
Que opinas da declaración, como materia de estudo obrigatorio da emigración galega nos ciclos
de ensino medio na comunidade galega? Cres que eses estudos deberían chegar a ciclos máis
elevados, coma o bacharelato?

A miña resposta sería outra pregunta: ti , como representante do Consello Delegado que
opinas? Non fai falta que respondas, que xa a sei. A miña loita sempre foi que a Galicia terreal
coñeza o que fixo a súa xente na diáspora, como o himno, a Academia Galega, a bandeira, a
calculadora ou futbolín; pero é bo que se saiba que levantou escolas, estradas, hospitais. . .
Creo que no ensino galego tense que dar a coñecer todo isto, porque senón a historia de
Galicia non será a historia de Galicia, será unha historia parcial.
Fainos un percorrido dos fondos documentais existentes. Que lles pedirías ás persoas que
gardan no faiado lembranzas, ou as entidades e os centros galegos?

A nosa historia non pode estar gardada nos faiados, ten que estar exposta nun pazo,
como o Pazo de Vilamarín, para que a xente coñeza todo o que fixo o seu pobo. Os Centros
Galegos teñen que facer chegar aos arquivos e museos copias das cousas que fan, porque así
dan a coñecer o seu traballo; é un traballo fácil porque o difíci l é o traballo diario.
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Inda que as circunstancias non son axeitadas, non queremos que a
nosa "Carballeira" deixe de agromar as súas fol las, desexando que sexa
unha sinal, de que o Centro Galego segue o teu carón. Forón pasando os
meses, no que o confinamento e posteriores medidas sanitarias, fixerón
que moitas das actividades previstas tivesemos que suspendelas, e
outras, coa inquedanza de podelas realizar.
Nunca choveu que non escampase, polo que inda que imos pouco a

pouco, non podemos deixar que a monotonia da inoperancia, nos faga adormecer, é por elo, que grazas
as novas tecnoloxias, fomos capaces de festexar o Día das Letras Galegas, que inda que virtuais, quixo
ser o xérmolo, de futuras colaboracións dos Centros Galegos da Comunidade Valenciana, forón tamén
moitas as video conferencias realizadas cos reperesentantes da Xunta de Galicia, entre eles co
Presidente A. Feijoo, e o Secretario xeral de Emigración. A. Mianda, con quen mantiven contactos
frecuentes, co fin de dar folgos e tratar de resolver as dubidas que o confinamento estaban acarrexando
nas entidades.
Non esqueceremos xamais esta situación, da que as consecuencias a longo tempo, seràn

imprevesibres, polo que mais que nunca, é tempo de procurar ir voltando a normalidade, amodiño e con
Sentidiño, actividades restrinxidas o aforamento permitido nos locais sociais, mais tamén é tempo de
"aturuxar" novas ideas, e tirar das novas tecnoloxias, que no nos deixen inactivos.
É por elo que che pido que entre todos, podamos aportar folgos que o fagan posible. Un ano, no que
tiñamos postas inquedanzas, un tempo no que a nosa entidade, asumeu novos retos, coma a
representación na Comisión Delegada da Galicia Exterior, e na comisión do 75º Aniversario das festas
da Magdalena, feitos que recoñecen a entidade no traballo desenvolto nestes anos.
Non podemos deixar de seguir traballando, de facer que a entidade sega a ser un referente en Castel ló,
espallando a nosa cultura e tradicións, e todos xuntos, con "SENTIDIÑO", seremos quen de vencer a
este bicho. Desexarche moita sorte e animo, asi coma o mil lor para a famil ia,

Xosé Filgueira Fdez
Presidente CG "O Aturuxo"

SAÙDA
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Saùda
Este é o ano de Ferrol no eido cultural. Éo pese aos tempos difíci les chegados

coa máis absoluta sorpresa, que mudaron de súpeto as nosas vidas. A pandemia da
covid-1 9 obrigounos a cancelar boa parte da programación que a cidade preparara
con mimo para honrar a Concepción Arenal e a Ricardo Carvalho Calero, máis non
puido apagar o orgul lo por ser berce de tan preclaros persoeiros.

Sinal da transcendencia de ambos é que a galeguidade, incluso alén das nosas
fronteiras, non esquece que neste 2020 festexamos o Día das Letras dedicado ao
noso meirande fi lólogo e o bicentenario da nosa máis bri l lante pensadora. Esta
revista do Centro Galego de Castel lón é un dos moitos exemplos que nos últimos
meses nos chegaron dende diferentes puntos de España e incluso do estranxeiro.

Dende Ferrol, gustaríame facer partícipes destas celebracións a todos os amigos
do Aturuxo e animalos a afondar na figura dunha muller adiantada ao seu tempo,
precursora do feminismo e do traballo social, e dun incansable estudoso e defensor
da lingua que acadou, por fin, o recoñecemento que tantas entidades ferrolás
reclamaron sen acougo durante demasiados anos. Tanto é así, que a corporación
que teño a honra de presidir vén de solicitarl le á Real Academia Galega que no
2021 volva renderl le a don Ricardo os mesmos honores.

No convencemento de que a petición do Concello será atendida, convídoos a
todos a retomar, dentro dun ano, o que a emerxencia nos obrigou a aprazar, o Día
das Letras Galegas dedicado a Carvalho Calero.

Ángel Mato Escalona
Alcalde do Concello de Ferrol
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Estimats amics i amigues del Centre Galego de

Castel ló O Aturuxo,

De nou veu la l lum una última edició de la revista

Carballeira i amb ella el protagonisme, el talent i

la participació de tots els gal lecs i gal legues

residents a Castel ló. Podrem tornar a gaudir

l legint sobre el vostre encomiable treball a la

nostra ciutat i ens enriquirem llegint els treballs

divulgatius que, com cada any, incloeu en la

vostra publicació.

Des de l 'orgul l de tenir-vos com a veïns i veïnes,

enriquint la nostra societat i la nostra cultura, que

també és la vostra, tinc l 'honor d'unir-me

enguany amb aquest humil saluda a Carballeira,

desitjant-vos un gran èxit en la publicació i, per

descomptat, absolutament i l•lusionada a poder

tenir entre les meues mans el resultat del treball ,

esforç, talent i dedicació de tot un any.

Gràcies a la gran famíl ia que sou el Centre

Galego, la vostra cultura, el vostre folklore, la

vostra tradició i les vostres arrels es mantenen

vives a la nostra ciutat, que també és la vostra,

fent-nos partícips durant anys del vostre bon fer i

la vostra amistat.

Voldria aprofitar aquesta oportunitat que em

brindeu per a reconéixer la vostra labor diària,

participant intrínsecament de les tradicions

d'aquest poble sense oblidar el vostre, les

vostres arrels, les que us donen identitat i

dignitat com a persones i com a poble i donar-

vos les gràcies una vegada més per la vostra

aportació a la nostra cultura.

Enhorabona per aquesta nova edició de

Carballeira i gràcies per aportar el vostre granet

de sorra a fer que Castel ló siga mil lor.

Estimados amigos y amigas del Centro Galego

de Castel ló O Aturuxo,

De nuevo ve la luz una última edición de la

revista Carballeira y con ella el protagonismo, el

talento y la participación de todos los gallegos y

gallegas residentes en Castel lón. Podremos

volver a disfrutar leyendo acerca de vuestro

encomiable trabajo en nuestra ciudad y nos

enriqueceremos leyendo los trabajos divulgativos

que, como cada año, incluís en vuestra

publicación.

Desde el orgul lo de teneros como vecinos y

vecinas, enriqueciendo nuestra sociedad y

nuestra cultura, que también es la vuestra, tengo

el honor de unirme este año con este humilde

saluda a Carballeira, deseándoos un gran éxito

en la publicación y, como no, absolutamente

ilusionada en poder tener entre mis manos el

resultado del trabajo, esfuerzo, talento y

dedicación de todo un año.

Gracias a la gran famil ia que sois el Centro

Galego, vuestra cultura, vuestro folclore, vuestra

tradición y vuestras raíces se mantienen vivas en

nuestra ciudad, que también es la vuestra,

haciéndonos partícipes durante años de vuestro

buen hacer y vuestra amistad.

Quisiera aprovechar esta oportunidad que me

brindáis para reconocer vuestra labor diaria,

participando intrínsecamente de las tradiciones

de este pueblo sin olvidar el vuestro, vuestras

raíces, las que os dan identidad y dignidad como

personas y como pueblo y daros las gracias una

vez más por vuestra aportación a nuestra

cultura.

Enhorabuena por esta nueva edición de

Carballeira i gracias por aportar vuestro granito

de arena a hacer que Castel ló sea mejor.

SALUDA

Veronica Ruiz Escrig
Regidora Cultura de l'Ajuntament de Castelló i Cinquena Tinent d'alcadessa
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Ferrol

Capital do mar e fi l la da I lustración, é unha cidade aberta, sol idaria. Paga a
pena gozar do seu extraordinario patrimonio arquitectónico e industrial , da súa
gastronomía e da beleza dos seus espazos naturais. É unha cidade chamada
a reforzar, co seu impulso, a grande transformación e modernización de
Galicia.
O Ferrol actual, nace como verdadeiro núcleo urbano a mediados do século
XVI I I , o seculo da I lustración. É indiscutible que ten unha histórica
dependencia do sector naval, do sector público e do mil itar, xa que foi creada
por unha R.O. de 1 726 como base naval destinada a controlar os intereses
marítimos de España.
Ata ese momento, a poboación orixinal estaba asentada no espazo que hoxe
ocupa o barrio de Ferrol Vello, cun porto ao abrigo dunha ría especialmente
protexida. Esta situación xeográfica sería determinante na elección deste
lugar como idóneo para o asentamento das factorías navais que posibi l itarán o
seu desenvolvemento posterior.
A chegada ao poder de funcionariado eficaz e ministros bri l lantes como Patiño
ou o Marqués da Ensenada , quen posibi l itou a construción das instalacións
navais. As obras deron lugar, co comezo, dá aparición do barrio de Esteiro
(onde se asentaron os obreiros) e, máis tarde, ao deseño e construción do
barrio da Magdalena como espazo residencial que foi ocupado por
funcionarios, mil itares e comerciantes e que hoxe está declarado Conxunto
Histórico-Artístico. A Magdalena introduce un novo modelo urbano,
descoñecido en Galicia, que se sitúa, polo seu deseño regular e ordenado, na
tradición das cidades novas de orixe mil itar.

