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INTRODUCIÓN

SOCIEDADE E CULTURA
culturagalega.org considerou sempre o sector da cultura como un espazo
moito máis diverso, amplo e complexo do que se etiquetou habitualmente.
Partindo da base da cultura coma o ligamento que vertebra ás sociedades e
comunidades, entendemos que, máis alá de categorías pechadas, a cultura é
un espazo en continua construción, sen límites totalmente definidos.
En culturagalega.org, aínda que estruturamos o noso traballo nas grandes
áreas clásicas da cultura, concedemos moita relevancia editorial aos novos
movementos sociais que colocan estas fronteiras en entredito. Fronte a unha
idea vertical da cultura, nós preferimos unha visión máis complexa,
multilateral e heteroxénea. Os movementos sociais, a cultura de base é clave
para comprender as tendencias da cultura.

Culturagalega.org. Antoloxía xornalística 2002-2012
Coordinación: Manuel Gago Mariño
Producción editorial: Carlos García Moreno-Torres
Edición e selección: Cristina Mouriño Cabaleiro
Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2012

MAZURCA PARA UN MORTO

Camilo José Cela falece en Madrid a causa
dunha insufienciencia cardiorrespiratoria
17- Xaneiro -2002

A primeira hora dunha mañá de xaneiro facíase pública a noticia
de que o autor de "La Colmena" e de "La familia de Pascual
Duarte" finaba. O parte médico falicitado aclaraba que o
pasamento se debía a unha insuficiencia cardíaca, consecuencia
dunha pneumonía que o mantiña ingresado desde o martes pasado
nunha coñecida clínica madrileña. O mesmo lugar no que se
instalou a capela ardente. Camilo José Cela foi enterrado na súa
localidade natal, onde puxo en funcionamento unha Fundación, en
1991, para "devolverlle a Galicia o que non teño, senón prestado"
segundo declarou nas súas memorias.
Os últimos momentos e as primeiras reaccións
Os problemas respiratorios de Cela foron frecuentes ó longo da súa vida e,
sobre todo, acentuáronse nos últimos meses. Non puido estar na homenaxe
que se lle rendeu na Biblioteca Nacional de Madrid con motivo do cincuenta
aniversario de La Colmena, nin tampouco puido asistir ao xantar que o
director da Real Academia da Lingua, Víctor García de La Concha, lles ofrece
aos académicos todos os principios de ano. Cela estaba mal, os seus pulmóns
xa non andaban ben e este martes, nunhas probas debido á gripe que padecía
últimamente, os especialistas e o equipo médico que o atendía decidíu
internalo. Dixo a que desde 1991 foi a súa segunda muller, Marina Castaño,
que a afección que padecía o seu marido "non parecía importante", pero que
"lle afectara bastante ás vías respiratorias". E aínda non vintecatro horas
despois, segundo declararon á Cadena Ser, os especialistas que o atenderon,
unha insuficiencia cardíaca debida á afección crónica cardiorrespiratoria que
padecía acabou coa súa vida.
A capela ardente, segundo expreso desexo da familia, instalouse na propia
clínica onde finou. Os seus restos mortais trasladáronse a Iria Flavia
(localidade do municipio de Padrón) onde foi enterrado.
Desde que se soubo a noticia do falecemento de Camilo José Cela sucedéronse
as declaracións de escritores e personalidades do mundo da cultura. A noticia
pillou desprevenido a moitas personalidades e desde o propio concello de
Padrón, convou de urxencia un pleno extraordinario polo pasamento do
escritor, co obxecto de acordar os actos de homenaxe que realizará a
localidade natal.

Un dos primeiros en sumarse ó carro das declaracións foi Jesús Pérez Varela,
conselleiro de Cultura, que declarou que non só Galicia perde unha "figura
singular, senón tamén España e Europa". Pola súa banda, Manuel Fraga,
presidente da Xunta, lamentou "profundamente o falecemento deste gran
home de letras e profundo amigo".
Pola súa banda, O Catedrático de literatura e deputado do BNG, Francisco
Rodríguez, tamén quixo facer declaración. Lamenta a súa morte, pero
engadiu que sempre foi moi ´mercantilizado´ e moi ´connivente do poder
político´.
Ademais ex-presidente da Real Academia Galega Francisco Fernández del
Riego tamén quixo amosar o magoa do falecemento de Cela, con que mantiña
unha vella amizade, e asegurou que a súa morte representa ´unha gran perda
para as letras españolas, e para as universais´.
Biografía
A súa traxectoria vital sempre estivo rodeada de polémicas, tanto literarias
coma persoais que foron salpicando o seu percorrido de episodios públicos
nos que as críticas e as loubanzas alternábanse sen pausa. Os feitos falan sen
deixar sitio a dúbidas: Camilo José Cela naceu en Iria Flavia (Padrón, A
Coruña), foi escritor de éxito e transcendencia e recibiu por esta actividade
numerosos galardóns e recoñecementos nacionais e internacionais, a
Fundación Cela, creada por el en 1991 para "devolver a Galicia o que non teño
senón en préstamo", xestiona o seu legado desde a súa localidade natal, neste
mesmo sitio onde transcorreron os primeiros anos da súa vida é onde el quixo
que repousaran os seus restos mortais.
En 1943, e tras o éxito do libro "La familia de Pascual Duarte" publicado o ano
anterior, Cela decidiu deixar todas as súas actividades e dedicarse plenamente
á literatura. Outras dúas obras nos seguintes anos, "Viaje a la Alcarria", en
1948, e "La Colmena" en 1951, o afianzarán na súa traxectoria, non sen
problemas, xa que esta última obra tivo que ser publicada en Bos Aires e foi
prohibida en España. Máis de medio século despois da súa publicación, "La
Colmena" está considerada como unha das máis grandes novelas da literatura
española e leva xa 160 edicións ademais de traducirse a a moitos idiomas,
como "la familia de Pascual Duarte" que ostenta o título de libro máis
traducido do español despois do Quijote.
Nos seguintes anos anos Cela coñeceu a numerosas persoas como
Hemingway, Picasso, Camus, Neruda, entre outros, mentres que seguiu a
escribir e publicar a súa obra, obtendo numerosos recoñecementos e unha
destacada presencia na vida cultural e pública de España, situación que tería
o seu punto cúlmen en 1957 coa entrada na Real Academia Española o 21 de
febreiro de 1957, onde ocupará o sillón coa letra Q. Pese a estes
recoñecementos Cela segue nese momento con 41 anos, a estar considerado

como el "enfant terrible" da literatura española polo seu carácter forte a a súa
actitude que en numerosas ocasións sería calificada de desafiante co
establecido .
En 1980 a Universidade de Santiago recoñeceu os méritos de Cela investíndoo
doutor honoris causa. Dous anos despois a vila de Padrón, concello ó que
pertence a súa localidade natal, dálle o título de Fillo Predilecto, nese mesmo
ano estrease a versión cinematográfica de "la Colmena", o escritor aparece
nela dando vida a unha das personaxes. Nos seguintes anos, cunha prolífica
producción literaria, Camilo José cela obtén numerosos galardóns como o
Premio Nacional de Literatura e o Premio Príncipe de Asturias. Esta
traxectoria serviu como paseo de honra para un acontecemento que se
converteu no eixo de toda a súa vida cara ó público: O premio Nobel de
literatura, que lle foi outorgado en 1989 polo conxunto da súa obra. Este feito
colocouno na punta de lanza de toda a literatura que se estaba a facer e que se
tivera feito nas derradeiras décadas en España. A partir dese momento Cela
convértese nun dos centros de atención da actualidade española, sometido a
unha constante observación dos medios de comunicación en todo o que fai,
mesmo a nivel persoal cunha presión que, por momentos, o convertía en
punto de mira de tódalas críticas e comentarios, e da que en moitas ocasións o
escritor queixábase.
Na década final do século vinte, o escritor mantívose moi activo comezando
en 1991 coa creación e posta en marcha da fundación que leva o seu nome en
Iria Flavia e que ven desenvolvendo desde entón unha constante actividade
cultural. No mes de decembro de 1995 gañou o premio Cervantes, o máximo
galardón a un escritor en lingua castelá. Coincidindo co seu oitenta
aniversario S.M. o Rei Don Juan Carlos concedeulle o título de Marques de
Iria Flavia. O 7 de novembro de 2000 inauguraou a Universidad Camilo José
Cela, en Villafranca del Castillo (Madrid). Nos derradeiros anos da súa vida
Cela non puido escapar á polémica e experimentou todo tipo de críticas e
acusacións, mesmo preitos legais, que el aguantaba cunha combativa
resignación, facendo bo o lema do seu marquesado: "El que resiste, gana"

A FORMA DA MESA

A Mesa pola Normalización Lingüística, unha
organización crucial na defensa do galego,
afronta unha nova etapa
3- Xullo -2002

A campaña contra a representación de Castelao en castelán. O
encontro nacional sobre lingua. A polémica sobre a renovación da
directiva. Son só as últimas noticias sobre unha organización que
leva xa dezaseis anos facéndose imprescindible á hora de falar de
lingua en Galicia. Pero, ¿que é a Mesa?
Da orixe
A Mesa naceu en abril de 1986 dunha xuntanza de tres días convocada pola
Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega e a Federación de Asociación Culturais Galegas co apoio da
Associaçom Galega da Língua. Catrocentas oitenta e sete persoas xuntáronse
en Compostela para analizar e propor alternativas o estado da normalización
lingüística do país. Entre as conclusións deste encontro estaba a creación
dunha Mesa Permanente para a Normalización Lingüística. Pouco tempo
despois o funcionamento da mesa, baseado no traballo de voluntarios de todo
o país revelaba a necesidade de transcender esa estructura e consolidarse
como unha asociación autónoma.
No 2002 a Mesa é unha organización imprescindible á hora de pular pola
recuperación do noso idioma e concita apoios multitudinarios ó seu traballo.
Unha grande organización
Actualmente a Mesa é unha asociación que conta con 2900 socios censados
dos que arredor de 2800 están ó corrente no pago das cotas anuais, que
oscilan entre os doce e os trinta euros. Son estas cotas as que aportan a maior
parte dos entre quince e vinte millóns de orzamento con que conta a
organización cada ano. Unha parte variable dos cartos vén por convenios con
diferentes concellos, cos que a Mesa organiza campañas, aportando material e
coñecementos. Nos últimos dous anos ata o corenta por cento do orzamento
total obtívose neste concepto. A Mesa conta desde a pouco despois súa
fundación cun posto de liberado que se adxudica a un membro con tarefas de
representación pública a elección da directiva. A organización acadou este
posto mediante un acordo cos sindicatos Comisións Obreiras e a
Confederación Intersindical Galega que se alternan para cederlle
alternativamente un dos seus postos de liberado cada ano. Ademais, na
actualidade ten dúas persoas contratadas para tarefas administrativas e de

organización do arquivo que a organización ten no seu local de Santiago de
Compostela.
Durante grande parte da súa historia, a Mesa non recibiu subvencións
públicas, ou recibíaas en tan pequena cantidade que eran rexeitadas, o que
motivou que nos últimos anos se deixasen de pedir. A nova directiva avoga
por voltar a pedilas partindo da idea de que son cartos de todos os galegos e
que deben ser empregados a prol da normalización do idioma.
Os propios responsables da organización recoñecen que nos últimos anos
produciuse un descenso na capacidade de organización interna da asociación,
desactivándose varios grupos locais, diminuíndo a actividade de seccións
coma a Mocidade pola Normalización Lingüística ou caendo a periodicidade
do boletín interno “A Remesa”.
Organización comarcal e seccións
A pesar de que nos últimos dous anos diminuíu a actividade a nivel comarcal,
a Mesa conta aínda con delegacións locais moi activas nas zonas de Vigo,
Lugo, A Coruña ou As Pontes. Entre 1997 e 1998 a organización chegou a
contar con tres locais para as seccións de Vigo, Coruña e Ourense, ademais do
central de Compostela. Actualmente só se mantén o local de Vigo, onde se
mantén unha xuntanza do grupo local cada quince días. Unha das prioridades
da nova directiva é realizar unha xira por todas as zonas locais, priorizando as
cidades, para reactivar o funcionamento dos grupos locais da Mesa.
Ademais das delegacións locais existen dúas seccións sectoriais dentro da
Mesa. Por unha banda está Pais e Nais polo Ensino en Galego, que aínda a día
de hoxe mantén unha intensa actividade, especialmente nas áreas de Vigo e
de Compostela, reclamando unha maior presencia do noso idioma na
educación. Pola outra está a Mocidade pola Normalización Lingüística que
desenvolveu campañas a prol da galeguización do ensino e que, logo de ver
diminuída a súa actividade nos últimos anos, está previsto darlle un novo
pulo e outorgarlle unha maior autonomía coma organización.
En compañía
A Mesa participa de xeito puntual en diferentes plataformas para reivindicar
o emprego do galego en sectores concretos. Na actualidade esta organización
participa na Plataforma polo Ensino en Galego onda a CIG, o Sindicato de
Traballadores do Ensino Galego, Comisións Obreiras, a Asociación SocioPedagóxica Galega e Nova Escola Galega.
Desde as Mocidades creouse a Plataforma do Alumnado pola Galeguización
do Ensino Medio, na que participan os Comités Abertos de Escola, Galiza
Nova e as Mocidades de Esquerda Unida. Na actualidade esta plataforma
amosa pouca actividade.

Normativa
Desde o seu nacemento a Mesa avogou pola necesidade de acadar un acordo
normativo e aplaudiu todas a iniciativas que xurdiron neste sentido. Mentres
non se acade este acordo, a organización emprega, con certa flexibilidade a
normativa de mínimos reintegracionistas xurdida do acordo ortográfico de
1980 cos engadidos propostos no “Manifesto para un Acordo Necesario”
redactado no propio encontro no que se constituíu a Mesa. No recente debate
sobre a reforma normativa, a organización apoiou a proposta sen adoptala ó
non chegar a facerse oficial pola negativa da Real Academia.
O futuro
Logo da renovación da súa directiva, agora encabezada por Carlos Callón, a
Mesa enfronta o futuro coa intención de reactivar as áreas que máis decaeron
e de dar un novo impulso que permita desenvolver as súas tarefas con máis
eficacia.
Entre as ideas coas que traballa a nova directiva está a de reactivar as
diferentes seccións da organización e de organizar unha nova campaña de
captación de socios. Coma punto destacado do seu programa está a creación
unha fundación paralela á Mesa que tería coma unha das súas principais
funcións fomentar o incremento dos fluxos culturais co ámbito da Lusofonía e
abordar o traballo de normalización desde unha óptica non tanto de
reivindicación e denuncia coma de análise e propostas. Dentro desta
fundación preténdese tamén desenvolver un traballo de formación de cadros
normalizadores de cara ó seu traballo na propia organización.
De calquera xeito, calquera das modificacións organizativas e novas liñas de
actuación que se desenvolvan estarán pendentes da decisión da vindeira
Asemblea Xeral que está convocada para o primeiro trimestre do 2003.

ATANDO CABOS

Caboverdianos en Burela: Vintecinco anos de
integración
10- Xullo -2002

No 1977 chegaron os primeiros caboverdianos á Mariña. Hoxe son
arredor de 250 persoas, constituídas en corenta familias, as que
viven en Burela. As xeracións máis novas son as que mellor se van
adaptando á vida nunha sociedade diferente. Coñece o seu difícil
proceso de integración.
Non lles gusta queixarse porque teñen máis do que terían de non estar en
Burela. Pero moitos, non todos, son conscientes de que poderían ter máis. O
que máis ansían, o que lles falta, é a capacidade de decidir que queren facer
coas súas vidas. Porque o seu futuro está predestinado dende que os
primeiros caboverdianos chegaron á zona no ano 77. Daquela, comezaron a
cubrir as vacantes dos mariñeiros que deixaron os barcos para traballar na
nova fábrica siderúrxica Alúmina-Aluminio. Agora, cambiar o destino é tarefa
difícil.
Referente de muller
Este ano Lucinda celebra as súas vodas de prata con Burela. Ela é unha das
primeiras en facelo. Pasaron xa vintecinco anos dende que aquela
adolescente, recén casada, emprendera a aventura de deixar o seu país para
gañar a vida noutro. Lucinda chegou a Burela seguindo ó seu home, Ricardo.
Aínda que non hai ningunha regra escrita, ese é o costume, e está vixente
aínda hoxe: En xaneiro deste ano chegaron vinte caboverdianos novos, que se
acomodaron como puideron nas casas dos coñecidos mentres sacaban os
cursos de capacitación que se requiren para ir ó mar. Cando volvan dun par
de mareas buscarán unha nova casa e, se teñen en Cabo Verde muller ou fillos
ós que traer, pagarán os custosos trámites da viaxe e fixarán a residencia en
Burela.
Neste cuarto de século Lucinda viu como Burela cambiaba ó mesmo tempo ca
ela. A pequena aldea mariñeira de finais dos 70 é agora unha vila de 8.000
habitantes. E a rapaza acabada de casar converteuse nunha das mulleres de
referencia para toda a comunidade caboverdiana. No 1998, con Lucinda como
presidenta, a asociación Tabanka viviu os seus mellores momentos. Coincidiu
co comezou do Proxecto Integra-Bogavante, promovido pola Rede galega de
loita contra a pobreza e a exclusión social, que buscaba a inserción laboral dos
homes caboverdianos. Sen embargo, á primeira reunión do programa só
puideron asistir mulleres e nenos, entre elas Lucinda, porque os homes
estaban no mar. E así, as mulleres convertéronse nas protagonistas do

