anos. Os dez anos

de idade, comezou a súa andaina no oficio, ao entrar coma aprendiz no

estudio de Xosé Pacheco, ata que no ano 1 91 5 se estableceu pola súa

conta, abrindo o seu propio estudio no número 23 da compostelá Rúa do

Vilar. Naqueles anos coincidiron en Santiago unha pléiade de fotógrafos de

estudio de prestixio: Chicharro Bisi, Almeida, Sánchez-Guerra e o propio

Ksado. Investigou e mellorou a súa técnica fotográfica, creando en 1 91 7 un

novo procedemento fotográfico, e realizou unha viaxe a París en 1 91 9 para adquirir novo material .

Cando no 1 922 expandeu o negocio a Vigo, abrindo o seu estudio na rúa de Urzáiz, sería a súa

irmá Carmiña a que quedara a cargo do estudio de Santiago.

Despois do 1 936, coma consecuencia do golpe de estado, interrompeuse a súa actividade editorial .

Ao ano seguinte pechou o seu estudo en Vigo e volveu a Compostela, abandonando a impronta

artística dos seus traballos previos, para centrarse nas labores habituais dun estudo fotográfico.

"Estampas de Galicia" (1 936). Está considerada a súa obra de referencia, e a que lle fai ocupar un

lugar destacado na historia da fotografía galega. O álbum foi editado cunha tirada de 1 0.000

exemplares, e nel íanse pegando cromos (de tamaño que oscilaba entre 6x9 e 1 2x1 7 centímetros)

con imaxes de Galicia, ata un total de 405. Nelas recollíanse as diferentes facianas de Galicia,

dende os monumentos ata imaxes do traballo dos campesiños e os mariñeiros. Luís Casado

mantivo unha activa participación no movemento galeguista que xermolou antes da contenda, tanto

a nivel persoal coma con institucións coma o Seminario de Estudos Galegos. A súa obra insírese na

procura xeracional dunha identidade de país para Galicia,

O seu recoñecemento social foi maior que o de calquera outro fotógrafo da época e, nunha época

na que as exposicións de fotografía apenas comezaban a ter lugar, as súas imaxes foron expostas

en Ponferrada, Betanzos, Vigo, Buenos Aires, e en Madrid, no Pazo de Cristal e no Centro Gallego

de Madrid. Mostra deste recoñecemento foi o seu nomeamento pola Agrupación Fotográfica Galega

coma presidente da sección de Santiago, así coma a homenaxe que lle rendeu no ano 1 961 .

Na súa honra creouse o Premio de creación fotográfica Luís Ksado, que recibiron fotógrafos coma

Vari Caramés, Miguel Harguindey Vidal ou Xosé Abad Vidal.
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LAREIRA GALEGA
BOLIÑOS DE POTE

Os "bolos do pote" è outro dos pratos típicos asociados o cocido galego, en moitas zoas de Galicia tamén lle chaman "petotes". a perda
dun esti lo de vida no rural, co peche dos muiños, fonte da fariña de mil lo para a súa elaboración, fixo que co tempo, moitas casas galegas
deixasen de facelos. Lembando os pratos de entroido tradicionais, hoxe imos volver a retomar esta vella receita, que as mulleres rurais da
Picota no Concello de Mazaricos( A Coruña), vindeiro 201 9, cumprian 20 anos recuperando con gran festa de exaltación, a recuperación
deste prato.
Os "bolos do pote" eran o sustituto do pan no acompañamento para xantar o cocido,
Unha das causas de que se deixarán de facer, è a de ir desaparecendo os muiños, e a introducción do mil lo amarelo, cultivandose por
maior rendimento, atopar fariña de mil lo do pais, fixose mais difici l de conseguirla, asociandose esta fariña solo para as empanadas. outro
dos ingredientes de esta receita son as "nébodas" que tamén se usan para cocer as castañas, herba aromatica moi abundante nos prados
galegos.
O nome de Bolos = bolas pequenas e Pote = ola donde se preparaba o cocido galego.
ingredintes:Auga do cocido, foriña de mil lo do pais, néboda, cebola, touciño
Antes de botala verdura a pota do cocido, retiramos auga da coción da carne. Manteremos esta agua quente, e continuamos facendo o
cocido coma sempre.
Nunha tixola o lume, friteremos o touciño picado en tiras e unha cebola ben picada, deixamos que o touciño e sofría ben e arrie a maior
graxoeira. Nun cazo ou bol, botamos a fariña de mil lo, e imos botando auga do caldo quente deica outer unha masa que nos deixe traballar
con ela, misturamos as nébodas ben picadiñas e misturamos ben, engadimos o touciño e a cebola, misturamos todo ben, e collendo a
masa coa man iremos facendo bolos . Gardamolos
Na pota onde apartamos a auga, ou na que conten o cocido, con lume baixo, imos vertendo os bolos,Cando os bolos suban para arriba e
floten, estarán ya cocidos. Retirar e servir. Tamén se poden facer doces, sustituindo o touciño e cebola, facendo a masa misturada con
azucre.

"..... Fixen un caldo de groria

que me soupo que la mar;

fixen un bolo do pote

que era cousa de envidiar......"