A poboación pasa de 1 .000 habitantes no ano 1 752 a 20.000 no 1 787. Ferrol

convértese, na máis moderna das cidades de Galicia. Conta, durante moitos

anos, coa base naval máis importante de España e unha das mellores de

Europa. É unha cidade pensada e construída para o servizo do Estado, e da

Armada. A importancia das instalacións navais determinara a construcción de

edificios maioritariamente de uso mil itar, destinados tanto a defensa coma a

construcción naval, dotando o Ferrol dun grande patrimonio arquitectonico da

ilustración española.
Berce de pesonaxes historicos, Pablo Iglesias, Concepción Arenal, Carbalho
Calero, José Canalejas, Torrente Ballester, Angeles Albariño, Ramón e
Francisco Franco, etc.
Na actual idae, segue a ser unha das maiores bases navales da Armada
Española, asi como motor da construcción naval
O ferrol da I lustración, quere ser declarada Cidade Patrimonio da
Humanidade, en base o seu grande patrimonio arquitectonico, o Centro
Galego de Castel ló, quere amosar, todo o seu apoio para que esta
candidatura a UNESCO, sexa unha realidade.

CATILLOS SAN FELIPE Y LA PALMA

PUERTA DEL DIQUE DEL ARSENAL NAVAL

SALIENDO FRENTE CASTILLO DE SAN FELIPE

DIQUE LA CAMPANA ARSENAL MILITARFonte: Concello Ferrol Fotos: Turismo Galicia/Ferrol
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Xosé Luís Franco Grande
Tomiño 1 936 Vigo 2020

Escritor, lexicógrafo, poeta e avogado,membro do Consello da Editorial Galaxia e

membro de número da Real Academia Galega dende 1 998. A obra l iteraria de

Franco Grande abrangue tódolos campos, iniciándose durante a súa etapa de

estudante en Compostela, onde obtén en cinco ocasións o primeiro premio, e a

flor natural nas Festas Minervais. Con 1 9 anos de idade, o Centro Gallego de

Buenos Aires outorgoulle o Premio Eduardo Pondal polo seu libro de poemas

"Brétemas do vieiro", en 1 957 publicou a peza teatral Vieiro choído. O seu libro de

poemas Entre o si e o non (1 967) foi galardoado co Premio Nacional de Literatura

"Rosalía de Castro". No 1 968 publicou a súa obra de vital importancia para a lingua galega, o Diccionario

Galego-Castelán. Unha obra que había ser necesaria, imprescindible, un par de anos máis tarde cando se

incorpora o estudo da lingua galega no sistema educativo. Ese dicionario foi un instrumento de vital importancia

para que varias xeracións de galegos e galegas tivesen a oportunidade de coñecer a l ingua galega. Esta obra

foi reeditada moitas veces ata completar un total aproximado de medio mil lón de exemplares vendidos. Os

dicionaristas adoitan falar do "Franco Grande" como unha denominación que marcou unha época. Pertence a

Xeración das Festas Minervais e ó movemento l iterario Escola da Tebra. Non só se limitou a traballar no campo

da literatura. Dirixiu un espazo radiofónico -Raíz e Tempo- que emitía semanalmente na emisora "La Voz de

Vigo", participou como fundador da Asociación Cultural de Vigo, a única asociación de marcado carácter

galeguista creada na década dos anos sesenta; o poema "Venceremos Nós" (Joan Baez, Xosé Luís Franco

Grande, Xosé Manuel Beiras).converteuse no himno das mobil izacións estudantís que se produciron en

Santiago no 1 968 contra o franquismo. Foi conferenciante, participou na creación do Partido Social ista Galego

na clandestinidade. Formou parte do consello reitor do Instituto Galego de Análise e Documentación

Internacional. Casou con María dos Anxos Barreiro e tivo dúas fi l las, Rosalía (avogada) e Navia (xornalista), e

catro netos. Franco Grande, " o señor das palabras amadas" finou o pasado dia 31 de Marzal en Vigo, por mor

dun cancro.

Luz Pozo Garza
Ribadeo 1 922 A Coruña 2020

Ecritora, crítica l iteraria e poeta, das máis destacadas da literatura galega da

segunda metade do século XX, renovadora tanto na forma, como na temática

abordada. Códice Calixtino (1 986) é unha das súas obras máis destacadas. En

1 995 foi recoñecida coa Medalla Castelao. Dende 1 996 foi membro numerario

da Real Academia Galega, ocupando o cargo de vicesecretaria de 1 997 a

2001 . En 2007 foi proposta pola Asociación de Escritores en Lingua Galega

para o Premio Nobel de Literatura. Os seus poemas foron traducidos ao

castelán, portugués, catalán, francés, inglés, alemán, húngaro, ruso e

xaponés.Foi á Universidade de Oviedo a estudar l iteratura, l icenciándose en Filosofía e Letras en 1 963. Iniciou

a andadura l iteraria primeiramente en castelán, para se decantar exclusivamente polo galego na década dos

oitenta.membro correspondente da Real Academia Galega dende 1 950. pasou a ser membro numerario en

1 996, sendo a segunda muller en facelo.Luz Pozo foi, segundo Rosario Álvarez Blanco "unha voz ilustre na

nosa poesía desde a publicación do seu primeiro poemario en galego, O paxaro na boca (1 952), que inaugurou

a colección Xistral" Na súa obra posterior Luz Pozo achega unha poesía inzada de sensualidade e profunda, na

cal o amor, a inquedanza existencial, a patria, a l iberdade e mesmo a morte se entrecruzan compondo textos

de sublime autenticidade e madurez. Luz Pozo, finou como decana da poesía galega, aos 97 anos de idade, o

luns 20 de abri l de 2020, na Coruña, a cidade na que residía dende finais dos anos oitenta.
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No alborexar do seculo XIX, un 30 de Xaneiro do 1820, nunha

modesta casa da Rùa Real de Ferrol, ve a luz primeira Maria de

la Concepción Jesusa Luisa Petra Vicenta Arenal Ponte, filla do

Sarxento maior do Segundo batallón de Infanteria de Burgos D.

Angel del Arenal y de la Cuesta e de Doña María de la

Concepción Ponte Ferreiro. sendo bautizada polo capellan Jaime

O`Rafterry, capelan do Batallón na igrexa parroquial de San

Xulian do Ferrol. de familias fidalgas, mais como diria D Quixote

"de rocín flaco".

A súa infancia estivo marcada pola persecución, represión e

desterro que sufriu o seu pai a causa das súas ideas liberais, e

pola súa morte prematura (39 anos) a consecuencia delas.

Estudou en Madrid, nun colexio para señoritas, cun tipo de

educación para nenas de clases acomodadas que máis tarde ela

mesma se encargaría de someter a severa crítica por tratarse da

"arte de perder o tempo". Mais a maior parte da súa cultura e

formación acadouna de xeito autodidacta, especialmente a

través da lectura, á que se afeccionou polo contacto coa

biblioteca que a súa familia paterna tiña en Armaño (Santander),

lugar a onde se trasladou coa súa nai e as súas dúas irmás tras

quedar orfa de pai, e a onde regresou para coidar da súa avoa

Jesusa cando esta enfermou. Tiña vinte e un anos cando morreu

a súa nai.

É bastante probable que tivese que asistir á Universidade

disfrazada de home, ás aulas da carreira de Dereito, xa que nese

momento non se permitía legalmente o acceso das mulleres aos

estudos superiores en España. En 1848 casou con Fernando

García Carrasco; a parella compartiu inquedanzas e traballo

intelectual e tivo unha filla, Concepción, que morreu antes de

cumprir os dous anos, e dous fillos, Ramón, militar, e Fernando,

inxeñeiro de portos. Despois do derradeiro parto a saúde de

Concepción Arenal quedou delicada para o resto da súa vida.

Quedou viúva aos trinta e sete anos e o seu fillo Ramón tamén

morreu prematuramente en Madrid no 1884, vitima das febres

contraidas na Illa de Cuba. Foi nomeada "visitadora de prisións

de mulleres" en 1863, posto que foi suprimido definitivamente

dez anos despois. Na Coruña trabou unha grande amizade con

Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, quen sería a súa

grande valedora. Concepción Arenal asistía á tertulia que

organizaba a condesa na súa casa da rúa Real, entre as dúas

promoveron unha asociación para visitar as mulleres presas,

chamada das "Magdalenas". Concepción escribía cartas dirixidas

ás reclusas nas que explicaba o contido do Código penal

daquela vixente (o de 1850) e comentaba algúns artigos,

especialmente os que facían referencia a delitos cometidos por

mulleres. Juana de Vega era a que se encargaba de lerlles esas

cartas ás presas mentres Arenal se dedicaba a observar as

actitudes destas durante a lectura. As dúas últimas décadas da

súa vida pasounas co seu fillo Fernando, primeiro en Xixón e,

tras un breve paso por Pontevedra, en Vigo. Foron anos de moi

intensa actividade social e intelectual malia o seu precario

estado de saúde. Salvo pequenos períodos e por motivos de

empeoramento da súa saúde, Concepción Arenal non deixou de

escribir, estudar e revisar as súas propias obras e ideas, até o

fin da súa vida. Boa proba diso constitúea a súa ampla

bibliografía, que se agrupa, fundamentalmente, ao redor de tres

grandes temas: as denominadas "cuestión social",

"penitenciaria" e "feminina". A súa obra tivo repercusión

internacional malia que Concepción Arenal non saíu nunca de

España. Porén, enviou informes a congresos internacionais que

foron obxecto de unánime aplauso por parte dos expertos alí

presentes; colaborou en publicacións e libros editados en

francés e inglés; ilustres personaxes do ámbito penal e

penitenciario, como Roeder e E. C. Wines, eloxiaron a súa obra e

persoa; libros seus, como El visitador del pobre e El visitador

del preso, foron traducidos a outras linguas. Un elemento

esencial para comprender tanto a súa vida como a súa obra

constitúeo a súa proximidade ao ideario liberal e krausista; malia

a orixinalidade do seu pensamento destacan esas influencias,

que tamén tiveron un papel importante no plano afectivo a

través do seu contacto con destacadas personalidades liberais

da época, coas que compartiu a un tempo relacións de amizade

e proxectos de carácter social e intelectual, como o seu amigo e

cuñado Manuel de la Cuesta, Salustiano Olózaga, Juana de

Vega, Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos,

Gumersindo de Azcárate, etc.