Bogavante, nas encargadas de transmitirlle á familia o orgullo -crecente día a
día- que sentían ó pertencer a unha comunidade. Coa cohesión que deu o
grupo, fóronse solucionando problemas hoxe xa case esquecidos, coma que os
nenos que nacían aquí non tiñan ningunha nacionalidade, que as mulleres
non se podían apuntar na oficina de emprego, ou que en Burela non houbese
servicios sociais.
Pero en xuño do 2001, cando esmoreceu o espírito que impulsara o proxecto,
Lucinda foise canda el e deixou a asociación. Hoxe Tabanka, apenas ten
actividade. Malia iso, a autoestima que se foi gañando no grupo trouxo
resultados, dos que hoxe aínda quedan algúns. No centro de Burela hai unha
perruquería caboverdiana. E perto está un bar tamén caboverdiano que serve
de centro de reunións para os homes que están en terra e que aproveitan as
tardes dos domingos para botar unhas partidas ó tute. E queda tamén a
pegada de Batuko, o grupo de música caboverdiana formado por unha ducia
de mulleres que cantan, bailan, tocan o batuko (en criolo, unha especie de
tambor)... Batuko leva anos amosando a música e cultura caboverdiana aló
por onde vai, e está servindo para dicirlle ó mundo que en Burela, ó igual que
en Bembibre (León), Zaragoza ou Madrid, hai unha comunidade de persoas
chegadas de Cabo Verde.
Hoxe, algunhas mulleres caboverdianas conseguiron traballo en Burela. Pero
son contratos temporais (cando os hai) para traballar na hostalería, ou en
tarefas domésticas. E ademais cóbrase pouco. “Para ter un salario digno hai
que limpar tres ou catro casas”. Algunhas fano. “É que sen preparación é o
único no que podemos traballar”. Sen embargo, esta rutina podería estar
próxima a crebarse. E pode que sexa Lucinda quen a crebe. Leva meses de
esforzo continuo, sen a penas tempo libre: ó traballo das tardes nun
restaurante súmase unha mañá dedicada por enteiro ós cursiños que se
esixen para traballar na nova fábrica conserveira de Burela. Nunhas semanas,
se ten sorte, poderíana chamar para comezar. Polo de agora, só lle queda
agardar... máis.
Homes predestinados
Mundiño pisou Burela por primeira vez no 89. Ó igual que a todos os homes
caboverdianos acabados de chegar, agardábao un traballo no mar. O mar é
duro e canso, pero dá cartos. E de momento, hai traballo. “A xente de Burela
ten outras alternativas para gañarse a vida, e non quere ir ó mar, así que nos
queda para os que vimos de fóra. Para nós, ademais, non hai máis no que
escoller. Contados son os casos de curros en terra”.
A súa muller, coa que casou en Cabo Verde nunha das viaxes que a morriña
lle obrigou a facer, veu a Burela no 1998. Ela pásao mal durante as longas
ausencias do home. Mundiño está ata tres meses embarcado, e os períodos de
descanso en terra non superan, como moito, as dúas semanas. Neste tempo

entre mareas é imposible formarse e prepararse para optar a outras
profesións. E deixar o mar significaría non ter de que vivir. É un círculo que
se pecha mentres Mundiño loita por abrilo, por abrirse camiño noutras
profesións. “Nós tamén pensamos, tamén valemos para facer outros traballos.
O que pido é que nos orienten un pouco máis, ata que nos poidamos defender
por nós mesmos”. A igualdade, neste caso, pasa por dar a todos as mesmas
oportunidades ante a vida. De fondo, está o futuro do mar, incerto, ameazado
por unha reforma pesqueira que deixaría sen traballo a centos de mariñeiros
caboverdianos de Burela.
A comunidade, lonxe de irse integrando na sociedade na que vive, estase
vendo separada, relegada a profesións que dan cartos pero que lles están
quedando case como exclusivas. Ou noutros casos, asimilada. Mundiño fala
dunha imaxe dos medios que está moitas veces distorsionada. O seu fillo, de
catro anos, non parece entender de que fala o pai, e fixa a vista na pantalla do
televisor, aceso. No telexornal ve nenos negros, espidos, desnutridos. O
aparato di que nalgún lugar de África hai unha epidemia de fame; noutro,
unha guerra de tribos indíxenas. Para o neno, estes son os únicos africanos
que coñece. E sen embargo, non se parecen en nada a el. Mundiño pregúntase
que pasará pola cabeza do cativo, vendo unha televisión na que só saen cousas
malas e vergoñentas sobre os negros e sobre África. “E nós temos moi boas
cousas que tamén hai que ensinar”. Se a sociedade non llas ensina ó seu fillo,
Mundiño terá de facelo. Todo, con tal de evitar que, no peor dos casos, o fillo
esqueza as súas raíces e sexa asimilado por unha cultura da que pode
aprender moito, pero que non é a súa.
Navegando o mañá
O camiño para unha integración efectiva pasa polos máis novos, polos nenos
nacidos aquí, algúns xa adolescentes, ou polos que chegaron a Burela sendo
aínda pequenos. O día a día na escola tradúcese nunha constante
interculturalidade, nunha relación entre burelenses e caboverdianos, aínda
que ás veces a inocencia infantil se torna en crueldade. Tralo primeiro día de
colexio o fillo de Mundiño chegou á casa e contoulle que os nenos o chamaban
“negrito”. O pai explicoulle, sen estar moi seguro, que o único diferente nel
era a cor da pel. Porque a outra diferencia é, para a maioría dos nenos
caboverdianos, o fracaso escolar. Ós rapaces dánselles aulas de apoio, que sen
embargo non son suficientes para solucionar un problema de adaptación, ó
que se lle une outro atranco: a triglosia. Son nenos que ven como se lles dan
distintas funcións ó criolo (a súa lingua nai, que empregan só –e non semprena casa), ó galego (a lingua nai dos seus compañeiros) e ó castelán (que
moitos estudian en pasantías polas tardes).
Quizais sexan estas dificultades as que desaniman ós rapaces caboverdianos a
continuar os estudios mais aló da etapa obrigatoria. O certo é que ata o de
agora ningún conseguiu pasar o bacharelato, aínda que hai un par deles

dispostos a matricularse o vindeiro ano. As rapazas, sabedoras da pouca saída
profesional que teñen se deixan os estudios, poñen máis da súa parte para
facer ciclos de formación ou cursos de aprendizaxe. Ós rapaces sempre lles
queda o mar, se non sacan adiante os estudios. Pero cada vez máis, ven no
fútbol outro camiño cara o éxito.
Nilson ten catorce anos e seu pai leva quince indo ó mar. Un día, non hai
moito, chegou do colexio e comezoulle a explicar ó pai, con entusiasmo, que
había equipos da zona nos que podería adestrar e xogar a próxima tempada.
No colexio os compañeiros anímano á vez que envexan a rapidez coa que se
move no campo. E Nilson só pensa nas experiencias de Valú, de Félix ou de
Adriano, auténticas estrelas futbolísticas, ídolos da afección, aplaudidos,
queridos. E, parece que non é coincidencia, eles si teñen un traballo en terra.
As aspiracións dos caboverdianos que viven en Burela son diferentes segundo
cadaquén, pero no que todos coinciden é en pronunciar dúas palabras: futuro
e mellor. Mellor vida, igualdade, integración. Poder desenvolver a súa cultura,
algúns dos seus costumes nunha sociedade burelesa que os respecte. E iso era
algo que se estaba comezando a acadar coas festas caboverdianas: exposicións
audiovisuais, mostras da súa cultura, música popular... reunidas dúas veces ó
ano (en maio e en Nadal) por iniciativa de Tabanka e do Concello. Á primeira
festa caboverdiana só foron tres brancos. Á última, ducias. Sen embargo en
maio deste ano non se celebrou a festa. Os servicios sociais din que non había
cartos para pagar as actuacións. Lucinda di que a festa era unha das poucas
formas de integración que había. “Cada vez ía máis xente, e era... estar todos
xuntos, brancos e negros. Non seguir coa festa é un paso atrás”.

¿E TI DE ONDE VES SENDO?

O Proxecto Toponímico de Galicia avanza na
recuperación dos nomes que conforman a
identidade territorial
4- Setembro -2002

Comarcas, municipios, aldeas, capelas, fontes, embalses,
montañas, covas... todo absolutamente todo que remita a unha
entidade territorial estará catalogado. Ou polo menos ese é o
cometido do Proxecto Toponímico de Galicia, un estenso e vasto
traballo que pretende preservar e protexer un patrimonio
lingüístico e cultural que está a desaparecer paseniñamente.
Todo ten un nome, que pode ser diferente co paso do tempo. Todos sabemos
que as linguas, son como as comunidades vivas e moitas veces as formas de
chamarlle as cousas varían. E igual que pasa na nosa forma de falar, de
alcumarnos os uns ós outros e mesmo de relacionarnos, pasa no modo que lle
chamamos ás cousas, ós territorios e ós lugares. E á forma na que lles
chamamos ós lugares é o que pretende recuperar o Proxecto Toponimia de
Galicia. Un programa que, segundo o xeógrafo e coordinador, Fernando
García Pazos, "nace coa necesidade de conservar e protexer un patrimonio
lingüístico e cultural que corre o risco de perderse no esquecemento,
mediante un plan de acción para acometer a recollida de toda a toponimia
existente no territorio". É dicir, o seu cometido é recoller todos os nomes de
lugar, definir a súa ortografía e localizalos sobre un mapa. Un programa que
se da a coñecer hoxe no congreso Internacional de Onomástica Galega "Frei
Martín Sarmiento" que se desenvolve en Santiago.
Naceu hai pouco máis de dous anos ó abeiro da Lei de Normalización
Lingüística, como unha experiencia piloto en cinco zonas diferentes do
territorio e que estaban a sufrir momentos económicos diferentes (a
economía sempre mediatizou a forma de relacionarnos co medio e de
chamalo) . Os pioneiros foron Betanzos e Santiago (na Coruña), Sarria (en
Lugo) e Riós e Quintela de Leirado (Ourense) e nos que un equipo de
investigación foi recollendo todos os datos de toponimia e microtoponimia
(nomes de aldeas, lugares, ríos, regatos, montes, terras, vales, vías, fontes....)
e que asentaron, ademais dun modelo de proceder cos concellos (unidades e
obxectos de investigación do traballo), unha previsión do tempo no que se
podería acometer todo o traballo.
A día de hoxe, segundo datos do coordinador do proxecto, existen unha
decena de concellos rematados (ou a piques de concluír o traballo de campo),
e entre uns 50 e 60 nos que xa se iniciaron as xestións. En números hai

recollidos uns 52.482 topónimos (12.157 na Coruña, 11.163 en Lugo, en
Ourense 23.383 e en Pontevedra, 5.778). É un proceso lento, que discorre
paseniñamente e que ten como principal inimigo o paso do tempo. Moitos dos
nomes e das formas de referirse a determinados lugares perviven na memoria
e no maxín dos maiores e coa súa perda, pérdese tamén unha parte da cultura
e da identidade territorial. E os procesos son lentos porque ademais de
traballosos (en Galicia conta aproximadamente coa metade dos nomes de
lugar que existen en todo o Estado Español, conformando un total de tres
millóns de nomes) son custosos. O orzamento inicial co que se contaba era
uns 108.000 euros (uns 18 millóns de pesetas), que aportaban a Consellería
de Presidencia e Dirección Xeral de Política Lingüística, unha contía que se
quedou escasa para a magnitude do proxecto. De feito, segundo o seu
coordinador, estanse a revisar as partidas económicas e acábase de ter unha
nova incorporación: a Consellería de Obras Públicas e Ordenación do
Territorio. Isto no que atende ó custe que supoñen ás preto de 15 persoas
contratadas especificamente (filólogos, informáticos, xeógrafos e técnicos)
para o desenvolvemento do traballo desde o SITGA (Área de Cartografía das
S.A para o desenvolvemento comarcal de Galicia).
Pero existen máis entidades implicadas neste proxecto que, non aportan
cartos, pero aportan outro tipo de material igualmente válido. Son a Real
Academia Galega (que se incorporou ó proxecto en maio e facilitará persoal e
recursos técnicos), o Seminario de Galego de Centros de Ensino (que realizará
actividades de dinamización sobre a toponimia da súa zona) e, por suposto,
cada uns dos concellos (que como base de actuación xoga un papel destacado
dentro deste gran banco de datos toponímico).
Metodoloxía de traballo
O concello é a unidade territorial base do traballo, como unha forma de
sistematizar o obxecto de estudio por unha banda e pola outra, conseguir
unha mellor implicación das persoas que poidan informar. E a forma de
integrar os concellos para que colaboren activamente (e iso implica tamén
colaboración económica) co SITGA no desenvolvemento deste traballo é
mediante a sinatura de convenios de colaboración.
Así o SITGA facilita o material para realizar a recollida, a metodoloxía de
traballo, a base de datos, a cartografía e as aplicacións informáticas (a base de
datos e as fichas correspondentes precisas para obter a información); mentres
que o concello asume o custo das persoas que forman o equipo de traballo que
realiza as enquisas para a recollida de datos (unha contratación que na
maioría dos casos se asume a través do Plan Labora da Consellería de
Familia).
Os obxectivos desta enquisa resúmense no establecemento dun plan
xeográfico (tipoloxía correcta de cada topónimo e a súa localización precisa

no mapa) e no plano lingüístico (na transcrición ortográfica e fonética da
enquisa oral realizada polo propio terreo, e a definición precisa da acepción
que acompañan ó topónimo).
Con este proceso o que se pretende é que a creación desta base de datos
toponímica teña unha aplicación práctica no traballo de todos os organismos
que manexan a información territorial (desde a investigación, planificación
do medio , estatística ata o catastro, a concentración parcelaria)... E unha vez
realizado este thesaurus toponímico (con carácter normativo e lingüístico)
resultará moito máis doado a súa revisión e actualización.
A toponimia no ensino
Coñecer as relacións do home co seu entorno e a forma que emprega para
denominalo é algo que se debe inculcar desde nenos. Por iso, desde o
Proxecto Toponimia de Galicia non quixeron descoidar a grande achega que
se poden facer desde a escola. Co amparo da Consellería de Educación,
pensouse que a mellor forma de integrar ós rapaces dentro deste proxecto era
a través dun concurso, un certame que premie o coñecemento do seu propio
medio por parte dos escolares e que os obrigaría a coñecer xa non só o seu
espacio, senón, na sociolingüística específica de cada campo. Un traballo de
base que, ademais, aportaría información de primeira man sobre a toponimia
dos concellos dun xeito lúdico e ó mesmo tempo pedagóxico.

DE AQUÍ, DO TEATRO

Falece o creador, actor e director teatral
Roberto Vidal Bolaño ós 52 anos de idade
11- Setembro -2002

Acaba de baixar o pano. Agora chegan os momentos dos aplausos.
Roberto Vidal Bolaño, ou o que é o mesmo o pai do teatro
profesional galego actual faleceu o 11 de setembro de 2002.
Levouno por diante o único que non puido deter todo este
vendaval creativo, un cancro. O mundo cultural galego está a
valorar tan grande perda.
O dramaturxia galega chora a última función de Roberto Vidal Bolaño. O
dramaturgo faleceu logo dunha longa enfermidade, segundo informan os seus
familiares. A capela ardente está instalada no Salón Teatro, en Santiago para
ser enterrado con posteiroridade no cemiterio compostelán de Boisaca.
REACCIÓNS
O mundo da cultura e da dramaturxia chora a perda de Roberto Vidal Bolaño.
Os amigos, actores e personalidades tiveron palabras para lembrar a súa
figura:
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia
A asociación "lamentou profundamente" o pasamento de Vidal Bolaño.
Expresou o seu sentimento "pola perda dun dos pilares básicos da historia e
do presente da cultura galega". Para a asociación, "Roberto Vidal Bolaño
deixará unha pegada difícil de borrar ó considerar que a súa dramaturxia está
á altura dos grandes escritores da lingua galega".
Manuel Bragado, editor (Edicións Xerais de Galicia)
“A morte de Roberto Vidal Bolaño é unha noticia tristísima que nos enche de
desacougo. Supón a desaparición de unha figura importantísima; sen él non
sería posible o teatro galego dos últimos trinta anos. Como autor, contaba
ademais cunha indubidable aceptación do público: podemos constatar que
“Saxo tenor” é dos poucos títulos reeditados do teatro galego. Ademáis
Roberto destacou noutras moitas facetas: como promotor, como director
teatral, mesmo adaptando textos de outros autores. O que nos consola é que
seguirá vivindo, na escena, no legado das súas obras que nos quedan.”
Grupo municipal do BNG do Concello de Santiago
O grupo local do BNG en Santiago destacou que a cidade vén de perder un

veciño que exerceu a súa profesión e creatividade "coa liberdade como único
obxectivo" e apostou pola "formación de base" coma o futuro do teatro en
Galicia.
Xulio Lago, director
“Roberto Vidal Bolaño é o referente principal do teatro neste país, tanto desde
a perspectiva de director e escritor como a de actor e empresario. Roberto,
xunto con outras persoas, foi quen iniciou a nova etapa do teatro galego, a que
vivimos agora. A súa obra valorarase en maior medida en canto haxa unha
maior perspectiva, co paso do tempo. Era unha persoa querida, pero
descoñecida para unha gran parte da poboación que non vai ó teatro -porque
tampouco convén que vaia-. Esa masa social accederá ó coñecemento da obra
de Vidal Bolaño cando el, como autor, sexa tratado socialmente como
merece.”
Euloxio Ruibal, dramaturgo
“Neste momento sinto sobre todo a perda dun compañeiro, dun
representante digno do teatro de Galicia. A súa traxectoria teatral é decisiva e
fundamental no teatro galego dos últimos vintecinco anos. É un baleiro difícil
de encher. Era unha persoa tan polifacética: o seu traballo abranguía desde a
escritura de obras ata a dirección, pasando pola actuación, e chegando mesmo
á escenografía. Roberto era un home de teatro total.”
X.M.Olveira "Pico", actor e ex-presidente da Asociación de Actores
"Sinto a perda dun amigo e de quen eu considero o dramaturgo galego máis
importante da segunda metade do século XX", explica o popular intérprete.
"Roberto era un home moi traballador e querido; en ocasións polémico, pero
respetado por toda a profesión, polo moito que se lle debe: el foi un dos
pioneiros da profesionalización do teatro en Galicia". Con él pérdese "unha
voz moi crítica". Para o futuro, Pico agarda que "Vidal Bolaño sexa un dos
autores máis representados a nivel de todo o Estado, porque nos últimos anos
estaba escribindo obras dunha enorme valía".
Consello da Cultura Galega
O Consello da Cultura Galega "lamentou profundamente" a morte do
dramaturgo. Segundo a institución, Bolaño foi un "renovador incansable do
teatro" e manifestou que "as súas múltiples facetas profesionais -actor,
dramaturgo e director- foron fundamentais para avanzar no soño da
normalización teatral de Galicia".
Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)
A institución que ía acoller o vindeiro espectáculo de Vidal Bolaño manifestou

que "o teatro universal perde desde Galicia a un home de enorme talento, que
destacou tanto como autor, director e actor, pioneiro e veterano da escena
galega". Dende o IGAEM, "recórdanse especialmente no IGAEM tódolos
proxectos compartidos ós que el prestou sempre a súa inesgotable
creatividade e profesionalidade sen tacha ó longo dos últimos anos; e que
fixeron valorar tanto a súa capacidade artística como a súa elevada cualidade
humana".

CABAZAS DO PAÍS

As tradición de tallar cabazas por Defuntos
revive en Galicia da man de diferentes
asociacións
31- Outubro -2002

Chega o día de Defuntos. En todas as partes comezamos a ver
cabazas que representan caras aterradoras que nos convidan a
celebrar o Halloween. Pero, ¡atención!, non é americano todo o
que o parece. Ata hai trinta anos por moitas aldeas de Galicia
tallábanse cabazas por estas datas, e a día de hoxe cada vez hai
mais lugares nos que se está a recuperar esta tradición na forma
da festa do Samaín.
Se se busca en libros de etnoloxía polas celebracións que se fan no noso país
con ocasión do día de Defuntos, atoparemos unha serie de costumes
ancestrais propias do país. Desde o deixar un oco na mesa ou racións de
comida para os defuntos ata facer colares coas castañas novas. A pouco que se
pregunte a persoas de máis de corenta anos de diferentes puntos da nosa
xeografía (Noia, Catoira, Cedeira, Muxía,Sanxenxo, Quiroga...) lembran que
tamén era habitual por Defuntos coller cabazas, tallarlles unhas caras feroces,
poñerlles un pauciños coma dentes e deixalas nos camiños para asustar ós
viandantes. Todo isto con ocasión da festividade dos Defuntos, o dous de
novembro. Este costume coincide co americano de Halloween e aínda co máis
antigo celta do Samaín, no que eran os cranios dos inimigos os que brillaban
na escuridade con candeas no seu interior.
A conexión celta
Rafael López Loureiro, mestre de escola de Cedeira foi o responsable de
redescubrir esta tradición e comprobar que existía por todo o país ata hai
menos de trinta anos. Por se fose pouco tamén comprobou a súa pervivencia
no norte de Cáceres, arredor da zona na que están situadas as aldeas de fala
galega, e aínda en zonas de Zamora e mesmo en Madrid. Ademais, este
estudoso analizou a relación do costume das cabazas co culto á morte e a
semellanza coas tradicións irmás das illas británicas. E mesmo chegou a
detectar peculiaridades como a de Quiroga, onde a cabaza tallada sécase e
consérvase para empregala como máscara no Entroido. O seu traballo sobre
esta tradición, recollido no libro “Caliveras de melón” e noutra obra de
vindeira aparición, comezou aínda agora a chamar a atención dos
antropólogos do país. Ademais dos estudiosos, López Loureiro tamén
divulgou a tradición das cabazas e os seus vencellos co Samaín por colexios e
asociacións de todo tipo, o que está a provocar que cada vez haxa máis lugares

nos que se celebra esta festa sen pasar pola peneira de Estados Unidos.
Cedeira
Tamén foi Rafael López Loureiro o promotor, hai trece anos, do Samaín que
aínda hoxe se celebra en Cedeira. Primeiro desde a asociación Chirlateira e
agora desde Amigos do Samaín organizan cada ano unha exposición e un
premio á cabaza mellor esculpida. Ademais celébrase unha “procesión de
ánimas”, na que os rapaces da vila desfilan polas rúas disfrazados e portando
luces coma se fosen a Santa Compaña, hai unha merenda e actúan grupos de
animación para os pequenos. Desde hai tres anos concédense os premios
anuais do Samaín ás personalidades que máis fixeron pola vertebración
cultural da nación galega. Logo de outorgarllo a Isaac Díaz Pardo e a Xaquín
Marín, este ano será o grupo Milladoiro o homenaxeado. O acto de entrega
celébrase nunha caldeirada cultural, e a festa péchase co “De aquí nun ano”,
un orixinal pregón que se le ó final do evento. Un destes pregóns, un conto de
Miguel Cortizas sobre o Samaín foi publicado polos organizadores e
distribuído entre os participantes da seguinte edición do evento.
As cabaças de Artábria
Herdeira directa da festa de Cedeira é o Samaím ou Festa das Cabaças que
desde hai cinco anos vén celebrando a agrupación A Revolta, actualmente
integrada na Fundaçom Artábria de Ferrol. Logo dun ano de participación no
Samaín do norte, introduciron no casco urbano de Ferrol o tallado de cabazas.
Ademais do obradoiro e da posterior exposición (que se traslada á rúa na
noite previa a defuntos), en Artábria estase a celebrar o evento con outras
actividades de carácter terrorífico, coma a Casa do Medo que montaron hai
dous anos ou o Festimedo que se celebra nesta edición, un evento no que se
atoparán contos, poesías, representacións teatrais e música co tema común do
terror. Desde Artábria recoñecen que a tradición do tallado non se conservaba
na cidade, pero si que había aínda lembranzas dela en todas as aldeas de
arredor, especialmente cara á zona Norte. Desde a Fundaçom teñen previsto
editar proximamente unha publicación na que se explican os fundamentos
desta tradición.
A multiplicación dun fenómeno
En Narón está desde hai xa ben de tempo a festa organizada pola Asociación
de Veciños de San Mateo. En Ferrolterra a Festa das Caveiras de Narahío. En
Palmeira o colexio público leva varios anos de Samaín. Ata tal punto comeza a
ser popular a celebración que pola zona de Ferrol xa se comeza a dicir “facer
un samaín” á hora de falar de preparar unha celebración polo tempo de
Defuntos. Un conto de Celia de Sáa, do programa “Plis Plas” da Radio Galega,
recolle tamén esta tradición, e a revista que publica o programa leva xa varios
anos dedicándolle artigos. Un texto teatral, “Indo para o Samaín”, de Carlos y
Sabela Labraña, tamén amosa ós máis pequenos esta tradición galega. Hai só

oito días o semanario “A Nosa Terra” recollía nas súas páxinas esta tradición,
e segundo se vai achegando o Día de Defuntos son cada vez máis as páxinas
de xornal que recollen a existencia do costume. Pouco a pouco o tallado de
cabazas, o Samaín ou como se lle queira chamar está a ocupar o lugar que se
merece dentro das tradicións do país para estes días do ano.

