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da Trabe d’ Ouro,
da editorial
Sotelo Blanco

n Caricatura de Filgueira por Castelao. Tipografía sacada do Exlibris Filgueira Valverde, de Castelao. Composición final por Pepe Carreiro

O escritor e editor vigués cons-
truíu unha trama de intriga e
suspense que contén moitas his-
torias. Páxina 8

Os Bolechas van
a Mos polo
Camiño de
Santiago
Os Bolechas presentarán o seu
libro Os Bolechas van a Mos o
vindeiro domingo, 19 de abril,
ás 18.00 horas na Carballeira de
Santiaguiño Páxina 18

O Consello de Redaccioń da re-
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Q
ue pasa coas leis que non funcionan
e non perseguen a quen defrauda,
que non penalizan aos verdugos e que

deixan ás vítimas, con cara de ignorados, de-
safiuzados e esquecidos, ceibando nos sufri-
dores esta vergoña e vinganza. Que pasa coas
leis que non collen aos que delinquen? Que
pasa coa xustiza que se deixa manipular polos
mesmos transgresores, ou –e non é menor
vulneración- por politizar decisións de con-
tabilidades en B, de pagos en diferido, pre-
varicacións, dedos que colocan amigos,
silencios oportunísimos, estafadores en hipo-
tecas, tratados trasatlánticos de libre comer-
cio que nos leven á total perdición, negación
de datos e probas sen rastro algún de mínima
transparecia e con cumprida arrogancia e des-
caro. Que pasa coas leis que non poñen orde
nin meten no cárcere a tantos que decretan
conta o pobo que lles consente, ou que nos
negan futuro? Onde as leis que non escar-
mentan aos que nos roubaron e foron a pa-
raísos fiscais levando o que ilicitamente
agacharon e gozan?. Onde os xuíces que im-
pidan tanta xente pedindo pan, tanta xente
sen fogar, desamparo legal, perda dunha so-
ciedade que nos considere? Onde a Lei que
debera protexernos de tanto crápula? Por que
hai distintas varas de medir, con delincuentes
–en presunción de inocencia ou cos delitos
prescritos na deixades de recursos- que están
na rúa, mentres, algúns sen delito, habitan
presunción de culpa e están pagando xa na
cadea? Sabémolo todos, é evidente. Hai trato
diferente segundo para quen vaia aplicada a
“mesma” lei. Que pasa, logo, coas leis e cos
leguleios? Que pasa cos dereitos humanos,
hai organismos internacionais que reclaman
ao goberno que se fagan cumprir as leis en
efectivo, pois vulneran tratados internacio-
nais que non asumen? Leis de amparo in-
terno, a da Memoria Histórica, de
acollemento e sanidade, de protección e edu-
cación, de respecto á democracia e á cidada-
nía (a nova lei conculca os nosos dereitos

básicos), leis de asilo sen devolucións en
quente, sen pelotas de “goma”, xuíces demo-
nizados por contrariar a políticos, ...e agora,
que pasa coa Nosa Lingua? Onde a decencia
para defender a Lingua menos normalizada, a
máis minorizada e oprimida, fronte a outras
que non teñen problema? Onde está a Lei que
amparase a nosa Lingua sen agravios compa-
rativos, senón en positivo? Quen a fixo desa-
parecer sen pagar responsabilidades? Onde
van os profesionais da xustiza e expertos con
independencia, que procuren amparo aos
nosos sentimentos? Onde os informes que
castiguen a quen tanto dano fixeron e aos co-
rifeos do mal, que consentiron ou calaron,
cómplices da dor que nos embarga? Onde o
Tribunal, que debera velar pola Lingua menos
favorecida? Quizais sumidos nas decisións que
agriden á Nosa Cultura, en tan funestos de-
cretos como o que dá os resultados do IGE. A
xustiza faise vinganza, rancio acontecer dos
desnaturalizados, desarraigados da orixe e da
terra que lles dá vida. Quen poñerá en solfa a
política lingüística nun tema que non é, nin
foi nin será político? Non se pode consentir,
non é normal permitir tal retroceso. Haberá
que ir, coma sempre, buscar Xustiza fóra. Nin
o Estado Español nin as “seudoautonomías”
tiveron sensibilidade para un tema tan intimo.
Está sendo unha provocación que, ao final, co
tempo se paga! Algúns non esqueceremos, sa-
beremos quen foron e as
súas responsabilidades,
para botarllas sempre en
cara. Haberá, unha outra
vez, que acudir a voces ex-
pertas e profesionais, con
tradición democrática, para
buscar os posibles legais
que acollan as nosas ansias.
É urxente tomar as medidas
necesarias, pero xa, agora
mesmo.  E recuperar os de-
reitos básicos, voz e demo-
cracia que nos fanaron!.

Preocúpame moito o problema educativo
de Galicia. Por estarmos rexidos e orienta-
dos por “políticos” que miran recortar or-
zamentos e quedar ben diante da opinión
pública gastando menos e cuantificando
todo, como se fose a premisa maior a do
diñeiro. Abaratando custos que anulan ini-
ciativas dos mellores profesionais, compro-
metidos coa mellora dese ensino e
inculcándo pousos ideolóxicos intragables.
Fan depender un acto sublime –como o da
educación- de bastardos intereses de au-
tocompracencia tendenciosa e vergoñenta.
O acto de aprender pasa por riba deses in-
tereses espurios, desas lateralidades de es-
querdas e dereitas que nada teñen que ver
coa Cultura nin coas cousas serias. O pri-
meiro que se necesita é vontade, esquecer
calquera outra razón que non sexa a de
gratificarse para poder aprender a apren-
der, incansablemente. Ademais de pais e
nais, teñen que se escoitar sectores que
saben o que significa este longo proceso,
coa simplificación de obrigatorios obxec-
tivos -sobre todo no ensino básico- de du-
bidosa efectividade e que leven a un ritmo
cordial de entendemento. Abondar no co-
ñecemento emocional e sentimental, na
formación social desde cada quen. Ade-
mais de contidos, cómpre saber dimensio-
nar, secuenciar e establecer o que é

fundamental para formar
persoas integradas so-
cialmente, sabedoras e
felices, conscientes e li-
bres, desexosas mesmo
para criticar e para explo-
rar no impredicible e ini-
maxinable, capaces de
superar todas as frustra-
cións desde o amor ao
propio, á vida, que é tan
complexa e está tan chea
de problemas que teñen
que ser capaces de supe-

rar. Sentirse felices, dixen, e isto é moi im-
portante, observadores e protagonistas do
seu entorno físico e social, para sentirse
satisfeitos, útiles para a sociedade na que
–e isto debera ser así- despois traballen e
levanten. Ofrecer medios é sementar fu-
turo, e é moi difícil desde tanta desinte-
gración social como temos. Non podemos,
por exemplo, educar para a Paz no medio
de tanta violencia, guerras cotiás, pelícu-
las sanguinarias, rúas cheas de policía “en
prevengan”, liortas dos partidos, discor-
dias e enfrontamentos veciñais, verbais e
de agresión directa que en calquera sitio
vemos co sistemático desprezo polo sis-
tema público, coas descualificacións e
cheiros dos sumidoiros dos poderes, puña-
ladas á suposta democracia, mentiras,
falta de esperanza, afrontas continuas, fe-
ridas con discursos de xenreira á vella
usanza, con medios de comunicación fa-
cendo titulares de parvadas e de toda
canta parvada hai ou poden inventar, ver-
gonza propia e allea. O mesmo Parlamento
é, por veces, un lugar de malaeducación e
malas praxes. Os gobernantes están luxa-
dos de todo aquilo que na escola se di que
non se debe facer. Vulneran o acto su-
blime, repito, de transmitir coñecementos
e hábitos de traballo e esforzo, reflexión,
condutas e actitudes de respecto, conci-
liación e entendemento. Con eles, o alum-
nado, aprende insultos novos, manobras,
ruindades. E funcionan! De maiores queren
ser coma eles, narcos e poderosos mafio-
sos, para trunfar niso de ter, de posuír, de
consumir; no canto daquilo que ten que
ver co outro verbo, o que se traballa desde
o ensino, ...o verbo ser!
Algún día, quizais, alguén acorde un sis-
tema dinamizador da formación humana
e do ensino público? Ou seguiremos á
cola agardando solucións só políticas,
sen un pacto social e un consenso pola
educación?

Lingua e xustiza? Se vai mal a educación, ...vai mal todo!

Baldomero Iglesias Dobarrio

Mero

Opinión

Mulleres, cotas e Día das Letras GalegasD
ebe ser difícil escoller a
quen dedicarlle o Día das
Letras. Polo propio proce-

demento e polo criterio persoal
que sustenta a votación de cada
un dos membros. As pautas que
adoito se manexan parecen si-
tuarse entre a conveniencia de
aproveitar a data para rescatar
autores pouco coñecidos e a con-
veniencia da mobilización cultu-
ral. No medio figuran, entre
outros, factores que teñen que ver
coas concesións a causas concre-
tas, nas que importa tanto ou
máis o premio simbólico a un sec-
tor que o galardón á persoa. Ata
aquí o esperable. O que acontece
en todos os eventos deste tipo,
incluídas as polémicas habituais
entre os que apoian unha opción
ou outra. Pero unha análise máis
detallada dos discursos públicos
que valoran os autores escollidos
desvela, en cada un dos momen-

tos históricos, a que se lle quere
dar categoría de canon e que se
reserva para as marxes, malia que
algunhas merezan  puntualmente
a prebenda do premio. As cotas
afectan a diferentes grupos, non
so ás mulleres. Pero incluso entre
as minorías semella haber clases.
Desde o primeiro Día das Letras en
1963 só houbo tres mulleres ho-
menaxeadas. Rosalía, que inau-
gura as conmemoracións por
cadrar a data cos cen anos da pu-
blicación de Cantares Gallegos e
polo seu valor fundacional; Fran-
cisca Herrero Garrido en 1987 e
María Mariño en 2007. 
A lectura evidente destes datos,
que en 52 anos só se considera-
sen tres autoras, é rechamante.
Non valerían excusas tétricas

como a de que non hai moitas
escritoras relevantes que leven
dez anos mortas. Hainas, e al-
gunhas son candidatas desde hai
un tempo. Por outra banda, a
“relevancia” non parece un cri-
terio significativo á hora de apli-
calo a homes. Como dicía antes,
cando o agasallado non é moi
coñecido esgrímese como unha
das causas da elección. Tam-
pouco é necesario facer un
grande esforzo imaxinativo para
atopar aspirantes. Estase a recu-
perar a memoria de moitas auto-
ras tan meritorias para dedicarlle
o Día das Letras como moitos
dos festexados en máis de medio
século. Só hai que botar un ollo,
por citar un exemplo ben visible,
ao Álbum de mulleres que se in-

clúe no portal do Consello da
Cultura Galega. 
Aínda hai máis. Nos casos de
Francisca Herrero e María Mariño,
algún dos ruxerruxe que corren
soterrados en cada escolla sina-
laba o criterio da cota feminina,
máis que o da valía. Como se esa
pobre porcentaxe merecese algún
tipo de alcume en prol da igual-
dade, e como se non houbese au-
tores do Día das Letras cunha
produción bastante máis escasa.
A Francisca Herrera sumóuselle un
estigma máis: o da conivencia co
franquismo e a súa ideoloxía ul-
traconservadora, mesmo no refe-
rente á consideración da muller.
Nisto si que se lle dou un trato
equiparable ao de calquera outro
home, mais non sei se as defensas

do seu talento e as xustificacións
da elección foron tan afoutas
como noutros casos. En 2011 sae
á luz o manifesto “O xogo das ca-
deiras” no que se demanda unha
maior presenza de mulleres na
Real Academia Galega. Despois
dun certo eco mediático e de que
se levase a cuestión mesmo ao
Parlamento galego, só ingresou
unha muller, Fina Casalderrey.
Probablemente ten bastante que
ver. Se non se lle fai caso ás
vivas, máis fácil resulta desoír as
mortas. Inclusive nun ano de po-
lémicas no que, de terse escollido
a unha autora como Xela Arias,
habíase enfatizar que fora unha
solución de consenso; a alterna-
tiva do bálsamo, ou para os que
o prefiran, o efecto epidural

Por: Inma Otero Varela
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Xosé Filgueira Valverde, paixón polas letras
-síntese biográfica-

X
osé Fernando Filgueira
Valverde naceu en Pon-
tevedra o 28 de outu-

bro de 1906, no seo dunha
familia acomodada. O seu pai,
Xosé María Filgueira Martínez
(1871-1938), médico de gran
prestixio e moi querido na ci-
dade do Teucro. A súa nai, Mª
Araceli Valverde Yaquero
(1870-1946), procedente da
provincia de Granada, fora re-
lixiosa das Fillas da Caridade,
prestando os seus servicios no
Hospital Provincial de Ponte-
vedra, onde posiblemente se
coñeceron. Casaron en Madrid
en 1903. Filgueira Valverde
foi un neno moi coidado, moi
estimulado. El foi un perfecto
receptor de todas as benéficas
influencias e posibilidades
que se lle brindaban. Sería un
neno precoz, moi gustoso dos
libros, segundo el mesmo ma-
nifestaba, a partires dos cinco
anos manexaba a Biblia e o
Quixote. O seu apreciado pa-
driño, o Dr. Enrique López de
la Ballina, compañeiro e ín-
timo do seu pai, facilitáballe
as lecturas e a súa afección
pola Historia. A súa madriña,
Josefa Jalón Rey, viúva de
Gónzález Besada, grande polí-
tico e intelectual, tamén mi-
raba moito polo meniño.
Recibiu, desde moi novo, a
benéfica influencia dos fran-
ciscanos e dos xesuitas ex-
claustrados de Portugal, que
lle ensinaron un método de
lectura veloz e o pai Antúnez
lle facilitou o seu primeiro Ca-
moëns.
No instituto de Pontevedra
(1917-1922), fixo uns brillan-

tes estudios de segundo en-
sino e tivo por mestres queri-
dos e admirados a Antón
Losada Diéguez (promotor da
xeración Nós e de tantas ini-
ciativas positivas para Gali-
cia) e a Castelao, o grande
artista galeguista, a quen lle
dedicaría o seu IV Adral.
Filgueira foi un extraordinario
estudiante universitario
(1922-1928), premio extraor-
dinario da Licenciatura de De-
reito, que cursou na
universidade de Santiago de
Compostela, cidade que
amaba especialmente, compa-
xinou por libre os estudios da
Licenciatura de Historia na
universidade de Zaragoza.
Coincidindo con esa etapa

universitaria é co fundador do
Seminario de Estudos Galegos
(12/10/1923), institución
cultural e científica insupera-
ble na nosa historia galega.
En 1935 (ano clave na biogra-
fía filgueiriana), obtivo o
doutorado coa súa tese sobre
a cantiga CIII de Afonso X, o
Sabio, que trata da lenda do
monxe e do paxariño. Neste
mesmo ano aproba as súas
oposicións a cátedras de ins-
tituto na especialidade de
“Lengua y Literatura espa-
ñola”, conseguiu o número 2,
dentro dun grupo de excepcio-
nais opositores. Desa época é

a súa escisión do Partido Ga-
leguista que axudara a poñer
en marcha, fundando a De-
reita Galeguista, que apoiou e
votou si polo Estatuto de Au-
tonomía de Galicia de 1936.
Nese ano prodúcese unha in-
flexión na historia de Es-
paña, todo cambia.
Filgueira dedícase
a facer un gran
labor no Insti-
tuto e no Museo
de Pontevedra.
Non foi o típico
intelectual pe-
chado na súa torre
de marfil e segue

a participar en política. Al-
calde de Pontevedra (1959-
1968), Primeiro Conselleiro de
Cultura (1982-1983) da es-
treada Autonomía de Galicia.
Ao final da súa vida preside o
Consello da Cultura Galega
(1990-1996). Foi un home
moi recoñecido e premiado.
Finou na capital pontevedresa
o 13 de setembro de 1996.
Autor dunha importante obra
literaria e erudita, relato: Os
Nenos, O Vigairo, Quintana
Viva; teatro: Agromar (1936);
ensaio: Adral (1979-1996);
poesía: 6 cancións de mar in
modo antico. Entre os temas
preferidos de erudición: As
cantigas medievais, Camoëns,
frei Martín Sarmiento. É impo-
sible nestas liñas abarcar toda
a fructífera vida e obra de Fil-
gueira Valverde. Foi un home
que gozou e amou a lectura e
a escritura; e o seu traballo
tiña un fin: dar a coñecer e
soerguer a súa amada Galicia.  