De profundas creenzas cristians, Concepción, finou en Vigo, o 4

de Febreiro de 1893 aos 73 anos.

CONCEPCIÒN ARENAL PONTE
Ferrol 1 820 Vigo 1 893

Xurista, Escritora, Defensora dos dereitos humanos

Pioneira do feminismo en España
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XII PLENO DO CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 E 4 DE NADAL DO 201 9

� urante o derradeiro encontro, celebrado na Habana (Cuba) en Maio de 201 6, alguns non voltamos a

vernos persoalmente, non asi, a traves das novas tecnoloxias coas que podemos manter un contacto, pese a

distancia que nos separa, case que diariamente, foron aquelas xornadas, dunha grande sensibi l idade e morriña, xa

que se desenvolverón nun lugar tan emblematico e senlleiro, como é o pazo do Centro Galego da Habana, onde a

historia de Galicia abrol la en cada recuncho, e ná que as anduriñas, voaban entre nòs coma lembranza das mans

que o construirón.

De novo, en cumprimento da Ley da Galeguidade, volvemos a xuntarnos nun novo plenario, desta foi a Cidade de

Santiago que non acolleou, desenvolendose o mesmo nas impresionantes instalcions monacais, de San Martiño

Pinario. durante a xornada prel iminar, foron chegando os compañeiros, saùdos agarimosos e abrazos neste novo

encontro, e primeiros contactos cara a formación da Comisiòn Delegada, destacar a grande labor do funcionariado

da Secretaría Xeral de Emigración, quen nos recibeu e estivo o quite de cantos problemas puidesen surxir, de

aloxamento, transporte ou calquer outro imprevisto.

O acto inaugural do plenario, presidido polo Presidente da Xunta de Galicia, Sr. Alberto Nuñez Feijoo, ase como

numerosos representantes do goberno galego, partidos politicos e membros das institucións galegas, tivo coma

escenario a igrexa de Santo Domingos de Bonaval, onde ademais das verbas inaugurais, e dar por aberto o

plenario, a emigración galega, representada polos membros da Comisión Delegada, real izarón unha ofrenda floral

no Panteón de Galegos I lustres, coma recoñecemento os homes e mulleres que forón, e seguen ser nao senlleira

da Galeguidade.

Mais coma as xornadas e o traballo é moito e o tempo apremia, rematado o acto, voltamos a San Martiño, co fin de

dar inzo os traballos das distintas comisións dos relatorios. O Secretario Xeral de Emigración, Antonio Miranda,

fixo a introducción das leñas de actuación e presentación das dos relatorios a debatir, Cultura (Aula Magna),

Galeguidade (Salón Palatino), Social (salón Quirinale) e Retorno, Dereito e Oportunidade (salòn I tinere).

Constituidas as mesas, comenzarón os debates e lecturas das aportacións das entidades, o Centro Galego de

Castel ló, aportou duas comunicación os relatorios de Cultura e Galeguidade, participando nesta ùltima,

presencialmente na defensa do comunicado da nosa entidade, estivo o Presidente da nosa entidade, D. Xosé

Filgueira, onde as cuestions expostas foròn moitas delas incluidas nas conclusions finais, a mesa estivo presidida

por Beatriz Carballo, da Asociación de Fil los do Concello de Zas de Bos Aires (Arxentina), e de Secretario Ignacio

Paz, do Centro Galego de Salamanca. Mantivose un moi animado e discutido parlamento entre os asistentes, xa

que as catro comunicacions o relatorio deron para moitas, e variadas discusións, promovendo unha creatividade e

fluxo de ideas moi importante para as conclusions finais, ase como de interese no funcionamento das entidades.
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se algo nos sorprende, e que en tan escaso tempo, fósemos capaces de

realizar e dar cumprimento os traballos e conclusións dos relatorios, o

interese das entidades por amosar o seu traballo, aportación de ideas que

conleven a mil lorar e dinamizar as asociacións, compartindo, e coma non

sentimentos, pouco a pouco foronse rematando, alguns con discusiòns, das

que parecia non acadar o fin,

A mañan foi moi atarefada, xa que nos intres da "pausa café" debatianse as

inscripcions para a elección da presentación das candidaturas da nova

Comisión Delegada, a busqueda de apoios era constante entre os candidatos,

inda que eramos coñecedores moitos de nós, dos pactos entre federacións, o

Centro Galego de Castel lón, tamén presentou a sùa candidatura, como o ven facendo testimonialmente en Plenarios

anteriores, coñecedora das poucas, ou escasas posibi l idades de acadar representación. Trafegos polos corredores, barul los,

mais o final cada quen, votou na sùa correspondente circunscripción, dando continuidade nas mesas,os traballos dos

relatorios, o remate, real izanse o reconto de votos, sendo a sorpresa, a elecccion da nosa entidade como membro da nova

Comisión Delegada, en representación de España, foròn moitos os parabéns recibidos, incluindo a do Secretario Xeral, na que

me lembrou a conversa que meses antes mantivemos en Castel ló.

Pola noite, nas instalacions do Hotel Monumento do mosteiro de San Francisco, presidida polo Presidente da Xunta de Galicia,

aconteceu a cea de homenaxe a todolos participantes, na que o fio musical correou a cargo da cantante eurovisiva Lucía.

Na mañan siguinte, desprazados a Cidade da Cultura, real izouse o acto de proclamación oficial dos Delegados da Comisión

Delegada, asi coma o acto de clausura do XI I Pleno do Consello de Comunidades

Galegas polo Presidente da Xunta e o Secretario Xeral de Emigración, rematado o

acto, desprazamonos o almorzo, nun espectacular centro gastronomico de nova

creación en Santiago, o Mercado da Galiciana, acompañados polos distintos

Conselleiros do goberno galego, rematado o xantar, e xa cos deberes feitos, tamén

tivemos tempo para compartir visitas culturias, non todo iva a ser vida monacal, inda

que o entorno daba moito pé a elo, desprazamonos novamente a Cidade da

Cultura, a sùa directora-xerente Ana Isabel Vázquez, foi a nosa "cicerone" na visita

da mostra expositiva "Galicia un relato no Mundo", onde entre numerosas pezas

destacaba o "santo grial" da Santiña de Asorey, propiedade do Centro Galicia de Bos Aires ( Arxentina), que por primeira vez,

viaxaba a Galicia territorial , unha mostra da emigración, que fixo lembrar a moitos dos asistentes, a sùa esperenza persoal e

famil iar, camiño do éxodo as novas terras. dando con elo rematadas as xornadas deste novo plenario, as despedidas sempre

son tristes, e mais cando son de amigos que estan tan lonxe, xa en San Martin Pinario, apertas e agarimos a xente que esa

noite tiña que coller vos para os distintos paises, os poucos que inda nos tocaba pernoctar, fixemolo cun xantar moi distendido,

intercambiando enderezos, pola mañan, xa sen agobios, fixemos unha última visita a Secretaria Xeral para despedirnos dos

funcionarios e agradecerl les o seu esforzo e paciencia con todos nós. Pouco ou nada podia presaxiar que en pouco tempo, un

bichiño chamdo coronavirus, iba trocar todalas tarefas que nos habiamos proposto, e nalguns casos as vidas de alguns,

desexando que o tempo pase de contado, e un novo plenario nos reencontre de novo a todos.



En anteriores Consellos, vimos facendo fincapé nas moitas causas que acontecen nas entidades o longo destes anos, reflectidas neste relatorio,

que ven de mesturar non solo o futuro, senón tamén o presente. Imos de novo, tratar de resolvelas, ou minorar estes erros, facendo propostas, ou auto

inculparse de moitas das causas que nos acontecen no seo das asociacións.

Lei da Galeguidade: A nova lei, froito de un gran traballo conxunto, e da xenerosidade das entidades galegas, veu clarexar en si, a realidade actual das

entidades, ase coma a necesidade de lograr a fusión da mesmas, a prol dunha maior representatividade e presenza da colectividade, xuntando esforzos e

medios, poderá ter erros, que o paso do tempo nos fará corrixir, en conxunto, faise necesario esta nova ferramenta para mantelas latexantes, e será

misión delas, usala coma a ferramenta de mellora da capacidade de actuación, ase coma de futuro.