Rosalia de Castro

Nèbeda ou Nèboda

ADIVIÑA

Eche de berzas,
sábeche ben,

fabiñas poucas,
patacas catro,
e, do unto,

coma unha linguiña
de gato.

QUE È?
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Asinando o libro de Honra da entidade

XERARDO FERNANDEZ ALBOR, (Santiago 1 91 7-201 7).
Moitos lembràmolo como o medico da Rosaleda, pero para os galegos será o primeiro
presidente electo da Xunta de Galicia.
Don Xerardo nado en Santiago de Compostela un 7 de Setembro de 1 91 7, foí o
segundo fi l lo, dunha famil ia numerosa de cinco irmans, seus pais, Gerardo e Josefina,
rexentaban o xa desaparecido Hostal "Estrel la". Xerardo inicia a carreira de mediciña,
que se vera truncada co inicio da guerra civi l española, e a súa incorporación a fi las,
sendo destiñado o Cruceiro Baleares en Ferrol, a amistade dun mando, fai que
desembarque axiña e se incorpore o Exercito do Aire como piloto, facendo que o
destino, l le salvase dunha prosible morte no afundimento do navio. Coma piloto pasa a
instruirse en Alemaña, na Lutwaffe, onde alcanza o grao de Tenente, rematada a
contenda española, retoma os estudios de medico, obtendo o titulo de doutor pola

universidade de Salamanca. Na decada dos 50, toma contacto cos intelectuales galeguistas da editorial Galaxia, Otero Pedrayo,
Fernández del Riego e Isla Couto iniciando o seu compromiso con Galicia, participando na creación da Fundación Penzol e o Patronato
Rosalía de Castro. En 1 982 foi elexido Presidente da Xunta de Galicia por Alianza Popular (AP) xèrmolo do Partido Polpular, cargo que
ocuparia hasta 1 987, cuando fuì desaloxado por mor dunha moción de censura, foi eurodiputado entre 1 989 y 1 999. En Bruselas
presideu a comisión para a reunificación de Alemaña —o seu retrato colga das paredes do Bundestag— Pouco antes de finar, o
Presidende do Goberno, que fora Vicepresidente da Xunta o seu carón, otorgaballe a Medalla de Ouro de Merito no Traballo, Don Xerardo
finou o pasado 1 2 de Xullo os 1 00 anos, con el remata quen fora o protagonista do nacemento do autogoberno galego e primeiro
presidente da Xunta durante mai de cinco años, e máximo expoñente dun dos fundamentos da política galega, "o sentidiño". Que a terra
te sexa leve D.E.P.

ESTACA DE BARES
Internándose no mar para separar as augas do Atlántico das do Cantábrico, Estaca de

Bares é o punto máis setentrional de toda a península ibérica.
Está 400 km máis ao norte que Nova Iorque, pero por este lado do Atlántico pasa a cálida corrente do Golfo. Así que estas augas non se
conxelan. . . pero viven en constante axitación, porque en Estaca de Bares o mar é o fi l lo do ventoDesde este promontorio gris, verde e
impoñente domínase unha vista espectacular. Estaca de Bares é un dos mellores puntos de observación de aves de Europa, de feito conta
cunha estación ornitolóxica permanente. Miles e miles de aves pasan por aquí cada ano, en especial de setembro a decembro, polo que
para especial istas e afeccionados de todo o mundo este é o paraíso. . Latitude 43° 47′ 23.6″ N, lonxitude 7° 41 ′ 1 7.9″ W.
Na carta de presentación da punta Estaca de Bares sempre se inclúen as súas coordenadas como punto máis setentrional da península
Ibérica e, ademais, divisoria xeográfica entre o océano Atlántico e o mar Cantábrico. Este enclave xa fora declarado Sitio Natural de
Interese Nacional nos tempos da I I República.
A esta situación estratéxica debe gran parte da súa sona internacional como paso obrigado para centos de miles de aves. A este punto
conducen varias rutas migratorias de especies mariñas e terrestres procedentes do Atlántico, o Mediterráneo e o Ártico. As valoracións
máis optimistas acadan cifras que exceden os dous mil lóns e medio de exemplares voando cara ao oeste os que por aquí pasan. É o lugar
ideal para observar non só aves como, por exemplo, o mascato, senón tamén cetáceos en augas próximas.
Ademais do faro, existe un miradoiro no antigo semáforo da mariña, convertido na actual idade nun hotel de natureza. Desde alí podemos
ver os restos da base de control marítimo colgada sobre os cantís a carón da cal se pendura en vertixe unha sucesión de muíños que
forman un conxunto que nos trae imaxes de terra máis ao norte. Con todo a intervención humana máis antiga é o peirao prerromano de
Bares (Mañón). O espazo protexido abrangue tamén a costa de Loiba (Ortigueira) cuxos xigantes cantís protexen algunha das praias máis
solitarias de Galicia debido ao seu difíci l acceso. A forza do mar explica o curioso sistema de amarre das lanchas que nesta zona se
sosteñen nas ladeiras por roldanas para evitar que as leve a preamar.
Moi próximo ao espazo protexido paga a pena achegarnos á vila mariñeira do Porto do Barqueiro e á estampa idíl ica do río Sor na súa
desembocadura.