METÁTESE: DEZ ANOS DE VIDA E DE TEATRO

Metátese, un dos grupos de teatro
afeccionado máis activos do país, cumpre
unha década de actividade
7- Xaneiro -2003

En decembro do 2002 cumpríanse dez anos do nacemento de
Metátese Teatro, un dos grupos teatrais de afeccionados máis
activos de Galicia. Desde Palas de Rei, durante a última década
organizaron intercambios internacionais, promoveron a
Federación Galega de Teatro Afeccionado e desde hai catro anos
organizan o Festival Teatro no Camiño. E todo isto tendo a escena
só coma unha afección.
Metátese Teatro nacía en decembro de 1992 na aldea de Vilar de Donas, preto
de Palas de Rei. A intención dos seus membros era, de partida, representar na
Festa da Dona Verde “A farsa das zocas” de Ricardo Carvalho Calero. Pero a
experiencia callou, e o grupo continuou, trasladando o centro das súas
actividades a Palas. Logo de dez anos pasaron por Metátese máis de oitenta
persoas, e na actualidade continúan nel catro dos fundadores, Afonso García,
Xosé Manuel Pérez Parede, Xosé Manuel Blanco e Xesús Manuel Seoane. Con
eles outras seis persoas completan a formación actual da compañía, un grupo
hetoréxeneo no que conviven estudiantes e traballadores (desde profesores a
operarios da construcción) de entre quince e trinta e catro anos. Todos eles
reparten desde o traballo de maquillaxe e vestiario ata a iluminación, o son ou
o deseño, pasando, por suposto, pola dirección e a interpretación das obras.
Sempre desde unha perspectiva crítica e cunha visión vangardista do feito
teatral que os leva a explorar tendencias coma o happening, o teatro do
absurdo ou o teatro furioso, tentando sempre rachar a barreira entre actor e
espectador e loitando por crear un tecido teatral en galego.
A importancia do exterior
Afonso García, actual director do grupo, recoñécenos que cómpre pór moita
paixón para que un grupo así vaia adiante, “hai que paliar a falta de medios
con imaxinación e creatividade”. A permanencia dun núcleo fixo que se
manteña tirando do carro e a apertura do colectivo cara a grupos foráneos,
son dous dos trucos que permitiron a Metátese chegar á década. Deste xeito
Metátese integrouse na Confederación Española de Teatro Afeccionado
(CETA) e fíxose membro da Asociación Internacional de Teatro Afeccionado
(AITA) o que lles permitiu establecer contacto con outros grupos amadores,
realizar intercambios e asistir a festivais e cursos de formación, mantendo
viva a lapa da escena dentro do propio colectivo.

Así se fai
Cada fin de semana os membros de Metátese reúnense para ensaiar.
Teoricamente as sesións duran entre dúas ou tres horas, pero sempre
rematan sendo moitas máis. E a isto habería que engadir o tempo que se
emprega noutras actividades que desenvolven. Para o seu financiamento, o
grupo carece de subvencións directas, e os seus fondos obtenos
maioritariamente do que obteñen por participar nos Circuítos Teatrais da
Deputación de Lugo e polas achegas que, de cando en vez, fan os seus propios
membros. Ademais, reciben material de grupos foráneos cos que contactan a
través da CETA. Os cartos que gañan invístenos fundamentalmente en
material e en cursos de formación, un aspecto do que se preocupan
especialmente en Metátese.
O teatro na escola
Unha das tarefas ás que máis tempo dedicou Metátese durante os últimos dez
anos foi a colaboración con diferentes centros de ensino desenvolvendo
actividades teatrais. Especialmente destacable foi o proxecto que se realizou
coa Aula de Teatro do Colexio Padre Feijoo-Zorelle de Ourense. Tratábase
dun intercambio de estudiantes cun grupo afeccionado de Nantes,
acolléndose a un dos programas Sócrates da Unión Europea. Con este
encontro os rapaces do colexio viaxaron en 1996 á cidade francesa pondo en
escena unha obra na que os galegos aportaban a expresión oral e os franceses
a corporal, intercambiando os postos cando o grupo francés veu a Galicia.
Neste intercambio iniciouse o contacto de Metátese coa compañía profesional
francesa Azimut, da que, segundo Afonso García “aprendemos e seguindo
aprendendo moito”. Encontros semellantes se produciron nos seguintes anos
cun grupo de teatro estudiantil italiano, o que lles permitiu ós alumnos
galegos coñecer a situación do napolitano con respecto do italiano, e
comparala co caso galego, ademais de coñecer Italia e de representar alá unha
obra no noso idioma. Metátese tamén traballou coa Escola-Infantario de
Miranda do Douro e intercambiou experiencias coa Aula de Teatro da
Universidade Fernando Pessoa de Porto. O director do grupo teno claro “o
teatro debería ser una materia obrigatoria no ensino, permite unha educación
integral e coñecer posturas diferentes á propia”. Afonso tamén lamenta que
haxa “tanto descoñecemento ou desidia para aproveitar nos centros de ensino
estes programas da Unión Europea”.
O Festival
Desde hai catro anos Metátese vén organizando polo verán o Festival de
Teatro Amador de Palas de Rei “Teatro no Camiño”. O encontro xurdiu coa
intención de amosar unha panorámica das tendencias que está a seguir o
teatro afeccionado, principalmente a nivel galego, pero contando tamén con
algunha compañía da CETA ou mesmo de fóra do Estado Español. Logo dun

comezo no que o público non superaba as cincuenta persoas nas mellores
funcións, o evento foise consolidando a partir da segunda edición coma un
dos principais puntos de encontro para os grupos de afeccionados do país, e
na actualidade acada encher en cada función a casa da cultura de Palas de Rei
atraendo xente dos concellos dos arredores e mesmo de Lugo. Entre as
representacións que se viron neste tempo había de todo, desde o grupo da
residencia da terceira idade de Xinzo ata grupos infantís, desde obras clásicas
ás tendencias máis alternativas. Ao final de cada obra, un coloquio pon en
contacto os actores co público entre os que, como non, se atopan abondosos
peregrinos.
A Federación
A raíz dos contactos coa CETA, Metátese púxose na tarefa de crear a
Federación de Teatro Afeccionado Galego (FEGATEA). Logo de enviar cartas
a todos os grupos do país e dunha primeira xuntanza en Palas de Rei,
Compostela vía nacer este colectivo en xuño de 2001, coa participación de
sete grupos. Desde aquela incrementáronse significativamente as actividades
do teatro afeccionado no país, organizáronse varios cursos e intercambios e
naceu en Compostela o festival Agustín Magán en colaboración co Instituto
Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM). Na actualidade están
federados vintedous grupos de afeccionados de todo o país, algúns deles con
máis de corenta anos de actividade coma o Teatro de Cámara Ditea de
Compostela. Este proxecto ten aínda abondosos planos para o futuro, e
supuxo , segundo Afonso, “un incremento brutal de actuacións, de
intercambios e de ilusión para os grupos”.
Festa de aniversario
Para celebrar os seus primeiros dez anos, Metátese prepara unha xuntanza de
todas as persoas que pasaron polo grupo con ocasión do vindeiro festival de
teatro de Palas, que chegará en agosto á cuarta edición. Este mesmo inverno
comezan unha colaboración coa ONG Meniños para realizar funcións a
beneficio de nenos con discapacidades e con problemas familiares, unha xira
que arrincará en breve no Teatro Principal de Ourense. Ademais, prevén
seguir participando en cursos con actores profesionais, viaxar a Túnez para
contactar con grupos de teatro amador deste país e participar no Festival da
CETA. Como se ve, o teatro é unha afección que pode dar para moito.

CHAPAPOTE DE CORES

O mundo da banda deseñada, a ilustración e
o humor gráfico uníronse no Colectivo
Chapapote para protestar contra a marea
negra.
17- Febreiro -2003

Cando a resposta á marea comezaba a chegar ao mundo da
cultura, houbo un colectivo que se destacou especialmente na súa
autoorganización. Os debuxantes de banda deseñada que nunca
conseguiran unirse nun colectivo a nivel galego, tardaron menos
de quince días en crear o Colectivo Chapapote e integralo na
Plataforma contra a Burla Negra, loitando en igualdade de
condicións con pintores, músicos, actores e escritores.
O mundo da banda deseñada en Galicia é desde sempre un espacio de
francotiradores culturais. Iniciativas locais, publicacións de escasa difusión,
descoñecemento mutuo entre os creadores... foron a tónica dominante nos 30
anos de historia da novena arte no país. A aparición do soportal Banda
Deseñada de culturagalega.org, canda iniciativas coma a revista "BD Banda"
ou as autoedicións de calidade feitas polo colectivo Polaqia comezaron a
acadar presenza pública e a perfilar a idea de que existía unha banda
deseñada galega. A marea negra supuxo un revulsivo que lle deu á xente unha
razón para mobilizarse ao tempo que lle daba publicidade á iniciativa e, por
primeira vez, a práctica totalidade dos creadores galegos de banda deseñada
uníronse no Colectivo Chapapote, conseguindo involucrar no proxecto a
ilustradores e humoristas gráficos. Humor (negro,por suposto) e creatividade
gráfica son as armas da súa protesta.
Unidos baixo o manto negro
Kike Benlloch e Manel Cráneo acudiran, como tantas outras persoas, á
xuntanza que a Plataforma contra a Burla Negra, acabada de nacer,
convocaba en Compostela o seis de decembro. A indignación era moita, e
pensando en cómo podían colaborar desde a súa condición de creadores de
banda deseñada, Manel Cráneo lanzou a idea de xuntar a xente da novena
arte e "facer algo, porque o que está a pasar é moi gordo". O catálogo de
autores do soportal BD de culturagalega.org e as amizades no medio
permitiron facer os primeiros contactos, e a partir de aí a convocatoria
pública a través da rede trouxo toda a xente nova. Ademais de Internet, cada
dous días hai xuntanzas dos promotores, erixidos en coordinadores dos
colectivo. Unha vez ao mes aproximadamente hai unha reunión dos

coordinadores de zona. Os autores que participan no colectivo son
informados cada quince días a través do correo electrónico, e puntualmente
contáctase con colaboradores de fóra de Galicia coma Calpurnio, Borja Crespo
ou Christián Osuna. Este sistema de traballo está a acadar uns bos resultados,
"o máis importante do colectivo chapapote é que a xente da BD galega se
comportou como un medio adulto, ben organizado e demos exemplo de
eficiencia", sinala Benlloch.
Unha publicación para xuntalos a todos
O principal obxectivo de Chapapote é a publicación dun álbum de banda
deseñada que recolla traballos de todos os participantes sobre a catástrofe do
Prestige. Ata oitenta creadores de banda deseñada colaboran neste empeño,
desde profesionais de prestixio e con carreira coma Miguelanxo Prado ata
algunha das novas creadoras que comezan a despuntar coma María Rial. Cada
un deles participará en igualdade de condicións achegando unha páxina ao
proxecto, que pretende saír á rúa o doce de maio do 2003, aniversario do
desastre do Urkiola. Polo de agora xa se recibiu unha oitava parte do material
comprometido e, segundo os coordinadores da iniciativa "o nivel medio é moi
alto, estamos sorprendidos. Sempre hai máis xente que os que se coñecen de
BD Banda, Polaqia e as distintas xornadas."
Protesta dixital...
Polo de agora xa puxeron en marcha, en colaboración coa empresa de deseño
Sysvisions, a web chapapote.org, na que se recollen todo tipo de iniciativas
gráficas, tanto as producidas polos colaboradores do colectivo coma as que
circulan pola rede, relacionadas coa marea negra. Deste xeito, humor gráfico,
fotomontaxes, vídeos, animacións ou, por suposto, banda deseñada, danse
cita neste web, que tamén amosa os diferentes carteis deseñados polo
colectivo e información sobre outras iniciativas culturais contra a marea
negra. Achegas desde Francia, México ou Barcelona completan as reflexións
en forma de imaxe feitas en Galicia.
...e protesta analóxica
Chapapote tamén foi o encargado de deseñar a imaxe do concerto "Un canto
de autor por Galicia", que se desenvolveu en Compostela. O 28 de decembro
encheron Galicia de carteis nos que se vía un monifate negro en referencia ó
fuel que cubría as praias. O catorce de decembro unha parella de voluntarios
saudaba desde outro cartel co lema "Chapapote no corazón", e o día 16
Pontevedra acollía unha "Manchada Popular" na que nenos e maiores
pintaron a praza da Ferrería con chapapote simbólico. Novos carteis feitos
polo colectivo encherán Galicia noutras datas sinaladas como Semana Santa
ou o Día das Letras. Chapapote tamén estará presente na rúa mediante
camisetas, postais ou chapas. Para finais de marzo veremos unha mostra na
Coruña que recolle ilustracións, historias e traballos de autores galegos e

foráneos, incluíndo colaboracións desde México ou Brasil entre outros países.
Cimentos de chapapote
A axenda para este ano é intensa. Colaboracións coa Burla Negra, o xornal
"Nunca Máis" e outras iniciativas cidadás de resposta ao Prestige. Participar
nun libro de educación ambiental promovido por diferentes colectivos
ecoloxistas. Algún dos participantes pensa que este pode ser o comezo para
chegar a ter unha asociacións máis ou menos estable de creadores de banda
deseñada no noso país. "Non sei se vai derivar nunha estructura formal ou o
que sexa, pero de repente hai unha vía de comunicación entre todos os
autores do país, e isto ten que dar en algo", sinala Kike Benlloch, "cando
menos, quedará unha dinámica" que mobilizará este colectivo ante calquera
problema social novo.

O TEATRO DO POBO

Morre na Coruña Francisco Taxes renovador
do teatro profesional galego
25- Febreiro -2003

Foi un dos pioneiros do teatro galego e un dos impulsores da súa
profesionalización. Francisco Taxes (Cereixo, Camariñas, 1942-A
Coruña, 2003) acaba de finar na Coruña. Levaba dez anos retirado
do mundo da escena, pero o seu traballo foi fundamental para que
o teatro galego hoxe sexa boa parte do que é.
O teatro galego despedía este sábado a outro dos seus piares. Francisco Taxes
puxo xunto con Roberto Vidal Bolaño (falecido en 2003), Manuel Lourenzo e
Francisco Pillado as bases do teatro galego profesional. Foron eles os que lle
deron azos e dignidade a que unha forma de facer espectáculos se convertese
nunha forma de vida.
Taxes, que morreu na Coruña aos 62 anos de idade foi enterrado no cemiterio
do seu Cereixos natal ante a presencia de familiares e amigos. Alí estaban
Manuel Manquiña e Antonio Simón cos que renovou o panorama escénico da
Coruña hai 25 anos; Manuel Guede, director do Centro Dramático Galego; o
cineasta Miguel Gato que adaptou ao cine un guión seu, Henrique Rivadulla
Corcón, Gonzalo Martín Uriarte... algún dos membros da “movida” cultural e
da tertulia do “Cantón Bar” que Taxes adoitaba a frecuentar.
Levaba retirado dos escenarios dez anos por mor do seu delicado estado de
saúde, pero non da vida pública, dos bares nos que lle gustaba facer público o
seu compromiso coa terra. De feito, o coruñés pub Dublín rendeulle hai pouco
unha homenaxe na que estivo acompañado dalgúns dos seus amigos como
Lino Braxe, Manuel Rivas ou Manquiña, que acudiron o sábado a Cereixo
para despedilo. Nesta homenaxe tamén se estreou a súa última obra, “Casta e
albito”.
Punto de partida
“O velorio” (1978) foi a primeira obra de teatro escrita por Francisco Taxes. E
non só iso, é a peza que supuxo a inauguración do teatro profesional de
Galicia, e é unha das obras máis representadas (con máis de 200 funcións).
En todo caso, a obra de Francisco Taxes sentou un punto de partida a unha
profesión que cumpre este ano o seu 25 aniversario.
E precisamente sobre este texto teatral andaba a traballar o Centro Dramático
Galego que prepara “Daquel abrente”, nome do espectáculo conxunto co que a
compañía pública pretende recuperar os textos e as figuras dos pregoeiros da

Transición. Será en marzo cando o CDG recupere “O velorio”, unha obra que
o grupo Troula estreou no colexio La Salle de Santiago en 1978. Naquela
función inaugural participara Manuel Manquiña, que foi un dos seis actores
que a puxeron en escena e que repite 25 anos máis tarde.
En “Daquel abrente” o CDG tamén vai recuperar “Laudamuco, señor de
ningures” de Roberto Vidal Bolaño, que finou o ano pasado. Deste xeito,
parece que se salda unha débeda do teatro galego cos que renovaron e
consolidaron a escena galega tralo franquismo.
Unha achega ao teatro e ao cine
A obra de Taxes é bastante breve, sen embargo contén unha perspectiva
comprometida coa realidade sociopolítica, amosando un interese por facer un
teatro próximo ao pobo e dunha tendencia neorruralista. A súa primeira obra,
“O velorio” achégase ás vangardas artísticas que triunfaban nos anos setenta e
ao nacionalismo. E entre esta primeira obra e a última, “Casta e Alvito”, só
figuran dúas obras máis. Son “Lenta raigame” e “Caderno de bitácora”. Unha
obra breve pero fonda, que o converteron nun dos cimentos máis sólidos que
tivo o teatro galego profesional. De feito, Francisco Taxes desenvolveu na
Coruña unha faceta de compromiso e de normalización da práctica teatral
semellante á que supuxo o seu amigo e compañeiro de promoción Roberto
Vidal Bolaño en Santiago.
Francisco Taxes tivo tamén a súa aproximación ao cine como guionista. Dun
lado está “O cadaleito”, nunha adaptación dun conto de Ánxel Fole e, por
outro lado, está “O caso das galiñas aforcadas”. Unha película que
interpretaron Lino Braxe, Manuel Manquiña e Antonio Durán, Morris.
O seu polifacético perfil non remata aquí. A toda a súa producción teatral e
audiovisual haille que engadir os traballos en prensa (“La Voz de Galicia”,
“Faro de Vigo”, “A Nosa terra”, “Ajoblanco”, “El Orzan”), no mundo da
televisión (colaborador de Televisión de Galicia) e na radio (tivo dous
espacios en RNE, Catro ventos de Radio 1, e O láparo cabileiro en Radio 4).