Por Xermán Manoel Torres

n Casa familiar da rúa Arcebispo Malvar de Pontevedra.

n Igresa da Peregrina. Pontevedra.

n Filgueira Valverde na derradeira conferencia súa en Vilagarcía de Arousa en novembro de 1994. (Foto Raúl)
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Opinión

As outras Letras GalegasA
s palabras que preceden,
escritas hai máis de dous
mil setecentos anos, son,

nin más, nin menos, as por Ho-
mero utilizadas para dar comezo
á Odisea. E traémolas agora aquí
polo motivo que máis adiante
indicaremos. Porque, aínda que
non o poida parecer, o presente
comentario pretende ocuparse
de algo no que estamos todos
envolvidos estes días.

Foi no ano 1863 cando na
Imprenta de Juan Compañel
Viñas (1829-1897), sita na Rúa
Real de Vigo, se publicou “Can-
tares Gallegos”, a destacada
obra de Rosalía de Castro de
Murguía (1837-1885). Como a
data máis aproximada ao acon-
tecemento coa que se contaba
era a do 17 de maio, que foi
cando a autora lle dedicou un
ejemplar da mesma a “Fernán
Caballero”, pseudónimo da
tamén escritora  Cecilia Böhl de
Faber y Larrea (1796-1877),
sería esta a que se tomou como
a da súa publicación. 

Así mesmo,  cando estaba a
piques de se cumplir o centena-
rio deste feito, e a  proposta do
Académico Francisco Fernández
del Riego (1913-2010), a Real
Academia Galega, decidiu elixir
o 17 de maio de cada ano como
o máis representativo das nosa
letras,  polo que, dende 1963,
vense dedicando a moitos dos
nosos autores, sendo a través
desta iniciativa que tivemos
ocasión de conmemorar xa a
obra de 53 deles, con reedicións,
publicacións de traballos inédi-
tos, rememoracións, presenta-
ción de admirables ensaios sobre
as súas obras, actualizadas bi-
bliografías, actos académicos,
homenaxes etc. En xeral pódese
dicir que asombra comprobar
que a inmensa maioría destes
autores forma parte dunha admi-
rable élite, mayoritariamente in-
fravalorada no seu momento,
que, agora henos posible coñe-
cer axeitadamente.

O ano actual, esta data está
dedicada a Xosé Fernando Fil-

gueira Valverde (Pontevedra,
1906-1996), destacado intelec-
tual e, entre outras
cousas, Doutor en
Lingua e Literatura
G a l e g o - Po r t u -
guesa, Doutor en
Filosolofía e Le-
tras, Licenciado en
Dereito,  Catedrá-
tico, Direutor Emé-
rito do Museo de
Pontevedra e da
Casa-Museo de Ro-
salía de Castro,
Co-fundador do
Seminario de Estu-
dos Galegos, Aca-
démico de Número
da Galega, da de
Historia, e da de
Belas Artes; Ex Di-
rector do Instituto
de Pontevedra, e
Expresidente do
Consello da Cul-
tura Galega, moi
coñecido entre
cantos o admiraron polo apela-
tivo de “O Vello Profesor”.

Mais nós somos aínda máis
cobizosos, e de ahí  que incluí-
ramos ao comezo esas primeiras
liñas do poema de Homero, nun
intento de reivindicar coma le-
tras tamén galegas a todo canto
se escribiu dende a noite dos
tempos e, pouco a pouco, foi
transcribido na nosa fala: o re-
lato exipcio de Sinuhé, que logo

inspirou a Mika Waltari  a súa
novela do mesmo título, os poe-

mas prebíblicos de Sumeria e
Mesopotamia, entre eles o de
Gilgamesh, e os primeiros códi-
gos legislativos,  os escritos dra-
vídicos da India  ou, para
abreviar, o texto que foi quen de
nos transmitir os primeiros infor-
mes que a cerca do noso país co-
ñeceu o mundo a partires de
arredor do ano 600 a. C.    

Coma final detémonos xa
noutro feito relacionado tanto

coa nosa indicada pretensión
como coa cita de Homero coa

que comezamos. Por-
que James Augustine
Aloysius Joyce –
James Joyce- (1882-
1941), nunha das
súas máis importan-
tes obras, Ulysses,
chegou a afirmar que
o 16 de xuño do ano
1904, Lepold Bloom,
un xudeu irlandés,
ademais doutras sin-
gulares vivencias,
conseguira rememo-
rar nela, nunha sóa e
simbólica xornada,  a
extraordinaria pere-
grinaxe protagoni-
zada por Ulises, o rei
de Ítaca, despois da
tomada de Troia. Así
mesmo, do éxito da
novela na que Joyce
deu a coñecer esa xa
lendaria data, xurdeu
en 1954 o Blooms-

day, ou “Día de Bloom”, unha
conmemoración  turístico-litera-
rio-gastronómica que segue os
pasos que deste personaxe reco-
lle a novela, dun extremo a
outro de Dublín, ata a inevitable
e circular Martello Tower, en
Sandycove, nun altiño á beira do
mar, a construcción na que co-
meza o relato, e onde, en 1904,
vivira o propio James Joyce,
hoxe convertida en museo seu.

Compre que digamos que a
obra da que acabamos de falar
convertérase axiña na máis cele-
brada –e criticada- de cantas es-
cribíu o autor dublinés, así coma
que dous dos nosos máis rele-
vantes autores, Ramón Otero Pe-
drayo (1888-1976) e Vicente
Risco (1884-1963), publicaran
partes da mesma xa na década
de 1920, especialmente sobre o
seu personaxe Stephen Dédalus,
o que na obra de Joyce encarna
a Telémaco, o fillo de Ulises, e,
ao mesmo tempo, tamén ao pro-
pio Joyce, mentres que o xa fa-
moso Leopoldo Bloom, ao que
antes nos referimos, correspón-
dese co astuto e errático prota-
gonista da Odisea.

Pois ben, aínda ignorando a
existencia dese emblemático
“Bloomsday”, no verán do ano
1985, nós, co Ulysses na man,
tivemos a peregrina ocorrencia,
e o inigualable placer, de revivir,
pola nosa conta, o espectacular
percorrido que nel se narra, e
que vos recomendamos, aínda
que non coincida con ningún 16
de xuño.

Mais faltaba algo. O contacto
do Ulysses co noso Fisterra non
ficaba consumado coa realiza-
ción deste periplo, posto que
aínda non era posible lelo, com-
pleto, na nosa fala. Afortunada-
mente, dende o mes de
decembro  do 2013  xa non é así,
porque, liberada a obra dos de-
reitos de autor, e logo de máis
de oito anos de traballo, un
equipo  composto por Eva Alma-
zán, María Alonso Seisdedos, Xa-
vier Queipo e Antón Valle,
dirixidos por Carlos Lema, co-
roou para a Editorial Galaxia a
versión do extenso libro de
Joyce que dende aquela data se
atopa xa nos andeis das nosas li-
brarías.

¡Cead mile failte, Ulysses!:
“¡Cen mil benvidas, Ulises!”.

Por: Xoán Bernárdez Vilar

Fálame, Musa, daquel varón de multiforme enxeño que, despois
de destruir a  sagrada fortaleza de Troia, andou en longo extravío,
contemplou cidades, coñeceu  os costumes das xentes, e padeceu
innúmeras penalidades na súa navegación polo ponto a tratar de
salvar  a vida e de conseguir o retorno dos seus compañeiros á
patria.

Odisea, I, 1-6. 
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Xosé Filgueira Valverde e o galeguismo
(1923-1936)

Por Uxío-Breogán Diéguez Profesor da Universidade da Coruña 

O
Día das Letras do
2015 será lem-
brado, sen dúbida,

pola polémica que acom-
paña á figura homena-
xeada. Por vez primeira,
un escritor e investigador
galego que tivo responsa-
bilidades gobernamentais
na ditadura franquista é o
escollido para dar contido
a tan sinalada data. 
Con todo, non é menos
certo que Xosé Filgueira
Valverde tivo até o verán
do 1936 unha produción,
como investigador e es-
critor, de relevo ligado ao
galeguismo; realidade sen
a que non se sustentaría
a devandita distinción.
Lembramos a seguir as
tres principais iniciativas
do galeguismo político
das que participou, nunha
Galiza que puido ser e
non foi.

O Seminario 
de Estudos Galegos.
O nacionalismo galego
procurou dotar ao país de
institucións propias e,
nomeadamente, no ám-
bito do ensino e a cien-
cia. Lembremos as
‘escolas de primeiro in-
siño’, creadas na Coruña
de inicios do pasado sé-
culo da man de Ánxel
Casal e María Miramontes,
ou os esforzos realizados
por Antón Lousada Dié-
guez, asentado en Ponte-
vedra, para crear a
Xuntanza de Estudos e In-
vestigacións Históricas e
Arqueolóxicas. Esta úl-
tima inspiraría a creación
do Seminario de Estudos
Galegos (SEG) por volta
do ano 1923. Entre os
fundadores estaría Xosé
Filgueira Valverde , no
tempo no que estudaba
Filosofía e Letras, así
como Dereito na universi-

dade compostelá.
O SEG procuraría enchou-
par na cultura popular e
no coñecemento cientí-
fico do país aos universi-
tarios galegos. 
Segundo os que trataron a
Filgueira Valverde naquel
tempo, o pontevedrés
sería daquelas un mozo
metódico, traballador e
moi relixioso. A súa posi-
ción política sería conser-
vadora, de dereitas, mais
profundamente amante da
Galiza. Un apaixoado da
súa literatura medieval e
idioma, do seu patrimonio
artístico e arquitectónico,
do seu folclore… No ‘bo-
letín mensal da cultura
galega’, Nós, está boa
parte da súa rica produ-
ción nesas materias.

O Partido 
Galeguista.
Naquel final da ditadura
primorriverista, o nacio-
nalismo galego procuraría
a súa modernización, má-
xime diante da inminente
instauración dunha Repú-
blica española. Logo de
ter participado na crea-
ción da Organización Re-
publicana Gallega
Autónoma (ORGA, 1929),
no 1931 desde aquel ga-
leguismo crearíanse di-
versas organizacións de
ámbito local. En Ponteve-
dra crearíase no mes de
xuño “Labor Galleguista”,
da que Filgueira Valverde
sería o seu secretario. Ao
pouco tamén se crearía o
“Partido Galeguista de
Pontevedra”. Con todo,
cumpría crear unha orga-
nización de ámbito nacio-
nal. E sería sobre aquel
PG pontevedrés que na ci-
dade do Lérez se desen-
volvería en decembro do
1931 a asemblea funda-
cional, dando nome aquel
partido pontevedrés á
nova formación: o Partido
Galeguista. Sumaríase
Labor Galleguista á ini-
ciativa e con aquela
tamén Filgueira Valverde,
sendo activo cofundador
do PG. Para daquelas, Fil-
gueira xa botara a andar
meses atrás, xunto a An-
tonio Iglesias Vilarrelle e
Xesús Ferro Couselo,

Logos. Boletín Católico
Mensual. Xustamente, a
confesionalidade católica
de Filgueira arredaríao do
PG. O posicionamento de
esquerdas desta forma-
ción, máis evidente se-
gundo a República
avanzaba, faría que en
pleno bienio negro capi-
taneado pola Confedera-
ción Española de
Derechas Autónomas
(CEDA), o 23 de abril do
1935 se dera de baixa Fil-
gueira do PG.

A Dereita 
Galeguista.
A marcha de Filgueira Val-
verde do PG representaba
a súa toma de posición
diante da encrucillaba
que se abría. Tesitura na
que o goberno da CEDA a
inicios do ’36 tocaba ao
seu fin e na que a coali-
ción Fronte Popular, emi-
nentemente de esquerdas
e co PG integrado nela -a
cambio de ver plebisci-
tado o Estatuto de Auto-
nomía-, pasaría de se
crear a ser novo goberno
no Estado español en fe-
breiro daquel ano. Tesi-
tura diante da que
Filgueira impulsaría en
maio a Dereita Gale-
guista, xunto apenas seis
afiliados galeguistas. Se-
guían estes pontevedre-
ses o camiño do ourensán
Vicente Risco, quen
meses atrás tamén mar-
chara do PG baixo aquela
denominación. Este vieiro
non tivo maior relevo,
dada a pouca militancia
que secundara aquela es-
cisión e o corte abrupto
que supuxo o golpe mili-
tar de xullo do 1936. A
sorte que correron diante
do glorioso alzamiento os
membros daquela efémera
agrupación foi ben dis-
tinta, desde un Xose
Sesto López, que acabaría
exiliándose en Venezuela
fiel ao nacionalismo ga-
lego alén mar, até o pro-
pio Filgueira que, para
alén doutras responsabili-
dades político-institucio-
nais na ditadura
franquista, ocuparía a ca-
deira de alcalde da Boa
vila entre 1959 até 1968.

Por X. M. Rivas

O
poeta vigués Farruco Sesto
Novás, como bo arquitecto
que é, está construíndo en

Venezuela a cidade do futuro. Na súa
recente obra El espíritu de la Comuna
presenta a posible cidade humana que
acollerá finalmente a todos… Esta
utopía precisa dunha longa e com-
plexa preparación, na que traballa
arreo o noso poeta arquitecto. Fa-
rruco conta cun equipo de poetas,
novelistas, xornalistas e demais escri-
tores con conciencia de futuro, que
encetaron en 2004 a “Biblioteca Bá-
sica Temática”. Farruco era daquela Vi-
ceministro da Cultura e Presidente do
Consello Nacional da Cultura de Vene-
zuela. Nese ano nas prazas Bolivar de
vilas e cidades repartíronse 25 millóns
de exemplares desta biblioteca, que
acadou un total de vinte e seis títu-
los. Foi unha singular achega do Es-
tado venezolano ao enriquecemento
cultural da poboación, “fomentando
a capacidade lectora, de reflexión,
documentación e coñecemento de as-
pectos determinantes da vida común
dos cidadáns, propiciando o talento
crítico, construtivo, creador e trans-
formador da comunidade”, como
consta na páxina introdutoria de co-
lección.
Os medios de comunicación do culto
Occidente pouco ou nada dixeron
deste grande paso na construción da
cidade do futuro. Posiblemente os po-
derosos da nosa sociedade pensan
noutro futuro, onde as masas lonxe
de ser críticas e lectoras queden na
mera condición de consumidoras.
Como non podían falar dunha biblio-

teca de adoutrinamento e manipulación da xuven-
tude, os nosos medios de información silenciaron
o labor do noso poeta arquitecto.
Luz y sombra de la gloria, escrito con textos de de-
portistas; Maternidad, da xa finada escritora Stre-
fanía Mosca; La participación ciudadana, onde se
cantan os valores de axuda mutua, responsabili-
dade, democracia, equidade e solidariedade; Carta
de ciudadanía e vinte e tantos títulos máis son
pezas fundamentais da cidade do futuro.
Este traballo construtivo a longo prazo é o que leva
entre mans este poeta galego,  que de cando en
cando volve ás súas orixes buscando un escudo que
lle serva de defensa ante a violencia organizada e
a insolidariedade do chamado primeiro mundo. De
Isolda (1988) copio este poema que nos mostra,
en letras galegas, o ser humano, Farruco Sesto
Novás, que se defende de todos os inimigos sim-
plemente con amor.