RECUNCHOS CON ENCANTO

fonte: TUR GALICIA
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Xan de Codesal

Con este nome apareceu asinado “Por casualidá”, un pequeno relato aparecido na revista ourensá As Burgas

no 1894. Case con toda seguridade se trata dun pseudónimo do que non sabemos a quen pode corresponder.

Nesta pequena peza narrativa, dividida en dúas partes, un narrador en primeira persoa ofrece un “conto” que

demostra a superioridade da astucia sobre a intelixencia. O argumento xira ó redor das disputas entre dúas

comunidades relixiosas por ver cál tiña os frades máis listos; para resolver a cuestión, acordan un

enfrontamento entre representantes de cada convento, coa condición de que neste debate só se podería utilizar

a mímica. Antes do debate chega a un dos conventos un soldado de fortuna e os frades convénceno para

que se disfrace e os represente, xa que confían máis nos recursos picarescos do soldado que na súa propia

intelixencia. O soldado sae vencedor no desafío pero cando o Superior do convento vencedor pide que lle

conten o sucedido, a versión dos frades e a do soldado difiren considerablemente: os xestos que os frades

interpretaron como debates teolóxicos eran en realidade simples xestos obscenos do soldado. Diante do

desconcerto dos frades, o superior conclúe: “a metá dos homes pasan por sabios, sendo unhos ignorantes e a

outra metá cala porque aínda son máis, sólo que ás veces, a frauta sona por casualidá...”

" Por casualidà"
I

Non me cabe dúbida que debeu ser aló no tempo en que falaban os animales, por máis que hoxe, si non falan

tódolos burros, sono moitos dos que falan. Pero o conto foi o siguente:

Entre as comunidades de dous conventos veciños, andaban a retesía de cales eran os frades máis listos, e xá

porque fosen de poucas palabras ou por aquelo de que «a millor palabra é a que está sin decir», «e en boca

cerrada non entran moscas» e «nin besta de moita herba nin home de moita verba», o caso foi que trataron en

como a disputa había de ser por mímica e non se había de falar nada. Os contrarios, anque sorprendidos pola

novidade, aceptaron anque non fose máis que polo ben parecer, e por aquelo de que «o que fai un home outro

o pode facer», pero emporeso andaban cavilosos e cismantes, cando chegou a pedir hospitalidá un soldado

escarriado Tratárono a corpo de rei, e como visen que era falador e chiscarreiro, lembráronse que «un soldado

sabe máis que sete letrados» e por aquelo de que «ven máis catro ollos que dous» contáronlle a retesía en que

andabane o apuro en que se atopaban. Botouse a rir o militar e díxolle que non valía nada a cousa, que el polo

menos, si se vira nese caso, estaba seguro de ganar, e «unha cereixa saca a outra» e «tras de unha palabra

outra vén», e así foi que tanto falaron e tan ben se entenderon, que decidiuse que o soldado se vestiría de frade

e sería o encargado do desafío. E anque a el non lle faguía moita gracia pór aqueles hábetos, por aquelo de que

«crego feito muller é» e «de crego a frade sólo hai votos» aceptou, pois sólo era por tempo pouco e sin

compromisos, e ademais que «nunca chove como trona» nin «nunca choveu que non escampase».

II

Chegou o día da aposta e alá marchou unha comisión do convento, co soldado tan ben vestido que si non fora

por aquelo de que «o hábeto non fai ó monxe» dixérase que era un crego de verdá. Metéronos nunha sala

donde había unha chea de ouxetos e posto enfrente do representante da outra banda, comenzou a mímica.

Ensinoulle o frade un dedo. O soldado ensinoulle dous. O frade ensinoulle tres. O soldado púxolle o puño.

Agarrou o frade unha naranxa. E o soldado ameazouno cun molete. Co cal os frades déronse por vencidos e

entre xúbilo voltaron os outros pró convento escismando de que modo agasallar ó talentoso militar que tan ben

contestara e ganara a aposta.

Chegaron ó convento e en tanto o soldado foi á cociña a botar un neto, quedaron contando o caso e tratando de

como sería unha ventaxa grande o conseguir que se quedase pra sempre a comunidá un home de tal

validencia.

—Pero vamos a ver –preguntou o superior aos que presenciaran a aposta- como foi eso.

—Pois así: o frade, noso contrario, púxolle un dedo dicindo «hai una Dios» e o soldado díxolle:

—Pai e fillo.

—Entonces o frade dixo: -son tres, pai, fillo e esprito santo.

—E entón o soldado mostroulle o puño como quen di: todos tres son un Dios sólo.

—O frade mostroulle unha naranxa como significando Dios ten o mundo na mau.

—E o soldado mostroulle un panecillo significando que nos deu seu corpo.

—Con que xa ve V. si contestou ben e demostrou sabidencia.