En anteriores Consellos, vimos reclamando, a necesidade de que o feito emigratorio galego, sexa parte obrigatoria no ensino en Galicia, pasan os

Gobernos, e seguimos a voltas, sen que se vexa plasmado esta reclamación, que xa se acabou convertendo en histórica, non podemos por menos, de

volver a insistir na necesidade de esta proposta, xa que entendemos que moitos dos factores que nos acontecen, son produto da falta de coñecemento

da nosa historia recente. Un dos maiores fitos de Galicia, foi a Emigración, pero unha emigración que soubo ser solidaria coa Galicia territorial , e coma

non, cos que se achegaban os países de acoll ida, xente sen preparación, tanto laboral como cultural, elo non foi impedimento, da capacidade de crear a

maior rede solidaria de un pobo no mundo, coa creación dos centros e sociedades galegas espalladas polos cinco continentes, un feito, do que faise

necesario de que a Galicia territorial coñeza en profundidade e se sinta orgul losa, e non vexan os centros como asociacións folclóricas, ancoradas nuns

sentimentos dunha trasnoitada morriña. Incorporación da muller nos órganos de dirección das entidades: O feito que as mulleres non estean nos

órganos directivos das entidades, podémolo achacar a uns rols sociais, non a negativa das directivas de incorporalas, inda que nalgún caso, moi

minoritario pódese existir, a creación dos denominados “comité feminino” en algunhas entidades, agocha en parte que a muller non estea presente nos

órganos decisorios da xunta directiva, creando con elo un grupo moi reducido de mulleres que propoñen actividades de carácter feminino, moi val idas,

pero que relegan a ese sector, a feitos de épocas pretéritas. E necesario que dende as directivas se procure a incorporación da Muller en postos de

responsabil idade, e que eses comités convértanse en mixtos, coma parte dun órgano de apoio as propostas na realización de actividades sociais de todo

tipo, se non somos quen, de que as actividades sexan igualitarias, damos pé a que a muller se vexa relegada a mal entendida “actividades femininas”.

Non podemos poñer cotas de paridade nos órganos directivos, porque iso non é a realidade, a incorporación ten que vir dada dende a non separación de

tarefas. E por elo que propoñemos que dende as directivas, se ofreza a incorporación de mulleres en postos de responsabil idade, así como facer que as

actividades non teñan exclusividade feminina, o que conlevaría a unha maior incorporación da muller o non verse relegada na vida social da entidade.

Xuventude: Temos que suliñar, e diferenciar, dous tipos de xuventude no seo das sociedades, as de segunda e terceira xeración, nacida e criada nas

terras de acoll ida, a cal coñecen e viven as entidades xunto con seus pais, e os novos rapaces/as que a situación de crise os levan a busqueda , en

moitos casos, do seu primeiro traballo, partindo desa diferenza, imos tratar de ollar a necesidade, primordial se cabe, de que as novas xeracións se

integren nos órganos de dirección das entidades, serian moitas as causas que están concorrendo neste feito, algunha de choque xeracional, o manterse

algunhas directivas, ancoradas en estereotipos caducos, que nada teñen que ver coa actual idade nin a realidade dos tempos que estamos a vivir, a falta

de actividades, ou a liberdade de realizar novas, son atrancos que os fan aloxar, na inquedanza de lugares e asociacións que estean mais acordes coas

inquedanzas que demandan, se anteriormente expuxemos que a muller debe estar mais integrada nas decisións de directiva, o caso da xuventude e

similar, ou maior, cando en quen, son eles o futuro, as actividades que se realicen teñen que vir das súas propias propostas, a creación dun órgano

directivo de carácter xuvenil no seo da entidade, faise canto mais necesario para lograr consensuar as actividades que demandan, ademais de ser o

berce dos novos directivos. Non todos van vir bailar e tocala la gaita, a caso outro tipo de música, non ten cabida nunha entidade galega?, as novas

tecnoloxías son necesarias na actual idade, quen mais que eles as manexan con soltura?, faise necesario que as asociacións vexan na xuventude, non

solo a modernidade da entidade, se non, a continuidade da mesma, e polo de atracción para outros rapaces e rapazas que dinamicen e consoliden a

entidade. Anteriormente falabamos da necesidade de incorporar o ensino o feito emigratorio galego, vemos coma ese erro se refl icta na nova emigración

galega, xovenes que debido a actual dificultade laboral do país, vense abocados a emigrar, iso si, a emigración mais preparada da historia, pero o fin e o

cabo, emigrantes, xovenes que dominan idiomas, con carreiras universitarias e con medios tecnolóxicos que os fan estar en contacto permanente coa

Terra e famil ias, pero cun bagaxe que esa preparación non lles ensinou, a solidaridade i o compromiso social, chegan os países e cidades de acoll ida ,

con esa que podemos denominar “soberbia” que lles da a súa preparación, da que de contado danse deconta que elo non o era todo, achéganse as

entidades coa única escusa, de por uns intres, intentar sentirse “galegos”, non se ven na necesidade de incorporarse, de participar, aportar e compartir

ese bagaxe persoal, falta en fin, sol idaridade, aquela que tiveron os que antes chegaron, creemos que segue a ser necesario un maior coñecemento da

realidade actual das entidades, coma da labor que veñen desenvolvendo. Se coma indicamos anteriormente, se o fito emigratorio, fose incorporado o

ensino obrigatorio galego, seguramente moitos, achegaríanse doutro xeito, participando na vida social das entidades. como di o refrán, “ esos fangos

traerán estos lodos” Son moitos os puntos que este relatorio acontece, case todos tratados con anterioridade, chama a atención, a “insistencia” na

creación institucional da “Medalla da Galeguidade”, a caso non esta xa recoñecida a galeguidade? Quen sería quen de valorala?, no nos parece

necesario a creación dun recoñecemento numismático nin doutro xeito, xa que daría pé a recoñecementos persoais, ou doutro xeito, no que en moitos

casos, nada aportan, salvo os valores ou bagaxe persoal, os cales xa están recoll idos en outros recoñecementos institucionais galegos, a colectividade

da Galeguidade, Comunicación do Centro Galego de Castelló " O Aturuxo"

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN OO RREELLAATTOORRIIOO DDEE GGAALLEEGGUUIIDDAADDEE

�evis�a 10 �arballeira



�evis�a 11 �arballeira

" GALICIA FORA DEGALICIA"
MUSEO DA EMIGRACIÓN GALEGA DE OURENSE

Galicia ademais de rios, fontes e arboredas, que cantaban Os Tamara alo polos anos 60, tamén è, emigración,

un movemento que en Galicia, é sinal de progreso, cultura, democracía e libertade, xentes e historias personais,

e que non podemos deixar esquecer, temola à obriga de darl le voz, unha debeda coas xentes e as súas vivenzas,

son parte de nós mesmos, e moitas das veces, dos paises de acoll ida, nos que alguns forón, e forman parte

importante e inesquecible da súa prosperidade e historia, e coma non, tamén daqueles que ficaron esquecidos,

anonimos, e que a miseria e as circuntancias, obrigaron a pescudar unha nova vida, e nunca esqueceron a súa

terra nin as súas xentes.

A Deputación de Ourense, terra de emigrantes, non queria que as mil leiras

de historias que aqueles emigrantes, espallados polo mundo, quedase no

esquecemento, un empeño do seu presidente, D. Manuel Baltar, quen se

impuxo un reto persoal, lembrar as xentes, os triunfadores, os esquecidos,

historias de famil ias, historias de ourensans, pero tamén de galegos, que

percorrendo o mundo en busca de fortuna, foron quen de facer Galicia mais

grande i universal.

Neste proxecto, facia falta unha persoa, na que misturasen, ademais de coñecementos, i lusión e sentimentos poa

emigración galega, foi en Barcelona, terra de inmigrantes galegos,aló un xoven, fi l lo da emigración, avogado,

investigador, historiador, escritor, e gran coñecedor da emigración galega en Catalunya, e persoalmente vinculado

nas directivas de moitas entidades galegas, Manoel Carrete Rivera, non dubidou en ofrecerl le esa

responsibi l idade, quen acolleou o reto e á respondibi l idade de tan inmenso traballo, coma asesor de emigración

da Deputación de Ourense, e director e coordinador do futuro museo da emigración galega ouresan, coma galego,

sempre coa maleta preparada, porque nunca se sabe, voltou a terra, e con ilusión comenzou esta nova etapa da

súa vida profesional, dende "Caraballeira" quixemos aproveitar a amistade que nos vincula, persoal e institucional

coa nosa entidade, para manter unha conversa, onde nos guie no traballo que desenvolve, asi como o seu futuro.

Que é o Museo da Emigración de Ourense?

O Museo da Emigración de Galicia será unha institución pública, permanente, sen ánimo de lucro, ao servizo da

sociedade galega e de fóra de Galicia; que exporá e exhibirá artefactos e tamén uti l izará elementos didácticos para

explicar o que foi a emigración galega.

Estamos no proceso inicial de creación, o que nos leva á procura de artefactos como poden ser maletas,

documentos, pasaxes de barco, fotografías. . . normalmente estes chegan por doazón de particulares que pasamos

logo a catalogar. O obxectivo é conservar, investigar, comunicar, expoñer todo o referente aos movementos

migratorios galegos, dentro do espazo que xa posuímos, no pazo de Vilamarín.

Porque un museo da Emigración en Ourense?

Porque foi historicamente unha terra de emigrantes, porque é a terra dos afiadores, barquil leiros, mozos de corda e

todo un seguido de oficios temporais relativos á emigración. Os emigrantes de Ourense merecen ter un museo no

que se vexa plasmado o seu traballo, o seu esforzo, os seus logros é, por que non, ás veces os fracasos. Ourense

quere recoñecer a súa xente que un día tivo que marchar, e ese recoñecemento faino extensivo a todas as galegas

e galegos que un día deixaron a súa terra para emprender o seu camiño vital noutras terras.

Persoalmente, que significa para un historiador escudriñar na memoria da emigración?