O ESCUDO
CComa un escudo é a miña amiga.
Con ela protéxome.
Do inimigo malo e do inimigo bo.
Con ela deféndome.
Detrás dela acougo
coma detrás dunha parede.
Cúbrome co seu corpo como cunha manta.
Cando sinto a abraiante crueldade do mundo,
cando vou de ira en ira,
ela agáchame entón no seu colo,
e logo me sosego.
No templo da súa alma, alí sobre o seu ventre
xa nada me conturba.
Non hai lugar máis calmo,
nin de maior dozura, en todo o universo.2

1http://cuadernosparalacomuna.blogspot.com.es/
2009/10/el-espiritu-de-la-comuna.html
2Farruco Sexto: Pequenos encontros, as marcas dei-
xadas. A Coruña: Espiral Maior 2010, 171-2.

As letras dun galego en Venezuela
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N
estes  días os jornais
dam noticias  das
propostas dos cabe-

ças de listagem dos partidos
políticos que aspiram a ter
representação na Cámara
Municial de Vigo. Uma cha-
mou minha atenção por no-
toriamente hipócrita
(muitas otras gozam da
mesma consideração); a da
candidata do PP, que “se
propone recuperar el lide-
razgo vigués como capital
de la euroregión”
A Sra. como se chame (pois
nem seu nome conheço)
passa com completa inge-
nuidade sobre os lios de seu
partido, que no mesmo dia
o candidato para a alcaldia
de A Corunha ningueava á
cidade de Vigo nos contac-
tos com seu homónimo de
Porto verbo de aeroporto de
Sá Carneiro e o de Alvedro.
Mas esta é uma de tantas
anedotas que podiamos re-
latar tambem verbo do des-
precio do PP galego contra
a cidade de Vigo, que nem
sei como os vigueses atu-
ram e ainda há vigueses que
até os votam. Mas, prefiro ir
ao tema da invocação á eu-
roregião.
A entelequia da euroregião
Galiza-Norte de Portugal foi
um achádego curioso de po-
liticos das duas beiras do
Minho, e tanto, colorados
ou vemelhos como azueis,
enemigos de qualquera ve-
leidade que propiciara um
achegamento cultural, idio-
mático e sobre todo politico
entre ambas terras. Logo,
perguntaria o pouco avi-
sado, mas razoavelmente
inteligente, leitor, se são
enemigos do achegamento
entre ambos povos porque

inventam o da euroregião?
Porque dava réditos políti-
cos e cada facção ou bando
pensava que poderia alias
tirar réditos económicos do
outro país, dos habitantes
do outro país e das suas po-

tencialidades económicas.
Eram os políticos e seus
acólitos (económicos) os
que cozinhavam esa nova
entidade política (?). O in-
vento tivo pouco recorrido;
nem a Madrid nem a Lisboa
gorentava demasiado. His-
toricamente Madrid tratou
sempre de ter alonxados aos
galegos dos portugueses
porque em realidade nos
confundimos e podiamos
ser um problema para a pax
ibérica. Espanha malhou
duramente na espalda dos
galegos, chuchounos todo o
que podiamos dar e alcu-
mounos de burricans, mas
para concedernos um pe-
queno pugatorio em aquele
inferno de sometemento di-

xonos que ainda havia algo
pior que eram os portugue-
ses. Essa era a filosofifia del
“glorioso alzamiento” e de
esse jeito mantinaham as
distancias entre duas partes
do mesmo povo. Claro que

em Portugal o pior eramos
os galegos.
Porque não há mais relação
entre galegos e portugueses
do Norde? Se o mais pare-
cido a un portugués é um
galego e ás avessas? Há
mais de comum entre um
minhoto e um galego que
entre o mesmo minhoto e
um algarvio. Mesmo entre
um galego e um minhoto
que entre o mesmo galego
e um zamorano. Ja vedes
porque as fronteiras forom
sempre tam fechadas, para
evitar a unidade pola base.
Por esso as vilas fronteiriças
viviam de costas entre elas.
As elites eram as que pas-
seiavam suas singularidades
a uma e outra banda da

fronteira. O povo partilhava
sua miseria e sua generosi-
dade sobre um territorio
comum que nem sabiam
porque era fronteira. No
meu Debe de Portugal eu
sempre tenho o feito de que

deixasem sob hegemonia
extranha a uma comunidade
da sua mesma fala e cultura
e vida; esta cobardia, po-
derá calificarse de pruden-
cia, admitoa historicamente
(“deus nos libre de um ja
foi”), mas segue a indig-
narme no tempo actual; a
loita do galego por conser-
var e defender seus costu-
mes e fala, os mesmos de
Portugal, resulta totalmente
indiferente aos políticos
portugueses que não só os
ignoram senão que ainda
colaboram no seu bloqueio
quando som requeridos polo
governo de Madrid. Um
exemplo: Sabedes que som
os PALOP (Paises de lingua
oficial portuguesa); há uns

poucos anos um dos paises
que conformam os Palop
(penso que Timor), propujo
a entrada de Galiza, dado
que tamem tem lingua ofi-
cial o galego-portugués; a
proposta foi aceite pola to-

talidad dos demais paises,
mas vetada precisamente
por Portugal que, tambem
cobardemente seu governo
(que não seus nacionais),
atendeu a requerimentos
extrangeiros para não ter
conflito com o vizinho. O
Estado espanhol admite cá-
tedras de galego por toda a
fronteira; só foi rejeitada
(houvo uma na USC, de Car-
valho Calero, e agora apro-
vouse polo Parlamento
galego o ensino do portu-
gues) em Galiza porque não
interesa que unifiquemos
ortograficamente o que é
uma soa lingua e falemos,
segundo os espanholistas e
os isolacionistas, uma lin-
gua “estrangeira.”

Penso que me perdim. Ou
não. Eu falava da “eurore-
giao” e ja vedes como a
“euroregião” é uma entele-
quia que nunca permitirám
os politicos de um e outro
color de um e outro país. O
povo sim que vai confor-
mando a euroregião porque
os lazos de amizade, de par-
tentesco, de comunicação...
som imparaveis e temos em
comum muitas mais cousas
que nos unem das quos
afastam. Porque em reali-
dade nos necessitamos. O
povo buscaremos uma co-
munidade para desenvolver
e aproveitar potencialidades
proprias, para relacionarnos
e disfrutar da nossa cultura
aproveitando a desaparição
(?) das fronteiras ou polo
menos sua permeabilidade.
Porque os politicos o único
que buscam é defender seus
privilegios e mandar; a can-
didata á alcaldia de Vigo
polo PP, referindo-se á eu-
roregião promete a capita-
lidade a Vigo; ainda não
tem um contido específico,
ainda não é uma realidade
com contido e efectividade,
segue a ser uma entelequia
com todas as eivas do
temor de que exista um
ente político diferente que
englobe a Galiza, mas a
promesa eleitoral não é de
revitalizala, é de acadar a
capitalidade. Querem man-
dar, não buscam melhorar a
vida dos cidadãos.
Eu penso tambem que a
minha patria é a minha lin-
gua.
Quinta do Limoeiro, maio de
2.015.

Seguem sem deixarnos namorar

Por: Nemésio Barxa

Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Filgueira valverde X
osé Filgueira Valverde, a
quen conmemoramos no
vindeiro  Día das Letras

Galegas, é unha figura cultural
de primeira orde que sería, con
xustiza, o orgulo de calquera país
europeo. As súas achegas a di-
versas ponlas da nosa cultura son
dun valor innegábel. Malia que,
quizais, sexa responsábel por
omisión de ter agachado Caste-
lao no Museo de Pontevedra, a
pesares de contar con tanta obra
do noso Daniel.
Canto ao seu labor político, Fil-
gueira foi fídel ao seu conserva-
durismo fundando Dereita
Galeguista no 1935. Un partido

que podería ter desenvolvido un
rol fundamental na República
para atraer aos sectores católicos
do País, ao xeito da Uniò catalá
do mártir Carrasco Formiguera.
De feito, o abraiante trunfo do Si
e máis a alta participación do re-
feréndum do Estatuto galego do
28 de xuño do 1936 quizais non
se poida entender sen a colabo-
ración da Dereita Galeguista, que
mesmo chegou neutralizar o pulo
centralista doutras dereitas.
Agora ben, o que si resulta in-

civil e na liquidación ou invisibi-
lización do inimigo. Abondan os
exemplos de milleiros de persoas
que, dende os supostos paráme-
tros ideolóxicos de Filgueira, re-
xeitaron cargos no franquismo.
Tolerarmos eticamente  a súa
participación política canda o
xeneral Franco é incríbel dende a
óptica de calquera europeo de-
mócrata.
Podemos, pois, recoñecer os
grandísimos méritos culturais do
pontevedrés e a súa achega so-

branceira ao noso acervo cultu-
ral. E mesmo conmemoralos sen
restricións. Mais sen esquecer
que, canda Heidegger, Carl
Schmitt ou Marinetti, o seu acti-
vismo político durante o fran-
quismo é incompatíbel coa ética
democrática e non terá perdón
de Deus por moito tempo que
pase.

compatíbel con todos os paráme-
tros éticos da democracia euro-
pea é a súa participación activa
no franquismo, chegando ser al-
calde de Pontevedra e procurador
nas Cortes da Ditadura nos 50 e
60 do século pasado. Porque esta
actuación non constituía esixen-
cia ningunha do seu conservadu-
rismo nin da súa catolicidade e
si unha plena integración cons-
ciente no aparello institucional
dun Réxime ilexítimo e opresor,
baseado na prolongación da loita
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Por: Jesús Losada

Unha asturiana gañou o III
Concurso de microrrelatos

en Parada de Sil

Antonio López,
Premio de

Xornalismo “Xosé
Aurelio Carracedo”

2015 Y
ose Álvarez Mesa, de Amao
(Asturias), foi a gañadora
da terceira edición do con-

curso de microrrelatos Concello de
Parada de Sil-Ribeira Sacra, co
traballo  “Casa Nueva”. O segundo
premio foi para o microrrelato ti-
tulado “Duascentas liñas” de Ma-
nuela Vicente Fernández, de Viana
do Bolo, en Ourense. Ademáis, o
xurado considerou facer unha
mención especial ó traballo titu-
lado “Festín de Cuervos” da au-
tora sevillana Lola Márquez
González. Ao certamen concurri-
ron 546 microrrelatos pertencen-
tes a 464 autores procedentes de
todas as comunidades autónomas.
O xurado, que suliñou a calidade
dos traballos presentados, estivo
formado polos profesores e escri-
tores Antonio Carreño e Edelmiro
Vázquez Naval e polo profesor Ar-
turo Fernández Nóvoa. A entrega
de premios está prevista para o
próximo 16 de maio, nun acto que
con tal motivo organiza o Conce-
llo de Parada de Sil por mor do Día
das Letras Galegas e que terá
lugar na Casa do Concello. Tanto
a participación como a calidade
dos traballos presentados fan que
o certame esté xa totalmente
consolidado e sexa considerado
como un dos importantes nos cír-
culos literarios.

VIII concurso de
fotografía
O Concello de Parada de Sil ven de
facer pública a convocatoria da
oitava edición do concurso de fo-
tografía Rosa Pons Parada de Sil-
Ribeira Sacra, totalmente
consolidado como amosa o feito
da presentación de máis de cento
cincuenta fotograías na anterior
convocatoria. O certame está pa-
trocinado por Camilo Yáñez, em-
presario do lugar afincado en
Barcelona, a quen o alcalde agra-
dece o mecenazgo, xa que axuda
ó posicionamento de Parada de Sil
e da Ribeira Sacra nos medios,
nun momento no que se está a
traballar para que a Ribeira Sacra
sexa declarada Patrimonio da Hu-
manidade. Ese concurso ten dous
premios cunha dotación de 800
euros para a mellor fotografía que
teña como tema un motivo de Pa-
rada de Sil e 700 euros para a me-
llor de tema libre; as bases
contemplan a posibilidade de par-
ticipar nas dúas modalidades de

xeito simultáneo pero só se pode
levar premio nunha delas. O prazo
de presentación remata o 31 de
xullo, e as fotografías han ser re-
mitidas ó Concello. A finalidade
do concurso é fomentar a creati-
vidade e dar a coñecer ó público
a diversidade e riqueza histórica,
cultural, etnográfica e paisaxís-
tica do Concello de Parada de Sil
e o mesmo tempo, espallar a
práctica da arte da fotografía,
como un instrumento de creativi-
dade e expresividade. O Concello
publicará un libro coas fotografías
premiadas e os microrrelatos do
concurso que tamén se convoca
anualmente. Estes premios pre-
tenden ser un estímulo para o
maxin, e o mesmo que outro tipo
de actividades que están promo-
vidas polo Concello, como o con-
curso de microrrelatos, as festas
vencelladas á castaña, as rutas de
sendeirismo e de BTT, pretenden
amosar a riqueza plena de Parada
de Sil e atraer visitantes. O día 19
de agosto o xurado fará público o
resultado do concurso, en tanto
que a entrega dos premios terá
lugar o día 28 de agosto no salón
de plenos. Paralelamente, está
prevista unha exposición con to-
dalas fotografías presentadas a
concurso.

Crónicas
Antonio Carreño, catedrático
emérito da universidade de
Brown, en Estados Unidos, e na-
tivo de Parada de Sil,  presentou
o seu último libro "Crónicas de un

O
xornalista coruñés Anto-
nio López foi o gañador
do premio de xornalismo

“Xosé Aurelio Carracedo” 2015,
dotado con 3.000 euros, un cer-
tame que anualmente convoca a
Deputación de Ourense para
honrar a memoria do xornalista
ourensán, falecido en 1988, que
lle da nome ao premio. O xurado
ditaminou conceder por unani-
midade o galardón a Antonio
López (Antonio Alfredo López
Mariño, Boente, Arzúa, 1951)
polo seu traballo titulado La
madre de todas las vacunas, pu-
blicado no suplemento domini-
cal do xornal La Opinión, da
Coruña, referido á figura histó-
rica de Isabel Zendal, a única
muller que participou na pri-
meira campaña mundial de va-
cinación. O xurado destaca da
obra premiada “a gran calidade
desta reportaxe histórica, a ac-
tualidade e o interés social que
ten un tema como o das vaci-
nas”. Ademais, fai constar “o

gran traballo de investigación
realizado por Antonio López, a
coidada presentación e a boa
estrutura da reportaxe”, así
como “a descuberta que o autor
fai dun personaxe histórico
como é Isabel Zendal Gómez”. O
premiado, Antonio López, é xor-
nalista. Leva dende 1970 desen-
volvendo o seu labor
profesional, que comezou no
xornal El Ideal Gallego, para
pasar posteriormente á revista
galega Teima, Faro de Vigo e Te-
levisión de Galicia. Tamén tra-
ballou durante nove anos como
profesor universitario en Irlanda
e Francia, e na actualidade é co-
laborador do xornal La Opinión.
O xurado, presidido polo depu-
tado provincial de Cultura, Ave-
lino García Ferradal, estivo
integrado por Emma Torres
Romay, Luís Menéndez Villalva,
Xosé Ramón Pousa Estévez e
Xosé Manuel Pereiro Sánchez ac-
tuando como secretario Fer-
nando Rodríguez Méndez.

maestro rural", no que inclúe his-
torias contadas a través de artigos
e colaboracións no xornal La Re-
gión. O acto foi moi emotivo, pois
no libro relátanse moitas historias
das que o autor foi protagonista,
de xeito que na escolma de arti-
gos que o compoñen trázase a
persoalidade e os avatares da vida
persoal e profesional de Antonio
Carreño. 