DA UNIVERSIDADE Á ESCOLA

A Universidade Popular de Vigo recupera a
súa denominación histórica e transfórmase
nunha Escola de Artes e Oficios
26- Febreiro -2003

Logo de 118 anos de actividade a antiga Escola de Artes de Oficios
de Vigo emprende unha nova xeira e recupera o seu nome orixinal
logo de ser, durante os últimos vinte anos, a Universidade Popular
da cidade. Cun edificio renovado e consolidando o ensino de
materias como a música tradicional afronta un futuro cheo de
incógnitas.
En 1885 a Sociedade de Socorros Mutuos La Cooperativa organizaba en Vigo
unha Escola de Artes y Oficios que dese educación a colectivos
desfavorecidos, especialmente obreiros e mulleres, que daquela carecían de
medios para optaren a educación. Cinco anos despois o filántropo García
Barbón encargáballe ao arquitecto Pacewicz o deseño dun local que acollese
estas actividades e que se acabaría convertendo nun dos edificios
emblemáticos da cidade. Barbón puxo como condicións para a cesión do local
que o Concello se encargase da xestión do edificio e que o ensino que alí se
impartise fose gratuíto.
Unha axuda para aprender
A orientación do centro era, coma o doutras institucións semellantes,
eminentemente práctica, e unía a aprendizaxe de oficios para os homes coa
formación artística para mulleres, consonte o espírito da época. Ademais de
dotar a escola dun edificio, García Barbón tamén doou unha biblioteca de
máis de cinco mil volumes e que aínda hoxe posúa unha grande importancia.
A intención benéfica con que foi creada a Escola continuou ata ben entrado o
século XX. Durante o Franquismo cando o proxecto sufriu as súas primeiras
modificacións importantes coa intención de axeitar o seu plan de estudios aos
vixentes no ensino regrado.
Universidade Popular
A finais dos anos setenta o concello decidiu aproveitar o centro e revitalizalo
converténdoo nunha Universidade Popular, imitando a iniciativa pioneira de
Xixón. Nos seguintes de anos poríanse en marcha neste recinto iniciativas
orientadas cara ás novas tecnoloxías, impartindo clases de informática ou do
polo entón nacente vídeo a xente nova e adultos que queren mellorar a súa
formación. A adopción deste sistema fixo que o centro se constituíse como un

organismo autónomo do Concello de Vigo para garantir a súa independencia
e dar representación ao alumnado nos órganos de goberno. Pouco a pouco
fóronse consolidando ciclos de formación dedicados ao téxtil, as artes
gráficas, a xoiería, o coiro ou o talladura de madeira entre moitos outros.
Ademais dos oficios, o centro tamén atendeu especialmente a formación en
idiomas, impartindo clases de galego, inglés e español cun notable éxito de
asistencia. Nos últimos anos o centro chegou a mobilizar ata dous mil
alumnos, sen abandonar nunca a súa filosofía de ensino gratuíto.
A importancia da música
Aínda que materias coma a gaita estaban incluídas no programa da
Universidade Popular desde finais dos anos oitenta, é en 1996 cando comeza
a súa andaina no centro o Conservatorio de Música Tradicional. Dirixido por
Rodrigo Romaní era este un centro pioneiro que xuntaba as diferentes
materias dedicadas á música na Universidade e engadía nocións teóricas e
históricas ao ensino de diferentes instrumentos. Un exemplo que sería
seguido con posterioridade por centros coma o Conservatorio de Música
Tradicional e Folque de Lalín. Dentro do conservatorio continuaron tamén os
obradoiros de construcción de instrumentos tradicionais e antigos e a estes
engadíronse o de música moderna, que amosaba como traballar con
sintetizadores, computadoras e sistemas de gravación.
Gaitas da Universidade
Dos cursos de gaita da Universidade Popular saíu en 1984 a Banda de Gaitas
Xarabal, que procurou integrar no seu seo todo tipo de instrumentos, de xeito
que a formación ten contado con timbais, bongós, sintetizadores ou guitarras.
Esta diversidade xustifícase tamén pola necesidade de crear, segundo os
impulsores da banda, “novas formas de percusión que satisfagan as
necesidades destas formacións”. Os instrumentos que empregan foron
construídos na súa maioría nos obradoiros da propia Universidade Popular. O
grupo xa editou un disco e no seu seo naceu ademais un “Grupo Didáctico de
Instrumentos musicais Populares Galegos" que organiza concertos didácticos
para explicar as bases da nosa música tradicional en centros de ensino e
asociacións veciñais.
De novo á escola
En xaneiro de 2002 o emblemático edificio da Universidade Popular abría as
súas portas logo de permanecer pechado tres anos por importantes obras de
reparación. Unha praga de térmites debilitara a antiga estructura do centro e
obrigara a tomar medidas urxentes para evitar o seu derrubamento. Salvado o
centro, os alumnos voltaron ás aulas con algunhas incidencias coma a caída
de dúas lámpadas ao pouco da inauguración, o que obrigou a suspender as
clases varios días. Un ano despois, xa normalizada a situación, o Concello de
Vigo levou a pleno a iniciativa que de o centro recuperase o seu antigo nome

de Escola de Artes e Oficios. Segundo a xunta rectora do centro, promotora do
debate, o funcionamento interno da Universidade Popular nunca se axeitou
ao doutras entidades homónimas existentes no Estado, e xa no 2002 saíu da
Federación Española de Universidades Populares. Ao ser apoiada a decisión
polo Goberno, o centro pasa a chamarse Escola de Artes de Oficios, e terá que
axeitar o seu programa ás directrices marcadas desde o Ministerio de
Educación para este tipo de centros, aínda que a directiva sinala que xa na
actualidade as actividades axéitanse ao que vén sendo habitual nestes casos.

O ÚLTIMO CARRETE

Morre Manuel Ferrol, o fotógrafo que
plasmou a emigración
5- Marzo -2003

Viviu entre a vida e a morte, porque como fillo do fareiro que era,
viu chegar á costa os cadáveres dos mariñeiros que os seus pais
amortallaban. Manuel Ferrol (Cabo Vilán 1923, A Coruña, 2003)
ollou cara ao mundo a través da fiestra do seu obxectivo e
deixouno gravado para sempre. Fotografou a dor e o drama da
emigración, que o converteron non só en testemuño senón en
símbolo dun movemento social.
O de Manuel Ferrol coa fotografía foi unha relación perpetua, que o
enganchou desde o primeiro día que tirou unha foto. Naceu en Cabo Vilán
pero era coruñés de adopción, onde estudiou Náutica. Coñeceu o oficio a
través do fotógrafo Juan Castuera a principios dos 50 e, desde entón, non
volveu soltar unha cámara. Pero Ferrol foi moito máis ca un fotógrafo.
Manuel López, director da revista “Foto” que o coñeceu persoalmente di del
que “era un home volcánico, porque era un torrente de ideas, quedouse coa
desilusión de non ser inventor técnico porque lle gustaba moito facer apaños”.
E ese perfil inquieto reflíctese nunha vida axitada e con moitos cambios. Con
só 27 anos montou o seu primeiro taller en Betanzos e as instantáneas coas
que foi gañando a vida sucedéronse unhas ás outras. Eran as épocas dos
“retratos de nenos, de adultos....”, fotografías de estudio totalmente rutineiras
que o propio Ferrol recordou no texto que escribiu para o catálogo da
exposición “Vivencias” organizada pola Deputación Provincial da Coruña. De
Betanzos trasladouse outra vez á Coruña, onde fixaría a súa residencia. Só uns
anos despois foi contratado pola Mariña de Guerra americana para rodar un
documental da súa estadía en Ferrol. Foi daquela cando recibiu o premio da
Asociación de Artistas, co que a súa carreira se ía consolidando pouco a
pouco. É un dos poucos recoñecementos que o artista tivo en vida (en 1999
recibiu da Deputación Provincial o galardón como fotógrafo histórico).
Un punto de inflexión
Pero o seu polifacético perfil -traballaba como reporteiro en varias
publicacións (“Gaceta ilustrada”, “Arriba” e “Vida Gallega” entre outras)levouno de novo á Coruña, onde abriría o seu coñecido estudio na famosa
praza de San Nicolás. En 1957 a Comisión Católica da emigración encargoulle
un traballo de rexistro de emigrantes que saían do porto da Coruña para
América.

Un traballo que daría a volta polo mundo enteiro, que o fixo coñecido a nivel
mundial e que o situou nunha elite fotográfica ao lado de nomes tan
emblemáticos como Robert Capa, Cartier Bresson, Seymour... Pero un
traballo importante por varios motivos. Manuel López destaca a
espontaneidade dunhas fotografías nunha época “na que a fotografía que se
estaba a facer en España era oficial, que quere dicir que a posición que
retrataba era a que mandaba como se tiña que facer a foto”. E non só iso,
segundo Manuel López cómpre recordar que “na década dos 50, xusto na
longa noite de pedra, a fotografía que se facía era 100% comercial, o que
quere dicir que se non hai quen pague non fai a foto”.
Pero Manuel Ferrol quixo plasmar o momento da partida dos emigrantes tal e
como foi, coa máxima naturalidade. E tomou as súas fotografías escondendo a
súa cámara no peto, como se levara un meniño no colo. “Así, afirmaba o
director da revista “Foto”, conseguiu unha espontaneidade completamente
innovadora para a época”. Manuel Ferrol afirmou sobre o seu propio traballo
“son coñecido e recoñecido en todo o mundo, pois levoume a recoller máis
adulacións das que se poderían agardar por unha reportaxe”. De feito, do que
si se gababa era de que unha fotografía das súas serviron de inspiración a
Chano Piñeiro para realizar os coñecidos filmes “Sempre Xonxa” e
“Mamasunción”.
No 65 aproveitou unha convocatoria do NO-DO, co que obtivo o seu traballo
fixo como correspondente en Galicia, aínda que non abandonou a fotografía.
No seu traballo como operador, recorda Manuel López, “foi un dos primeiros
en probar un obxectivo que deseñou Juan de la Cierva, era o Dinalens, un
obxectivo cun estabilizador óptico que probou nun helicóptero e que se
empregou en escenas moi movidas para que a imaxe fose máis estable”.
“Sigo a traballar, a min xubilarame o tempo que Deus me queira dar; se pode
traballar adaptándose aos momentos e conservando o mesmo espírito de
sempre” dixo o propio Ferrol no texto “Vivencias”. E xubilouno o seu corazón
por mor dun infarto. Foi incinerado no cemiterio coruñés de Feáns ata o que
se desprazaron amigos e familiares que quixeron despedirse de quen foi o
fotógrafo das despedidas.

A VERDADE SOBRE O GALEGO

O Consello da Cultura Galega desenvolveu un
estudio pioneiro sobre a política lingüística
do país durante os últimos vinte anos
11- Marzo -2003

Vinte anos dun proceso de normalización lingüística dan para
moito. Éxitos e fracasos, mudanzas de orientación, novas
propostas... A Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega
dedicouse os últimos catro anos a analizar este proceso, nun
traballo pioneiro que comeza a ver a luz, “O proceso de
normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)”. En
marzo de 2003 preséntase o primeiro volume, que analiza o
aspecto legal da lingua e a política lingüística desenvolvida neste
tempo.
O Consello da Cultura Galega, cumprindo coas súas atribucións de
investigación e análise, puxo en marcha o Informe de Política Lingüística e
Normalización en Galicia co fin de coñecer e avaliar as iniciativas que se
desenvolveron neste eido durante os últimos vinte anos. A efectividade da
política lingüística, a visión sobre o idioma e a súa implantación en distintos
eidos foron algúns dos temas que se tentou aclarar, coa intención de
conseguir unha análise sistemática da situación da nosa lingua e aventurar
posibles xeitos de mellorar a efectividade destes traballos.
Unha idea
En 1997, Henrique Monteagudo, daquela membro da sección de Lingua do
Consello da Cultura Galega, lanzou a idea de facer un informe sobre a
evolución e os resultados da política lingüística no noso país durante os
últimos 20 anos. Segundo el “ había unha carencia en estudios deste tipo que
transcendesen a cuantificación e fixesen recomendacións apuntando liñas de
mellora”. En 1998 iniciábase o traballo co apoio da Dirección Xeral XXII da
Comisión das Comunidades Europeas, que forneceu unha cuarta parte do
custo total do plan. Constituíuse entón un equipo de traballo no que
participaba Xan Bouzada, Henrique Monteagudo, Anxo Lorenzo, Xosé
Manuel Núñez Seixas, Agustín Fernández Paz e Xesús Costas Abreu. A eles
sumábase como secretaria técnica Susana Mayo, a quen substituiría en 1999
Iolanda Galanes. Este comité dividiu o traballo en seis áreas comandadas por
cada un dos seus membros, e segundo foron xurdindo necesidades íanselle
destinando persoal e recursos.
División

Para abordar un campo tan complexo como a política lingüística decidiuse
comezar polo estudio das leis e das iniciativas políticas sobre lingua. Deste
xeito, a primeira área do estudio, que agora se presenta, analiza a lexislación e
as iniciativas desenvolvidas desde a administración sobre este eido. Esta área,
o marco glotopolítico, contextualiza todas as demais. O seguinte ámbito de
estudio que se decidiu abordar foi o emprego do galego nas administracións
públicas, desde a delegación do goberno e a Xunta ata as administracións,
locais. A penetración do noso idioma na educación, prestándolle unha
especial atención ao ensino infantil e ao primario, foi outro dos sectores que
se decidiu analizar. Finalmente abordouse un sector transversal como é o da
planificación do corpus lingüístico e a difusión do coñecemento do idioma. O
estudio tamén contemplou a situación do galego que se emprega fóra da nosa
comunidade nun capítulo especial.
Un traballo absorbente
A importancia destes recursos foi tal que durante os seguintes catro anos a
Sección de Lingua do Consello da Cultura dedicouse case exclusivamente a
este proxecto, cun orzamento de máis de cento vinte mil euros. Cinco
bolseiros estiveron adscritos ao proxecto durante este período e constituíuse
unha Comisión Técnica do Informe no que participaban especialistas que non
estaban estrictamente vencellados á Sección. Buscando un enfoque
multidisciplinar, ademais das revisións da Comisión Técnica, todos os
contidos debatíanse tamén na Sección de Lingua, coa participación de
editores, xuristas, especialistas en didáctica ou profesores de ensino
secundario. De feito realizáronse mesmo xuntanzas conxuntas entre a Sección
e a Comisión Técnica para debater os contidos. Seguindo con ese enfoque
multidisciplinar, os responsables do traballo contactaron coa empresa
Cidadanía, dedicada a realizar análises sociais. Ademais de elaboraren unha
enquisa para aplicaren ao ensino, os encargados do informe decidiron
recorrer tamén a este equipo para desenvolver o traballo referido á análise
politolóxica.
Métodos
Os métodos de traballo foron moi diferentes para os diferentes apartados en
que se dividiu o Informe. Desde as enquisas (enviadas a 201 centros de ensino
medio e a 315 concellos), ata as análises dos Boletíns Oficiais das provincias,
dos rexistros de entrada dos concellos ou dos orzamentos anuais da
comunidade, pasando polos baleirados de prensa ou as entrevistas
individuais. Alén destes sistemas de prospección social, seguiuse tamén a
técnica Delphi, un sistema de dous cuestionarios que se lles enviaron a
destacados persoeiros dos máis diversos campos da cultura, a política ou a
economía galega. Mentres o primeiro destes cuestionarios era aberto e
solicitaba opinións xerais sobre a situación da lingua, o segundo, elaborado
tendo en conta o anterior, pedía valoracións concretas. Este sistema permitiu

obter un panorama sobre a valoración do noso idioma en diferentes campos.
Kloss en Galicia
Unha das iniciativas pioneiras deste estudio foi a aplicación da Retícula de
Kloss ao caso galego seguindo unha iniciativa de Henrique Monteagudo. Este
sistema, deseñado para analizar o grado de desenvolvemento dunha lingua
minoritaria, baséase nunha gráfica de dous eixes. No horizontal
represéntanse os distintos eidos de coñecemento (neste caso concreto
empregouse a división en máis de 400 campos empregada pola UNESCO) e
no vertical o grao de desenvolvemento de cada un deles segundo o tipo de
material que haxa dispoñible na lingua. Este estudio, aplicado por primeira
vez ao galego, permitiu coñecer os diferentes graos de emprego do idioma.
Material de futuro
O primeiro resultado visible destes catro anos de traballo é o volume “Política
lingüística: Análise e perspectivas”, primeiro da serie “O proceso de
normalización do idioma galego, 1980-2000”. Ademais deste libro e dos
outros tres que se publicarán proximamente, o proxecto deu como resultado
abondoso material de documentación. Por exemplo, un completo Caderno de
prensa que analiza a presencia da lingua en xornais e publicacións
institucionais, sindicais, políticas ou culturais. Tamén se fixo e se mantén a
máis completa base de datos existente sobre a producción didáctica en lingua
galega, que se publicará proximamente. Outra base de datos, en actualización
permanente, recolle todas as iniciativas parlamentarias sobre lingua, e aínda
outra recolle un censo de publicacións periódicas científicas e profesionais.
Tamén queda o cuestionario Delphi e a retícula de Kloss elaborada para este
proxecto. A maior parte deste material pasará a depender do Centro de
Documentación Sociolingüística de Galicia, constituíndo unha importante
base para futuras investigacións sobre lingua.
Conclusións
Unha das conclusións básicas deste estudio é, segundo Henrique
Monteagudo, “a necesidade de estender unha cultura de planificación” non
tanto no referido a medios económicos “senón na creación de estructuras de
apoio e de xente competente, así como dunha dirección coherente”.
Monteagudo sinala tamén que a realización deste estudio tivo influencia na
creación da demanda dun Plan Xeral de Normalización Lingüística. “As
consultas con expertos que se realizaron difundiron a idea de que había
necesidade dunha cultura de planificación”. Haberá que ver os avances nos
vindeiros vinte anos.

¡ADEUS TOBÍO!

A cultura galega despide en Madrid ao
intelectual viveirense Lois Tobío
18- Marzo -2003

Pola súa man pasaron os temas máis importantes que
contribuíron a que a realidade xurídica sexa tal como é hoxe. Foi
redactor do Anteproxecto de Estatuto de Autonomía e do
Anteproxecto de Estatuto da República, fundador do Seminario de
Estudos Galegos. Lois Tobío (Viveiro, 1906-Madrid, 2003) finou
aos 97 anos de idade. Un galeguista e humanista que desenvolveu
unha grande actividade en favor de Galicia que non sempre lle foi
recoñecida.
Lois Tobío é un deses personaxes difíciles de abarcar debido á diversidade e
multitude dos seus traballos. Foi un intelectual comprometido cunha Galicia
que abandonaría moi cedo. Cursou Dereito en Santiago, unha formación que
o axudaría a formar parte dalgúns dos acontecementos políticos máis
importantes para o desenvolvemento do réxime xurídico actual. Na súa época
de estudiante en Compostela formou parte do grupo fundador do Seminario
de Estudos Galegos. As súas brillantes notas (foi premio extraordinario de fin
de carreira) levárono a continuar estudios de Ciencia Política en Berlín.
Xiro á política
En 1931, cando xa tiña unha oposición aprobada en Santiago, marcha a
Madrid para facer o seu doutoramento. A súa vida dá un xiro inesperado ao
ingresar por oposición na carreira diplomática. Foi secretario da embaixada
española en Sofía onde o sorprendeu a guerra civil e onde manifestou seguir
sendo fiel aos postulados da república. Non regresaría definitivamente a
España ata 1938, pero antes xa participara co equipo que redactou o
anteproxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936.
Camiño do exilio
Co exilio iniciou os contactos coas comunidades galegas en América. O seu
primeiro destino foi Nova York onde se atoparía con Castelao e onde iniciaría
unha actividade cultural tendo como base o Centro Galego da cidade. De aí
pasaría á Habana onde na súa breve estadía fundaría a Escola Libre cun
grupo de escritores cubanos entre os que estaban Raúl Roa, Fernando Ortiz,
Portuondo... Pero pronto marcharía á México D.F. onde foi profesor no
Instituto Hispano Mexicano. Na súa época no exilio foi coorganizador e
mentor do I Congreso da Emigración Galega (Bos Aires, 1956) onde foi
responsable da redacción do Manifesto. Despois instalouse en Uruguai, que

foi a súa última estadía en América ata a súa volta a Madrid en 1963.
Tobío tamén foi, como moitos intelectuais da época, xornalista. Oficio co que
fixo innumerables achegas a través de revistas e publicacións periódicas
( “Marcha”, “Imago mundi”, “El día”) nos programas radiofónicos “Galicia
emigrante”, “Sempre en Galicia” e na emisión galega da BBC. Pero tamén foi
un incansable e asiduo participante nas tertulias e nos centros culturais
galegos.
E tamén literato
Pero na axitada vida de Lois Tobío tamén houbo sitio para a literatura, a
investigación e a traducción. Publicou numerosas obras literarias entre as que
destaca “Arredor da saudade” (1954) e, á volta do seu exilio en Madrid,
interesouse pola figura de Diego Sarmiento y Acuña, máis coñecido como o
conde de Gondomar, sobre o que ten publicado un amplo e extenso ensaio co
que obtivo o Pergameo de Honra e Loubanza do Patronato do Pedrón de Ouro
(1984). Arredor da figura do Conde publicou gran cantidade de traballos
como “Catro ensaios sobre o Conde de Gondomar” e “Gondomar e
Galicia” (publicado na revista Grial).
Completa o seu polifacético perfil a súa pertenza ao Consello Asesor do IGADI
(Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) .
Da súa man traduciu numerosas obras, como o “Fausto” do Goethe polo que
recibiu no 2002 o Premio de Traducción Plácido Castro; “Os sonetos a Orfeu”
de Rilke e “Nai coraxe e máis os seus fillos” de Brecht. Foron precisamente
poemas e textos traducidos por el os que se recitaron na súa despedida esta
fin de semana en Madrid. No cemiterio da Almudena estaba representantes
do mundo da cultura entre os que destacaba o escritor e debuxante Isaac Díaz
Pardo que foi o encargado de pronunciar unhas palabras en lembranza dun
dos últimos representantes do renacemento cultural do século XX.
A fotografía pertence ós fondos do Arquivo da Emigración Galega do Consello
da Cultura Galega.