Ben sabedes, xa que me coñecedes, que eu son parte da emigración: nacín fi l lo de emigrantes e volvo á terra

coñecendo e dando a coñecer o labor das entidades como Aturuxos ou Casa Galicia de Montevideo, ou tipoloxías

de oficios da comunidades emigrantes, e un longo etcétera.

Teño o coñecemento teórico e o sentimental, xa que son parte da emigración e coñezo ese sentimento; a

emigración no é só un número, é a historia de cada un. Para min é un proxecto de sentimentos, do traballo feito

por esa Galicia que vive Galicia fóra de Galicia.

Manuel Baltar e Manoel Carrete
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É un museo exclusivo da emigración ourensán, ou tamén comprende a emigración galega?

Como di o seu propio nome, comprende toda Galicia. Para falar de Ourense non podemos excluír o resto, por iso

dende os inicios deste proxecto pensamos en toda Galicia. A pretensión deste museo, é ser referente para

converterse no centro senlleiro de investigación no estudo e recuperación da memoria histórica da emigración

galega. Pode convivir con outros similares, tanto na Galicia Territorial coma na exterior, como no caso de

Arxentina,

Hai un fluxo de información e colaboración?

O noso obxectivo é ser referente de museos desta tipoloxía en España. Xa estamos en contacto nestes momentos

co de León, Barcelona e o da Rioxa, este último pechado, pero mantemos contacto coas persoas encargadas da

súa musealización. O noso museo poderá convivir con outros semellantes que neste momento non existen, xa que

só existe o Arquivo da emigración galega, que non é un museo. Respecto ao Museo da Emigración de Bos Aires

temos colaboración directa, como se pode ver na prensa. Por exemplo, o ano pasado colaboramos

economicamente para a dixital ización da documentación da Federación de Sociedades Galegas de Arxentina que

é a que posúe o museo.

Cales son as fontes de documentos coa que se nutre el museo?

As fontes documentais son diversas: dende cartas, cédulas, pasaportes, revistas de entidades, l ibros de actas,

l ibros de partidas, bi l letes de barcos. . . , unha inxente documentación que vai acompañada de grandes bibl iotecas e

da documentación pertinente de grandes de persoeiros da diáspora, como o profesor Alberto Vilanova, Blanco

Amor, Pura Vázquez, e outras bibl iotecas que forman parte dende hai moitos anos da Deputación de Ourense.

Sinalemos que, por exemplo, na Comunitat Valenciana podemos facer referencia á poeta Mati lde González de

LLoria que, sen ser galega, foi nomeada fi l la adoptiva de Ourense, e foi directiva do Centro Galego de Valencia, e

a súa bibl ioteca foi doada á Deputación Ourense.

Calquera persoa ten acceso aos fondos documentais, sen ser investigador? Está a documentación

informatizada, ou será iso un proxecto para o futuro?

A documentación en parte estará dixital izada, así é máis fácil o acceso a ela. No referente ás consultas, serán

publicas, non fará falta ser investigador para poder consultar un dato ou un documento determinado, sempre que

os doantes deixen esa posibi l idade. Por exemplo, as publicación das entidades non se dixital izarán pero as

fotografías si.

Persoalmente, que significa para un historiador escudriñar na memoria da emigración?

Ben sabedes, xa que me coñecedes, que eu son parte da emigración: nacín fi l lo de emigrantes e volvo á terra

coñecendo e dando a coñecer o labor das entidades como Aturuxos, ou Casa Galicia de Montevideo, ou tipoloxías

de oficios da comunidades emigrantes, e un longo etcétera.

Teño o coñecemento teórico e o sentimental, xa que son parte da emigración e coñezo ese sentimento; a

emigración no é só un número, é a historia de cada un. Para min é un proxecto de sentimentos, do traballo feito

por esa Galicia que vive Galicia fóra de Galicia.

Calquera persoa ten acceso aos fondos documentais, sen ser investigador? Está a documentación

informatizada, ou será iso un proxecto para o futuro?

A documentación en parte estará dixital izada, así é máis fácil o acceso a ela. No referente ás consultas, serán

publicas, non fará falta ser investigador para poder consultar un dato determinado ou un documento determinado,

sempre que os doantes deixen esa posibi l idade. Por exemplo, as publicación das entidades non se dixital izarán

pero as fotografías si.

PAZO DE VILAMARIN
O castelo de Vilamarín, tamén coñecido como Pazo de

Vilamarín, é un pazo que conserva moito da súa función

como fortificación medieval, e que na actualidade funciona

como sala de exposicións albergando ao mesmo tempo

unha exposición permanente da obra de Xaime Quessada.

e tamén sede do museo da Emigracion Ouresan.

Foi declarado Monumento Histórico-Artístico en 1 977.



Que opinas da declaración, como materia de estudo obrigatorio da emigración galega nos ciclos de ensino

medio na comunidade galega? Cres que eses estudos deberían chegar a ciclos máis elevados, coma o

bacharelato?

A miña resposta sería outra pregunta: ti , como representante do Consello Delegado que opinas? Non fai falta que

respondas, que xa a sei. A miña loita sempre foi que a Galicia terreal coñeza o que fixo a súa xente na diáspora,

como o himno, a Academia Galega, a bandeira, a calculadora ou futbolín; pero é bo que se saiba que levantou

escolas, estradas, hospitais. . . etc. Creo que no ensino galego tense que dar a coñecer todo isto, porque senón a

historia de Galicia non será a historia de Galicia, será unha historia parcial.

Fainos un percorrido dos fondos documentais existentes. Que lles pedirías ás persoas que gardan no

faiado lembranzas, ou as entidades e os centros galegos?

A nosa historia non pode estar gardada nos faiados, ten que estar exposta nun pazo, como o Pazo de Vilamarín,

para que a xente coñeza todo o que fixo o seu pobo. Os Centros Galegos teñen que facer chegar aos arquivos e

museos copias das cousas que fan, porque así dan a coñecer o seu traballo; é un traballo fácil porque o difíci l é o

traballo diario.

Que significou apartarse do asociacionismo galego de Cataluña para incorporarte a esta tarefa, se queres

máis de “rato de biblioteca” ?

En principio non me apartei; agora colaboro máis en cousas puntuais, pois non teño cargo ningún en ningunha

entidade. Fun presidente do Centro Galego de Barcelona, o segundo máis antigo do mundo, e cunha propiedade

de máis de 1 000 metros cadrados nas Ramblas de Barcelona, nun edificio que pertenceu ao Conde Güell . Eu fun

presidente porque os socios foron os que me chamaron á casa para que o fose. Eu nunca pensei en ser

presidente, e o día que gañei as eleccións contra a candidatura oficial ista da entidade, convertinme no presidente

máis votado da historia da entidade, xa que no segundo mandato todos os socios votaron a favor meu, ata a

oposición pública que tiña (porque no meu segundo mandato presentábame eu só sen directiva).

O día que gañei por segunda vez as eleccións do Centro, dixen publicamente que dimitiría en breve, e así o fixen

nun ano. Dicir que naquel momento foi a noticia máis l ida do diario La Región e La Región Internancional, pero

tiven que volver despois de dúas semanas, despois de moitas chamadas. Na Asemblea Xeral Ordinaria daquel

ano pedinl le aos socios o relevo, e que en breve dimitiría, e marquei como punto final da miña presidencia a firma

do convenio con turismo da Xunta de Galicia. Non o creron, pero así foi: o día de San Valentín dimitín a favor do

vicepresidente, que naquel momento era o presidente do consello de contas, a miña oposición na entidade. Tamén

dimitín de Secretario Xeral da Federación de Entidades Culturais Galegas de Catalunya, e de Presidente de Casas

de Galicia en Barcelona e Provincia.

Eu sempre estou cando me chaman para colaborar, como ben sabedes. Agora a vida en Ourense é poñer en

escrito a historia da emigración, e estar en contacto convosco.

Como é a vida en Ourense, despois do bulir de Barcelona? Que botas en falta, á parte das amizades?

Eu nacín en L´Hospitalet de Llobregat, e vivín en Barcelona, pero a miña alma estaba nunha aldea galega, por

tanto, Ourense nun momento faise grande como pode ser Barcelona o Lisboa. As amizades están aí, sempre

están; veñen a Ourense e vou a Barcelona de cando en vez.

Manoel Carrete

Emigrantes anos 60

Fontenla Leal
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É a Seara a volta ás orixes, como lugar de illamento e de desconexión?

A Seara é o todo; somos poucos pero para min é un microcosmos infinito. Para min A Seara é o todo, sen máis.

Museo o financiamento é exclusividade da Deputación de Ourense, ou recibe axudas de entidades oficiais

e privadas?

Neste momento todo o que se está a facer, faino a Deputación de Ourense, xa que o presidente da institución

provincial, José Manuel Baltar, é o motor do Museo, xa que foi el quen me chamou para vir a Ourense, e é el quen

supervisa o día a día do mesmo.

Acolle o museo un espazo dedicado aos centros e entidades galegas da diáspora?

O proxecto acolle varias salas dedicadas aos Centros ou asociacións galegas; unha dedicada propiamente ás

entidades da diáspora, outra dedicada ás publicacións periódicas e outra co tema da insignias e outras

conmemoración dos centros.

Como poden enviar documentación, revistas, fotografías, etc.?

Tal fácil como chamar á propia Deputación de Ourense, ou ao meu propio correo electrónico

manoelcarrete@gmail.com. Tamén ten o meu teléfono persoal o presidente da entidade, e podédesme chamar.

Xa para rematar, tés algún traballo editorial en preparación?

Si, dous. Un libro sobre os escudos heráldicos de Castro Caldelas, que sairá en breve, e o l ibro dos trinta anos da

Federación de Entidades Galegas en Catalunya.

Grazas Manoel, por dedicarnos o teu tempo, coma sempre, e amosarnos este importante traballo,

desexamoche os maiores exitos, tanto persoais como museisticos, desexando que tamén podamos volver

a contar coa tùa presenza en algunha das activiades da nosa entidade, vemonos no vindeiro encontro en

Ponte Caldelas, que organiza a Federación de Entidades Galegas en Catalunya. grazas.