Ficou calado o superior, pero pareceulle moi estreno e sobrenatural o que un home rústeco poidese interpretar

así aqueles signos, que o mesmo podían significar unha cousa que outra, vendo ó soldado que entraba, díxolle:

—Señor soldado, ¿e como ganou a aposta e cales foron as preguntas e respostas?

—Toma, toma; a cousa está crara: díxome que metese un dedo na boca e eu contesteille que metese el os

dous.

—Volveume a decir que metese os tres e eu díxenlle que metese o puño.

—Ameazoume con tirarme unha naranxa e eu díxenlle que lle batía co molete nos dentes, con que xa V. ve.

Quedouse corrida a comunidá en tanto o soldado salía fachendoso e vendo o superior que quedaran abatidos,

murmurou riseiro e bondadoso:

—Non vos colla de novo, así pasa nas cousas de este mundo; a metá dos homes pasan por sabios, sendo

unhos ignorantes e a outra metá cala porque aínda son máis, sólo que ás veces, a frauta sona por casualidá...

(Xan de Codesal)

Recolleita do libro Narradores Ocasinoais do Seculo XIX dirixido por Modesto Hermida (2003)

Novas actividades, requiren de novos elementos, para elo este
ano comenzamos con sesións de cine en colaboración coa
Diputación Provincial de Castel ló e o Centro de Arte e Imaxe da
Coruña ( CGAI). Esto implicou a adquisición e montaxe dunha
pantal la manual de 3 mts, a cal instalamos no local de Perez
Dolz, despois de moitos calculos matematicos e de imaxen
fomos quen de tela instalada.
Temos en carteira o poder realizar diversos ciclos de cine que
abarquen diversas tematicas, para con elo poder desenvolver
terturl ias e debates sobre as proxeccións, este ano foi cine de
entretemento e infanti l para ir abrindo boca.



1 3

Anduriñas senlleiras
MAXI OLARIAGA
Noia 1 947-201 8

O pasado mes de outubro, cando estabamos pechando "Carballeira", chegounos a triste nova do pasamento do noso

amigo Maxi, escritor, poeta, actor, músico, pero sobre de todo amigo.

Procurador dos tribunais e músico de vocación, creou o dúo musical Xuntanza co que gravou en 1 971 un interesante

disco, sendo tamén membro fundador do grupo noiés Campana de pau en 1 981 .

Ademais da música cultivou tamén a literatura, colaborou nas revistas de Noia "Barbanza" e "Século XXI" e coa obra

"Testamento para o meu fi l lo" gañou o Premio de Poesía Liceo de Noia.

En novembro de 1 998 publica na editorial Toxosoutos o volume Os días con Lara. Poemas, que malia ao título inclúe

tamén o relato en prosa “A crítica crise de Crisanta e Cristóbal”. Os seus poemas son fundamentalmente poemas

amorosos, de métrica moi l ibre.

Colaborador asiduo no xornal " La Voz de Galicia" onde durante trinta anos, deixounos unha impronta de articulos nas

fiestras de Politecaturas, La Maraña ou a maìs lonxeva, "Maximalia" , articulos baixo unha prosa constumbrista i epica,

onde refletía os mais variados temas de actual idade, pero sobre todo impoñia por riba de todo a súa profunda fondura de

"Noies", o traves da súa prosa, case convertida en poema, achegabanos a debullar, a infancia, as rúas, as xentes as

costumes de tempos esquecidos, pero vividos intensamente, tiraba de grandes comparacions l iterarias para, facer dun

pailebote navegando pola ria, se convertese na nave de Ulises, "en todas reflexiona para facer un mundo mellor, en invitacions a voar polo país de Nunca Xamais,

invocando a inocencia de neno, como remedio para loitar pola inxusticia" . Maxi, era republicano, de esquerdas e do Barça, pero sobre todo unha boa persona, un

amigo. Na editorial Toxosoutos, publicou dos libros, "Os dias con Lara" e "Simeón Pantin, inventor da liberdade", no 2016 o colectivo cultural "Barbantia" otorgoulle o

seu premio " Sereo a cultura do Barbanza". No 2.008 ,co gallo das conmemoración do Día das Letras Galegas en Castellón, foi convidado pola nosa entidade, onde

nos deleitou coa súa verba dinamica, cos xiros literarios do persoeiro escollido, foi todo un pracer escoitalo, disfrutar da compaña xunto coa súa compañeira Xena,

foron xorndas intensas e fermosas, na que aproveitamos tamén para coñecer os segredos do interior de Castellón e a historia de vilas coma Peñiscola, Morella, Ares

del Maestre ou MIrambel, das que gardou notas para os seus articulos xornalisticos.

Adeus "camarada" como él sol ia despedirse, hoxe descansa para sempre no cimenterio de Santa Maria a Nova, do que tantas veces fixo alabanzas da súa historia, e

dos amigos que ali repousan, xa imaxinamos as tertul ias que haberá no ceo, xunto con Pepe Agrelo e Aviles de Taramancos, non sei si San Pedro aguantara tanto,

grazas pola túa amistade, polas túas verbas, polas tùas lembranzas desa nosa Noia a que tanto queremos, hasta sempre, camarada. Que a terra te sexa leve, D.E.P.