BENVIDO MÍSTER LOMAX

O estadounidense Alan Lomax realizou as
primeiras gravacións de música tradicional
galega a comezos dos anos cincuenta
19- Marzo -2003

No duro inverno de 1952 chegaba a Galicia unha estraña parella. El
era Alan Lomax, un home de arredor de 37 anos, ela Jeanette Bell,
a súa axudante, el estadounidense, ela inglesa. Levaban xa desde o
mes de xuño percorrendo a Península ibérica armados cuns raros
e voluminosos aparellos electrónicos. Vixiados constantemente
pola Garda civil enfrontábanse a malos camiños, hospedábanse en
aldeas sen electricidade e sen auga e sufrían o frío. A súa intención
non era espiar o réxime franquista. Viñan recoller cancións.
Alan Lomax, nacido en 1915 en Texas comezou de moi novo a súa afección
pola música popular. Xa durante os anos trinta acompañou ao seu pai, John
Lomax, nas súas viaxes de recolleita de cancións folk americanas para a
Biblioteca do Congreso. Pouco despois o mozo Alan Lomax comezou pola súa
conta un traballo semellante, percorrendo grande parte de Estados Unidos
para gravar todo tipo de manifestacións musicais populares, desde a música
que se cantaba nas cadeas ata os cantos de escravos transmitidos de xeración
en xeración. No seu afán por difundir este legado, Lomax desenvolveu
traballos que ían desde a propia gravación e colleita ata as tarefas de
productor, musicólogo e mesmo de locutor radiofónico. Co tempo, as súas
viaxes fóronse internacionalizando, nos anos cincuenta ampliou o seu traballo
a zonas coma Irlanda, Escocia ou Inglaterra e foi un dos pioneiros na
recuperación do folclore musical das Illas Británicas.
Escoitar a España
En 1952 a compañía Columbia infórmao de que para publicar os seus
traballos precisarían unha gravación de música española. “Así que,
tragándome a miña aversión por El Caudillo e as súas obras”, sinala Lomax
no seu diario, “apunteime a un congreso sobre folclore na illa de Mallorca coa
esperanza de atopar un editor español. O profesor que impartía a conferencia
era un refuxiado nazi (...) e estaba a cargo da investigación en música popular
no Instituto de Estudios Avanzados [CSIC] [en Barcelona]. Fíxome saber que
persoalmente se encargaría de que ningún musicólogo español me axudase.
Tamén me suxeriu que marchase de España". E así comezou o periplo
español. Sen axuda oficial, as forzas de seguridade seguían fielmente os pasos
do estudioso. "A terrible Garda civil, de sombreiro negro, tíñame nas súas
listas -nunca saberei por que nunca me arrestaron-. Pero aparentemente,

sempre sabían onde andaba eu”. A pesar das dificultades, sendo unha das
maiores o traslado do equipo de gravación, Lomax e Jeanette percorreron
Aragón, Asturias, Baleares, Euskadi, Andalucía e, co comezo do inverno,
especialmente duro naquel ano, chegaron a Galicia.
Da música á realidade
A viaxe que realizou Lomax por España e por Galicia foi fundamental,
segundo Judith Cohen, para o desenvolvemento do sistema musicométrico,
co que o musicólogo clasificaba as músicas populares segundo a súa
complexidade, a lonxitude dos intervalos musicais, o seu grado de repetición
ou a intensidade. Con esta clasificación, Lomax establecía unha
categorización das músicas populares e púñaas en relación co
desenvolvemento dunha cultura, seguindo os postulados da antropoloxía
evolucionista. O sistema de clasificación de Lomax foi seriamente criticado ao
estar esta teoría antropolóxica amplamente superada. Sen embargo, para
Judith Cohen “o importante deste sistema é que obrigou aos musicólogos a
pensar nestas cousas. Estivesen de acordo ou non, tanto tiña, sen comprobar
o sistema tampouco podía saber se estaban de acordo ou non. Hoxe unha das
primeiras cousas que aprendes en musicoloxía é este sistema, e tes que
probalo e ver se funciona”. A influencia desta viaxe vese, segundo Cohen en
detalles coma que “no diario da súa viaxe Lomax comenta moito, en Galicia
concretamente, o contraste entre a pobreza e a fame e o xeito de cantar. E ao
mellor iso si o levou a pensar moito na relación entre a vida cotiá e a música
dunha cultura”.
Inverno en Galicia
Unha vez no noso país, e logo de contactar co Museo de Pontevedra e outros
coñecedores da nosa tradición musical, comezou un periplo que o levaría por
once localidades: A Coruña, Corcubión, Fisterra, Pontevedra, Soutoxustre, O
Hío, A Canizo, Ourense, Avión, Ribadavia e Solveira. En todos estes lugares,
Lomax rexistrou, coa súa pesada gravadora, todo tipo de manifestacións
musicais populares no seu sentido máis amplo. Segundo sinala Judith Cohen,
musicóloga canadense que estudiou da obra de Lomax, “o enfoque era o que
el chamaba a `música do pobo´ . Por iso era moi amplo, para nada lles ía
dicir, `isto non conta, non ten valor´. Interesáballe sobre todo o tradicional,
pero non rexeitaba nada”. Deste xeito, as súas gravacións amósannos pezas
especialmente orixinais e recollen nalgúns casos cancións moi coñecidas
aínda hoxe. Neste traballo quedaron fóra aspectos fundamentais da nosa
tradición musical coma o pandeiro cadrado ou a zanfona.
A importancia
O aspecto máis importante do material recollido por Lomax hai máis de
medio século é que se trata da gravación máis antiga da nosa tradición
melódica realizada cun criterio musicolóxico. A acelerada desaparición do

modo de vida tradicional impediu que se puidesen rexistrar de novo no seu
contexto cantos de traballo coma os dos afiadores ou os dos canteiros,
recollidos por Lomax. Agás catro temas gravados nas Illas Baleares polo
grupo profesional Cuarteto de Coruña, todos os demais temas galegos
recolléronse no noso país coa colaboración espontánea da xente. Un caso
destacado é o da “Canción e Canteiros”, en que estes traballadores retomaron
a súa tarefa despois da xornada para que o americano os puidese gravar, xa
que nunha toma realizada fóra do labor non conseguían enfiar o tema,
pensado para cantar mentres se traballaba.
Os discos
O resultado material desta viaxe foi o volume catro da colección World
Library of Folk and Primitive Music, que incluía seis temas galegos. Con
posterioridade, no ano 2001 vía a luz “The Spanish Recordings: Galicia”, un
álbum realizado coa colaboración de Judith Cohen e do galego Luís Costa, que
recollía trinta dos temas gravados durante a viaxe de Lomax en Galicia.
Ademais das cancións dos canteiros, afiadores ou arrieiros, o disco recolle
panxoliñas, coplas e mesmo un romance en español. Por outra banda, a
variedade instrumental vai desde as pandeiretas e as gaitas aos chifres. O
disco presentábase hai agora un ano en Ribadavia, recuperando para o noso
patrimonio as gravacións desenvolvidas no inverno de hai cincuenta anos. Na
portada, cumprindo o desexo que Lomax expresara nunha carta, a foto dun
afiador que tamén abre a recompilación e que impresionou gratamente ao
americano. Este mesmo ano, Judith Cohen visita de novo o noso país para
analizar, no ciclo “Recompilación de materiais de campo na música
tradicional” o sistema de traballo de Lomax. Fixeron falta estes cincuenta
anos para que se comezase a recoñecer o traballo deste americano ao que a
Garda civil non deixaba tranquilo e que faleceu aínda en xullo do 2002 na súa
casa de Florida.

O RETORNO DO MILLO ESCURO

A recuperación do millo corvo, en Meiro, é o
eixe de toda unha serie de actividades
educativas e culturais no Morrazo
23- Marzo -2003

Recuperar unha variedade case extinta dun cultivo é unha
actividade que pode transcender en moito o ámbito puramente
ecolóxico. A Asociación Sociocultural, Deportiva e Xuvenil de
Meiro (Bueu) está a loitar para que non se perda o millo corvo, e
ao mesmo tempo, ensínalles aos escolares da zona os xeitos de
traballo e de vida na sociedade tradicional.
Cara a 1618 comezaba a implantarse o cultivo do millo na zona do Morrazo.
Ademais do millo que coñecemos actualmente, existía unha variedade menos
valorada que se cultivaba en terreos de pouca calidade. Era o millo corvo, así
coñecido pola cor escura e o pouco tamaño dos seus grans. Esta planta
empregábase como barreira para protexer outros cultivos pola súa resistencia,
plantándoa entre as zonas boscosas e as leiras propiamente ditas. Pouco a
pouco a variedade máis común do millo foise impondo, e a mellora nas
técnicas desbotaron este cultivo ata a súa case total desaparición.
Retorno corvo
Catro séculos despois, o millo corvo rexorde na parroquia de Meiro, en Bueu.
En 1997 nacía a Asociación Sociocultural Deportiva e Xuvenil de Meiro, co
obxectivo de recuperar a etnografía, gastronomía e cultura do país. Como
unha das súas primeiras actividades, hai cinco anos puxo en marcha a
iniciativa de recuperar o millo corvo na zona. A súa intención non era tirar
rendemento económico da iniciativa, senón aproveitala como eixe dunha
serie de actividades educativas, lúdicas e culturais sobre a nosa sociedade
tradicional. Deste xeito, comezaron a reconstruír o ciclo completo do millo,
desde a preparación do terreo ata a elaboración dos alimentos, buscando a
implicación de colexios, empresas e institucións no proxecto, con grande
éxito. Os cento vintecinco socios do colectivo contan coa colaboración de
escolares e veciños da zona no desenvolvemento das súas actividades.
O ano do millo
Para coñecer os pormenores do cultivo, os membros da asociación recorreron
aos máis vellos do lugar, que aínda lembraban cómo e cándo se desenvolvían
as diferentes tarefas, e deste xeito reconstruíron o ciclo do millo. Os traballos
comezan en abril coa preparación do terreo, dúas leiras cos sonoros nomes de
Casalgordo ou Agrosouto, cedidas polos veciños. Logo da estercadura, a

comezos de maio empezou a sementeira, coa colaboración dunha parella de
bois e cun arado tradicional. Cando as plantas teñen xa uns dez centímetros
de altura realízase unha cava, retirando as herbas que medran arredor de
cada exemplar. Despois retíranse os milleiros máis medrados para facilitar o
crecemento dos demais e durante o verán realízase a rega, limpando carreiros
e as canles de rego que están maioritariamente en desuso. Tamén por esta
época córtase o pendón (parte superior da planta) para evitar que o vento o
tronce. Hai que agardar a outubro para facer a colleita, primeiro realizando a
corta e despois facendo os palleiros en que se deixa secar o millo durante
unha semana. Despois esfóllase, deixando as mazarocas limpas e lévase ao
hórreo, onde quedará grande parte do inverno ata que a comezos de marzo se
inicia o debullo, extraendo os grans manualmente e en grupo, como se facía
tradicionalmente. Para facer a fariña recórrese, como non, ao Muíño da Presa,
dos de toda a vida, que funciona ininterrompidamente durante vintecatro
horas. Un día enteiro en que, ademais de fariña, tamén se fai unha boa festa
con recuperación e cantigas e historias. Este muíño, tamén de propiedade
privada, foi rehabilitado polo concello con fins turísticos, e en 1997 foi
amañado por dos membros da asociación co fin de preparalo para moer.
A comer
Logo de ter a fariña iníciase axiña o amasado e a elaboración dos productos
que centrarán o encontro anual de degustación do millo corvo. Pan, normal
ou con pasas e noces, empanadas, bicas, tortas e bolos do pote son os
alimentos máis destacados que se preparan co millo corvo e que se consomen
na festa que a asociación organiza a finais de marzo, con grande éxito de
público “a xente sorpréndese co sabor e coa cor” sinala Victoria Martínez,
presidenta da asociación. Ademais da utilidade alimentaria amosan tamén
outras posibilidades do millo, como é a fabricación de xoguetes e de cestos a
partir das follas da planta. Na festa cóidase a vertente cultural ademais da
gastronómica, e xa é común que se convide un escritor para que faga o
pregón. Se en anos anteriores participaron no evento escritores como Vázquez
Pintor ou Xavier Castro, no 2003 é Xosé Luís Méndez Ferrín quen lle dá ton
literario ao encontro. Neste quinto encontro degustación, que se celebra o
trinta de maio, presentarase ao público tamén o segundo número da revista
“A lingua do corvo”, unha publicación que recolle artigos sobre arqueoloxía,
toponimia, etnografía e obras de creación literaria.
Ensinar polo millo
Durante todo o proceso de cultivo, elaboración de fariña e preparación de
alimentos, escolares de todo o Morrazo visitan Meiro para coñecer de cerca
este xeito de traballo e mesmo axudar con algunhas tarefas. Desde a
asociación realizaron unha unidade didáctica centrada no millo corvo que lles
amosa aos alumnos cómo funciona un muíño, as utilidades das diferentes
partes do millo na sociedade tradicional, as ferramentas que se empregan en

todo o proceso, a utilización de recursos naturais para a actividade humana e
mesmo os oficios que existían vinculados a este cultivo. Segundo Victoria
Martínez, “intentamos transmitir ese amor pola natureza que había antes e un
anaquiño da nosa identidade”.
Os problemas
Non todos comprenden a importancia do labor que desenvolve a asociación
de Meiro. É o caso dos xabarís da zona, que estragaron a terceira parte da
colleita sen que os métodos empregados pola asociación (tamén tradicionais:
levar candeas, pasear cans pola zona) conseguisen escorrentalos. Esta
diminución da producción provocou que a asociación tivese que mercarlles
millo aos escasos veciños da aldea que aínda o cultivan e diminuír a cantidade
de pan que se elabora ao tempo que incrementaban a producción de
empanadas, que requiren menos cantidade de masa. Ademais dos xabarís
desde a asociación lamentan o escaso apoio recibido desde a Administración,
especialmente á hora de tomar medidas para protexer a colleita destes
animais. Aínda que desde a asociación se esforzan por autofinanciar cada
actividade mediante a venda de camisetas, postais ou da propia revista, e
contan co apoio de diferentes comercios e industrias da zona, lamentan a
escaseza de subvencións que recibe o seu proxecto, aínda que desde o
Concello aseguraron que o seu apoio económico cada ano vai a máis.
Outras actividades
Ademais da recuperación do millo corvo, a A.S.C.D.X. de Meiro desenvolve
desde a súa fundación actividades coma un belén tradicional durante o Nadal,
obradoiros de receitas populares de Entroido, rutas naturais e culturais polo
Morrazo ou magostos. Tamén organizan, a comezos de xuño, o festival folkrock coñecido como Rural Rock, no que participan grupos da zona
interpretando diferentes estilos musicais. En setembro organizan unha
concentración de bicicletas e un percorrido polos concellos do Morrazo. E
durante todo o ano, actividades como ximnasia, cociña, cursos de poda, ciclos
de cine ou obradoiros de cestería, todas elas cun grande éxito de
participación.
O millo de mañá
Desde a A.S.C.D.X. de Meiro teñen como principal obxectivo que a
recuperación do millo continúe medrando, “a nosa idea é que cada ano vaia a
máis a festa”. A medio prazo queren incrementar a producción do millo para
conseguir introducilo no mercado durante todo o ano e situalo coma unha
materia prima máis á hora de facer productos alimenticios. A maiores, tamén
traballan na recuperación da arquitectura popular da zona, e pensan en
restaurar hórreos, muíños e casas de labranza.

O EXILIO FINAL DE MARUXA SEOANE

Falece Maruxa Fernández, viúva de Luís
Seoane e unha das máis firmes valedoras da
obra do seu home
26- Marzo -2003

Morreu agardando maio. Na cama do hospital e durante a súa
última tarde, Maruxa Fernández insistía en que quería vivir para
ver a inauguración da nova sede da Fundación Luís Seoane, un
proxecto en que viña traballando nos últimos anos. Ademais de
compañeira do pintor, Maruxa Fernández desenvolveu un
intensísimo labor a prol da difusión da obra do seu home, e
relacionouse con todo o mundo da cultura galega do último medio
século.
Maruxa Elvira Fernández López, nacida en 1912, iniciou o seu noivado co seu
curmán Luís Seoane pouco antes da Guerra Civil, aínda que xa desde moi
nenos escribíanse cartas. Cando o pintor se exiliou en Bos Aires, celebraron a
distancia un casamento por poderes (obrigados pola nai de Maruxa), antes de
que ela se embarcase cara a Arxentina seguindo os pasos do seu namorado.
Alá realizaron un novo casamento, xa presencial, para que ela puidese entrar
no país e iniciaron unha vida en común en que a arte e a militancia galeguista
estaba intimamente unidas. A súa presencia ao carón do pintor fixo que
Maruxa coñecese toda a intelectualidade da época e que presenciase e
colaborase nalgunhas das principais iniciativas da cultura galega no exilio,
coma o Laboratorio de Formas de Galicia, a editorial Citania, o programa
radiofónico “Galicia Emigrante” ou Sargadelos, entre moitas outras.
Axuda á creación
Desde 1963 a vida do matrimonio desenvolveuse ás dúas beiras do Atlántico,
alternando estadías en Galicia en Bos Aires. Sería no noso país onde
sorprendería a morte ao pintor en 1979. A partir de entón Maruxa pasou a
ocupar un primeiro plano por dereito propio. Incansable, organizou
abondosas exposicións tanto en Galicia como en Bos Aires ou noutros países.
Ademais, coordinou a doazón de obras do seu home a unha grande cantidade
de museos, tanto en Arxentina como en Galicia e participou en numerosos
actos culturais contando co respecto e o apoio da intelectualidade galeguista
do país. Xa desde antes, Maruxa colaboraba directamente nas tarefas de
creación artística do seu home, encargándose persoalmente de adquirir o
material e de montar os lenzos para os cadros e mesmo pulía as madeiras
para as esculturas que realizaba o pintor. Todo isto sendo perfectamente
consciente das súas concepcións artísticas e da importancia que o seu traballo

tiña para o país.
Escribir
Ademais de colaborar no traballo do seu home, Maruxa foi tamén responsable
dunha traducción ao castelán do libro “Catalina de Houlihan. Folk-Drama por
W.B. Yeats”, e realizou unha páxina semanal entre 1954 e 1958 na revista
“Galicia emigrante”. Tamén escribiu abondosos artigos e recensións sobre a
obra do seu home e participou na edición de obras sobre el realizando
prólogos ou mesmo no deseño das capas, como é o caso da edición póstuma
de “O irlandés astrólogo”. O seu último traballo neste sentido foi preparar
unha edición anotada do ensaio “Anotaciones sobre la creación artística”.
A fundación
O seu empeño por crear unha fundación que recollese e difundise o traballo
do seu home viuse cumprido en 1996, cando asinou un convenio co Concello
da Coruña polo que este organismo se comprometía a apoiar a institución e
ela cedía un legado de douscentos óleos e a totalidade da obra gráfica deste
artista internacional, a canda libros, documentos e obxectos persoais de
Seoane. Desde entón, o empeño de Maruxa, convertida xa en presidenta da
Fundación, era a construcción dunha sede axeitada para a entidade, xa que o
local provisional que ocupaba na rúa Durán Loriga non daba para albergar a
obra do autor. Diversos problemas foron adiando a posta en marcha deste
novo edificio. As dificultades foron moitas, e segundo ela mesma contaba,
“díxenlles aos do concello que ía tomar un veleno, que tirasen as miñas cinzas
e puxesen enriba, dunha vez, a primeira pedra da Fundación Luís Seoane”.
O novo centro
Finalmente, foi en xaneiro do 2002 cando se puxo en marcha a primeira
pedra do novo centro. O antigo cartel de Macanaz na Coruña está desde entón
sufrindo abondosas obras de rehabilitación que darán nunha área e
exposición permanente de seiscentos metros cadrados que collerán cen
lenzos, cincuenta gravados e outros tantos debuxos. Ademais, haberá unha
sala de douscentos cincuenta metros cadrados máis dispoñibles para
exposicións temporais, unha sala de proxeccións e unha biblioteca que
acollerá máis de quince mil volumes entre os que estarán os máis de tres mil
libros da colección do artista. A inauguración, prevista para maio, era a maior
ilusión da falecida.
A última mostra
A comezos do ano 2003 Maruxa volvía estar de actualidade ao inaugurarse
unha mostra na súa honra que recollía a colección de acuarelas de Seoane,
corenta lenzos que a propia viúva se encargou de enmarcar e preparar, como
a mellor coñecedora da obra do seu home, antes de doalas. Coincidía esta

mostra co aniversario da homenaxeada, que facía noventa e un anos
manifestando o seu desexo de participar nas mobilizacións convocadas pola
plataformas Nunca Máis e Contra a Burla Negra na praia do Orzán.
Primeiras reaccións
A recente morte de Maruxa Fernández provocou xa as primeiras reaccións no
mundo cultural galego, e moitos dos seus membros achegáronse ó tanatorio
onde ten lugar o velorio. Entre outros, Isaac Díaz Pardo, vello amigo do
matrimonio, lembraba que “foi a compañeira ideal e tivo un mérito
excepcional, porque o seguiu a todas partes. Ela atendeu aos seus amigos de
forma excepcional, tanto que moitos amigos de Bos Aires facían bromas con
que parte do éxito de Luís Seoane se debía ás tortillas de Maruxa”. Pola súa
banda, Alberto González-Alegre, director da fundación, lembrou que o
traballo de Maruxa “foi crucial para que se constituíse a fundación” e pensa
que “chegou ao final con moita alegría, por ver que a figura do seu home crece
cada vez máis”. Rafael Squirru, no seu libro “ Luis Seoane. (Estudio críticobiográfico)” sinalaba xa que o de Seoane e Maruxa “é un deses raros casos nos
que home e muller alcanzan a formar un todo”. Un todo que agora se volve
unir.