Carnet socio Centro Galego da Habana Centro Galego Bos Aires Festa na Habana (Cuba)
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HISTORIAS DE CASTELLÓ
Os galegos, sempre nos acompañan historias dos ancestros, cando estamos forá, sempre queremos ser fachendosos

dos que nos precederòn nas terras de acoll ida, moitas das veces dos que triunfarón, dos que deixaron unha pegada importante,

mais tamén temos historias das que avergoñarmos, esquecer, son parte de nós mesmos, para ben ou para mal. En Castel lón a

xente maior lembrase dun suceso lutuoso acontecido nos anos cincuenta do seculo pasado, e que tomou o triste alcume de "el

Crimen del gallego", mais tamén algúns, quixerón facer deste feito, unha lousa sobre a historia da nosa entidade, sen tan

sequera interesarse sobre ela, ou do seu protagonista. E que co acontecer dos anos, e as facil idades que as novas tecnoloxias

que facil itan a investigación, fomos capaces de desfacer unha lenda, divulgada erradamente, sen outra pretensión que danar o

esforzo e traballo dos precursores.

A contenda da guerra civi l española, aconteceu que as tropas que realizarán a "l iberación" de Castel ló, fosen o Corpo de

Exercito de Galicia o mando do Xeneral Aranda, as cales posteriormente, e rematada a contenda, quedaran moitos deses

mil itares asentados, nas poboacions de Vil lavieja, Burriana e Castel ló entre outras, o que facil itou que moitos soldados,

acabasen namorandose e casando en terras da Plana, coma asi dan testimonio, a multititude de apelidos galegos.

Rematado o seu compromiso mil itar, alguns formarón famil ia, crearón empresas, comercios, outros coma funcionarios da

administración, garda civi l , mil itares, pol icia local etc. Un daqueles foi o noso protagonista. Joaquin Alvarez Rodriguez, quen

aproveitando as circuntacias, afi l iado a Falanxe Española FEJONS, coma camisa vella, o que de seguro l le facil itou, ademais de

traballo, o participar na vida social dun Castel lón de posguerra, chegando a ser Presidente da Gaiata 1 " Brancal de la ciutat",

e non como equivocadamente, algúns atribuen o Centro Galego de Castel ló.

Naquel Castel ló,que estaba a recuperarse das feridas da contenda, rexentou o tal ler "Electromecánica

Nacional", mais as cousas non deberón de funcionar, e o 27 de Xaneiro do 1 953, acosado polas

necesidades económicas e as debedas, recibeu a visita, na sùa vivenda da rùa Herrero, número 55, do fi l lo

dun amigo seu, Daniel Vivas Montoliu, un rapaz de 1 6 anos, fi l lo do alcalde da vila de Zucaina, que se

trasladou a Castel ló, co encargo de seu pai de cobrar unha debeda do suminstro electrico do tal ler, cando o

rapaz cruzaba o corredor da casa, Joaquin, a traizón, sacou do peto unha pistola disparandolle na caluga,

falecendo no acto, outros datos falan do golpe cun ferro. Tras delo, aproveitou para roubarl le 1 .000 pesetas

que portaba, e un reloxo da marca Omega, valorado en 800 pesetas, arrastrou o corpo a unha habitación,

deixando o corpo dentro, coa porta pechada. Decontado, Joaquín derixouse o seu tal ler, e cos cartos roubados, abonoulle os

xornais os traballadores, ase coma a debeda dunha maquina, mercada con anterioridade.

ese mesmo dia, levou a súa casa duas pranchas de ferro, que xa tiña preparadas e ademais 1 0 l itros de petróleo e 1 00 kilos de

hachas grosas. Aquela noite, no xardín da súa casa, fixo un forno enxebre, co duas lousas os lados que sotiñan as pranchas

Alí, meteu o cadavre de Daniel, e prendeulle lume, quedando o corpo antre as lapas varias horas, deica quedou reducido os

ósos, logo, esmagounos cun sacho, que misturou coa terra e o esterco das galiñas. Desaparecido o corpo, planea unha

chantaxe o pai do rapaz, Emil io Vivas Montón, enviandolle unha carta mecanografada simulando ser o seu propio fi l lo Daniel,

para o que calcou a súa sinatura con tinta, onde lle sinalaba que uns bandoleiros baixo ameaza de morte, pedianl le a entrega

dun rescate de 300.000 pesetas, que debería entregar no bar Suizo de Castel lón, Joaquin enviou a recoller os cartos a un rapaz

de 1 4 anos, quen fuxeu cos cartos, ante o acontecido, volveu enviar unha nova misiva, onde pedia 250.000 pesetas maís, que

debería ser entregadas no "Hogar del Camarada", alertadas as autoridades dos feitos, o presentarse para ir recoller os cartos

persoalmente, foi detido pola Garda Civi l . Descuberta toda a farsa e o crime, no xuizo acontecido, foi condeado a morte por

garrote vil , sentenza que se cumpriría, na carcere de Barcelona o día 20 de Xaneiro de 1 955, sendo o seu executor e verdugo,

Antonio Lopez Guerra. Na historia negra de Castel ló, quedou para sempre lembrada coma "el crimen del Gallego", un feito,

que algúns atribuirón o acontecer da historia do Centro Galego de Castel ló, mais nesas datas, xa non nos consta que a entidade

funcionase coma tal, atribuindo o erro, a súa representación coma Presidente o fronte da Gaita 1 , un feito que nos persigue, e do

cal, desexamos que este traballo, faci l ite o recoñecemento dos feitos, ase coma restablecer a historia da nosa entidade.

JJOOAAQQUUIINN ÁÁLLVVAARREEZZ
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Xosé Filgueira

Fontes: Xornais ABC, El Heraldo,

Mediteraneo, La vanguardia
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Grazas a colaboración do Consello da Cultura Galega de Santiago, e a
sala "La Bohemia" de Castel ló, real izamos a exposición " Valle Inclan
traducido 1 906-1 936", unha nova visión da obra do creador do esperpento,
coa cal quixemos rendir homenaxe, a este galego universal no 1 50º
aniversario do seu nacemento. Non é tarefa sinxela resumir a traxectoria
dunha figura como Ramón María del Valle-Inclán. Baste unha mirada
panorámica sobre as múltiples facetas que constrúen a súa imaxe pública
desde finais do século XIX até o seu falecemento en 1 936: ademais do seu
recoñecido labor como escritor, exerceu unha intensa actividade como
intelectual preocupado por cuestións sociais, políticas, culturais, identitarias
e académicas, involucrado en múltiples proxectos, roles e cargos públicos.
Ademais das complexas coordenadas histórico-culturais dos seus l ibros, os
tradutores de Valle-Inclán topan coa dificultade do seu perfeccionismo e
virtuosismo lingüístico. En Romanía, Bulgaria, Hungría ou a República
Chega, Valle-Inclán foi coñecido grazas ao esforzo de diversos hispanistas
que se ocupan de traducilo como un dos clásicos do século XX, cuas obras
son equiparables ás de Cervantes, Calderón ou Quevedo. Non se pode

negar, de todos os xeitos, que Valle-Inclán foi considerado unha rara avis entre os escritores españois de altura, da
l iteratura española.
Tivemos a sorte de contar coa presentaciòn desta mostra, do Catedratico de Literatura Española da Universidade
Jaume I de Castel ló, e doutor en Filologia Hispanica pola Universidade de Barcelona, D. Santiago Fortuño, quen
nos achegou ao relevante da figura e da obra de Valle, escritor que nunca deixou indeferente os seus lectores, e
quen hoxe en día, segue sendo unha paradigma da creatividade e esti lo, como ben afirmaba o propio escritor
"son las palabras espejos mágicos donde se ovocan todas las imágenes del mundo".
A mostra, composta por 1 5 paneis, nos que se ofrece a o público una proposta novedosa, tanto a especial istas
na materia como, sobor de todo, o público amateur, que vera, sin dubida, mudada a imaxen do escritor, esperando
que este inédito retrato, do maís galego e internacional a un tempo, contribua a repensar o legado literario e
intelectual de Ramón del Valle-Inclan.
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�s gracias al Códex Calixtinus que podemos tener

información sobre las enfermedades y epidemias a lo largo de

la historia del Camino de Santiago y este es el nombre que

recibe un manuscrito de mediados del siglo XI I que contiene

el texto más antiguo del Liber Sancti Iacobi (c. 1 1 40). A este

breve estudio se añaden también los relatos y leyendas del

camino y trabajos de varios expertos como Luis Vázquez de

Pargoa o Eiros Bouza. El Códice se atribuye a Aymeric

Picaud.

Durante la Edad Media los peregrinos se enfrentaban a las

endemias que reinaban en las localidades que iban

atravesando, y que les afectaban con gravedad porque no

tenían preparación inmunitaria previa, esto unido a las fatigas

y lesiones de las propias caminatas, las inclemencias del

tiempo, o las diversas heridas causadas por las reyertas entre

ladrones y maleantes y todo ello unido asimismo a la

promiscuidad, el hacinamiento en los alojamientos y las

frágiles estructuras sanitarias dentro de las ciudades

amuralladas y la falta de higiene, era terreno propicio para la

propagación de toda clase de virus portados por los

peregrinos, muchos de los cuales acudían a Santiago, no solo

para conseguir el perdón de sus pecados y el jubi leo en los

años denominados santos, sino para buscar el al ivio o la

curación de sus padecimientos, que esperaban encontrar en

monasterios e iglesias, mediante la oración o en el contacto

con las rel iquias de los santuarios. De hecho Santiago era

considerado un gran santo sanador, dado que en la Bibl ia

figura un texto que dice: ¿Está enfermo alguno entre

vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren

sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la

oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se

levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.