Benedicto García Villar
Santiago de Compostela 1 947-201 8

Cantante, mestre e sindical ista, cantautor de intervención política, foí un dos fundadores do colectivo Voces Ceibes, No

ano 1 968 vivirá as revoltas estudantís de Compostela, e comeza a relacionarse con figuras como Xesús Alonso Montero,

Manuel María ou Lois Diéguez. Dos dous últimos vai musicar varios poemas. Tamén nese ano comeza a dar recitais por

todo o país, sorteando os problemas coa censura política. Acompañado por Xavier del Valle, Xerardo Moscoso, Vicente

Araguas e Guil lermo Rojo, participa do que sería lembrado como acto fundacional da Nova Canción Galega. O recital

aglutina a unhas 2000 persoas que o converterán nun acto simbolicamente político.En maio de 1 968 participa da

fundación do colectivo Voces Ceibes, grupo inspirado nas experiencias de Els Setze Jutges e dos vascos Ez dok amairu.

Os seus principios eran o monolingüísmo en galego, a temática social e o rexeitamento do folclore galego, naquel

momento vencellado aos fastos franquistas. Tamén compartían coas experiencias vasca e catalá o seu sentido da

comunidade, por riba dos individual ismos persoais. No ano 1 976, Benedicto gravou o seu primeiro LP, Pola Unión .

Parodoxicamente o novo estadio político supón tamén a decadencia dos movementos de resistencia cultural en Galiza.

Entre 1 975 e 1 980 a actividade musical aínda será intensa, pero pouco despois prodúcese o declive da canción protesta.

Benedicto só sacou un traballo máis en solitario, Os nomes das cousas, en 1 979, abandonando pouco despois, e

salvo actuacións esporádicas, a súa actividade na canción. En 1 980 abandonou tamén a súa mil itancia no PCG, non así a

súa actividade como sindical ista, que traslada do mundo do espectáculo ao eido da escola pública cando comeza a súa actividade como mestre no 1 982. Vinculado a

Comisións Obreiras, entre 1 985 e 1 995 traballará en exclusiva en labores sindicais, con distintos cargos, pasando a partir dese ano, a traballar de novo como mestre.

Benedicto colaborou con Amnistía Internacional, ademais de participar na dirección da organización Pola Esquerda e con outros movementos sociais. Colaborou tamén en

distintos medios galegos con artigos de opinión ata que unha enfermidade dexenerativa, Corea de Huntington, o foi apartando de todo tipo de actividade, doenza que lle

causou o seu pasamento o 4 de Xuño do 201 8.

Francisco Xabier Puente Docampo,
Rabade (Lugo) 1 946 A Coruña 2018

coñecido popularmente como Xabier P. DoCampo, mestre, escritor, contacontos, actor de teatro, guionista e promotor da lingua e a

cultura galega, ademais de animador á lectura e experto en bibl iotecas escolares.Traballou como mestre en varios colexios e durante

oito anos en Preescolar na Casa. Sempre relacionado cos movementos de renovación pedagóxica, pertenceu ao Consello de

Redacción da Revista Galega de Educación. Deu cursos a profesores e relatorios en congresos sobre a didáctica da lingua e a

literatura, sobre a lectura e a súa implantación escolar e social, sobre a narración oral, a súa estrutura, a súa influencia na literatura

escrita e a súa uti l ización didáctica, tanto en Galicia coma fóra. Escribiu l ibros de texto para a escola e textos de ensaio didáctico e

pedagóxico. Foi tamén actor e director de teatro e colaborou durante sete anos en Radio Nacional de España en Galicia como

guionista e como director de programas de diverso tipo e formato. Trátase dun dos grandes renovadores da literatura infanti l-xuvenil

galega. En 1 995 obtivo o Premio Nacional de l iteratura infanti l e xuvenil por Cando petan na porta pela noite, seleccionada así

mesmo como unha das cen mellores obras do século XX español, segundo a Fundación Germán Sánchez Ruipérez.A súa tarefa

pedagóxica intégrase na chamada Nova Escola Galega. Participou activamente na creación da Asociación Galega do Libro Infanti l e

Xuvenil , de cuxa Xunta directiva formou parte durante cinco anos, dous deles como presidente. Colaborou semanalmente no programa da Radio Galega Un día por diante

cun comentario l iterario.A narrativa de Xabier P. DoCampo iniciárase con outro título mítico, O misterio das badaladas (Vía Láctea, 1 986). A chave das noces (Vía Láctea,

1 988), O pazo baleiro (Xerais, 1 997), A casa da luz (Xerais, 2002) ou A il la de todas as il las (Xerais, 201 3) foron conformando un corpo de historias perfectamente

construídas, en que misterio, suspense e aventuras arrastran o interese lector. Ao fondo, sempre os seus totems: Robert Louis Stevenson e Álvaro Cunqueiro.A súa

última, xa derradeira, novela publicouse o pasado novembro. Investigación no gris da posguerra, radiografía das maneiras en que se desprega o poder fascista,

investigación de personaxes e precisa maquinaria narrativa, A nena do abrigo de astracán (Xerais, 201 7) obtivo o recoñecemento dos seus pares na Gala do Libro

Galego.“Fíxenme escritor porque teño memoria de min e dos meus, porque habito a lingua e a infancia, as dúas patrias do ser humano”, Xabier finou o 26 de

Xuño do 201 8, despois de sufrir unha longa enfermedade
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A LUZ DUNHA COMPOSTELA GRIS

Co gallo da celebración do DIA DE ROSALIA, na nosa entidade, quixemos decicarl le esta data, a

lembranza de dúas mulleres, hoxe simbolo du poca da vida da cidade de Santiago, mais que tras

daquel maquil laxe e roupaxes coloristas, escudabase unha historia de supervivencia.