Letras Galegas
O día 16 de maio en Parada de Sil
“homenaxeamos a emigración
como mantedora  do idioma e
concretámolo en Xosé Luís Campo
Rodicio, que é de Parada de Sil,
que estivo en Bemposta e leva un
montón de anos con Bemposta
Internacional en Colombia, nunha
laboura  solidaria”, dí o alcalde
Francisco Magide. Campo Rodicio
“foi recoñecido en  maio do ano
pasado como unha das cen per-
soas que  máis contribuiron a
marca España (fora de España) e
fixeronlle un recoñecemento  en
Madrid, publicado no ABC no mes
de maio do ano pasado e no xor-
nal La Región”, asegura Magide. O
día do homenaxe ás 12 horas no
consistorio intervirá o alcalde, o
secretario xeral de Cultura da
Xunta o presidente da Deputación
de Ourense e o catedrático emé-
rito Antonio Carreño. Entrega-
ránse os premios do concurso de
microrrelatos, colocarase unha
placa na casa do homenaxeado e
actuará a coral Vellos Amigos de
Manuel de Dios.

O xurado ditaminou outorgar o ga-
lardón ao seu traballo titulado La
madre de todas las vacunas, publi-
cado no xornal La Opinión, referido
á figura de Isabel Zendal, a única
muller que participou na primeira
campaña mundial de vacinación.

Por: Jesús Losada

OurenseParada de Sil 

n Antonio Carreño, Lalo Pavón e o alcalde de Parada de Sil, Francisco Magide

n Reunión dos membros do xurado na Deputación de Ourense.
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Francisco Castro presenta na Casa de Galicia en
Madrid a súa última novela, “Tes ata as 10”,

publicada por Editorial Galaxia

Literatura

Madrid, 23 de abril de 2015.
– Coincidindo coa celebración
do Día Internacional do Libro,
hoxe presen-
touse na Delega-
ción da Xunta de
Galicia en Ma-
drid-Casa de Ga-
licia a novela
"Tes ata as 10",
publicada por
Editorial Gala-
xia, do novelista
e editor vigués
Francisco Castro,
unha trama de
intriga e sus-
pense que con-
tén moitas
historias distin-
tas e que parte
coa recepción
por parte do
protagonista dun correo elec-
trónico enviado polo seu pai,
que morrera.
Interviñeron na presentación,
ademais do autor, a profesora
de galego Carme Lamela e o
coordinador de Actividades
Culturais da Casa, Ramón Ji-
ménez, quen resaltou a conme-
moración de Día Internacional
do Libro e indicou que a pre-
sentación desta novela, en
lingua galega, é "a
nosa forma de cele-
bralo”.
Lamela observou
algúns paralelis-
mos entre o autor
e o protagonista
da novela -
ambos os dous
estudaron na
Universidade de
Santiago de
Compostela, os
dous son editores
e os dous teñen en
común a cidade de
Vigo e o barrio de
Teis-, resaltou a pre-
senza do autor na
redes sociais e a súa
participación no en-
sino do galego.
Respecto á obra, man-
tivo que "é unha apaixo-
nante novela de amor e
intriga, que nos mantén

en suspenso durante as case
trescentas páxinas do libro".
"Unha novela ambientada na

época actual,
que viaxa aos
anos finais o
f ranqu i smo.
Unha novela
política, onde
se fala da re-
alidade e se
intenta trans-
formala; a de-
nuncia social,
tema reco-
rrente na obra
de Francisco
Castro, tamén
está presente
nesta", enga-
diu.
Castro, que xa
presentou na

Casa de Galicia a súa anterior
novela, "O Corazón da Branca

de Neve",

igualmente acompañado por
Carme Lamela, hai dous anos,
centrou a súa intervención
nesta ocasión en explicar por

que escribiu "Tes

ata e as 10", que foi o que lle
deu saída dentro do seu maxín
e os seus obxectivos.
No básico, estes obxectivos

"teñen que ver coa idea de rei-
vindicar as grandes novelas de
aventuras, de intriga, ese tipo
de escritos que nos obriga a
ler e ler e ler e nunca parar".
"Ao mesmo tempo, quixen
construír un ´ libro de fron-
teira ´ que poden gozar tanto
os máis novos coma os adul-
tos. De feito, está a ser así e
por iso estes días está a saír
da imprenta a segunda edición
desta novela que está a ter
moita penetración nos centros
de ensino pero tamén nas li-

brarías", explicou o autor.
Francisco Castro é escritor
en lingua galega e es-
cribe para todas as ida-
des. Parte da súa obra
está traducida ao cas-
telán, catalán, ita-
liano e ao portugués
de Brasil. Traballa
como editor de Li-
teratura Infantil e
Xuvenil e coordina-
dor de Novos Pro-
xectos na Editorial
Galaxia. Entre ou-

tros, recibiu o Premio
Blanco Amor de Novela
2005 e estivo na Lista
de Honra IBBY con dúas
obras, en 2012 e 2013.

O escritor e editor vigués construíu unha trama de intriga e suspense que contén moitas historias

n Castro, Jiménez e Lamela

n Un momento da presentacion da la novela, con público

Tes ata as 10
Editorial Galaxia
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n A data da inauguración está sin decidir ata que pasen as eleccións locais

O
s actos de conmemoración do XXX
aniversario da primeira sentenza
en lingua galega celebrados en

Redondela tiveron continuidade no con-
cello de Castro Caldelas o día 11 de abril
de 2015, Vila que ten o privilexio de ter
o primeiro instrumento xurídico redactado
en lingua galega no ano 1228 (O Foral do

Burgo de Castro Caldelas); se ésta data é
importante na historiografía da lingua ga-
lega, non é menos a sentenza de 1985 di-
tada pola Sala do
Contencioso-Administrativo da Audiencia
Territorial da Coruña, da que formaba
parte o maxistrado caldelao D. Claudio
Movilla Álvarez.

As raíces 
da lingua

SoberLingua

Presentación en
Doade dun libro
sobre o viño

Por: Jesús Losada

O
día 30 de maio  presentaráse
no salón nobre das Adegas Re-
gina Viarum, de Doade, o libro:

“El vino en la vida de Estebanillo”, do
catedrático de Dereito Laboral da Uni-
versidade de León, Germán Barreiro
González. Este libro sobre a vida de Es-
tebanillo, un pícaro en pleno século
XXI, polas terras de varias denomina-
cións de orixe de Galicia, entre elas Ri-
beira Sacra, está patrocinado polo
Restaurante aCantina e Adegas Regina
Viarum. Estas empresas afincadas en
Doade (Sober) contribúen decidida-
mente á posta en valor da zona así
como todo o relacionado coa cultura.
A presentación do libro será ao grande
o próximo 30 de maio ás 18,30 horas,
cun grupo de música medieval e onde
se servirá un viño da zona tras os
actos no marco inconfundible das Ade-
gas Regina Viarum. O libro está prolo-
gado polo erudito e actual delegado da
AEAT en Lugo, Xosé María Núñez Pérez.
Ao acto está convidados ilustres per-
soas do mundo do dereito, da litera-
tura e do arte de España. 

O autor
Germán Barreiro, licenciado en Dereito
pola Universidade de Santiago, douto-
rouse na Universidade Complutense de

Madrid onde foi profesor. Membro dos
comités Editoriais de varias revistas
españolas e estranxeiras, o profesor
Barreiro é autor de varias monografías
e de máis de 190 artigos sobre mate-
ria xurídico-laboral e da Seguridade
Social. É autor así mesmo de varios li-
bros e artigos sobre a obra de Miguel
de Cervantes e sobre a picaresca clá-
sica española. Son de destacar ao res-
pecto as seguintes obras, entre
outras: Ius Quijotescum, Una visión
literaria do Dereito na novela de Don
Quixote de la Mancha, Los Gremios de
los picaros Clásicos, La Infame Acade-
mia, entre outros. En posesión da
Orde do Mérito Xudicial de Brasil e da
Cruz Distinguida de Primera Clase de
San Raymundo de Peñafor, na actuali-
dade é xuíz do Tribunal Administrativo
Internacional do Banco Interameri-
cano de Desenvolvemento, con sede
en Washingthon.

Inauguración
Por outra banda, a Asociación Amigos
da Cantina de Doade, acondicionou a
praza do pobo na que destaca un acio
de uvas, símbolo e entrada ás abas de
Doade-Amandi. Inaugurará Xosé María
Núñez Pérez a quen os veciños queren
adicarlle unha placa conmemorativa. 
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Sober celebrou o Mes dos Libros 
na biblioteca municipal

O
Concello de Sober organizou en abril
o Mes dos Libros, un conxunto de
actividades nas que a lectura foi a

protagonista. A primeira delas foi o día 17
na biblioteca pública municipal coa celebra-
ción dun obradoiro baixo o título “Os libros
indispensables” no que se leron aqueles vo-
lumes preferidos para os nenos e nenas e
para os maiores. Ao longo de 2015 farase
unha librería na que se colocarán todos os
tomos cos títulos e autores que propoñan
todas as persoas que participen na activi-
dade. O día 22 de abril celebrouse o Día do
libro cunha lectura conxunta na que parti-
ciparon os membros do Club de Lectura Pin-
tor de Castinande e os alumnos do 1º de
BAC do IES A Pinguela de Monforte, acom-
pañados da súa mestra María Xosé Vidal. O
día 23 todas as persoas que se achegaron á
biblioteca recibiron un libro como agasallo.
Tamén se liberaron novos volumes no par-
que infantil dentro da actividade de “book-
crossing”. Ás doce da mañá o programa da
Xunta de Galicia “Cultura no Camiño” levou
a Sober BocAberta, unha actividade de con-
tacontos que interpretou Carmiña Miudiña

e A pinga aventureira. Ao día seguinte os
nenos e nenas que participaron nas “Meren-
das con contos” organizaron o terceiro mer-
cadiño de libros. O alcalde de Sober, Luís
Fernández Guitián, destacou as actividades
desenvolvidas en abril “para axudar a espa-
llar a importancia da lectura entre os máis
novos e tamén entre os maiores”.

Día do Libro
Os nenos e nenas do CEIP Virxe do Carme e
do PAI de Sober asistiron o 23 de abril a
unha sesión de contacontos para celebrar o
Día do Libro. A actividade correu a cargo de
BocAberta, que interpretou Carmiña Miu-
diña e A pinga ventureira. Os actos desen-

volvéronse no marco do programa Cultura no
Camiño da Xunta de Galicia.

Visita a Pantón
Estudantes  de Sober visitaron o Concello de
Pantón. Estiveron no balneario de Augas-
santas, na fonte de auga natural e no mos-
teiro cisterciense das Bernardas.
Participaron ademáis xunto cos compañeiros
do colexio Monte Baliño, de Castro de Fe-
rreira, nunha sesión de contacontos e ao re-
mate celebraron un xantar de
confraternización na capitalidad do Concello
de Ferreira de Pantón. Os estudantes posa-
ron para o fotógrafo diante do consistorio
de Pantón onde lembraron a Manuel María
Fernández Teixeiro, (Outeiro de Rei, 6 de oc-
tubre de 1929. A Coruña, 8 de septiembre
de 2004), poeta, autor dramático e procu-
rador dos tribunais. Os alumnos tamén tive-
ron un recordo para Ánxel Fole Sánchez
(Lugo, 11 agosto 1903. Lugo 9 de maio
1986), autor de Á lús do candil, Contos a
carón do lume (1953), Terra brava. Contos
da solaina (1955).

Por: Jesús Losada

n Estudantes de Sober diante do consistorio de Pantón, lembrando a escritores lucenses.



Mitoloxía e manifestacións 
de culto na Gallaecia 

D
ebemos aos clásicos, como
Estrabón, Justino ou Silio
Itálico, as referencias encol

da relixión prerromana na Gallae-
cia. En Galicia (1888), Murguía
poñía de manifesto que esa histo-
ria relixiosa do noroeste hispano
prerromano pode reconstruírse a
través das supersticións, crenzas,
festas e prácticas especiais conser-
vadas, que nos permiten achegar-
nos a aquela vivaz sociedade,
cuxos ecos se mantiveron no
tempo e que se superpoñen coas
posteriores prácticas cristiás. 
A nosa mitoloxía popular é fe-
cunda e extensa, arraigada no co-
razón do home do campo, apegado
como ninguén ás pasadas tradi-
cións. Para as xentes do pobo, as
campás falan e camiñan; as choi-
vas, os ventos, as ondas do mar
conteñen palabras misteriosas,
que ameazan ou aconsellan; o
lume do fogar ten existencia per-
soal; a noite contén espíritos bos
e malos; os cemiterios, paraxes so-
litarios e encrucilladas están po-
boados por entes animados,
inimigos ou propicios. 
O CULTO Á AUGA.- Na súa Historia
Natural, Plinio fai relación ao culto
das fontes, ao que lle dedica López
Cuevillas o seu estudo sobre O
culto das fontes no noroeste his-
pano. Existe tamén unha ampla
epigrafía latina, moi enraizada na
Gallaecia de elementos autócto-
nos; a repetición dos nomes rela-
cionados cos nacentes da auga
fainos pensar que quizais tiña máis
forza nos conventos de Bracara e
Lucus, que na xurisdición Asturica.
Segundo Plinio, as fontes do Tama-

ris dannos novas de vellas prácti-
cas higrománticas, que Estrabón
amplía máis alá das xentes da pro-
pia Gallaecia. Roma prestoulle
atención especial ás augas ter-
mais, localizadas en moitas locali-
dades  da vella Gallaecia, ás que se
acude aínda hoxe con fins curati-

vos. Na cultura castrexa, a auga era
creadora e purificadora, tanto as
augas dos ríos coma as do Océano,
dos mares. As augas son obra dos
deuses. Os pozos, as fontes de
auga viva, os nacentes dos ríos
teñen forza creadora; dos poderes
da auga do ceo falaba Merlín. Se-
gundo Martiño de Braga, o campe-
siñado facía ofrendas de pan e
viño, polo que expresaba a seu
amor ás fontes, xeradoras de todo
ben para a xente. O Pai Sarmiento,
no seu Viaje por Galicia, deixou
testemuña do río Barbanza e da
noite de San Xoán. O Lima, o
Douro ou o Minho forman parte
dos múltiples ríos sagrados. Hai
expresións que teñen o seu corre-
lato no lotus védico. Esta condi-
ción sagrada posuíana igualmente
as augas do mar. As nove ondas,
no rito simbólico do 3 por 3, son
simbólicas na esencia milagrosa.
Nas estacións de choivas torren-
ciais do Ulla e do Sar reprodúcense
nocións da mitoloxía céltica con
reminiscencias no mito grego. E a
historia antiga falaba do río Let-
hes, que ao vadealo levaba ao es-
quecemento de todo o que
quedaba tras de si.
CULTO AO LUME.- É común a
crenza na orixe divina do lume.
Murguía recolle exemplificacións
no país de Bergantiños, a partir
dunha antiga opinión védica que
facía do fogo un deus, Agni, pai do
ceo e da terra. Nas solitarias mon-
tañas de Cervantes (Lugo) consér-
vanse primitivas crenzas da antiga
adoración ao fogo. Deixar morrer o
lume equivale a sacrilexio e pode
ser causa de desgrazas. Acender o