Epístola de Santiago 5:14-15

Los milagros de sus curaciones abundan entre las leyendas y

se cuentan pormenorizados en el citado Codix Calixtinus.

Pero también, no pocos morían, la mayoría en el camino de

retorno. Para aliviar esta situación, se crearon en el Camino

albergues y hospitales. A partir del siglo IX, los únicos

alojamientos posibles eran los monasterios, generalmente

bajo las reglas de San Agustín o San Benito y no hubo

hospitales clínicos hasta mucho tiempo después.

En todos los albergues y hospitales separaban a los

enfermos de los sanos y algunos rechazaban a los enfermos

contagiosos. En Astorga resalta la figura del echador, cuyo

nombre deja clara su función. Precisamente en uno de sus

albergues se acogió Francisco de Asís, durante un período

del camino en el cual enfermó.

A lo largo del Camino parece ser que la ciudad de Burgos

contaba con 30 hospitales, León 1 7 y Astorga 26, entre 1 063

y 1 521 , la mayoría de los cuales nacieron en el siglo XI I , Otros

hospitales del Camino, importantes o curiosos por sus

fundadores, sería el Real Hospital de Santa Ana de

Ponferrada, fundado por Isabel la Catól ica y el de Herrerías,

pasado Ruitelán, destinado a peregrinos ingleses, datado en

11 78, según bula de Alejandro I I I .

Hasta muy avanzada la Edad Media, las puertas de los

templos del Camino permanecían abiertas, de modo que los

peregrinos pasaban en oración la noche de llegada, como

hacían en Santiago, hasta que el Concil io de Trento impidió

esa práctica.

Para mitigar los malos olores, se mantenían braseros en los

que se quemaban incienso, pues se consideraba que tales

aromas combatían los miasmas. La misma final idad tenía el

encalado de las paredes internas de las iglesias.

Durante el trayecto, los peregrinos aprovechaban fuentes,

arroyos y ríos para su higiene personal: es bien conocida la

costumbre de lavarse en Labacolla, a la vista de Santiago de

Compostela, y lavar también las vestiduras como previo paso

a la entrada en el monte del Gozo. La tradición obliga aún

hoy en día a quemar alguna prenda de ropa que se haya

vestido durante las etapas del recorrido como símbolo de la

renovación interior que todo peregrino sufre en el Camino de

Santiago. Se quema lo viejo para dar cabida a lo nuevo.

LLAASS PPAANNDDEEMMIIAASS EENN EELL CCAAMMIINNOO DDEE SSAANNTTIIAAGGOO

MILA VILLANUEVAa
Vogal de cultura CG de Valencia



�evis�a 18 �arballeira

Había baños en Zamora, construidos por orden de Alfonso

I I I (893-906), También consta que, para la higiene corporal,

los monjes del monasterio de Celanova, hacia el año 977 se

bañaban en cubas, de cuyo servicio estaba encargado un

criado. El hospital ovetense de San Juan, el más antiguo y

prestigioso de la Edad Media, apl icaba a los peregrinos un

baño de pies a su l legada, no tanto por la higiene como por

aliviar la fatiga. Incluía, ya en la época, salvia, arrayanes y

rosas maceradas en agua.

En el atrio de la Iglesia de Santiago, se vendían diversos

artículos y mercancías, entre el los, hierbas medicinales de

todo tipo y también l icor de orujo que ha sido una bebida

tradicionalmente atribuida a los peregrinos por sus efectos

en los caminantes de arrojo y valentía.

La Regula Benedicti , que regía los monasterios de dicha

orden, dictaba que en sus hospitales hubiera jardines

botánicos, bibl ioteca con obras médicas o de ciencias

naturales, almacén de medicinas, y salas de sangrías y

baño.

Entre las enfermedades y epidemias a lo largo del camino

podíamos citar las siguientes:

La lepra y los posesos (en realidad epilépticos en su

mayoría) Entre 1 200, 1 300 aumenta el número de

leproserías en España, muchas con emplazamientos

cercanos a la ruta jacobea. Una de las más importantes se

encontraba en Estel la. Los leprosos discurrían l ibremente

por los caminos de Santiago pero debían residir en las

malaterías y l levar una carraca haciéndola sonar a su paso.

En cuanto a los posesos acusaban una sintomatología

mental, como ataques, convulsiones o delirios. Era frecuente

en el ceremonial rodear al cuel lo del supuestamente poseído

con la estola o el simple recitar de salmos, lectura del

evangelio, oraciones y señales de la cruz, pero con

frecuencia se necesitaban traslados a lugares especiales,

que el propio-poseso solicitaba hasta que perdía el

conocimiento o caía en trance. En algunas ocasiones se

lograría una catarsis l iberadora seguida de auténtica

curación. Algunos de estos ritos se conservan aún e algunos

santuarios de Galicia como el de la Virgen del Corpiño en

Lalín (Pontevedra).

La peste: Llegó a Europa en 1 347, entrando en España por

Baleares, con varias epidemias en el siglo XV. En origen

venía de China, pero procedía directamente de

Constantinopla, Alejandría y del Mediterráneo oriental. Se

calcula que esta epidemia causó en Europa la muerte a unos

60 mil lones de personas.

Y llegados a este punto cabe citar un personaje peculiar:

Roque de Montepell ier un romero hijo del gobernador de

dicha ciudad que se hace franciscano de la orden tercera y

peregrina a Roma curando de la peste a todos los que

encuentra por el camino y asimismo enterrando a los

muertos. Finalmente él mismo enferma y a tal punto l lega su

fama de sanador que aún hoy en día es invocado contra las

epidemias. Albert Camus lo cita en su libro La peste. Aunque

Roque nunca peregrinó a la tumba del Apóstol, por su fama

de generosidad y de buen peregrino fue nombrado patrón de

la ciudad de Santiago de Compostela. En Valencia, sin ir

más lejos, es patrón de poblaciones como Burjassot,

Olocau, Tavernes Blanques, Vallanca, Vil lar del Arzobispo,

San Antonio de Benagéber, Dos Aguas o Llíber, Paiporta,

Vil lagordo del Cabriel y Museros. En todas ellas se hicieron

rogativas durante el estado de alarma por Covid’1 9.

En cuanto al tifus, La mayoría de sus brotes coincidieron con

los grandes periodos de hambruna en 1 41 3 y 1 41 5. En los

cuadernos de los hospitales de peregrinos aparecen recetas

para tratar las dos formas clínicas del tifo, el “tabardi l lo

pintado” y el “tabardil lo de las tripas”, entre diversos

remedios para otras enfermedades.

Otras plagas fueron la influenza y las pulmonías o mal de

costado. En las cercanías de León se dieron también varios

casos de paludismo, las citas de fiebres pútridas en

enfermos del Hospital de León, han sido interpretadas como

accesos febri les debidos a esta enfermedad.

Y podemos añadir la difteria, la viruela, el sarampión, la

sarna, la tiña, el cólera y la rabia. (Se cita en Zubiri

(Navarra), un “puente de la rabia”, así l lamado porque se

creía que, dando tres vueltas en torno al pi lar central del

mismo, se curaban los animales infectados por el virus,

gracias a la intervención de Santa Quiteria, cuyas rel iquias

se decía que estaban allí enterradas).

La lucha contra los piojos aparte de los lavados corporales y

de las ropas, se hacía sacudiendo los vestidos de los

peregrinos sobre una hoguera, para que murieran

abrasados. Esta medida la aplicaban sobre todo los monjes

de Aubrac (Francia)

Hay que tener en cuenta además que muchos peregrinos se

acompañaban de animales o de su caballería. En cuanto a

las enfermedades venéreas fueron más frecuentes en el

camino francés.
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En cuanto a la

pandemia actual del

coronavirus La Catedral

de Santiago cerró sus

puertas al público

desde las 1 2.00 horas

del viernes 1 3 de

marzo de 2020. Esta

medida no afectó al

normal desarrol lo de

las obras de

restauración.

La primera medida

restrictiva por la crisis

del coronavirus fue aplicada por las autoridades eclesiásticas

el lunes 9 de marzo cuando prohibieron la realización del rito

del abrazo y el beso al Apóstol. No obstante, no había sido

cerrado el acceso al camarín de la capil la mayor donde se

ubica la figura del Santiago sino que uno de los vigi lantes de

la basíl ica se encargaba de controlar que nadie la tocase.

Después de tres meses cerrada, restableció sus ritos a partir

del día 1 de jul io igualmente abrieron sus puertas, la Oficina

del Peregrino y los albergues públicos de Galicia. En cuanto

al resto de rutas, los alojamientos comenzaron también a

abrir sus puertas pero no todos, es importante consultar con

los establecimientos si están abiertos o no antes de empezar

el Camino.

La diferencia entre la toma de conciencia de la pandemia en

nuestro siglo y en los pasados es que justo durante las

pandemias los peregrinos buscaban la salud en el propio

camino y en la l legada a Santiago, cuando ahora mismo se

reserva la fe para mejor ocasión y se evita toda forma de

aglomeración.

Con albergues cerrados y senderos vacíos, el Camino de

Santiago surgió extraño como en ninguna época de la

historia de sus caminantes. Todos vamos a encontrarnos con

un Camino distinto, desnudo, sin cercanía. Pero el hecho de

poder hacerlo significa acercarnos a la tan ansiada

normalidad. Será un camino más instrospectivo y que llama a

la reflexión profunda.

Se han establecido estrictas medidas de seguridad e higiene,

se ha reducido el aforo de los albergues públicos al 50% y de

los privados al 75% y, en el marco del programa Camino

Seguro, la Xunta de Galicia ha formado a 300 albergueros y

adjudicado seis mil lones de euros en ayudas para la

adaptación de los negocios.