Maruxa, Coral ia, Sarita, Manuel, Alfonso, Antonio, etc. Eran trece os fi l los e fi l las que tiveron en

Compostela Arturo Fandiño e Consuelo Ricart, parel la de artesáns, oficio tan frecuente naquel

Santiago de principios do século XX. El, zapateiro, con obradoiro na Algal ia de Arriba, n.º 32. Ela,

costureira e bordadora, con obradoiro na súa propia casa, na rúa do Espírito Santo, profesión que

van aprender e compartir, tamén, as súas fi l las. Xente traballadora, esforzada, humilde e, porén,

digna e leda de conseguir comer coa suor da súa fronte, como se aseveraba a respecto da clase

traballadora. Velaí a orixe, a identidade e os nomes das mulleres máis retratadas de Compostela:

Maruxa e Coralia —que desde a súa mocidade quixo chamarse Rocío—, “as dúas en punto”, “as

dúas Marías”, foco de luz, cor e ledicia na Compostela gris e triste do franquismo.

Maruxa, Coral ia e Sarita, pois en principio eran tres —a terceira morreu moi nova—, viviron a súa

primeira mocidade naquela Compostela que tanta esperanza tivo no triunfo da República en abri l de

1 931 , un Santiago que medraba xa desde os anos 20 cara ao suburbio coa anexión do concello de

Conxo (1 925), co proxecto da nova Residencia Universitaria nos terreos explanados para a

Exposición Rexional de 1 909 —e para a que tanto traballou o reitor Rodríguez Cadarso— e co

proxecto da nova estación do tren na Ponte Seca. Esa nova cidade rachaba co pasado eclesiástico e

caciqui l para ver a luz do traballo das clases artesás e operarias, latexaba co asociacionismo

estudanti l da FUE, coas forzas políticas republicanas e coa esperanza galeguista dun Estatuto, como

así foi, coa convocatoria feita desde a capital de Galiza para a reunión da asemblea de municipios

(1 932) encargados de elaborar o borrador do Estatuto plebiscitado en xuño de 1 936. Esa cidade que

tan ben retratou, no vello e no novo, o debuxante Francisco Vázquez “Compostela” nas súas

estampas.

Por iso non é estraño que as Marías aprendesen liberdade, dereitos e sindical ismo na súa propia

casa, escoitando os seus irmáns Manuel, Antonio e Alfonso, destacados dirixentes e líderes da CNT,

organización que no ano 1 925 trasladara a Santiago a súa sede rexional e da que Manuel Fandiño,

de oficio pintor, era o secretario xeral. E tamén que a súa mocidade se alimentase do clima de

animación e esperanza que se vivía en Santiago: cando as irmás Fandiño saían á rúa a pasear

vestidas coa roupa feita na casa, con teas de cores, alegres e vivas coma elas, os estudantes

galeguistas e republicanos chamábanlles “l iberdade, igualdade e fraternidade” e os estudantes de

dereitas, da CEDA, “fe, esperanza e caridade”. No entanto, este soño revolucionario afogouse en

sangue o 1 8 de xullo do ano 1 936. A sublevación mil itar franquista e a represión feroz —que na

Galiza foi odio, opresión, asasinato e medo— chegou á famil ia Fandiño Ricart. Os irmáns lograron

fuxir; ao principio tiveron mellor sorte que Ánxel Casal, Camilo Díaz Baliño, Recachanta, Narciso

Fraga, os irmáns Pasín e un longo etcétera que cómpre aínda recuperar e que quedaron tirados,

asasinados nas gabias. Mais elas, as mulleres da casa, a nai e as irmás, si que tiveron que vivir as

ameazas, o aceite de rícino, o pelo rapado, os falanxistas que viñan controlar a calquera hora do día

e da noite a casa, a intimidade e a dignidade da famil ia e das mulleres.

Chamáronlles “roxas”, tratáronas de “putas”. O traballo desapareceu como medio de sustento e de

dignidade; a fame estivo presente diariamente nas súas vidas a partir de entón. Continuaron vivindo

na rúa do Medio, naquela Compostela dos anos 40, 50, 60 e 70, onde só había escuridade, medo e

silencio, moito si lencio. O triángulo mortal e inquisidor que formaron Falanxe, Igrexa e Exército no

franquismo triunfante tras a guerra esnaquizou a súa fraxil idade e a súa cabeza escachou coma o

cristal.