lume reviste as aparencias dun ver-
dadeiro acto relixioso. Facelo con
madeiras brancas é símbolo de pu-
reza. Nas fórmulas que se conser-
varon de libros de maxia, nos que
se poden rastrexar antigos ritos
para acender o novo lume, hai re-
ferencias a Galicia e Portugal, onde

eran comúns dous libros, o Libro
de San Ciprián e O Ciprianillo, que
corresponden en certo modo ao
Grand Saint Albert e ao Petit Saint
Albert (franceses), nos que se
compendia a arte necesaria para o
achado dos tesouros ocultos.
CULTO AOS ASTROS.- O culto da
aurora ocupaba xa un lugar pre-
eminente no panteón védico. A
noite é devorada polo día. Se-
gundo a lenda, o sol, personificado
polo lobo, devora á lúa. Nas anti-
gas crenzas, a Osa maior foi mirada
coma un carro tirado por sete bois
ou por bois e cabalos. Na noite de
San Xoán, arredor das grandes fo-
gueiras danza e canta a multitude
co salto dos xoves e doncelas por
enriba das chamas. Na Britania hai
a crenza de que se as xoves non vi-
sitan nove fogos, ese ano non
casan. Baixo a influencia dos as-
tros, póñense a serenar as herbas
milagreiras, coas condicións salu-
tíferas de que están adornadas. A
lúa é tamén protectora do silencio
e do misterio. Tanto nos concilios
bracarenses como no compostelán
de 1056 tratouse o tema do culto
á lúa, tan arraigado nos antigos.
Importante, así mesmo a Vía Lác-
tea, o camiño das almas, que nos
leva á lenda do Apóstolo na súa
consideración sideral.
O CULTO Á NATUREZA INANI-
MADA.- As crenzas primitivas en-
tendían que o espírito divino se
hospedaba no seo da natureza ina-
nimada. Baixo as arcadas do céle-
bre mosteiro dumiense, o monxe e
bispo Martiño escribiu o seu tra-
tado De correctione rusticorum
contra os erros do paganismo, que
tamén tiveran que anatemizar os
PP. dos concilios de Braga, referín-
dose á adoración das árbores, das
fontes, dos penedos. As árbores,
en especial os carballos, son sagra-
dos, purificadores. Entre os carba-
llos, aparece o de Santa Margarida
(Pontevedra), tan frondoso e cor-
pulento. De iguais ou superiores
virtudes, aparecen os carballos cer-
queiros ou cerquiños de Goián e
pobos da ribeira do Minho. Hai
unha mención especial á aciñeira
coas súas landras comestíbeis,
case desaparecida en Galicia;
tamén ás oliveiras das igrexas
campesiñas, a cuxa sombra des-
cansan os mortos. Entendíase que
as ramas de oliveira, bendicidas no
día de Ramos, preservaban ao
gando de todo xénero de desgra-
zas; semellante propiedade tíñana
tamén outras árbores, entre elas o

loureiro. Destacan igualmente os
castiñeiros, cos ritos  dos magos-
tos, con castañas e viño novo, na
simboloxía do renacer. As referen-
cias ás alturas e aos penedos, mo-
rada dos homes e dos deuses, son
tamén obxecto de atención: O
Aloia, O Pico Sacro, San Cibrán ou
Santa Trega, na Galiza; Santa
Lucía, Briteiros ou a Peneda, no
norte de Portugal. 
O CULTO AOS SERES SOBRENATU-
RAIS.- Destacan aquí os espíritos
da casa, as almas, relacionadas co
culto aos antepasados, o tardo,
sempre tan burlón e curioso, cuxa
crenza se mantivo no tempo, o
tangomango, que semella aludir á
enfermidade en xeral, aínda que
Vasconcellos apunta que se trata
dunha enfermidade dada, talvez o
baile de San Vito. Dos espíritos das
augas, figuran as virxes, as donce-
las e as damas. Dos espíritos do
campo e dos bosques, a pantasma,
a compaña, o canouro. Dos antros,
os mouros, as lumias, negrumantes
e ouvas. Importante o culto ás ser-
pes, no castro de Troña, en Pon-
teareas.
O CULTO AOS ANTEPASADOS.-
Para os antigos, a morte non su-
puña o completo aniquilamento,
nin a angustia de hoxe en día; era
a volta de cada cousa á súa orixe,
no sentido da eternidade. Trátase,
esencialmente, do culto aos mor-

tos, con distintas manifestacións
e pasos, dende o momento do de-
rradeiro alento, a preparación do
finado para o máis alá, as vesti-
mentas, as uncións, os prantos, coa
exaltación das virtudes do que nos
deixa. Non faltan tampouco os
convites despois dos enterramen-
tos.
OS DRUIDAS.- Finalmente, e gra-
zas ás aseveracións de Estrabón, é
posíbel dicir que o culto dos coñe-
cidos como celtas foi un culto más
ben público, que particular ou do-
méstico, o que presupón a existen-
cia dun corpo sacerdotal
importante. Tanto nas Galias como
na Bretaña, era coñecidos como
druídas, cuxos coñecementos abar-
caban os principios relixiosos, a
medicina e a lei, un conxunto de
doutrinas coñecidas como drui-
dismo. As crónicas irlandesas falan
dos fillos de Mile, que, partindo de
Brigandtia, abordaron as súas
praias de Hibernia, acompañados
por dous druídas. Na mitoloxía po-
pular galega relacionada co drui-
dismo, plantas como o fento, o
muérdago ou a uz teñen propieda-
des máxicas. E o carballo xoga un
lugar importante, como árbore de
virtudes medicinais nas carballei-
ras, lugar de encontro dos druídas,
dos que, segundo Murguía, Prisci-
liano foi, se pode dicirse así, o
noso último druída. 

Por Anxo Serafín Porto Ucha & Raquel Vázquez Ramil

n Imaxe do deus Breogan, ca Torre de Hercul es ao fondo, fronte ao mar (A Coruña)
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Historia

n Fonte do Idolo (Braga), adicada a div inidade Tongoenabiago (s. I a.C.)



Novas da Raia

Biblioteca de Valença
em Festa

z Um Espaço Moderno e Funcional
Um espólio de 43218 livros, dos quais 4
000 são fundo antigo (anteriores a
1900), da extinta Assembleia Valenciana
e 3 mil documentos multimédia, distri-
buem-se por um espaço de 1090 m2,
compreendido por dois pisos.
O primeiro piso tem uma área de 790 m2
em que se distribuem secções diferen-
ciadas para adultos e crianças, com es-
paços multimédia, salas polivalentes
para colóquios, exposições e outras ati-
vidades. O piso inferior está destinado a
depósito e serviços técnicos.
z Uma Biblioteca Transfronteiriça
A Biblioteca de Valença tem 15% de
utentes galegos e 85% de portugue-
ses, tendo atingido, em 2014 o nú-
mero de 30 mil visitantes. Ao longo do
último ano a biblioteca valenciana fez
26915 empréstimos domiciliários, 20%
a utentes galegos e 80% a portugue-
ses, contando na atualidade com 4 mil
leitores inscritos.
Uma estreita parceria com as bibliote-
cas escolares de Valença e Tui (Galiza)
permite levar literatura portuguesa aos
dois lados da fronteira.

z Uma Biblioteca Pioneira
A modernização do espaço e a aproxi-
mação do livro aos mais diversos tipos
de público, com projetos pioneiros e
inovadores tem sido um dos grandes
objetivos deste equipamento. Para
breve está o avanço do serviço de bi-
bliomóvel junto de utilizadores com
mobilidade reduzida, um projeto pio-
neiro em Portugal, complementado
com a aproximação do serviço aos cen-
tros de dia.
z Biblioteca um Espaço Vivo
A biblioteca valenciana desenvolve um
amplo programa de atividades, ao
longo do ano, para o público infantil
e sénior, desde as horas do conto, tea-
tro, atelier's, exposições temáticas,
conferências, workshop's, clubes de
leitura e cursos de introdução ao in-
glês e informática para seniores, entre
outras.
Para o Presidente da Câmara, Jorge
Mendes , “A Biblioteca é um espaço que
se tem adaptado às novas exigências
dos seus públicos, correspondendo às
necessidades dos valencianos, desde os
infantis aos seniores”.

A Biblioteca Municipal de Valença comemora 10
anos de existência, ao serviço do concelho e da re-
gião transfronteiriça, terça-feira, 5 de maio, com
um programa evocativo que se prolonga por todo o
mês de maio. Feira do Livro, encontros com escri-
tores, concertos, espetáculos de dança, hora do
conto, cinema infanto-juvenil, ateliers e um semi-
nário transfronteiriço são algumas das atividades
programadas.

VALENÇA A GUARDA
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Máis de mil escolares
participaron nas visitas

e nos talleres de
“EduCastro”no monte

Santa Trega 
O proxecto “EduCastro”, que se desenvolveu no
Monte Santa Trega durante o mes de abril acercou 
a máis de mil nenos e nenas do Concello da Guarda,
O Rosal e Oia, á cultura castrexa. O obxectivo deste
programa educativo era mostrar os rapaces e rapa-
zas os modos de vida na Idade do Ferro a través

dunha visita guiada o Castro Santa Trega e  partici-
pando en obradoiros didácticos.

A
actividade que está financiada polo
Padroado Municipal do Monte Santa
Trega, Ministerio de Cultura e a Con-

sejería de Cultura do Principado de Astu-
rias, foi un total éxito entre os escolares e
tamén entre os profesores. 
Segundo valoran os monitores da activi-
dade, o que máis lles gustou, tanto os
nenos coma ós docentes, foron os obradoi-
ros nos que había actividades grupais e
tamén manuais. Así, afirman que ós esco-
lares desfrutaron recreando os debuxos
castrexos nunha táboa con area no obra-
doiro “Símbolos do pasado” e diferentes
pezas de cerámica na actividade “A muller
e a cerámica na Idade do Ferro”. Os instru-
tores confirman que o que máis lles gustou
ós nenos e nenas foi poder levar as súas
casas os traballos feitos nos obradoiros e
enxeñarllos ás súas familias.

Pola súa banda, os alumnos de Secundaria
traballaron na actividade “Cazadora na Pre-
historia”, na que a través de réplicas de fe-
rramentas usadas polos habitantes da Idade
do Ferro, coñeceron a forma de facer destes
poboadores.
Tras as visitas, que sucedéronse durante
todo o mes de abril e simultaneamente no
Castro de Santa Trega na Guarda, e en Astu-
rias e Castela León, os monitores afirman
que é unha actividade “para repetir”. 
Agora, tanto os participantes neste pro-
grama, como outras persoas interesadas na
cultura castrexa, poden obter información
na aplicación para teléfonos móbiles e ta-
blets creada polo proxecto e que ten o
mesmo nome “Educastro”. Alí, ademais de
ler datos sobre a vida dos poboadores cas-
trexos e das súas formas de vida, tamén po-
derán divertirse a través de tres minixogos.
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O Porriño

O concello de Porriño renova a súa
colaboración co Festival de Cans

X
a no ano 2010, o Concello
asinou un acordo con
Arela, asociación respon-

sable da organización del festi-
val, no que, ademáis da
contribución económica, se re-
collía a cesión de infraestruturas
e servizos, cunha duración de
catro años. Unha vez transcu-
rrido este período, procedeuse á
renovación do convenio, incre-
mentando nun 50% a contribu-
ción económica, pasando esta
dos 10.000 aos 15.000 euros,
cantidade que se mantén nesta
ocasión.
“Fixemos un importante esforzo
por manter a partida destinada

ao Festival de Cans, pero consi-
deramos que, como administra-
ción local, debemos contribuir a
que esta festa do cine e a cul-
tura se siga celebrando no noso
municipio”, explicou o rexidor,
“desde o Concello de Porriño
apoiaremos sempre este evento,
que conseguiu facer soar o nome
de Porriño non só en Galiza,
senón en España e mesmo a
nivel internacional”.
Desde o Concello ademáis, con-
tribúese e colabora en cuestio-
nes de seguridade e tráfico, así
como na limpeza e acondiciona-
mento das diferentes zonas en
que se celebrará o Festival.

O alcalde de Porriño, Nelson Santos, a presidenta da asociación cultural Arela, Keka Iglesias, e o director
do Festival de Cans, Alfonso Pato, formalizaron esta mañá a renovación do convenio de colaboración para
o Concello dar respaldo a este afamado evento.
O acuerdo, ademáis de incluir a cesión de infraestruturas e servizos e a colaboración en materia de se-
guridade, tráfico e acondicionamento das diferentes zonas de celebración do festival, mantén a contri-
bución económica de 15.000 euros.
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Roteiro das
‘maias’naturais e em

crochet

Um retrato de Portugal
feito por Guerra

Junqueiro há 118 anos,
mas duma actualidade

aterradora

Em cada efeméride, a ‘Vila das Artes’
tem-se afirmado pela elaboração de um
programa de atividades familiar, acom-
panhado de trabalhos artesanais em ma-
téria de ornamentação que convidam o
residente ou turista a partir à descoberta
de um concelho que conjuga uma beleza
natural ímpar com a forte
componente artístico-cul-
tural.
Maio é por excelên-
cia o mês das flo-
res, e o
Município cer-
v e i r e n s e
presta-lhe uma
merecida rece-
ção: com em-
p e n h o ,
dedicação e
muita imagina-
ção, um grupo de
colaboradoras mu-
nicipais criou duas
‘maias’ em grandes di-
mensões, com requisitos
comuns dos tons amarelos e ver-
des e de ser ornamentada em crochet. Á
varanda da Câmara Municipal pode apre-
ciar-se uma ‘maia’ constituída por 30 tra-
dicionais jarros todos minuciosamente

trabalhados em crochet, acompanhados
pela também tradicional giesta. Na fa-
chada da Loja Interativa de Turismo,
cerca de 50 pampulhos dos campos e
urze do monte em crochet criam mais um
atrativo turístico.
Um pouco por todo o centro histórico da

vila, vários edifícios públicos e
particulares ganham outra

vida com a colocação
de arranjos florais,
fruto do envolvi-
mento de esco-
las, IPSS’s e
comerciantes,
p r omo v endo
um roteiro das
‘maias’.
Valorizar as
tradições, fo-
mentar a recria-

ção e costumes de
hábitos populares e

estimular a participa-
ção e criatividade artís-

tica e cultural são os
objetivos subjacentes a esta ini-

ciativa amplamente alcançados pelo en-
volvimento de toda a comunidade, a
quem a autarquia cerveirense deixa um
agradecimento público.

z "Um povo imbecilizado e resignado, hu-
milde e macambúzio, fatalista e sonâm-
bulo, burro de carga, besta de nora,
aguentando pauladas, sacos de vergon-
has, feixes de misérias, sem uma rebelião,
um mostrar de dentes, a energia dum
coice, pois que nem já com as orelhas é
capaz de sacudir as
moscas; um povo
em catalepsia am-
bulante, não se
lembrando nem
donde vem, nem
onde está, nem
para onde vai; um
povo, enfim, que
eu adoro, porque
sofre e é bom, e
guarda ainda na
noite da sua in-
consciência como
que um lampejo
misterioso da alma
nacional, reflexo
de astro em silên-
cio escuro de lagoa
morta.
Uma burguesia, cí-
vica e politica-
mente corrupta até
à medula,não des-
criminando já o
bem do mal, sem palavras, sem vergonha,
sem carácter, havendo homens que, hon-
rados na vida íntima, descambam na vida
pública em pantomineiros e sevandijas,
capazes de toda a veniaga e toda a infâ-

mia, da mentira à falsificação, da violên-
cia ao roubo, donde provém que na polí-
tica portuguesa sucedam, entre a
indiferença geral, escândalos monstruo-
sos, absolutamente inverosímeis no Li-
moeiro.
Um poder legislativo, esfregão de cozinha

do executivo; este
criado de quarto
do moderador; e
este, finalmente,
tornado absoluto
pela abdicação
unânime do País.
A justiça ao arbí-
trio da
Política,torcendo-
lhe a vara ao
ponto de fazer
dela saca-rolhas.
Dois partidos sem
ideias, sem pla-
nos, sem convic-
ções, incapazes,
vivendo ambos do
mesmo utilita-
rismo céptico e
pervertido, análo-
gos nas palavras,
idênticos nos
actos, iguais um
ao outro como

duas metades do mesmo zero, e não se
malgando e fundindo, apesar disso, pela
razão que alguém deu no parlamento, de
não caberem todos duma vez na mesma
sala de jantar."