Este momento incierto ha provocado unos nuevos hábitos en

el Camino en cuanto a alojamientos, restauración, servicios y

a los propios peregrinos que deben autoexigirse unas

normas de higiene personal más estrictas de lo habitual

como usar guantes y mascari l la; cubrir la mochila con fundas

impermeables (como las de la l luvia) ya que son fácilmente

l impiables; l levar una botel l ita pulverizadora de líquido

higienizante; desinfectar botel las, pinzas, chanclas de ducha;

guardar la distancia social etcétera.
Hay que recordar también a los peregrinos que la acampada

libre es ilegal, salvo en los campings habil itados. Todos han

dormido alguna vez al raso, en el pórtico de una iglesia o

debajo de un puente, pero eso ahora es completamente

inviable.

Se debe incentivar el pago con tarjeta bancaria, Asimismo el

albergue que no digital ice la forma de comunicación con el

peregrino se irá quedando obsoleto.

La planificación de las etapas del Camino de Santiago es

otro de los nuevos hábitos que cambiará ya que será de

alojamiento en alojamiento al menos de momento. Será la

oportunidad de acceder a los lugares que no son parada

habitual de etapa si cuentan con algún establecimiento

segur. También será momento para los Caminos minoritarios

como el Sanabrés, el de Fisterra o incluso el Primitivo, Norte

o Vía de la Plata, rutas que, de por sí no sufren

aglomeraciones. Quizás sea una buena oportunidad para

hacer el Camino en solitario.

A los peregrinos les queda pues cumplir escrupulosamente

con normas de higiene y apoyar a los negocios que les

acogen y les cuidan, les al imentan para seguir caminando o

les dan el descanso que el cuerpo necesita y esperemos que

el próximo año Xacobeo pueda ser celebrado con toda

normalidad y con el júbi lo que se merece, pues el camino ha

pasado ya por guerras y pandemias a lo largo de los

siglos^pero va a continuar.

San Roque ( Alacant)
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DDÍÍAA DDAASS LLEETTRRAASS GGAALLEEGGAASS 22002200
Ricardo Carvalho Calero
Ferrol 1910 Santiago 1990

Ricardo Carballo Calero, é unha das figuras máis importantes da cultura galega do

século XX, en especial pola súa contribución ao estudo da literatura galega, polo

maxisterio que exerceu como primeiro profesor e catedrático universitario de Lingüística

e Literatura Galega e pola influencia que atinxiron as súas ideas sobre o idioma galego. a

súa vida está marcada por unha infancia e adolescencia difíci les —evocadas no relato "O

lar de Clara"—, debido á morte prematura da súa nai e pouco despois da súa madrasta e

á consecuente amargura do seu pai. A súa formación no ambiente do galeguismo e da República, o maxisterio dos mestres

da xeración Nós e o seu vencellamento con algúns dos escritores e intelectuais máis bri l lantes do seu tempo resultaron

decisivos na súa singradura intelectual. de rematar os estudos de Filosofía e Letras (que cursa "por l ibre") e unha vez

acadado o título (1 936), prepara oposicións para ingresar na carreira docente. Con esta final idade, trasládase a mediados de

1 936 a Madrid, onde o sorprende o golpe mil itar. Al istado nas mil icias republicanas, loitou na defensa da capital,

posteriormente obtivo en Valencia o grao de tenente e foi trasladado a Andalucía, onde o sorprendeu a fin da contenda

(1 939). Apresado polas forzas franquistas e acusado de «separatista», e recluído no cárcere de Xaén. En 1 941 o escritor

regresou á súa cidade con liberdade condicional. Imposibi l itado para exercer a función pública, refuxiouse no ensino privado

(entre 1 950 e 1 965 no Colexio Fingoi de Lugo), restablecendo os contactos cos galeguistas que ficaran no país.

Paralelamente ao seu labor docente, desenvolveu nestes anos un importantísimo traballo investigador —iniciado coa súa

tese de doutoramento, "Aportaciones a la l iteratura gallega contemporánea"— que tivo como fruto máis valioso a publicación

en 1 963 da Historia da l iteratura galega contemporánea. Dous anos máis tarde gañou un posto de agregado no Liceo

Rosalía de Castro, de Santiago. Por fin, en 1 972 foi nomeado titular da cátedra de Lingüística e Literatura Galega. Os

estudos de Carvalho atinxiron igualmente a lingua. Recollendo a herdanza dos autores do Primeiro Renacemento e os

traballos do profesor Rodrigues Lapa, Carvalho Calero, preocupado pola coherencia histórico-l ingüística do galego a pesar

da férrea oposición que encontrou no camiño, mostrouse defensor das teses etimoloxistas que terán continuidade no

movimento reintegracionista, feito que lle custaría ser marxinado nos últimos anos da súa vida. Así mesmo, desenvolvería un

amplo labor como editor dos clásicos.

Ademais da súa extensísima obra ensaística, cultivou a poesía (Vieiros, 1 931 ; Poemas pendurados dun cabelo, 1 952;

Pretérito Imperfeito, 1 980; Cantigas de amigo e outros poemas, 1 986; Reticências, 1 990. . . ), o teatro (Catro pezas: A sombra

de Orfeo, Farsa das zocas, A arbre, Auto do prisioneiro, 1 971 ; Teatro Completo, 1 982) e a narrativa (Xente da Barreira, 1 950;

Scórpio, 1 987). Membro da Real Academia Galega desde 1 958, faleceu en Compostela no ano 1 990.

" A h i s t ó r i a d o i d i o m a g a l e g o é a h i s t ó r i a m e s m a d e G a l i z a "
Carvallo Calero



�evis�a 21 �arballeira

¡Cereixas, boas cereixas!

Cheguei á miña terra no tempo delas, e toleo véndoas. ¡Que

ramiñostan roxos e tan cargados! ¡Canto dera por poder arrincar e

mandarvos unha cereixeira! De Cadiz á Cruña, vin embarcado,

dando un brinco onde descansei e comín unha pescada. ¡Que boa

estaba! Despois din outro brinquiño, asta Vil lagarcía, onde comín

medio lacón con caldo de crego; mil lor que aquel que nos deron a

Álvaro da Igrexa,a min e outros amigos, no restaurant “Suízo”. . .

Antes de volver pró barco, cheguei a Carri l , que está pretiño

daquelavvila, e alí merendei como un frade, dos que teñen boas

gorxas. Vil lagarcía e Carri l son dúas irmás moi bonitas, que teñen

grcia na cara e alegría no peito. Medraron algo, desque eu as vira,

aló polo ano de 1 861 . . . Xa vedes que non falo de onte. Pero,

decíndovos a verdade, aínda pensaba velas máis medradas. En

poucas horas o barco chegou a Marín, onde comín unha cunca de

grelos e catro sardiñas, servidas por unha nena moi garrida que,

entre outras palabriñas moi doces, díxome: – Que pouco come,

señor; ¿non lle gusta o que lle trouxen?

—Si, está moi bo, –respondil le– pero desque te vin penso na imaxen

da primeira rosiña que froleou ó meu camiño.

—Non o entendo, señor, –dixo ela coa maior inocencia.

—Ese é o meu sentemento. Antes entendíanme todas, aunque non

falase: agora os meus ollos e as miñas palabras pérdense no mar

das soedades.

—¿Quere que chame a miña nai, por si o entende?

—Non; non a chames, Rosiña. . . que pra vello basto eu. . .

Botou o barco outra carreira, e chegamos á Cruña. Cando eu poñía

os meus pés naquela terra que, si non me chamasen tolo, baixaríame

pra bicala, como a testa coroada da nosa Galicia; vendo que ninguén

me agasallaba, non puden menos de decirl le:

Terra de María Pita,

de Marola e do Orzán,

bota as campanas ó vento

que non chega ningún can. . .

¡Que toleada! ¡As campanas ó vento! . . .

¿E que demos fixen pra merecerlo? ¿Que diñeiro teño, a cantos

esfolei e que preitos ganei pra que me agasallen?

Correr mundo, traballar, sufrir, pensar, amar, chorar e morrer

polonome, polo ben e pola honra da patria querida, non son cousas

de tanta monta que merezan os agarimos da misma. . .

—¡Cereiras, boas cereixas!

—¿De donde son, rapaza? —Sonlle de Meirás.

—¿Canto queres por elas? —Por todas, seis reás.

—Toma: lévamas á fonda. —Espere toma a volta.

—Non tes que volverme nada: as cereixas valen eso.

—Non señor: eu non pido l imosnas. . .

—Non seas orgul losa, nena; este vello non te ofende.

—Moitas gracias, señor.—¿Que pasou?

—Este señor que me dou veinte reás polas cereixas.

—Será moi rico.

—Non son rico: é unha promesa

Luís Otero Pimentel (mil itar) Outeiro de

Portodemouros (Vila de Cruces-Pontevedra) 1 834 -

Cadiz 1 920

Recolleita Narradores Ocasionais 2003

FEDERACION CASAS REXIONAIS
Este ano, tan atipico e triste, tivemos tempo de xuntarnos,
mais as circunstancias fixeròn que as actividades teñan
que esperar, non por elo deixamos de ir preparandonos
con mais forza, para en breve, e si o bicho nos deixa,
voltar con mais folgos se cabe.
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OBRADOIRO DE COCIÑA
TRADICIONAL GALEGA

Un ano mais, grazas a colaboración da Secretaria Xeral de Emigración

da Xunta de Galicia, dende o 4 ao 1 0 de Novembro, desenvolveuse nas

instalacións do noso local social "O Faiado" impartido polo chef galego,

Juan José Garcia Fernández, quen nos achegou a diversos pratos

tradicionais, e da nova cociña galega.
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¡¡¡¡ QUEN ANDA
AHI !!!!



SEMPRE LIBRE

E

VIVA