E as dúas irmás Fandiño, as mulleres máis coñecidas e retratadas de Compostela, “as Marías”,

Maruxa (1 898-1 980) e Coralia (1 91 4-1 983), que sempre se quixo chamar Rocío, conseguiron crear

un mecanismo de defensa para sobreviviren: tolearon, e na súa loucura recuperaron o soño da

mocidade, escuálidas como se saísen dun campo de concentración, sen dentes, vestíronse de luz e

cor e, cheas de afeites —coma se dunha representación de máscaras se tratase: po de arroz,

colorete, carmín— nese Santiago da mediocridade, da miseria e do terror, todos os días, á mesma

hora, marcada polas badaladas da Catedral, no verán desde a rúa do Espírito Santo até o Paseo no

Toural, no inverno nos soportais da rúa do Vilar, desafiaban o gris do clima e da mente das xentes co

seu facho de luz permanentemente aceso. E mesmo os estudantes ou visitantes que querían, coa

súa galantería hipócrita, achegarse ás máscaras de cor, elas, coa dignidade recuperada e a forza da

tolemia rexeitaban aquel “cortexo” respondendo: Tú ya tienes.

Quizais así viviron fel ices, na súa loucura desesperanzada e cruel, chea de fame e de miseria pero

digna. Grazas, Marías.

Grazas, mulleres ledas e riseiras, pola inmensa luz que lle destes gratuíta e xenerosamente a aquela

Compostela tan escura.

Encarna Otero Cepeda

Albùm de Mulleres

Consello da Cultura Galega

"As duas en punto" na Alameda de Santiago
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Amadeo Ribó

D. Manuel Franco López

UNHA MIRADA DE ANTANO, CASTELLÓ NA LEMBRANZA
" Erasa unha vez. . . . " Unha cidade que nos acolleu, que nos abreu
as portas para facer nela unha vida, e unha famil ia, moitos non
lembramos aquel Castel ló antergo, mais alguns puderón vir como
esta cidade de acoll ida, acometia cambeos para converti la no que
hoxe é, unha urbe con futuro, onde rúas estreitas mediovais,
deixan paso a grandes avenidas, onde fai poucas datas que as
laranxas agromaban perto delaso, e ó arrecender do azahar
envolvia as alboradas, hoxe mil leiros de fogares e urbanizacións,
ocupan eses espazos do agro. Castel ló mudou a súa fasquìa,
dunha vila labrega, foi os poucos convirtindose, nunha cidade
moderna, da que inda que con lembranzas, e algunha bagoa de
tempos pasados, e sons da súa "panderola", hoxe queremos
lembrar, coma parte tamén das nosas vidas, e que xuntos vimos
compartindo.

Calle Gobernador 1 900
Mesón del Vino 1 968

Colegio Cardona Vives,

Plza. Santa Clara

Avda del Rey

Plza. Cardona Vives

La Sangre

Plza. de La Paz

Calle Gobernador 1 975
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Puerta del SolPlza Fadrel l 1 950

Sagrada Famil ia 1 900

Port Castel lo 1 960
Puerta del Sol 1 900

Calle Enmedio

Calle Mayor

Calle Enmedio 60

Obispado 1 900

Cuatro Cantons

Plza Las Aulas

Playa del Serral lo

Plza Clavé 1 950

Plza del Real

Sta Maria 1 91 4
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O traballo que a cotio desenvolve a Federación de Casas e Centros Rexionais de España en Castelló, logrou que as
nosas entidades teñan unha destacada participación no tecido social da cidade, participación nas galanias das raiñas, festas da
Magdalena, coa intalación por primeira vez dun recinto festeiro da Federación, no que participarón os Centros Asturiano, Aragonés e
Galego, amosa a integración das entidades na sociedade, rematando co estoreotipo de entes pechados. As actividades son abertas
a sociedade, sendo numerosas en conxunto, O Magosto do Centro Galego e Asturiano, a Vendimia de Castela a Mancha, os dias de
Andalucia e Aragón, son actos de gran afluencia de xente, actuacións folcloricas, exposicions e un sin fin de actividades que o longo
do ano veñen desenvolvendo, con esforzo e traballo, facendo que os "diners" , sempre escasos, cheguen para todo. Froito deste
traballo, fomos quen de que a General itat Valenciana recoñozca a nosa singularidade, e esa axuda se plasme na vonvocatoria anual
de axudas tanto para as casas, a nivel individual, coma as distintas federacións, logrando unha maior integración no tecido
asociativo.

RECUNCHO DOS BARDOS

Federico Garcia Lorca ( Granada 1 896-1 936)
Podeste preguntar que acontece Lorca con Galicia, cumprironse 1 00 anos da súa primeira viaxe a terras galegas, foi corta mais

intensa, era unha viaxe de estudos, Federico volvera en 1 932 co grupo de teatro "La Barraca" , durante o mes de agosto, nos que

percorrera diversas vilas e cidades galegas, destas visitas, sera editado en 1 935, un pequeno poemario escrito en galego " seis

poemas galegos", no que amosa a súa fonda pegada a prol de Galicia e a súa lingua. En declaraciones del propio Lorca “A mi

l legada a Galicia, las fuerzas formidables de Compostela y el paisaje gallego, se apoderaron de mí en forma tal que también me

sentí poeta de la alta hierba, de la l luvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego, y una imperiosa necesidad de hacer versos, su

cantar me obligó a estudiar a Galicia y su dialecto o idioma, para lo maravil loso es igual”. poemario que o longo dos anos

fixeronse diversos traballos de estudo da obra, sendo un dos libros mais editados surante o seculo XX. o insigne Castelao

escribía «O noso idioma ten tal fremosura que un poeta andaluz como García Lorca -o poeta mártir-, non foi quen de resistir o seu engado e compuxo poemas en

galego». Hoxe queremos achegarnos o fermoso traballo de Federico na nosa lingua.