NA CASA TAMÉN SE APRENDE

"Preescolar na casa" orienta os pais do rural
galego na educación dos seus fillos pequenos
desde hai vinteseis anos
19- Maio -2003

Hai xa vinteseis anos Antón Gandoy, un cura que participaba nas
actividades de Cáritas, puña en marcha "Preescolar na casa", un
programa para axudarlles aos país do rural galego a educaren os
seus nenos nos primeiros anos de vida. As dificultades para dispor
de centros de preescolar en grande parte do país e o atraso escolar
que iso provoca é un problema que continúa vivo a comezos do
século XXI, e contra el continúa a loitar a organización nacida do
proxecto do padre Gandoy, con presencia na radio e na televisión.
Era un neno que aprendeu a ler cos seus pais na casa da aldea antes de
chegarlle a idade de ir á escola. Co tempo ese neno chegaría a cura e
decataríase do atraso que sufrían os nenos do rural no ensino primario ao
chegaren a escola sen unhas bases educativas previas. En 1977, Antonio
Gandoy púxose a traballar coa idea de remediar iso. Convenceu a dous amigos
para que se sumasen ao seu proxecto, e foi chamando de porta en porta para
conseguir apoios e levar a educación preescolar ao rural do noso país. A base
de esforzo chegou ata o Ministerio de Educación e conseguiu convencer aló de
que facían falla mestres para traballaren no seu proxecto. Luisa Rei, unha das
orientadoras que actualmente traballan en “Preescolar na casa”, conta que
“Cando Antón dicía que había que facer isto, moita xente respondíalle que os
pais non eran capaces. Outros dicíanlle que non tiñan tempo, e unha soa
persoa díxolle ‘iso foi o que fixeron os meus pais comigo’. E sobre esa persoa
foi sobre a que se foi apoiando para convencer a xente”.
Un fillo que medra
Pouco a pouco “Preescolar na casa” foi crecendo coma un grupo dentro da
organización Cáritas Diocesana. Tanto creceu que, finalmente,
independizouse da casa nai. “O proxecto foi medrando e tiña xa unha
estructura suficiente para constituírse como fundación. É o mesmo proceso
que un fillo que chegada unha idade precisa independizarse”, apunta Luísa
Rei. Deste xeito, coincidindo coa celebración dos vintecinco anos do proxecto,
“Preescolar na casa” constituíase como Fundación, tamén no mesmo ano en
que morría o seu fundador, o padre Antonio Gandoy. No padroado desta
entidade continúan representantes de Cáritas, canda membros da
universidade e varios dos educadores que botaron a andar o proxecto. O seu
financiamento é fundamentalmente público. Diversos convenios coa Xunta de

Galicia, con concellos ou mesmo co Goberno Central fornecen de cartos ao
colectivo. “Parte dos fondos chégannos da Declaración da Renda IRPF, do que
se recada de quen marca a cela ‘outros fins de interese social’”, sinala Luísa.
Cifras
O Ministerio de Educación primeiro e máis tarde a Consellería de Educación
ceden desde hai anos vintedous mestres en comisión de servicios para que
traballen no programa. A eles súmanse outras corenta persoas que traballan
por toda Galicia, e aínda unha boa cantidade de persoas que colaboran
voluntariamente no proxecto en función das súas posibilidades, segundo
Luísa “hai desde mestres xubilados que fan grupos, igual que os que están
contratados, ata xente que pasa unhas hora cada mes e axuda a preparar
temas”. É este pequeno grupo o que no curso 2002-2003 está a traballar coas
4500 familias que colaboran desde a casa coa educación dos seus pequenos.
Nos últimos vintecinco anos foron máis de 40.000 familias as que
participaron nalgún intre en “Preescolar na casa”, aínda que “é difícil de
cuantificar pola diferente implicación no programa”.
O traballo
Preescolar na casa funciona fundamente a base de xuntanzas quincenais en
que se encontran pais e fillos dunha mesma zona. Nestes encontros, cunha
media de catro ou cinco familias e de arredor de dúas horas de duración,
analízanse as actividades desenvolvidas na casa, fanse novas propostas,
preséntanse novos materiais didácticos, xógase e discútese sobre temas e
dúbidas que lles poidan interesar aos pais. Ademais destas xuntanzas, os
equipos de orientadores realizan visitas periódicas ás distintas familias, e a
fundación distribúe entre as familias participantes a súa revista bimensual
(que a altura de maio do 2003 vai polo número 129) e dos cadernos que edita
para tratar cuestións concretas da educación dos cativos. Tamén hai a
disposición dos pais unha ludoteca e unha biblioteca, ademais dunha web. E
todo de xeito completamente gratuíto.
Preescolar nas ondas
A importancia de empregar os medios de comunicación para apoiar o traballo
de educación nas familias estivo clara para o promotores de “Preescolar na
casa” desde o comezo do programa. En 1981 comezou en Radio Nacional de
España–Galicia un programa de apoio á iniciativa, que segue a emitirse dúas
veces por semana. A esta cadea sumáronse emisoras comarcais coma Radio
Principal-Cadea Ser de Vilalba e Monforte ou a Radio Municipal de Quiroga.
Sen embargo, “Preescolar na casa” comezou a ser coñecido por todos os
galegos cando en 1990 a Televisión de Galicia comezou a emitir un programa
con este nome que continúa en antena e que amosa as actividades que
realizan diferentes familias.

Mudar cos tempos
Precisamente a maior incidencia dos medios de comunicación de masa no
rural foi un dos motivos que levou a “Preescolar na casa” a mudar a súa
orientación no último cuarto de século. “Desde que empezou o proxecto
mudaron moitas cousas en Galicia. Agora hai televisión en todas as casas, en
moitas hai outros medios de acceso a información, é máis fácil levar os nenos
ao cine e ás cidades, os pais teñen máis tempo libre dos traballos do campo...
Antes os nenos de cinco anos do rural non coñecían as ceras, agora todos
teñen acceso a elas. Agora as familias ofrecen xa o que ofertabamos nós, e son
máis conscientes da súa importancia na educación dos fillos”, apunta Lucía.
Segundo resume Ermitas Fernández, coordinadora do proxecto, o que se
pretende é “formar pais capaces de axudar aos seus fillos para que se
desenvolvan física e psiquicamente sans, afectiva e emocionalmente
equilibrados e intelectual e creativamente competentes”.
Exportar a educación
O éxito que foi acadando a iniciativa motivou que en territorios achegados ao
noso país, e cunha problemática semellante, se puxesen a andar proxectos
que imitaban o galego. Segundo lembra Luísa, “houbo un preescolar
itinerante en Asturias que decaeu e que agora quere rexurdir, tamén se puxo
en marcha un por Castela. Ademais, hai tres anos houbo uns compañeiros que
estiveron en Ecuador dando un curso a profesionais da educación para
instauralo alí, e está a ter moito éxito”.
Abrindo o campo
Con esta mudanza de orientación tamén se produciu unha ampliación de
obxectivos, e “Preescolar na casa” iniciou traballo nalgunha vilas e cidades do
país. “As cidades dan outras posibilidades e as familias tamén teñen unha
dificultades distintas das do rural. Téntanse facer encontros máis no estilo de
escolas de pais, conferencias e foros de debate máis abertos nos que
participan diferentes familias”. A perspectiva de futuro é fundamentalmente
continuar por este camiño e incrementar a presencia nas cidades. A pesar da
envergadura que acadou a proposta desde o seu nacemento, Luísa teno claro,
“se houbese máis xente, faríanse máis cousas”.

NA BUSCA DA CONCORDIA

A Real Academia Galega aproba a reforma da
normativa da lingua galega
14- Xullo -2003

A Real Academia Galega aprobou as polémicas modificacións da
normativa oficial do galego. O obxectivo, unificar dúas posturas: a
que defendía a normativa promovida polo Instituto da Lingua
Galega e a coñecida como de “mínimos”, empregada por diferentes
entidades asociativas. O resultado son lixeiras modificacións
xurdidas do consenso entre partes e que recollen en esencia o
documento rexeitado pola mesma RAG o ano pasado.
Xosé Ramón Barreiro, presidente da Real Academia Galega (RAG), indicou na
rolda posterior ao acordo tomado polos membros da institución: “os cambios
están avalados e son cuestións asumidas xa pola xente, de xeito que podemos
dicir que estamos ante a mesma normativa”. Así remataba na rúa Tabernas da
Coruña, a sede da Real Academia Galega, un proceso polémico de cambio da
normativa oficial do noso idioma. Tres cuartas partes dos académicos
asistentes aprobaban a reforma. Agora queda pendente de ser ratificado polo
Consello da Xunta de Galicia para que sexa oficial.
“O idioma galego segue sendo o mesmo”
Para o Presidente da Real Academia Galega, os cambios “están avalados e son
cuestións asumidas xa pola xente, de xeito que podemos dicir que estamos
ante a mesma normativa”. Houbo discusión no pleno en cada un dos puntos
dos dous documentos que se distribuíron, un resumo e o documento
completo. Barreiro quixo tranquilizar aos sectores máis belixerantes da
opinión pública: “o idioma galego segue sendo o mesmo”.
Os cambios con respecto á normativa vixente son poucos, aínda que
representativos dende un punto de vista simbólico. Admitirase o termo
“Galiza” como nome do país, aínda que só para usos literarios. “Galicia”
seguirá a ser a única denominación oficial. Por outra banda, aumentan as
listas de palabras con sufixacións similares ás do portugués e tamén se
cambian as priorizacións de uso de determinado tipo de terminacións. Por
exemplo, ata agora eran admitidos os sufixos “-ble” e “-bel”, que permitían
resultados como “posible” ou “posíbel”. A normativa actual recomendaba, con
todo, o emprego do “-ble”. Agora é o caso contrario. A nova normativa
recomendará o emprego de “-bel” e admitirá como uso secundario o “-ble”.
O proceso de reforma normativa saíra á luz pública en setembro do 2001,
despois dun proceso de negociación entre os departamentos de galego das

universidades do país, o Instituto da Lingua Galega e diferentes entidades
asociativas. O obxectivo era a unificación de dúas das tres diferentes
normativas –e posturas– sobre o noso idioma existentes na actualidade: a
normativa “oficial”, aprobada polo Instituto da Lingua Galega, o
reintegracionismo –partidario da unificación ortográfica co portugués–, e o
reintegracionismo de mínimos, unha fórmula intermedia entre as dúas
defendida por diferentes entidades asociativas. Este grupo de entidades
presentoulle á Academia unha proposta sobre a cuestión.
Ese documento inicial foi debatido pola Real Academia en novembro do 2001,
aínda baixo a presidencia de Francisco Fernández del Riego. Fora un debate
difícil que rematara cunha votación con resultado de once votos en contra do
cambio, dúas abstencións e sete votos a favor, aínda que ninguén nese
momento deu o asunto por pechado. A decisión foi polémica no seu momento
e transcendeu o ámbito dos investigadores e filólogos. O 30 de setembro do
2002, a Real Academia decidía reabrir o debate, aínda que dende o propio seo
da institución. Era, sen dúbida, un dos asuntos máis difíciles aos que se
enfrontaba o presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro,
dende o inicio do seu mandato en decembro do 2001. Xa nese momento
declaraba nunha entrevista a “La Voz de Galicia” que levar a bo porto a
reforma era un dos tres obxectivos do seu mandato.
Voces críticas
Entre os membros da Real Academia Galega, só Xesús Alonso Montero
manifestou publicamente a “La Opinión” a súa desconformidade co cambio
normativo: “creo que estar cambiando as regras do galego cada vinte anos
pode ser grave e prexudicial, ademais de que algunhas modificacións
parécenme que teñen un semi-lusismo que vai contra a autonomía do galego”.
O reintegracionismo tamén se sitúa fóra da reforma e exprésao a través de
diferentes asociacións. Nós-UP indicou que a normativa aprobada pola RAG
“consagra a conversión do galego nun dialecto do español”.

CONSTERNACIÓN EN GALICIA

A morte de Domingo García Sabell provoca
unha fonda consternación en todos os
campos da sociedade galega
6- Agosto -2003

Aínda que a súa enfermidade xa o retirara da vida pública nos
últimos anos, o oco que deixa a na sociedade galega Domingo
García-Sabell está a manifestarse desde onte a través das
abondosas mostras de dó. Tras situar a capela ardente no Concello
da Coruña, o funeral no mosteiro de San Martiño Pinario, en
Compostela, os seus restos repousan no cemiterio de Boisaca.
Os medios de comunicación fanse eco hoxe das innúmeras mostras de pesar
coas que a sociedade galega lamenta a desaparición dun dos persoeiros máis
importantes das últimas décadas. Ás abondosas esquelas e comunicados de
prensa súmanse as declaracións dos representantes dos máis diversos
sectores, fondamente afectados pola desaparición de García-Sabell, e que
recoñecen unanimemente ao doutor coma personaxe clave na conformación
da Galicia actual.
A cultura
Desde a Real Academia Galega (RAG), institución que García-Sabell presidiu
durante longos anos, o actual presidente, Xosé Ramón Barreiro, apuntou que
“persoas coma Sabell hai moi poucas en Galicia” e destacou a súa capacidade
para “conciliar a cultura galega e a universal”. Por outra banda, o Presidente
do Consello da Cultura Galega, Alfonso Zulueta, sinalou que esta morte supón
unha “perda importante” para o país, destacando “a tarefa decisiva en defensa
da identidade e da autenticidade de Galicia en momentos difíciles” como foi o
franquismo. Tamén Agustín Sixto Secto presidente da Fundación Rosalía de
Castro cualificou ao falecido coma persoa “dun luxo especial” e coma a
“cabeza lúcida dos últimos tempos en Galicia”. Desde Real Academia
Española, o catedrático Guillermo Rojo apuntou que “Sabell continuou a
tradición do médico dedicado á cultura” e recoñeceu que “foi fundamental
para as letras galegas”. Xosé Luís Franco Grande, membro da RAG,
reivindicou “as achegas colectivas e individuais” do falecido ao país, así coma
“a súa importante actitude que posibilitou que Ramón Piñeiro se dedicase a
construír o galeguismo”.
Os persoeiros
O presidente da Xunta, Manuel Fraga, apuntou que o falecido “forma parte da
historia de Galicia” e destacou que “este home de letras e político unía ao seu

amor por Galicia unha bonhomía e gran tralla intelectual”. Tamén o
conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, tivo palabras de lembranza e de
recoñecemento para esta figura, sinalando que “temos que loar a súa actitude
vital de mirar sempre para adiante e sen rancor”. Pola súa banda, Isaac Díaz
Pardo destacou que García-Sabell “tivo moito interese por poñerse en
contacto cos exiliados” e lembrou o seu apoio á creación do Laboratorio de
Formas de Galicia, xerme do actual Sargadelos. Desde a Coruña, onde está
instalada a capela ardente, o alcalde Francisco Vázquez apuntou que “GarcíaSabell e Piñeiro foron os dous grandes soportes da idea de Galicia na
posguerra e na dictadura”. Tamén o antigo presidente da Xunta Xerardo
Fernández Albor recoñeceu ao falecido coma o seu mestre ao sinalar que
“máis da metade do que sei de cultura aprendino del”. Desde a Academia de
Medicina e Cirurxía Franciso Reyes Oliveros lembrou a faceta de Sabell coma
doutor, apuntando que “amaba e sufría cos enfermos” e que foi “un médico de
grande talla”.
Os partidos
Os principais partidos do país tamén amosaron o seu pesar polo falecemento
do insigne doutor. O Bloque Nacionalista Galego apuntou, a través dun
comunicado de prensa, que se trata dunha figura que “pasará á historia de
Galicia” e transmitiu o seu pésame a familiares, amigos e compañeiros do
falecido. Desde o PSdeG sinalaron que “García-Sabell estará sempre na nosa
lembranza coma referente do compromiso con Galicia e a defensa dos seus
sinais de identidade”. O partido tamén recoñeceu a importancia do “labor de
organización na resistencia cultural galega durante o franquismo” así coma “a
incuestionable contribución ao fortalecemento do autogoberno” e o
“desempeño exemplar da delegación do Goberno en Galicia durante quince
anos”. Pola súa banda, o Partido Popular destacou o empeño do doutor en
“conciliar o galeguismo co europeísmo coma dúas caras inseparables da
mesma moeda” así coma "a súa contribución á normalización plena dos sinais
de identidade galega”.
Biblioteca
Logo do falecemento de García-Sabell, a súa extensa e valiosa biblioteca, de
máis de vinte mil volumes, pasará a mans da Fundación Barrié, que mercou
este legado en 1986. Na actualidade os libros está en proceso de catalogación
e de organización. O doutor negociara a venda dos seus libros a esta
institución coa condición de poder empregalos ata a hora da súa morte.