Novas da Raia

CERVEIRA

Vila Nova de Cerveira dá as boas-vindas ao mês de maio
com um ambiente colorido e floral. Duas ‘maias’ em cro-
chet ornamentam a varanda do Município e a fachada da
Loja Interativa de Turismo. Os restantes edifícios públicos
expõem ‘maias’ de flores naturais e criativas. Sugestões
complementares para uma visita em família ao concelho.
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Ourense

Dédalus en Compostela, de Vicente Risco,
editado en banda deseñada

O
libro Dédalus en Com-
postela, de Vicente
Risco, en formato de

banda deseñada, obra co-edi-
tada pola Deputación de Ou-
rense e a Fundación Vicente
Risco, foi presentada en Ou-
rense. O acto contou coa parti-
cipación do presidente da
Deputación de, Manuel Baltar, o
vicepresidente da Fundación Vi-
cente Risco, Luís Martínez-
Risco, e o autor das ilustracións
do libro, Fernando Iglesias.
“Trátase da primeira obra edi-
tada en formato cómic pola De-
putación de Ourense, referida a
un personaxe senlleiro da nosa
cultura como é Vicente Risco”,
explicou Manuel Baltar, quen
subliñou “a alianza entre a Fun-
dación Risco e a Deputación
para promover e difundir a obra

deste intelectual, máis presente
que nunca, porque a súa pegada
está nos que seguimos afon-
dando na nosa autonomía e na
identidade social, histórica e
cultural da nosa terra”. Baltar
recordou que Dédalus en Com-
postela transcorre en 1926
“cando o alter ego de James
Joyce peregrina á capital de Ga-
licia levado por unha forza que
se asemella a ese impulso mis-
terioso que moveu a tantas e
tantos irlandeses a través dos
séculos”. Na obra, o  azar pro-
voca o encontro co narrador (Vi-
cente Risco) e o paseo polas
rúas máis entrañables de Com-
postela, “un territorio especial-
mente dialogado que atopa no
cómic a forza necesaria para
chegar con contundencia de seu
ás mozas e mozos desta Gallae-

cia do século XXI”, afirmou Ma-
nuel Baltar, subliñando que a
Risco “hai que lelo e releo, e
todos temos a obriga de divul-
gar a súa riquísima e universal
personalidade”.
O ilustrador Fernando Iglesias
explicou que obxectivo do seu
traballo “foi ser fiel ao relato
de Risco, precisamente por-
que el é o protagonista
desta narración. E proba
diso é que máis do 70 por
cento do texto orixinal da
obra está recollido no
cómic, que ten un punto
fantástico porque o relato
tamén o é”. Luís Martínez-Risco
agradeceu a colaboración e
apoio da Deputación de Ou-
rense para levar a cabo pro-
xectos conxuntamente coa
Fundación Risco y afirmou que

esta obra “dálle unha nova lin-
guaxe e visibilidade a Vicente
Risco para que as novas xera-

cións se acheguen
ao autor”. Defi-
niu a
ob ra

como “un libro futurista que re-
flicte a condena que poden su-
frir os pobos que renuncian á
súa identidade”. De esta nova
entrega de Dédalus en Compos-

tela editáronse mil
exemplares, unha obra
que viu a luz por pri-
meira vez en 1929,
na revista Nós, e
que foi posterior-
mente reeditada
en 1961 pola
editorial Gala-

xia.

A Deputación de Ourense e a Fundación Vicente Risco publican o famoso relato do escritor ourensán,
con ilustracións de Fernando Iglesias.

Por: Jesús Losada

n Luís Martínez Risco, Manuel Baltar e Fernando Iglesias, na presentación de
Dédalus en Compostela.
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Ourense

Os cen números da Trabe de Ouro, 
da editorial Sotelo Blanco

L
ogo da presentación en
Santiago celebraránse
actos de difusión en A

Coruña, Vigo e Ourense. O pro-
xecto comezou a súa andaina
en 1990 cun número xa mítico
ateigado de colaboracións de
primeira liña que abordaban
os temas que xeraban máis in-
terese no panorama do pensa-
mento galego e internacional.
No acto de Santiago, Antón Fi-
gueroa, membro do Consello
de Redacción, subliñou que o
proxecto da Trabe nace do
«compromiso co noso tempo e
a nosa terra» para ofrecer
unha «reflexión crítica» da re-
alidade. Estas foron, segundo
él, «as constantes da nosa pu-
blicación». Agradeceu aos lec-
tores a súa estima polo
proxecto porque «eles son o
noso fundamento. Pode haber
escritura sen lectura, pero non
hai textos sen lectores». Logo
de facer unha introdución dos
contidos do número 100,
Antón Figueroa fixo unha re-
flexión sobre o momento que
están a vivir as culturas nacio-
nais que, debido ao dominio
do neoliberalismo «pode che-
gar un momento no que se re-
duzan a un mero espectáculo
exótico internacional». Neste
sentido, afirmou a dobre fun-
ción do pensamento crítico:
unha, «analizar os procesos
para evitar convertérmonos en
mercadoría exótica destinada
á curiosidade turística que
non dialoga nunca con nada»;
a outra: «saír da autosuficien-
cia fatal e existir na medida
en que sexamos capaces de
xerar unha reflexión en diá-
logo co pensamento univer-
sal».
Olegario Sotelo Blanco, pola
súa parte, logo de lembrar os
agoiros que presaxiaban que a
existencia da revista non pa-
saría dos tres números, sina-
lou que A Trabe de Ouro é o
buque insignia da editorial So-
telo Blanco porque «un libro
publícase e punto, mentres
que a revista hai que publicala
cada tres meses». Para él, o

mérito do proxecto non é da
editorial, senón do director e
do Consello de Redacción que
«levan vinte e cinco anos co-
laborando con ánimo xunto á
xente da editorial». Os segre-
dos de que se chegase aos cen
números son para Olegario So-
telo Blanco «a concordia e a
amizade que hai entre todos
os membros do Consello da
Trabe». Finalmente, afirmou
que chegar ao número cen
constitúe unha meta xa cum-
prida e desexou poder seguir
dándolle vida ao proxecto.
Xosé Manuel Beiras agrade-
ceu a «todos os homes e mu-
lleres que levan adiante esta
fazaña patriótica, no mellor
sentido da palabra, e manter
viva A Trabe de Ouro», e cua-
lificou de «entrañable» a rela-
ción de equipa que existe
entre todos os colaboradores
da publicación. O tamén par-

lamentario galego considera
que o fenómeno da Trabe é
«insólito», pois é «impensable
para todos os ven Galicia
desde fóra, con ollos de colo-
nialistas ou simplemente de
forasteiros que non lles inte-
resa saber nada deste país
(non sendo os mariscos),
sobre o que pensan que a
xente fala un dialecto estraño
que pouco máis serve que para
falar coas vacas». Beiras fixo,
así mesmo, un paralelismo da
Trabe co período da Xeración
Nós polo alto nivel cultural
que ambos acadaron e salien-
tou o labor heroico de fenó-
menos coma os da Trabe e as
editoras galegas, sobre todo
as pequenas, na defensa da
existencia de Galicia fronte ao
proceso de exterminio, o que
nos obriga a pensar que o tra-
ballo da cultura ten que ser un
labor que non pense só na cul-

tura, senón na relación indiso-
ciable entre a instancia cultu-
ral, a sociedade, as relacións
de produción e as clases so-
ciais populares.
Xosé Luís Méndez Ferrín co-
mezou agradecendo a todo
equipo que participa na Trabe,
porque sen el non existiría a
revista. Neste sentido apuntou
que Olegario Sotelo Blanco
merece unha homenaxe nacio-
nal «polo seu traballo desinte-
resado a prol da cultura
galega». Tamén destacou que
na Trabe de Ouro «se traballa
en réxime de voluntariado»,
pois «non se pagan as colabo-
racións, non se paga quilome-
traxe, nin dietas». Engadiu
que esta revista «crea suspica-
cias no poder, inimizades fron-
tais… O poder  “autoanémico”
respondeu negándolle calquera
tipo de subvención». Salien-
tou tamén o traballo gráfico

de Francisco Mantecón por en-
tender con tanta precisión o
tipo de revista que quería ser
a Trabe: «fixo unha revista sen
cores, unha revista para ler,
para pensar para acción, para
transformar o mundo e para
transformar Galicia». Segundo
él, a revista nace nun mo-
mento no que comeza a hiper-
trofia iconográfica e sensorial
e de decadencia do pensa-
mento». Naquel tempo cae o
muro de Berlín e interprétase
como o fracaso do comunismo
(«hoxe nós vivimos o fracaso
do capitalismo», subliña Fe-
rrín), e naquel tempo non se
podía publicar en Galicia se
non pertencías ao aparato cul-
tural artellado polo poder au-
tonómico, estabamos
expulsados de todas partes,
«non había forma nin ma-
neira… e entón había que
facer unha revista de pensa-
mento, e fíxose». Neste sen-
tido, o director da Trabe
propuxo a publicación nun
libro con todos os editoriais
da revista para ter unha ferra-
menta de observación de como
foi evoluíndo a historia do
país. Ferrín pechou o acto
chamando á unidade ideoló-
xica do nacionalismo e da es-
querda que hoxe é unha
realidade tanxible: «algún día,
estaremos todos xuntos, e se
esa unidade non se produce, a
unidade dos antifascistas, de-
mócratas, nacionalistas e as
xentes de esquerda, este país
seguirá vencendo o noso ini-
migo xurado que nos quere
conducir á extinción. E iso
non imos deixarllo facer, nin
dentro nin fóra da Trabe de
Ouro».
Logo da presentación en San-
tiago celebraránse actos de di-
fusión en A Coruña, Vigo e
Ourense. O proxecto comezou
a súa andaina en 1990 cun nú-
mero xa mítico ateigado de
colaboracións de primeira liña
que abordaban os temas que
xeraban máis interese no pa-
norama do pensamento galego
e internacional. 

O Consello de Redacción da revista A Trabe de Ouro propúxose realizar unha xira de presen-
tacións por todo o País co gallo de celebrar o seu número 100, que supón 25 anos de vida
dun proxecto que lle dá a Galicia unha fonte significativa de pensamento crítico. 

n Presentación: Xose Manuel Beiras, Olegario Sotelo Blanco, Xosé Luís Méndez Ferrín 
e Antón Figueroa na Facultade de Filosofía de Santiago.

n O Consello de Redacción está composto por: Rosa López, Francisco Fernández Rei,  Xosé Luís Méndez Ferrín, Manuel
Outeiriño, Antón Figueroa, Marcial Gondar, Francisco Sampedro e Xosé Manuel Salgado.

Por: Jesús Losada
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A
ilustradora de Ciudad Real
Patricia Román Ortega foi
o gañadora da XII edición

do premio “Pura e Dora Vázquez
de Ilustración Infantil e Xuvenil”,
que convoca a Deputación de Ou-
rense, dotado con 1.500 euros, co
obxectivo de recoñecer a calidade
literaria e artística de traballos
creados para nenos e xóvenes, fo-
mentar a lectura entre este pú-
blico e valorar a figura das
escritoras ourensáns Pura e Dora
Vázquez. O xurado, reunido no
Centro Cultural “Marcos Valcár-
cel”, recoñeceu da obra premiada
“a orixinalidade das ilustracións,
que se adaptan moi ben ao texto
premiado na modalidade literaria
e axudan a narrar a historia”, ade-
mais de destacar a técnica empre-
gada para a realización das
ilustracións e a calidade do con-
xunto da obra. O xurado -que
adoptou por unanimidade a súa
decisión-, estivo presidido polo
deputado de Cultura da Deputa-
ción de Ourense, Avelino García
Ferradal, e integrado polos vo-
gais: María Rosa González Mén-

dez, Luis Gulín Iglesias, Xosé Ma-
nuel Fernández López e Xosé Ma-
nuel Cid Fernández. Como
secretaria actuou Ana María Ma-
lingre Rodríguez. 
Patricia Román gaña este cer-
tame por segundo ano consecu-
tivo. É natural de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real). Estudia
Belas Artes en Aranjuez e na súa
formación figura un Ciclo Supe-
rior de Ilustración e formación
no IES Felipe II, centro asociado
á Universidade Complutense.
Tamén foi bolseira do programa
Erasmus en Berlín. Os traballos
de ilustración presentados ao
certame, de diferentes estilos e
temáticas, baseáronse no texto
gañador do premio de narración,
Bicha, da escritora coruñesa Eli
Ríos (Londres, 1967), unha obra
da que o xurado destacou “o
atractivo que teñen para o lector
os personaxes e a importancia
que o relato da á amizade entre
nenos e animais, ademais de
axeitarse perfectamente para ser
ilustrada dentro do espírito do
premio”.

O premio “Pura e Dora Váz-
quez” é un dos máis prestixio-
sos certames literario-artístico
de Galicia, dirixido ao público
infantil e xuvenil, que leva o
nome das nomeadas escritoras
e poetisas ourensás Pura e
Dora Vázquez, que tanto tra-
ballaron ao longo da súa vida
a prol da cultura e da educa-
ción dos máis novos. O cer-
tame ten como obxectivo
fomentar a lectura no público
máis novo e á vez recoñecer o
traballo de autores literarios e
artísticos, unindo na obra pre-
miada estas dúas disciplinas
creativas. O libro incluirá o
texto gañador e as ilustracións
escollidas polo xurado, e em-
pregarase como elemento de
difusión e divulgación en
campañas de animación á lec-
tura. O premio “Pura e Dora
Vázquez”, nas súas modalida-
des de narración e ilustración,
entregarase no decurso dun
acto literario que terá lugar o
vindeiro mes de xuño na Depu-
tación de Ourense. 

C
ompromiso por Galicia
acusou ao Goberno vigués
de impedirlle usar o audi-

torio do edifico muicipal do
Areal, antigo reitorado, para
unha conferencia do seu líder,
Miguel Barros, a pesar de “que é
habitual o uso desta infraestruc-
tura municipal para infinidade
de actos, en moitos casos de
partidos políticos”.
O concello alegou que non cedía
o espazo “para actos da cam-
paña electoral”. Para a formación
galeguista resulta claro que hai
unha “clara intención politica”
en impedir, a poucos días do ini-
cio oficial da campaña electoral,
o acto de CxG. Ademais, lembran
que ese mesmo auditorio ten
sido utilizado por dirixentes
deste partido noutras conferen-
cias anteriores sen ningún tipo
de inpedimento.
A conferencia, que estaba solici-
tada como tal e non como acto

político, tiña como titulo "A
construcción política da Área
Metropolitana de Vigo: dende o
Plan comarcal Antonio Palacios
até hoxe" coa intención de repa-
sar a evolución histórica da Área
metropolitana durante o século
XX.
Para Henrique Macías, responsa-
ble local de CxG, a denegación
por parte da alcaldía só ten o
significado de “intentar restar
protagonismo ao histórico exdi-
rixente socialista a poucos días
do inicio da campaña electoral e
quitarlle, na medida do posible,
visibilidade nun electorado pró-
ximo ou común co partido socia-
lista trasladando, tras este
boicot político, a impresión de
que o alcalde e o seu equipo
deben ter algún tipo de preocu-
pación ou medo pola repercusión
da campaña electoral de Miguel
Barros

Ourense Vigo

n Integrante do xurado do premio literario Pura e Dora Vázquez.

n Rafa Cuinã e Miguel Barros nun acto do partido.