Betanzos 1 932

¡Fita aquel branco galán,
ol la seu transido corpo!

É a lúa que baila
na Quintana dos mortos.

Fita seu corpo transido
negro de somas e lobos.

Nai: a lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

¿Quén fire potro de pedra
na mesma porta do sono?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

¿Quen fita meus grises vidros
cheos de nubens seus ollos?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

Déixame morrer no leito
soñando con froles d’ouro.

Nai: a lúa está bailando
na Quintana dos mortos.
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D Ì A DE ROSAL Ì A EN CASTELLÓ

Unha doce brisa, con sabor salgado, volveu encher a fiestra
da nosa entidade, aberta o mar enxoito do Mediterraneo, e
que os galegos ausentes, deixamos sempre aberta a nosa
Rosalía, para que poida velo mar, dende o seu Padròn.
Un ano maís, lembramos a figura de Rosalía de Castro, luz
e guieira dos sentimentos galegos, maís tamén alma de
muller, achegamonos os textos, pescudandando a forza
dunha muller reinvidicativa, actual, pioneira da feminidade,
voz dos sin voz. Alguns solo ven en Rosalia, versos de laios,
sen ollar os sentimentos dos galegos, dos ausentes, da
muller, das inxusticias sociais, Rosalía, è nosa, porque quixo
ser a nosa voz, e coma tal, queremos que estexa sempre nas
lembranzas, nos nosos corazóns, na alma de galego, nela
atopamos Galicia
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DÌA DE GALICIA E SANTIAGO APÒSTOLO
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DEBULLANDO ACTIVIDADES
Se de algo presumimos os galegos, son, de festas, de troulas,
e sempre o pè dun xantar, rodeado dos amigos. Os do Centro
Galego non ivamos ser menos, para elo, durante o ano
aproveitamos calquer intre para manter esa tradición, se non
esta no noso ADN, pois o modificamos e listo, que os Calçots
non son galegos?, pois dende fai uns anos convertimolos en
galegos, que Santantonà tampouco, non importa ,unha boa
queimada e xa temos o pretexto, o importante è facer festa.
asi que nòs seguimos o noso

¡VIVAMOS COMA GALEGOS!
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O pasado mes de Setembro o Consello de Administración da Autoridad Portuaria de Castel lón, acordou o
nomeamento da pontevedresa (Cambados 1 983) Ana Ulloa Piñeiro, como Directora Xeral de PortCastel ló.

Ana Ulloa è Inxeñeira de Camiños, Canales e Portos pola Universidade de A Coruña, Master en Xestión de
infraestructuras, equipamentos e servizos pola Universidade Politécnica de Madrid, cursou o Programa de
Desenrrolo de Directivos do IESE Business School, estudou na l’École Nationale des Ponts et Chaussées de
París.
Ten unha ampla experiencia profesional e "core business" dun porto. Desempeñou a xefatura de dominio público e
a de explotación na Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, a xefatura de explotación na Autoridade
Portuaria de Bilbao, e na actual idade ocupaba a xefatura de área de explotación na Autoridade Portuaria de Vigo,
da que dependen operacions portuarias, explotación, seguridade e protección e a xestión comercial. Ademais
interveu na redacción dos diversos proxectos i execucions de obras portuarias, nas redaccions do plan estratéxico

e do plan especial da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, e nos plans de empresa anuais e no desarrolo das terminais
intermodais dos portos de Bilbao, Vigo e Vilagarcía.
A nova directora de PortCastel ló, incorporarase en octubro, ten impartido diversos cursos e conferencias, obtuvo o premio Modesto
Vigueras 2009, convocado anualmente pola Asociación Técnica de Portos e Costas, fala Castelan, Galego,
Francés e Inglés.
Ana Ulloa Piñeiro, conviertese na primera Directora dun porto de interés xeral da Comunidad Valenciana.
Dende o Centro Galego de Castel ló " O Aturuxo", desexamoslle grandes exitos nesta nova etapa
profesional, sendo coñecedores que baixo a súa dirección o Porto de Castel ló ten pola proa un dos seus
maiores retos de expansión, coas nova terminal de Port Sur, asi como o proxecto dos novos accesos
dende a estación intermodal. Parabéns que o Presidente da nosa entidade, tivo a oportunidade de
expresarl los persoalmente, convidandoa ase mesmo, a participar con nosco.

OFRENDA MARE DEL DEU DEL LLEDÒ

MAGDALENA
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