BOROBÓ: A FIN DA ESCRITA

O falecemento de Borobó deixa o xornalismo
galego sen a súa figura máis importante e
provoca abondosas mostras de pesar
1- Setembro -2003

Unha vida dedicada ao xornalismo desde unha óptica integradora
e comprometida co país. Un referente para o galeguismo e a
cultura do país desde hai décadas. A morte de Borobó provocou un
sentimento de pesar que chega a todos os eidos da sociedade
galega.
Raimundo García naceu en Pontecesures en 1916, onde estudiaría ata o
Bacharelato, para despois cursar Filosofía e Letras en Santiago. En 1936 a
guerra sorpréndeo en Santander, onde asistía á Universidade Internacional
de Verán. Con todos os seus compañeiros foi trasladado a Madrid, onde
participou na defensa da cidade en unidades de artillería e de transporte. Foi
aquí onde comezou a súa faceta xornalística, con colaboracións na redacción
de “Estímulo”, voceiro das unidades artilleiras en que participou. Xa daquela
comezaba a asinar co seu pseudónimo máis famoso: Borobó.
Xornalismo e política
A actividade política de Borobó iniciouse en 1935 coa súa integración en
Vanguardia de Izquierda Republicana, un pequeno partido creado en
Compostela. Ao chegar a Madrid, en plena guerra, afiliouse ao sindicato
Unión General de Trabajadores, e cando xa o conflicto estaba a piques de
rematar fíxose militante do Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
segundo el “pola peregrina razón de que a estaba perdendo o mando no que
militaba”. Continuaría esta militancia durante toda a súa vida, e durante os
últimos anos propugnou en diversos foros a necesidade de que o
nacionalismo e o socialismo galego converxesen, ao tempo que defendía a
tradición galeguista do seu partido. Rematada a guerra, pasou por diversos
campos de concentración e tivo que cumprir o servicio militar en Marrocos e
incorporouse inmediatamente despois á actividade clandestina do seu
partido. Borobó fixo de enlace entre os socialistas galegos e a dirección do
PSOE en Madrid. É neste tempo cando retoma o seu traballo xornalístico
participando na publicación “Finisterre” e, entre 1944 e 1946, en “El
Español”, “La Estafeta Literaria”, “Fantasía” e “Madrid”.
En “La Noche”
En 1946 volta a Galicia e incorpórase á redacción do xornal vespertino “La
Noche”. Segundo el mesmo apunta, “ocupa nese xornal sucesivamente todos

os graos do labor xornalístico” ata que chega a dirixilo, onda “El Correo
Gallego”. Nesta época o xornal de tarde convértese nun dos principais
referentes do galeguismo, con colaboracións da mellores plumas da época
(Otero Pedrayo, Cunqueiro...) e un suplemento literario que daría lugar
mesmo á coñecida coma “Xeración de ‘La Noche’ ”. Mentres encárgase tamén
das corresponsalías en Galicia de “ABC” e de “Informaciones”. É nos xornais
composteláns onde comeza a publicar os seus populares “Anacos”, un
peculiar tipo de artigos de opinión baseados en feitos da vida real e que se
desenvolvían a partir dunha anécdota ou dunha noticia de actualidade. Esta
etapa continúa ata 1965, ano en que tamén publica “La Gran Perdonanza”,
volume recompilatorio de “anacos”.
Sempre con Galicia
Despois desta data traslada a súa actividade profesional a Madrid, en medios
coma o xornal económico 3E, “Arriba” e, máis adiante, a axencia Efe, onde se
xubilaría en 1978. Desde alí, e xa en 1969, lanzou a revista “Chan” e mantivo o
seu contacto co mundo cultural do noso país. Segundo el mesmo sinala, foi ao
deixar o traballo cando máis se intensificaron as súas colaboracións
xornalísticas e o seu traballo de creación literaria. Neste último eido, foi autor
dunha boa cantidade de obras teatrais, nunca estreadas, con títulos coma
“Duce, Duce!”, “¿Quién mató al Meco?” ou “Xoán Porreás”. Si chegaría a
publicar unha biografía de la Bella Otero, outra de Pablo Iglesias, varios
ensaios e mesmo poesía, con obras en que homenaxea a Rosalía, Castelao,
Manuel Antonio e Rafael Dieste. Ata os seus últimos días continuou
entregando puntualmente as súas colaboracións a “Galicia Hoxe” e a “A Nosa
Terra”, xornais en que a súa pluma contaba con espacio fixo.
Premios e homenaxes
Premio Galicia de Comunicación 2001, Premio de Xornalismo de Opinión
Roberto Blanco Torres 2002, Fillo Predilecto de Pontecesures, membro da
Real Academia Galega, Pedrón de Outro, Medalla Castelao, Medalla de Ouro
de Santiago, Premio Trasalba, fundador da Enxebre Orde da Vieira, pregoeiro
de múltiples festas... poucas veces foi un xornalista tan coñecido e admirado
no noso país. Nos últimos anos, sobre todo a partir do cincuenta aniversario
do xornal “La Noche”, en 1996, incrementáronse aínda máis os
recoñecementos ao seu traballo, e foi o nomeamento como Fillo Adoptivo de
Boiro o derradeiro que recibiu en vida.
Mostras de pesar
A súa recentísima morte provocou un unánime sentimento de dó na
sociedade galega. Persoeiros dos máis diversos campos amosaron o seu pesar
e achegáronse ata a capela ardente. O presidente da Xunta, Manuel Fraga,
sinalou que Borobó “permanecerá na memoria colectiva do pobo galego”,
mentres o conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, cualificou o falecido

coma “mestre de xornalistas” e “gran defensor do galeguismo integrador”. O
decano do Colexio de Xornalistas, Xosé María García Palmeiro, expresou o
seu pesar persoal polo pasamento e lembrouno coma un “home sabio,
humilde e xeneroso” que foi un exemplo de xornalismo comprometido e
exemplar. O presidente do Consello da Cultura Galega, Alfonso Zulueta de
Haz, o presidente do Consorcio de Compostela, Homero Pérez Quintana, o
rector da Universidade de Santiago, Senén Barro, así coma Isaac Díaz Pardo
ou académicos coma Manuel María ou Salvador García Bodaño foron
algunhas das moitas caras coñecidas que se viron na capela ardente de San
Domingos de Bonaval. O féretro saíu da igrexa compostelá escoltado pola
garda de honra da Policía Municipal despois dunha espontánea
interpretación do himno galego a cargo dos asistentes. O enterro celebrouse
no panteón familiar de Pontecesures nun ambiente familiar, coa presencia da
viúva de Raimundo García e dos seus cinco fillos.

UN ANTES E UN DESPOIS DE XELA

A poeta e traductora Xela Arias renovadora
da poética galega morre en Vigo dun paro
cardíaco
3- Novembro -2003

Xela Arias formou parte do primeiro equipo directivo de Xerais,
onde foi correctora e asesora lingüística. A súa poética supuxo un
impulso dentro da nova poesía, cun estilo depurado e innovador.
Pero Xela era moito máis: poetisa, traductora, recitadora, a esta
filóloga paroulle o corazón cando ultimaba a presentación do seu
libro "Intempériome" (Espiral Maior, 2003).
Xela Arias pertence a esa caste de mulleres que conseguiron facerse un oco
nun mundo de homes. E a esa caste de escritoras valente e decidida que é
quen de ofrecer unha proposta poética, estética, innovadora e arriscada coa
que supuxo unha efectista bafarada de aire fresco no panorama literario. Xela
acababa de reaparecer logo de case dez anos de silencio con “Intempériome”
que publicou hai catro meses da man de Espiral Maior e que ía empezar a
presentar dentro de dúas semanas. Pero onte pola mañá o seu corazón parou
inesperadamente. A despedida tivo lugar no cemiterio de Pereiró en Vigo.
Xela, a poetisa
Xela levaba as letras nas veas e a paixón víñalle de familia. Era filla do que foi
xerente de Galaxia e presidente da Asociación de Traductores Galegos,
Valentín Arias López. Aínda que naceu en Lugo, trasladouse a Vigo moi nova,
onde viviu durante toda a súa vida.
Estivo casada co fotógrafo Xulio Gil, con quen publicou “Tigres coma
cabalos” (Xerais, 1990) que foi unha das súas propostas máis rupturistas, ao
ilustrar os seus poemas con fotos nas que a poetisa aparecía espida. Un libro
que pretendía recoller dúas das súas máximas: a sinceridade e a busca dos
elementos fundamentais, fóra de todo ornamento.
E perseguiu esa sinceridade con “Darío a diario” (Xerais, 1996) onde reflectiu
a súa experiencia como nai, onde procurou seguir afondando sobre si mesma
e buscou a depuración estilística e temática.
A súa obra poética non é moi extensa. Desde que se deu a coñecer con
“Denuncia do equilibrio” (Xerais, 1986) só ten catro títulos, pero o seu nome
aparece ligado a moitas máis obras, porque Xela Arias foi unha persoa moi
activa dentro do mundo literario. Figura en libros colectivos como “Palabra de
muller”, “Daquelas que cantan” e “Rosalía na palabra de once poetas galegas”,

nos que foi amosando un decidido carácter e unha proposta estética
inclasificable dentro da súa xeración e que algún estudioso cualificou como
propia de “francotiradores”. Foi finalista do premio Esquío con “Lili sen
pistolas”, do que a propia Xela non gustaba de facer moitos comentarios e que
hoxe segue inédito.
Xela, a traductora
O seu nome era coñecido no mundo editorial onde se foi formando un nome
propio. En 1980 formou parte, xunto con Xulián Maure e Roberto Pérez
Pardo, do equipo de Xerais onde estivo unha década inmersa no traballo de
correctora de estilo e traductora. Desde a súa marcha da editorial viguesa,
diversificou o seu traballo en varias editoriais ao mesmo tempo que estudiaba
Filoloxía.
“Amor de perdición” (Xerais, 1986) de Camilo Castelo Branco, “O bosque
animado” (Xerais, 1987) de Fernández Flórez, “Dublineses” (Xerais, 1990) de
James Joyce, “O derradeiro dos Mohicanos” (Xerais, 1993) de Fehnimore
Cooper e “Venus Negra” (Xerais, 2002) de Ángela Carter son algúns dos
títulos que podemos ler en galego gracias ao seu traballo (e polos que recibiu
os premios de traducción Ramón Cabanilas e o Premio da Sociedade de
Lingoa Portuguesa). A morte sorprendeuna cando andaba a traducir “Ancho
Mar dos Sargazos” de Jean Rhys.
As palabras que deixou
A súa inesperada morte correu coma un funesto raio no mundo literario.
Manuel Bragado, director da editorial á que Xela estaba moi ligada, declarou
a “Galicia Hoxe” que “para o equipo de Xerais era unha perda durísima”. A
poeta Chus Pato destaca que produciu versos de grande impacto, que “non
rexeitou escribir sobre os aspectos máis duros da existencia e que os asumiu
coa condición humana” e María Xosé Queizán, directora da colección “As
literatas” de Xerais, definiuna como “unha traductora fantástica, esmerada e
moi coidadosa”. Hoxe todo o mundo, a prensa incluída, destaca a perda
irrecuperable xa non só de Xela como persoa, senón tamén dunha das voces
máis valentes da chamada “xeración esquecida”.

MISIÓN NA VANGARDA

A Misión biolóxica de Galicia, fundada en
1921, continúa a estar na vangarda das
investigacións agrarias
12- Novembro -2003

En 1921 nacía a Misión Biolóxica de Galicia, un centro que
pretendía analizar e resolver os problemas da agricultura galega.
Logo de pasar por diferentes emprazamentos, en 1928 o pazo de
Gandarón coa súa correspondente finca en Salcedo, Pontevedra
convertíase na sede desta institución. Desde aquela, e ata o día de
hoxe, a Misión é un centro de vangarda na análise e mellora de
especies destinadas ao agro galego, con investigacións de grande
relevancia a nivel internacional.
Todo comezou cara a 1920 cun proxecto da Junta para la Ampliación de
Estudios, dependente do Ministerio de Instrucción Pública. Esta entidade
quería ampliar o seu labor de actuación ás provincias de España.
Aproveitando esta circunstancia, a Real Sociedade Económica de Amigos do
País, con sede en Compostela, ofreceuse a colaborar coa Junta para crear un
laboratorio de aplicacións biolóxicas aplicadas. Deste xeito púxose en marcha
un equipo de traballo dirixido por Cruz Gallástegui e no que colaboraban
entre outros o veterinario Rof Codina.
Cruz Gallástegui
Gallástegui converteuse durante moito tempo na alma da Misión Biolóxica de
Galicia, e realizou destacados estudios sobre a hibridación do millo,
procurando melloras nas especies para conseguir espigas maiores e con máis
grans. Neste sentido o seu traballo foi pioneiro en Europa, ao poñer por
primeira vez híbridos desta planta ao dispor dos agricultores. Tamén
experimentou con cincuenta variedades de patacas do país e de fóra,
introducindo variedades de maior rendemento e iniciando a producción de
patacas de semente. No mesmo sentido mellorou especies hortícolas e
forraxeiras e conseguiu un método para evitar a enfermidade da tinta dos
castiñeiros que salvou esta especie da praga no noso país. Por se fose pouco,
Cruz Gallástegui revolucionou tamén a cría de gando porcino, creando a
especie que se ve actualmente pola maior parte de Galicia e mellorou tamén a
cabana vacuna cun centro de fecundación e control de leite e manteiga para a
raza rubia galega.
Sucesores
Moitos outros nomes continuaron máis tarde a estela de Gallástegui na busca

de estudiar as variedades de cultivos e de gando do país e mellorar a
producción agrogandeira. Deste xeito, Miguel Odriozola propuxo melloras na
explotación do gando porcino, os irmáns Blanco González obtiveron nos
híbridos de millo, Ernesto Viéitez continuou as investigacións sobre o
castiñeiro... A Guerra Civil supuxo unha creba na dinámica que ata entón
desenvolvía o centro e levouno a depender do Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, dentro do cal continúa encadrada a misión na
actualidade. De calquera xeito, o seu traballo continuou, con altos e baixos, na
mesma liña de mellora de cultivos.
Gardiáns da variedade
Na actualidade, e continuando esa tradición, a misión desenvolve
investigacións punteiras sobre especies animais e vexetais. Neste sentido,
aínda no 2004 a Deputación de Pontevedra recoñecía a importancia dun
estudio desenvolvido no centro sobre os xenes do millo. A intención de boa
parte destes estudios é coñecer e conservar a variedade xenética das
subespecies autóctonas do millo. Tamén están a recoller mostras de especies
de xudías, coles, grelos, vides... especies que os agricultores foron
seleccionando para conseguir unha maior adaptación ao medio e que poden
conter xenes útiles para a agricultura galega actual. Deste xeito,
investigadores da Misión percorreron toda Galicia buscando en agros e leiras
vellas variedades de cultivos ata conseguir un completo catálogo de productos
do país.
Melloras
Desde o centro sinalan que están a establecer contactos con diferentes
productores de agricultura ecolóxica interesados en recuperar variedades
autóctonas máis resistentes a enfermidades e que se desenvolven ben sen
necesidades de herbicidas nin doutros productos químicos. De cara á mellora
non só da producción agraria, senón tamén da calidade dos productos, na
propia misión están a elaborar experimentalmente viño a partir de variedades
de vide autóctonas non explotadas, e traballan obtención de novas especies de
millo que dean mellores flocos ou de coles que teñen un mellor sabor. A máis
longo prazo están investigando as posibilidades que algunhas subespecies
autóctonas poidan ter propiedades anticanceríxenas gracias á variedade deste
tipo de cultivos que se conservou no país.
Abrindo o coñecemento
Durante o último ano, a Misión Biolóxica viu impulsado o seu traballo coa
inauguración de novos laboratorios destinados á mellora xenética de vexetais,
a través de fondos europeos. No pasado mes de maio, o centro acollía o X
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. Desde a dirección sinalan que un
dos grandes retos que lle queda ao centro é dar a coñecer o seu traballo de
cara ao grande público e que a xente sexa consciente das posibilidades

prácticas que se derivan das investigacións que fan en Salcedo e que aínda
teñen un longo camiño por diante.

SABORES DE ANTANO

A recuperación de cultivos e de especies
gandeiras tradicionais gaña espacio en
Galicia durante os últimos anos
3- Decembro -2003

A nosa alimentación redúcese cada vez máis a unha minoría de
especies animais e vexetais. A globalización e a busca dunha
produción masiva eliminou da industria alimentaria boa parte da
variedade que noutros tempos inzaba os campos. No entanto, a
nivel internacional xa comezan a aparecer respostas contra este
empobrecemento alimentario e ecolóxico. Tamén en Galicia, de
xeito paralelo a estes movementos, estanse a dar pasos para
recuperar especies de uva, de galiñas, de millo ou de porcos que
ofrecen produtos de maior calidade ao prezo de ter menos
produción.
En 1897 a comarca do Valadouro era atacada pola epidemia de filoxera. En
pouco tempo a totalidade das vides da zona eran aniquiladas, coma no resto
de Galicia, pola peste, acabando coa produción vinícola da zona. Mentres
outros lugares do país conseguiron recuperar estes cultivos grazas aos
enxertos realizados sobre pés de vide americana, o viño do Valadouro quedou
só no recordo dos máis vellos. Até que, o pasado mes de decembro, os escasos
froitos de dous emparrados centenarios deron os primeiros cinco litros de
viño da comarca en máis de cen anos. "Eran as parras que quedaron diante de
dúas casas, e co cambio climático voltaron dar uva, que había moitos anos que
non a daban. E como deron o ano pasado, e deron este tamén, dixemos, pois
imos probar, a ver o que sae", sinala Roberto Reigosa, dunha das familias
implicadas na recuperación fabricación do viño. A intención deste estudante é
agora recuperar dun xeito máis extenso a plantación de vides na zona,
repoboando aquelas mesmas zonas que noutro tempo se empregaban para a
produción de uva. "Nos documentos de propiedade antigos explícase onde
estaban antes plantadas as vides. Normalmente era nas beiras dos camiños e
nos altos soleados". A existencia de moitas leiras abandonadas na zona anima
aos Reigosa a continuar a repoboación dunha variedade de uva coñecida
naquela zona coma "collón de mico", que pasou un século sen cruces nin
modificacións.
A vertente internacional
A historia de cinco litros de viño non é unha grande noticia. Mais debemos ter
en conta que, sen sabelo, Reigosa e a súa familia están a conectar cunha das
tendencias máis destacadas da agricultura e do movemento antiglobalización

mundial. As especies de cultivo autóctonas e dos alimentos que se elaboran a
partir delas está a verse cada vez máis coma un tesouro cultural a preservar, e
conservar estas variedades convértese nunha loita contra a uniformización de
gustos e a alimentación industrial. Neste sentido está traballando desde hai xa
quince anos Slow Food, unha organización que agrupa a sesenta e cinco mil
socios en corenta e cinco países e que avoga por unha alimentación de
calidade. Desde o ano 2000 este colectivo entrega un galardón co que
recoñece os mellores traballos realizados para salvar a diversidade agrícola,
gandeira e gastronómica ao tempo que protexen o equilibrio ecolóxico do
planeta. A recuperación da transhumancia en Estremadura ou da produción
de aceite de argán no Magreb foron algunhas das iniciativas premiadas.
Cultivos sociais
Un exemplo claro da importancia que poden chegar a ter este tipo de
iniciativas a nivel social é a recuperación do Millo Corvo en Meiro, Bueu. O
empeño por evitar a desaparición desta variedade, de moita menor produción
que o millo actual, promove desde hai anos toda unha serie de actividades
sociais e culturais. Visitas escolares aos campos de cultivo, a participación de
escolares en tarefas agrarias, a recuperación de patrimonio rural (máis
concretamente un muíño) e das receitas que se elaboraban con este produto
son só algunhas das iniciativas máis directamente relacionadas co cultivo. A
estas hai que engadir os actos que a Asociación Sociocultural, Deportiva e
Xuvenil de Meiro, organiza na busca de fondos para soster esta iniciativa, e
que van da edición de camisetas ou da revista "A lingua do corvo" á venda dos
produtos elaborados a partir do millo.
Galiña de luxo
A un nivel máis industrial, e xa dentro do campo gandeiro, nos últimos anos
está a coller forza a recuperación de razas autóctonas de gando, como é o caso
do Porco Celta ou da galiña de Mos. Xa con apoio das institucións públicas,
estas especies están a ser reintroducidas, aínda de xeito minoritario en certas
explotacións agrogandeiras, buscando un produto diferente e de calidade. É o
caso da galiña de Mos, case a piques da extinción debido á súa substitución
progresiva por especies destinadas á cría industrial que ofrecían unha maior
facilidade de engorde . Orixinaria da Terra Cha lucense, era esta variedade a
empregada tradicionalmente para a produción dos afamados capóns de
Vilalba, dada a súa boa capacidade de produción cárnica e a calidade dos seus
derivados. Seguindo as directivas que estabelece a Política Agraria Común da
Unión Europea, a Xunta ofrece desde finais dos anos noventa apoios para
recuperar a especie dentro do Plan de Mellora Gandeira de Galicia. Na
actualidade existe unha asociación de criadores de galiña de Mos (Avimos) e
se está a recoñecer a calidade destas aves, que superan en chegan facilmente
aos corenta euros por exemplar no mercado.