Patricia Román gaña o XII
Premio “Pura e Dora
Vázquez” de Ilustración

Compromiso por
Galicia denuncia 
ao Goberno vigués
por denegarlle 
o uso dun auditorio
municipal

O xurado deu a coñecer o fallo na Deputación de Ourense, 
destacando da obra “a orixinalidade das ilustracións, que se
adaptan moi ben ao texto premiado na modalidade literaria 
e axudan a narrar a historia”.

O concello alega que non cede espazos
para actos da campaña electoral. CxG di
que xa utilizou ese espazo para outras
conferencias. 

Por: Jesús Losada

galiciaconfidencial.gal
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Programación
cultural 

e literaria ao
longo do mes 

de maio

Os Bolechas van a Mos polo
Camiño de Santiago con
motivo do Día do Libro

Monforte

O
Concello de Monforte
presenta un completo
programa de actividades

organizado para conmemorar o
Día das Letras Galegas. Trátase
dunha proposta de actividades
culturais e literarias que darán
comezo o 6 de maio e non re-
matarán ata o día 29. Incluirán
desde exposicións, ata teatro,
música, certames e espectácu-
los para nenos e maiores. Unha
proposta completa con máis
dunha dúcia de actividades
para celebrar, ao longo de todo
o mes, a xornada festiva do 17
de maio. Na Casa da Cultura
Poeta Lois Pereiro do 7 ao 29
de maio abrese a exposición 17
0lladas, de J. M. Rodríguez.
Tamén haberá visitas guiadas á
exposición “Terra e Letras de
Lemos rutas históricas literarias
por Monforte” para alumnos de
secundaria dos centros de en-

sino, e público en xeral. Ruta
“Coñece Monforte” para alum-
nos de educación primaria. Es-
pectáculo de humor, de Alberte
Montes, con “Galego pode selo
calquera. Manuel do bo galego”
o xoves día 14 no centro cívico
ás 20,00 horas. Concerto de co-
rais coa participación dos gru-
pos: Coral de Ponte e Coral
Polifónica do Concello de Mon-
forte, o sábado 16 ás 18:00
horas na Casa da Cultura. Pre-
sentación do libro de Amadeo
Goyanes, “As zanfoneiras de
Monforte”, o sábado 16 na
Praza de Abastos. No programa
Ler conta moito “Imos a xogar
con Filgueira”, obradorio para
nenos e nenas de 6 a 12 anos,
o 21 de maio ás seis da tarde
na Biblioteca Pública. Teatro
Lila representará “Bestiario” o
venres día 29 ás 20:00 horas na
Casa da Cultura.

Por: Jesús Losada

n Na Casa da Cultura de Monforte desenvolveránse varios actos durante 
o mes de maio

Mos

O
s Bolechas presentarán o
seu libro Os Bolechas van
a Mos o vindeiro do-

mingo, 19 de abril, ás 18.00
horas na Carballeira de Santia-
guiño, parroquia de Guizán; e en
caso de mal tempo a presenta-
ción trasladaríase ó Multiusos das
Pozas (Petelos).
Os Bolechas naceron da man do
ilustrador Pepe Carreiro e conver-
tíronse nun fenómeno de masas.
Son seis irmáns máis un can que
viviron toda clase de aventuras
por Galicia e que nesta ocasión
van visitar Mos polo dia da Letras
Galegas.  
As aventuras dos irmáns Bolechas
chegarán o domingo dia 19 á Car-
balleira de Santiaguiño, onde
todos os rapaces coñecerán o
novo libro dos seus pequenos he-
roes. Os Bolechas  Carlos, as xe-
melgas Pili e Loli, Braulio, Sonia
e Tatá, acompañados todos do
seu inseparable husky siberiano
Chispa, presentarán nesta oca-
sión o seu libro Os Bolechas van
a Mos,  unha fermosa e divertida
aventura que acontece no Camiño
de Santiago ao seu paso por Mos.
Máis datos sobre Os Bolechas

As aventuras dos
Bolechas están
protagonizadas
por seis irmáns e
o seu can:
Carlos Bolechas: é o irmán
maior (uns 7 anos), é o "res-
ponsable" e o que, por idade,
ten que facer fronte ás situa-
cións máis comprometidas,
non sen medo; é o que máis
relación ten con Chispa, o can
da serie; é comellón, algo
bruto, equilibrado e os seus
xoguetes favoritos son os bo-
necos tipo "Supermúsculos".

- Loli Bolechas: xunto con Pili,
a súa irmá xemelga, é a se-
gunda en idade (uns 6 anos);
é activa, positiva, un punto
frívola ;

- Pili Bolechas: é semellante á
súa irmá xemelga, aínda que
un pouco máis seria. 

- Braulio Bolechas: é o terceiro
en idade (5 anos); tímido,
non quere que o vexan nu nin
na súa intimidade; é o máis
cerebral dos irmáns e algo
despistado; 

- Sonia Bolechas: é a cuarta en
idade (3 anos); é caprichosa e
algo contista e acusona;- Tatá
Bolechas: é o máis pequeno
da familia (9 meses); aínda
non fala nin anda; é un bebé
"serio", pouco dado ás andró-
menas propias da súa idade; 

- Chispa: é un can de raza husky
siberiano; anda sempre entre
os donos; a súa presenza,
aínda que discreta, faise
notar; é un can de peso,
pouco dado a ladrar sen mo-
tivo.
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Costa da Morte

Vinte nen@s sen praza escolar

V
én de lonxe a problemá-
tica escolar en Carballo.
Xa o ano pasado os pais e

nais da zona do CEIP Fogar er-
guéronse esixindo a apertura
dunha aula de infantil, i é que
son moitos os nacementos
nesta zona carballesa e as pra-
zas de escolarización non son
suficientes.
Onte celebraban unha concen-
tración ás portas do Concello
carballés, e, a pesar do mal,
tempo, un centenar de pais
apoiaron esta reivindicación tan
básica como a escolarización
dos seus pequenos.
Así, a día de hoxe, quedan 20
familia afectadas, con 20
nen@s que se quedan sen praza
no CEIP Fogar por un mero pro-
blema político-económico. “O
problema vén de lonxe”, reco-
ñece Marcos Díaz, un dos pais
afectados. “En Carballo, como
en todos lados, hai unhas zonas
e dase unha puntuación se-
gundo proximidade ao centro, e
a zona do Fogar é moi ampla e
se masifica dende fai anos.
Mesmo a Consellería recoñeceu-
nos á ANPA que hai un pro-
blema co mapa de zonas pero
por agora non o solventaron, e
iso que hai 8 anos que se vén
producindo este problema”.
Uns pais e nais que manteñen
unha forte unión nas últimas
semanas, esixindo a resolución
dun problema que pode deixar a
20 nenos sen escolarizar. E re-
almente, solventaríase coa crea-
ción unha cuarta aula de
infantil no centro carballés.
Pero aí entran os cartos e de
feito dende a Xefatura de edu-
cación xa deixaron caer que era
practicamente imposible abrir
outra aula, porque o centro está
bastante saturado, e iso impe-
diría outras actividades noutras
aulas.
”En termos económicos, que
ao final é o que importa”, re-
coñece Díaz, “á Xunta o que lle
supón é poñer un profesor
máis, que se miras o coste por
neno é moi baixo, e moito
menor que o imos gastar en
garderías ou en transporte”.
Ademais do económico hai un
problema político en cernes. O
Concello carballés, gobernado
polo BNG dende hai anos, ase-
gura que leva enviado todas as
propostas á Xunta en tempo,
mentres a Xunta asegura que
non o manda correctamente. En
todo caso, e de cara á posible
apertura da 4ª aula, o Concello

xa afirmou que asumiría todos
os gastos dunha posible re-
forma no CEIP Fogar, polo que
só fai faltaría que enviasen un
profesor dende a Xunta.

Outras opcións
Un dos puntos que máis critican
os afectados é que falamos dun
asunto que xa se ten quesaber
dende lonxe, a raíz dos nace-
mentos anuais. I é que arredor
dun 25% dos nenos que pediron
praza nova este curso non foron
admitidos na zona, un asunto
do que as administracións debe-
rían saber de antemán, e debe-
rían ter buscado solucións. Pero
os recortes en educación se-
guen traendo consecuencias
coma esta.

Os propios pais e nais afectados
xa están traballando en buscar
solucións. “Os pais fomos pun-
teando entre os nós para ver
quen quería ir ao CEIP Bergan-
tiños ou a unha segunda aula
na escola Unitaria de Mirón, en
Bértoa, pois os que van a Mirón
pasan dentro de 3 anos ao
Fogar, e é un centro onde pode-
ría acondicionar unha se-
gunda aula”.
Todo vén ademais por un pro-
blema colateral, i é que no
colexio da Milagrosa hai moi
poucas solicitudes, de feito a
pesar das 50 prazas ofertadas,
este ano non chegaron 10 so-
licitudes.
O caso é que “hai xente que
mesmo mercou casa preto
do Fogar para levar alí aos

seus fillos, e agora ató-
panse con este pro-
blema”. E se ben
indican que pode haber
xente que aproveita un
“falso” empadrona-
mento para aproveitarse
da praza, non quere
levar o asunto ao
eido persoal.

Unión

Por agora “a xente está com-
prometida, hai unión, e iso é
fundamental”, apunta Díaz. Xa
estivemos a semana pasada na
Xefatuta da Coruña falando
cun Inspector da nosa zona,
pero agora queremos reunir-
nos con Indalecio Cabana,
Xefe Territorial de Educación,
para formalizar as nosas peti-
cións”.
“Admitir que hai 20 pais que
non van a escolarizar aos
seus fillos é algo moi
triste”, conclúe.

Por: Ubaldo Cerqueiro

n Pais e nais esixindo a escolarización no CEIP Fogar de Carballo ás portas do Concello

n Loita pola escolarización no CEIP Fogar de Carballo
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N
a sinatura, que tivo lugar no pro-
pio local e na que estiveron pre-
sentes o Concelleiro de Cultura,

Antonio Lomba, a Concelleira de Servizos
Sociais Mª Teresa Vicente, e membros di-
rectivos da asociación, ambas partes mos-
tráronse moi satisfeitos. “Nestes
momentos o Concello debe traballar coas
persoas máis necesitadas e se esta aso-
ciación o está a facer, nós temos que
estar o seu carón para que poidan traba-
llar nas mellores condicións”, afirmou o
alcalde da Guarda.
Pola súa banda, o presidente de “Conra-
zones” destacou que este novo local é
unha mellora, sobre todo, para as persoas
que acoden a eles en busca de axuda.
Gómez recalcou que é o lugar axeitado xa
que está “apartado do centro”, polo que
lles da intimidade ós usuarios. “Agora po-
deremos ter o roupeiro separado do banco
de alimentos, teremos unha zona para as
oficinas e tamén un espazo para gardar os
utensilios da horta... estamos moi con-
tentos”, contou Gómez.
Os columpios que están na zona verde da
escola, afirmou o presidente da asocia-
ción, tamén lles serven para entreter ós
nenos mentres os seus pais recollen, por
exemplo, os paquetes de comida. “É moi

importante distraer ós rapaces. Aquí pa-
rece que agora veñen xogar”, contou
Gómez.
O presidente da Asociación quixo destacar
que a súa liña de traballo está na procura
de necesidades que non estaban cubertas
con outras entidades. De este modo,
conta Gómez, nace por exemplo a horta
solidaria ou o roupeiro.
Na actualidade, “Conrazones” atende a
máis de 80 persoas polo que manifestaron
que era  “primordial” contar cun local no
que levar a cabo as súas tarefas.
José Manuel Domínguez non dubidou en
agradecer a esta asociación, e o resto de
entidades coma a Cruz Roja, San Vicente
de Paul, Avelaíña, San Xerome Emiliani e
As Samaritanas, o traballo que fan coas
persoas máis necesitadas. “Sería moi di-
fícil para o Concello, se non existisen
todas estas entidades, afrontar todas as
necesidades que presentan as persoas”,
afirmou o alcalde da localidade.

U
rco Editora, en colaboracio ́n coa
Fundacio ́n Vicente Risco, Sacaun-
tos Cooperativa Grá�ca, Libraría

Aira das Letras, Livraria Traga-mundos,
Pasteleri ́a Fina Rei e Restaurante Pinga-
llo, convocan conxuntamente o
«I Premio Antón Risco de Literatura
Fanta ́stica», a �n de homenaxear o es-
critor e teórico da literatura alaricano
Anto ́n Marti ́nez-Risco Ferna ́ndez. Conti-
nuador do gusto
polo fanta ́stico do
seu pai, don Vi-
cente Risco (a
quen podemos
considerar intro-
dutor do xénero
fantástico na lite-
ratura galega coa
obra Do caso que
lle aconteceu ao
Dr. Alveiros en
1919), Antón
Risco foi un pro-
fundo teorizador
da literatura
fanta ́stica con
obras como Ser-
penta ́guila (Notas
de un lector de
poesía), Quebec
(Canada ́), Edicio-
nes Hipogrifo,
1986; Literatura
fanta ́stica de lengua espan ̃ola (Teori ́a y
aplicaciones), Madrid, Taurus, 1987; Via-
xes a ́ Ame ́rica Latina a ́ procura de lite-
ratura fanta ́stica. Sada (A Coruña) ,
Edicións do Castro, 1987. Tamén cabe
salientar o seu labor de editor en Anto-
loxía da literatura fanta ́stica en lingua
galega, Vigo, Galaxia, 1991. Asemade,
foi proli ́�co escritor de novelas e relatos
fantásticos, moitos deles ai ́nda inéditos.
Por tal motivo e co �n de continuar o seu
labor de divulgar o xénero fantástico
convoca este premio conforme as se-
guintes BASES:
Primeira: Podera ́ concorrer a este premio
calquera persoa que presente escritos
ine ́ditos da súa autoría redactados en
lingua galega ou portuguesa conforme a
unha das seguintes normativas: RAG,
AGAL ou Acordo ortográ�co da lingua
portuguesa, cunha extensio ́n mínima de
100 folios e ma ́xima de 250.
Segunda: O prazo de entrega remata o
di ́a 31 de agosto de 2015 e os orixinais
debera ́n entregarse na sede de Urco Edi-
tora, en Ru ́a do Avi ́o, 11 baixo – 15705
Compostela, ben de xeito presencial,
ben por correo postal ou mensaxería,
sen que consten no exterior datos
identi�cativos do/a autor/a.
Terceira: Para garantir o anonimato, os

orixinais presentaranse por quintupli-
cado e en soporte papel en tamaño DIN-
A4, mecanografados en letra Times de
corpo 12 por unha soa cara e a dobre es-
pazo, e debidamente encadernados.
Calquera orixinal entregado en letra
Comic Sans será automaticamente des-
cartado e o/a autor/a denunciado/a
ante as autoridades competentes.
Os orixinais ira ́n acompañados dun sobre

fechado que con-
tera ́ a identidade
do/a autor/a
(nome completo,
enderezo, tele ́fono
e correo
electrónico) e o
ti ́tulo de�nitivo da
súa obra, facendo
constar no exterior
so ́ o título ou lema
da obra.
Cuarta: A obra
gañadora sera ́ pre-
miada con 3000
euros (suxeitos ás
retencio ́ns �scais
pertinentes) e a
publicación do
libro.
Quinta: O Xurado
estará composto
por cinco persoas
escollidas entre

personalidades recoñecidas do mundo da
literatura e da edicio ́n.
Sexta: Se a calidade literaria das obras
no fose estima ́bel, segundo o criterio do
Xurado, o premio podera ́ declararse de-
serto.
Sétima: A conti ́a do premio conside ́rase
en concepto de adianto polos dereitos
de autor, polo que Urco Editora e demais
convocantes, resérvanse o dereito de pu-
blicación da primeira edición da obra
gañadora en lingua galega. O/ A
bene�ciario/a do premio, recibira ́ gratui-
tamente 25 exemplares da obra publi-
cada e na adquisición doutros
exemplares contará cun desconto do
50%. Asemade, a persoa gañadora do
premio sera ́ convidada a formar parte do
xurado na seguinte edicio ́n.
Oitava: Os orixinais que non resulten
premiados serán devoltos aos seus auto-
res e autoras no caso de o requiriren por
escrito antes de rematar o mes seguinte
á decisio ́n do Xurado.
Novena: O fallo do xurado tera ́ lugar en
Allariz, na Fundación Vicente Risco, o
di ́a 1 de novembro de 2015.
Décima: A participación neste premio
leva de seu a aceptacio ́n das presentes
Bases, así como a decisio ́n do xurado,
que sera ́ inapela ́bel.

O concello da Guarda
cede un local á
asociación

“Conrazones” para que
desenvolva a súa labor

social

I premio Anto�n Risco
de Literatura
Fanta�stica

Novas da Raia

O alcalde da Guarda, José Manuel Domínguez Freitas
e o presidente da Asociación “Conrazones”, José An-
tonio Gómez, asinaron hoxe un convenio no que o
Concello cede o uso da escola unitaria de Sete Cami-
ños a este colectivo para que desenvolva a súa labor

coas persoas máis desfavorecidas.

A GUARDA
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Redondela

Programación das Letras Galegas 2015

O
Servizo de Normalización Lin-
güística e a Concellaría de Cul-
tura organizan as actividades

programadas para celebrar as Letras
Galegas 2015, dedicadas este ano a
Xosé Filgueira Valverde.
A Real Academia Galega decidiu dedi-
car as Letras Galegas 2015 ao insigne
escritor e historiador pontevedrés,
“para saldar unha débeda histórica que
a RAG tiña con Filgueira Valverde”, en
palabras do seu presidente Xesús
Alonso Montero, quen “destaca o seu
irreprochable compromiso coa defensa
e promoción da cultura galega, así
como o seu legado intelectual, que
constitúe, pola súa amplitude e cali-
dade, un dos máis importantes da se-
gunda metade do século XX”. 
A celebración das Letras Galegas 2015
no Concello de Redondela inclúe as se-
guintes actividades:

Do 11 ao 30 de xuño, a sala de expo-
sición I do multiúsos da Xunqueira
acollerá a exposición, patrocinada
pola Deputación de Pontevedra,
“Xosé Filgueira Valverde. Un faro na
construción de Galicia”. Poderá visi-
tarse no horario de apertura habitual
da instalación, de 9.00 a 14.00 h e de
16.30 a 21.30 h.

Con esta programación preténdese
achegar a obra e a figura de Fil-
gueira Valverde, autor dunha ex-
tensa obra de carácter divulgativo
que o converte nunha das figuras
centrais da cultura galega do século
XX; mostrar a capacidade e a utili-
dade das nosas letras para xerar
creacións musicais de calidade, e di-
vulgar, tamén, algúns autores máis
descoñecidos cunha especial vincu-
lación co noso concello.

Mércores 6 de maio, ás 20.30 h, 
na Casa da Cultura.

Presentación do libro publicado por Edicións Xerais de Galicia, “Xosé Filgueira
Valverde, biografía intelectual” (Xesús Alonso Montero), a cargo de Fernando
Filgueira Iglesias, membro do padroado da Fundación Filgueira Valverde e fillo
do homenaxeado.

Domingo 17 de maio, ás 12.oo h, 
nos Xardíns da Alameda.

Acto institucional e ofrenda floral diante da estatua de Daniel Castelao.

Ás 12.30 h, no auditorio da Xunqueira, concerto do Coro Rías Baixas, dirixido
por Bruno Díaz, cun repertorio de música galega centrado en composicións do
músico ponteareán Rogelio Groba, entre as que se inclúe a cantata “Anxos de
Compostela”, sobre textos de Filgueira Valverde.

Mércores 20 de maio, ás 20.30 h, 
na Casa da Cultura.

Relatorio de Henrique Monteagudo, profesor da USC e secretario da RAG: 

“O trobador Johan Soarez Somesso, señor de Chapela (1200-1250)”.
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Novas da Raia

Contagem
decrescente para a 

I Taça Ibérica de Trail
Cerveira-Tomiño

A
Vereadora, Aurora Viães, o Pre-
sidente da EDV, Rui Silva, e o
responsável da seção de Trail da

EDV, José Carlos Alcobia, abordaram a
excelente recetividade que o evento
desportivo está a ter junto de portu-
gueses e espanhóis, prevendo-se que,
até ao dia da prova, o número de par-
ticipantes ultrapasse as três centenas.
Constituída por três provas – 50km
trail; 20km trail e caminhada 10km –,
a distância mais procurada tem sido os
20km.
Por outro lado, a organização reforçou
as notáveis condições e potencialida-
des que o Concelho oferece para a prá-
tica desta modalidade em crescimento,
numa conjugação perfeita da paisagem
com as caraterísticas técnicas do per-
curso. Apesar de ser a primeira edição,
não há dúvidas de que a Taça Ibérica
de Trail Cerveira-Tomiño“tem potencial

para vir a ser uma referência a nível
nacional”.
A I Taça Ibérica de Trail constitui-se
como mais uma oferta de desporto em
contacto com a natureza, com o rio
Minho como elemento de ligação. O
evento desportivo, apadrinhado por
Pedro Caprichoso, é constituído por
três provas: o Trail 50km percorre ca-
minhos e trilhos do Concelho de Vila
Nova de Cerveira, numa distância apro-
ximada de 50 km e 3.100 metros de
desnível acumulado positivo, com iní-
cio às 08h00 do Cais de Goián e fim
em Vila Nova de Cerveira; o Trail 20km,
com partida às 10h00, tem um carác-
ter competitivo e desnível acumulado
positivo de aproximadamente 1500
metros; e a Caminhada 10km, com par-
tida às 10h00. Estas duas provas têm
ponto de partida do Parque de Lazer do
Castelinho de Vila Nova de Cerveira.

C
om o propósito de dotar os do-
centes de alguns conhecimentos
e competências, no âmbito dos

primeiros socorros que possam vir a ser
necessários em contexto escolar, esta
ação pretende transmitir noções bási-
cas de auxílio a situações de emergên-
cia. Não obstante, aintrodução no
próximo ano letivo de novas metas nos
programas de Ciências Naturais do 9º
ano faz com que esta temática forma-
tiva seja pertinente para os docentes
da disciplina explorarem os seguintes
conteúdos: Sistema Integrado de Emer-
gência Médica; Exame Geral da Vítima;
Suporte Básico da Vida; Asfixia e obs-
trução da via aérea; Hemorragias; Feri-
das e Queimaduras; Intoxicações;

Lesões músculo-esqueléticas; Altera-
ções do conhecimento.
Organizada pelo Centro de Formação do
Vale do Minho, esta ação “Primeiros So-
corros e Suporte Básico de Vida”contou
com a parceria do Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova de Cerveira e do Pro-
grama de Emergência Social. A Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira tam-
bém se apresenta como um parceiro di-
reto na concretização desta iniciativa,
através da cedência de um técnico su-
perior da autarquia com amplas compe-
tências e conhecimentos em
socorrismo, enquanto formador há al-
guns anos e voluntário na corporação
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova
de Cerveira.

Já são cerca de 200 os inscritos na I Taça Ibérica de
Trail Cerveira-Tomiño agendada para 10 de maio, no
rio Minho, com a distânciade 20km a ser a mais pro-
curada, revelou a organização durante a apresenta-
ção oficial que decorreu, sábado ao final da tarde,
na Biblioteca Municipal. Inscrições estão abertas
até 04 de maio, via on-line em www.cyclones-
sports.com ou presencial no Pavilhão Municipal de
Desporto de Vila Nova de Cerveira.Pedro Caprichoso
é o padrinho da prova

Centro de
Formaçãopara dotar
professores de

competências em
socorrismo

Cerca de 25 professores do pré-escolar, 1º,2º e 3º ciclodos
concelhos de Vila Nova de Cerveira, Caminha e Valença
veñen de  receber formação na área dos Primeiros Socorros
e Suporte Básico de Vida. Ação formativa, que decorreu
até dia 30 de abril em Vila Nova de Cerveira,  com a cola-
boração da autarquia.
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José Ramón Ónega recoge el premio
“Administración Judicial Electrónica 2015”
concedido a la Dirección Xeral de Xustiza 

de Galicia

Madrid

E
l delegado de la Xunta de
Galicia en Madrid y direc-
tor de la Casa de Galicia,

José Ramón Ónega, en represen-
tación de la Xunta de Galicia, re-
cogió hoy el Premio
“Administración Judicial Electró-
nica 2015” que le ha sido conce-
dido a la Dirección Xeral de
Xustiza de Galicia. Le fue entre-
gado por el secretario general de
la Administración de Justicia del
Ministerio de Justicia, Antonio
Dorado Picón.
Los Premios “Administración Ju-
dicial Electrónica 2015” están or-
ganizados por la Fundación
Socinfo y la revista “Sociedad de
la Información”; su jurado ha
concedido quince galardones
este año y el otorgado a la Xunta

de Galicia reconoce su tra yecto-
ria tecnológica.
Fueron entregados en un acto
celebrado en la sede de la Aso-
ciación de Prensa de Madrid y
entre los distinguidos con ellos
también figuraban el Departa-
mento de Justicia de la Generali-
tat de Cataluña, la Viceconsejería
de Justicia del Gobierno de Cana-
rias, el Servicio de Informática
Judicial de la Junta de Andalu-
cía, varios departamentos del Mi-
nisterio de Justicia, el Centro de
Estudios Jurídicos, la Audiencia
Nacional, la Fiscalía General del
Estado, el Consejo General del
Poder Judicial, el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española y el
Consejo General de Procuradores
de España.

El delegado de la Xunta de Galicia en Madrid representó al Gobierno gallego 
en el acto de entrega de los Premios

A sobrecarga de traballo deteriora a atención
nas Residencias Públicas de Maiores

A
s traballadoras de Residencias Pú-
blicas de Maiores arrastran tres
anos sen poder librar domingos

nen festivos. No 2012, a Lei de Medidas
para reducir o déficit público nas Admi-
nistracións recortou diversos dereitos re-
collidos no V Convenio para Persoal
Laboral da Xunta de Galiza inhabilitando,
entre outros, o artigo 19 que outorgaba
o 75 por cento das horas realizadas en
compensación por traballar domingos e
festivos. Isto implica unha perda de
entre 20 e 30 días de descanso cada ano
e deixa aberta a posibilidade de traballar
varios domingos seguidos.
“A supresión do artigo 19 fíxose baixo a
promesa de que, aos dous anos, volvería
a reactivarse pero iso xamais pasou”, in-
dica Fátima Veiga, traballadora do Centro
de Volta do Castro, que nunha entrevista
no Novas de Galiza acusou á Xunta de
precarizar o servizo de Residencias a
Maiores para facilitar a súa privatización.

A traballadora sostén que non teñen
guindastres suficientes, escasean os pa-
ñais, as sábanas e as toallas teñen re-
mendos “como na posguerra” e mesmo
non se fan contratacións para cubrir os
días de asuntos propios. Ante a falta de
recursos materiais e a reducción de de-
reitos laborais, as traballadoras síntense
incapaces de poder ofrecer a mesma
atención ás persoas que coidan. “Non
podemos atender mellor porque o corpo
está canso, non por falta de ganas”. Esta
situación, para Veiga, converte as coida-
doras de Residencias Públicas de Maiores
nas “novas escravas da Xunta de Galiza”
tendo como “único obxetivo deixar que
os servizos públicos sexan insostibles
para dar a xestión a unha empresa ex-
terna amiga”.
As traballadoras ven na reforma laboral a
ferramenta culpable da precarización xa
que posibilita os despidos por causas ob-
xetivas ou relacionadas coa produtividade.

“Non podemos atender mellor porque o corpo está canso, non por falta de ganas”,
denuncia unha traballadora

n Jose García Méndez, de Sociedad de la Información, Dorado Pico ́n e Ónega
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“Perico” en Ourense e Lugo

A
Taberna do Perico está
situada na rúa da Unión,
detrás da catedral de

Ourense. É un bar de tapas no
que se pode comer ben. Na en-
trada recíbenos unha armadura
medieval (ás veces ten unha
romana) e no interior espadas
e motivos medievais colgados
das paredes de pedra. Nun re-
servado, ai motivos rurais e an-
tergos da Galicia profunda. As

mesas, bancadas e tallos son de
madeira o que fan un local, rús-
tico, acolledor e íntimo, no que
se pode degustar patacas asa-
das con raxo e champiñós, pe-
tiscos, tostas, as Pericopizzas,
Periburguer, carnes verbellas e
de porco. Tamén queixos á
brasa, cazolas de cogumelos e
combinado especial de carnes
(costela de porco, de tenreira,
ás de polo, chourizo e patacas
asadas), e o soado "Pincho Pe-
rico" (boliño con lombo, cogo-

melos á prancha e salsa Pe-
rico). De tódolos xeitos a gran
paixón de Perico e cociñar con
brasas. "Perico" presume dos
seus pratos estrela: bacallau á
brasa (lombo enteiro que
enche a dúas persoas) e a
carne boi tamén á brasa. E
anuncia a súas próximas crea-
cións: pementos de Herbón
(Padrón) á brasa e o "Perico
mexicano". Para a sobremesa:
flans de queixo (que ten todos
os días) e, alternativamente de
castañas, mango chocolate e
fambruesa. Abre de martes sá-

bado; domingos e lúns des-
cansa o equipo integrado por
Charo, José, Lourdes, Tania,
Perico e os seus fillos, Luismi,
Jano e David. Cada mesa dis-

pón nun cha-

mador para que acudan ás ca-
mareiras cun servizo rápido e
eficiente tanto de bebidas
como de cociña. A adega dis-
pón de viños de tódolas deno-
minacións de orixe galegas e
outras nacionais. Ademáis do
servizo na ampla terraza, Pe-
rico fai comida para levar. Para
pagar, en efectivo, ou con tar-
xeta. Pedro Fernández “Perico”
tamén cociña no Arde Lucus
(este ano do 19 ao 21 de xuño,
en Lugo) para a III Cohors Lu-
censium, da que é membro,
con algún asado enxebre e es-
pectacular para que coman os
lexionarios romanos. Eles dín
que os fai extraordinarios.

Por: Jesús Losada GUÍA GASTRONÓMICA

n Pedro Fernández co persoal da taberna, en Ourense.

n Perico preparando o xantar para a III Cohors Lucensium, 
no Arde Lucus de 2014.