Porcos autóctonos
Do mesmo xeito, tamén a raza de porco celta está a dar pasos para salvarse da
extinción. Despois de estar a piques de desaparecer durante os anos oitenta,
"en 1999 púxose en marcha a Asociación de Criadores de Gando Porcino
Celta, aínda que non comezou a funcionar realmente até o ano 2000", sinalan
desde este colectivo. De novo o apoio público coa creación dun rexistro da
raza e a difusión das calidades deste animal está a favorecer o rexurdimento
da cabana dunha variedade que até comezos do século XX era a maioritaria
en Galicia, antes de se ver desprazada por novas razas que ofrecían un maior
crecemento. Ao igual que a galiña de Mos, o porco celta ofrece, segundo os
seus criadores, uns produtos de grande valor comercial e moi apreciados polo
consumidor exquisito. Na procura de conseguir a máxima calidade da carne, a
maior parte das explotacións galegas dedicadas a este animal empregan un
método no que os porcos están nun réxime de semiestabulación que lles
permite moverse libremente dentro dun amplo recinto. Na actualidade, a
produción de boa parte dos arredor de cen criadores deste porco está a ser
adquirida por unha empresa asturiana de embutidos que selecciona aqueles
exemplares que se criaron integramente ao ar libre e alimentándose de
produtos naturais. "O fin último e conseguir a denominación específica para a
nosa produción, aínda que polo de agora o volume de produción é moi
pouco", recoñecen desde a asociación. A día de hoxe non existen máis de mil
exemplares desta raza rexistrados no país.
Banco de especies
Curiosamente un dos referentes á hora de tentar a recuperación de vellas
especies de cultivo é a Misión Biolóxica de Galicia, centro desde o que se
difundiron a variedade de porco que veu substituír a raza celta ou os híbridos
de millo que acabaron en boa medida co millo corvo. Na actualidade este
complexo de investigación ten entre as súas liñas de estudo unha destinada a
recuperar e conservar especies autóctonas. "Temos bancos de xermoplasma e
cultivos con exemplares destas especies", sinala José Luís Martínez, xerente
da Misión, "de cando en vez chama xente interesada nelas e veñen buscar
sementes". Un completo catálogo de especies autóctonas de vides, millo ou
leguminosas están a disposición dos que queiran que os seus campos
produzan sabores coma os de antano.

XÉNESE CULTURAL

O Foro Negro conclúe achegando propostas
do máis variado para mudar a situación
cultural do país
15- Decembro -2003

Marcar un antes e un despois da cultura. Esta era a intención coa
que naceu o Foro Negro, un encontro no que creadores e
iniciativas culturais se deron cita para definir un novo panorama
cultural no país. Durante dous intensos días arredor de trescentas
persoas se reuniron en Compostela para buscar alternativas á
situación do país. Propostas que reclaman a utilización de espazos
públicos para a cultura ou a posta en marcha de novos medios de
comunicación son algúns dos proxectos que naceron deste
encontro.
Alén de mudar o aspecto das praias e de afectar aos ecosistemas, a marea
negra provocada polo Prestige tivo uns efectos que chegaron até o mundo da
cultura. Pola primeira vez, artistas, intelectuais, traballadores de a pé e
persoas provenientes de todo o espectro da cultura reuníronse arredor da
plataforma contra a Burla Negra e comezaron a traballar en proxectos
multidisciplinares á marxe do poder e dos recursos de financiamento
habituais. Manifestacións diferentes, concertos, exposicións, publicacións nas
que se mesturaban todo tipo de xéneros creativos. Todo organizado desde a
base e de xeito asembleario e con sistemas de financiamento autónomos.
Un ano despois da catástrofe, o movemento continúa vivo. Aínda o pasado
verán a carpa "O país de Nunca Máis" percorría o país, e en outono saía á luz
o libro e os CDs de "Sempre Mar". Ao ir cumprir un ano de existencia, a Burla
Negra decidiu afrontar o seu futuro coa opción de se disolver unha vez
cumprida a súa misión ou de transformarse nunha base desde a que, con
todos os movementos e organizacións culturais do país, crear un novo xeito
de facer cultura en Galicia. E para decidir isto, os membros do colectivo
pensaron en organizar o Foro Negro
Análise
O catorce e o quince de decembro o edificio do Instituto Galego da
Información (IGI) de Compostela converteuse nun fervedoiro de ideas de
actividade. As propostas que ao longo de varios meses foran nacendo e
perfeccionándose nos foros de Internet (que se demostrou coma un medio
imprescindíbel para a organización desta actividade) sometíanse por fin a
debate aberto. Nas distintas mesas de traballo en que estaba organizado o

encontro encontrábanse algunhas das experiencias máis innovadoras que se
están a facer en Galicia a nivel cultural. Segundo resume Carlos Santiago, da
Burla Negra, a idea era "iniciar un proceso de debate social da cultura en
Galicia e discutir a posibilidade de organizar a cultura nunha rede de carácter
independente con medios de comunicación propios e unha maior unidade de
acción". Desde a organización tiñan clara a necesidade de contar coas
iniciativas culturais galegas que se desenvolven na emigración. Deste xeito, e
simultaneamente á xuntanzas de Compostela, a comunidade galega en
Barcelona organizou os seus propios debates, analizando a presenza da nosa
cultura no exterior e as posibilidades de traballo neste sentido. Tamén desde
Londres, Buenos Aires ou Granada houbo comunidades galegas que fixeron
as súas propias análises sobre estas cuestións e contactaron co foro.
O que vai facer a cultura
O evento funcionou arredor de tres eixes principais. Por unha banda
organizáronse catro mesas de traballo sectoriais nas que se propuñan e
analizaban simultaneamente diferentes iniciativas. A relación do mundo da
cultura co poder; a necesidade de organizar os valores sobre os que asentar un
novo discurso cultural; a posibilidade de artellar, a partir da experiencia deste
ano de traballo, unha rede cultural alternativa no país; a creación de novas
tácticas de acción cultural. Con algo máis de vintecinco persoas en cada sala,
as propostas foron do máis variadas. En xeral, segundo sinala Carlos
Santiago, "a idea predominante entre a xente implicada é ser autosuficientes
na nosa comunicación e non buscar unha nova relación cos medios, que até o
de agora manifestaron desinterese sobre a cultura do país". Coma obxectivos
de acción saíron destas mesas ideas coma a creación de consellos consultivos
da cultura en cada vila, facer accións culturais na rúa e liberar espazos
públicos, tomar as casas da cultura, que, segundo o comunicado do foro
"están infrautilizadas" ou facer un Día das Letras alternativo. Alén diso,
propúxose realizar actos de oposición ao ano Xacobeo 2004, denunciar
"manifestacións pseudoenxebres-gastronómicas folclóricas e relixiosas" e
"desenmascarara a fundación Arao". Até a creación dunha segunda canle de
televisión pública foi proposta neste encontro. Tamén se aprobou a creación
dun "mapa da cultura", unha base de datos que se poida consultar a través da
rede e que recompile todo tipo de iniciativas culturais que se desenvolven no
país.
O que xa se fai
No apartado Experiencias presentábanse proxectos que xa se están a
desenvolver por todo o país e que, por ter escasa presenza nos medios, rara
vez logran darse a coñecer fóra do ámbito local. Deste xeito achegáronse ao
encontro empresas que están a amosar novos xeitos de traballo coa cultura,
coma é o caso da Cooperativa Tagen Até e os seus obradoiros de lingua e
sociedade ou a nova proposta de distribución de libros que é a revista Biblos.

Tamén os espazos culturais alternativos que se están a multiplicar no país,
coma a NASA e a Casa Encantada desde Compostela, compartiron as súas
experiencias. A nivel de experiencias independentes en canto a medios de
comunicacións déronse a coñecer o proxecto de televisión local comunitaria
de Chantada "Cabo do Mundo", o traballo da revista literaria virtual Andar21,
a web ridiculista VA-CA, o boletín "Contramaré", Radio Kalimero, Radio
Piratona e un novo proxecto de radio libre en Ferrol. Iniciativas literarias
coma "Mar de Tinta" ou o "Círculo de Xoves Escritores" de Ourense, outras
artelladas arredor da música coma AMELGA, da lingua coma o MDL ou
mesmo arredor do circo coma Pistacatro... até vintesete colectivos
presentaron as súas ideas e membros de moitos outros participaron neste
encontro.
Máis cousas
Alén destes encontros de reflexión, o Foro Negro tivo tamén lugar para a
exposición e venda de material producido polas diferentes organizacións
participantes. O auditorio circular do IGI acolleu breves pezas de teatro e
números de cabaré, amosando en directo novas iniciativas artísticas que se
desenvolven no país.
A burla futura
Na Asemblea da Burla Negra que se celebrou este domingo discutíronse as
diferentes propostas, que se están a recompilar durante esta semana nunhas
actas que resumen o traballo destes dous días. Na asemblea decidiuse tamén a
continuidade do colectivo, que seguirá a funcionar coma unha organización
paraugas coordinando os proxectos. Unha vez publicadas estas actas
crearanse grupos de traballo para concretar as diferentes iniciativas
aprobadas. É de agardar entón que en pouco tempo coñezamos como se van
realizando os o proxectos que naceron esta fin de semana.

UN CAMIÑO CON VINTE ANOS

A revista Andaina cumpre 20 anos escribindo
sobre o pensamento feminista
16- Febreiro -2004

A revista Andaina está de aniversario. Logo de vinte anos moitas
das reivindicacións do pensamento feminista coas que naceu a
publicación cambiaron de cariz. Estreouse cun acabado de elixir
goberno socialista, cumpriron a súa maioría de idade coa dereita
no poder pero, namentres, os “temas” seguiron sendo os mesmos:
violencia de xénero, datos de elevadas taxas de abortos,
discriminación laboral.... toda unha andaina.
Non foi até finais dos setenta, unha vez finalizado o franquismo, cando
comezou a agromar no estado o pensamento feminista. Abandeirado por
revistas nacidas ao abeiro de grupos feministas cataláns, comezaron a
espertar pouco a pouco pequenos núcleos que facían as mesmas
reivindicacións nas que Francia se iniciara cinco décadas antes.
E nese panorama xurdiu Andaina, co obxectivo de “dar voz ao Movemento
Feminista de Galicia e a todas as mulleres que queiran colaborar ou utilizar
estas páxinas para expoñer as súas ideas e proxectos”. Eran as palabras que
iniciaban o número cero, en xaneiro de 1983, e con el o camiño e a traxectoria
de Andaina.
O difícil que é nacer
Ninguén esperaba que o camiño fose fácil. A concepción sobre a familia
tradicional do franquismo, no que a figura da muller como esposa e nai fiel
estaba moi enraizada no pensamento e na sociedade e por iso, desde o
Consello de Redacción de Andaina sabíase que o camiño ía ser complexo.
“Somos conscientes que sacar aquí e hoxe unha revista feminista é ir a
contracorrente de realidade”, dicía ese editorial do número cero, no que
defendían a súa proposta ao considerar que “había que levantar a voz para
denunciar a situación da muller, ninguén o fará por nós. E menos nestas
circunstancias”. E estas circunstancias non eran outras que a violencia de
xénero, a discriminación laboral... tantos e tantos temas sobre os que
invitaron a escribir, “ben individualmente ou como grupos de AA.VV.,
sindicatos, organizacións xuvenís...” e a todas aquelas entidades que fosen
susceptibles de iniciar un proxecto de cambio social e que levase implícito a
liberación da muller.
O camiñar até o presente

E nese camiñar abordáronse temas da realidade cotiá galega como o caso das
coarenta e sete mulleres despedidas da empresa MAR, que participaron
activamente en manifestacións na defensa do seu posto de traballo naquel
1983; na denuncia da situación laboral das xornalistas galegas (que recuperan
vinte anos máis tarde con outra reportaxe); coas súas reivindicacións á lei do
aborto – que dous anos despois, no 1985, e cun grande estruendo mediático
foi modificado e establecendo uns supostos nos que o aborto non sería
punible; e todo iso sen esquecerse de cada oito de marzo (día internacional da
muller).
E en vinte anos, os temas seguiron sendo os mesmos, a violencia contra as
mulleres, a discriminación laboral, a desigualdade na representación en
cargos públicos e privados, no reparto das cargas domésticas.... Temas que,
segundo figura na revista “primeiro se institucionalizaron e logo tamén se
profesionalizaron” denunciado a progresiva aparición en programas de
campaña que non sempre serviron para acadar unha maior efectividade e
solución aos problemas.
Ano 20
“A criatura fíxose grande, vestiuse de moza con novos formatos e novas
colaboracións e, por non ser menos que o resto, ate se fixo un oco na rede
dixital” Con estas palabras o editorial de Andaina resume algúns dos
principais cambios que sufriu a revista nos seus vinte anos; os cambios de
deseño e de formato e a aparición dunha publicación electrónica que recollese
algunhas das novidades do papel. Un camiñar, unha andaina que non foi
doada e que foi posible gracias ás colaboracións de todas aquelas persoas que
se foron adherindo ao movemento e que foron poñendo por escrito as súas
ideas.
Andaina non quixo deixar pasar a oportunidade de celebrar esta data. E fíxoo
o pasado mes de decembro cunha exposición de portadas e carteis de Andaina
e con dúas xornadas con especialistas en materia de feminismo, literatura e
publicidade para festexar o aniversario da revista e con el, a evolución do
tratamento duns temas que nunca pasan de moda.

UNHA VOZ SEMPRE NOVA

O falecemento de Luísa Villalta deixa a
poesía galega sen unha das súas voces máis
veterana e actuais
8- Marzo -2004

A morte sorprendía a Luísa Villalta na súa propia casa. Ao parecer,
foi un paro cardíaco que acabou con ela cando só tiña corenta e
seis anos. Co seu falecemento desaparece unha voz poética que,
aínda que comezara a súa actividade pública na década dos
oitenta, continuaba en plena actividade, participando nunha
multitude de proxectos nos que amosaba constantemente un forte
compromiso co noso país e unha intensa dedicación ás dúas artes
que marcaron a súa vida, a música e a poesía.
Nada en 1957, Luísa Villalta encádrase polos libros na xeración poética dos
anos oitenta, aínda que a maior parte da súa obra foi publicada durante os
anos noventa. De calquera xeito, a súa voz poética conserva aínda hoxe unha
total actualidade, como confirma o feito de que fose a autora que se fixo coa
última edición do Premio Espiral Maior de Poesía co poemario "En Concreto",
aínda sen publicar. A súa derradeira intervención pública coma poeta foi a
participación no recital de poetas galegos en solidariedade con Palestina que
se celebrou o pasado vinteseis de febreiro, e ao que achegou unha
composición co título "Debilidade". Unha obra súa fai parte tamén do
proxecto Flying Carpet que na actualidade está en marcha na Fundación
Torrente de Santiago de Compostela. O mesmo día do seu falecemento, a
autora tiña que participar na inauguración dunha mostra de dezasete artistas
plásticas galegas que se instalou no Pazo da Carballeira de Oleiros con
ocasión do Día Internacional da Muller e na última entrega do semanario
Nosa Terra aparece a derradeira colaboración da autora.
Letras e música
Nada na Coruña, Luísa Villalta a súa vida estivo completamente vencellada ao
mundo das letras. Licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa e en Hispánica,
na actualidade era profesora de lingua e literatura galega. Aínda que a poesía
foi o xénero que máis a deu coñecer, con poemarios coma "Sete
haikús"(1985), "Música reservada" (1991) e "Ruído" (1995). No teatro
publicou o monólogo "Concerto para un home só" (1989), "O
representante" (1990), "O paseo das esfinxes" (1991) e "As certezas de
Ofelia" (1999). Desde outra perspectiva, tamén abordou o teatro a través do
ensaio "O Don Hamlet de Cunqueiro: unha ecuación teatral", na que
confrontaba as obras do mindoniense e o clásico do inglés. En narrativa

publicou "Silencio, ensaiamos" (1991), "Teoría de xogos" (1997) e, no 2001,
"As chaves do tempo".
A outra grande paixón de Luísa Villalta foi desde sempre a música, xa que era
intérprete de violín e participou en diferentes conxuntos de cámara, ademais
de na Orquestra de Santiago e na Xoven Orquestra de Galicia. A relación da
música coa literatura débese, segundo a crítica, a musicalidade que impregna
a súa creación poética, alén de abordar o encontro entre estas dúas artes co
libro "O outro lado da música, a poesía" (1999) e ensaios coma "A música e
nós" (1999).
Participación activa
Ademais da obra publicada individualmente, a falecida desenvolveu unha
intensa actividade colaborando con artigos, poemas e ensaios en publicacións
coma "Man común", "A festa da palabra silenciada", "Mondo lusófono", "A
trabe de ouro" "Tempos novos", "Revista das letras", "Agália", "Grial" ou
"Luzes de Galiza". Alén diso, participou en encontros de coma Foro da
Cultura Galega e o Foro Negro, e en colectivos coma a Mesa pola
Normalización Lingüística e a Asociación de Escritores en Lingua Galega (de
cuxa directiva fixo parte). Aínda no ano pasado participou activamente nas
mobilizacións que se convocaron desde o mundo da cultura contra a guerra
en Iraq ou a catástrofe do Prestige. Na súa bitácora “Cabrafanada”, Fran
Alonso lembra que para dentro de dez días tiña previsto participar coa poeta
nun acto solidario organizado por unha organización non gobernamental.
Pésames
Ante a morte de Luísa Villalta, a Asociación de Escritores en Lingua Galega
anulou a asemblea que estaba a celebrar o pasado sábado, que quedou adiada
até o día vintesete deste mesmo mes. O falecemento causou conmoción entre
os participantes no acto, e a secretaria saínte do colectivo, Yolanda Castaño,
manifestou que Villalta "era un dos pensamentos máis lúcidos da nosa poesía,
chea de sensibilidade e que se encontraba en plena evolución creativa". A
asociación emitiu un comunicado no que expresaba a "fonda conmoción" que
lles producía a "perda da nosa amiga e compañeira", lembrando a "enorme
relevancia humana e literaria" da escritora e a súa "entrega e compromiso co
noso país e con todos os proxectos colectivos que significaron a defensa do
que nos define coma pobo". Tamén o Bloque Nacionalista Galego, partido no
que militaba, e a Mesa pola Normalización Lingüística emitiron comunicados
de dó ante o falecemento. Do mesmo xeito a Asociación de Amigos de Oleiros
e o Concello de Pontevedra, que contaba coa autora para abrir os actos do
Abril dos Libros, emitiron o seu pesar polo silenciamento definitivo desta voz.

SON DE SEU

O Conservatorio de Música Tradicional de
Vigo presenta a primeira orquestra folk de
Galicia
3- Xuño -2004

Cando se xunta a parte académica coa musical xorden cousas
como "Son de seu". É a primeira orquestra folk de Galicia que
recupera músicas tradicionais, actualizadas e arranxadas que
contan cun timbre peculiar. Profesores e alumnos do
Conservatorio de Música Tradicional traballan xuntos neste
proxecto. Pasen e escoiten.
"Igual que o conservatorio de música tradicional foi o primeiro que se creou
do seu tipo no ano 1996, esta é a primeira orquestra folk, da que nós teñamos
constancia" asegura Rodrigo Romaní, profesor no Conservatorio de musica
Tradicional da Escola de Artes de Vigo e coordinador xunto con Anxo Pintos
desta iniciativa.
Unha descuberta
"Son de seu" nace como resposta a unha actividade didáctica do conservatorio
de música tradicional. Rodrigo Romaní explica que "nun momento
determinado vimos que, para cubrir esa actividade curricular se necesitaba
facer un repertorio, xa que cumpría adaptar temas tradicionais. E a partir de
aí encontramos unha combinación e un timbre novo e moi atractivo". Así, a
dirección do centro decidiu que esa proposta musical era o suficientemente
interesante como para que quedase no marco das aulas, e optou por
convertela nunha orquestra. "A denominación de Orquestra, asegura Romaní,
foi a menos mala pero tampouco é que nos convencera".
Un traballo en equipo
"Son de seu" é o resultado de dúas variábeis: por unha banda é unha
experiencia académica e pola outra é un proxecto que implica a todas as
partes. Como iniciativa que se integra no marco dun curso académico, os seus
músicos teñen unha permanencia limitada no tempo. "Certo é, explica
Romaní, que todos os seus membros queren permanecer aquí, pero é lóxico
que sendo unha orquestra dependente se vaia renovando a medida que os
alumnos abandonen o centro".
A formación desenvolve un traballo en equipo perfectamente coordinado.
"Hai unha certa combinación, predomina o criterio de profesores, cada quen
arranxa unha obra e, como teñen puntos de vista diferentes o resultado é

enriquecedor. Pero os alumnos tamén aportan o seu punto de vista. Por
exemplo, neste primeiro traballo, unha un tema que foi composto e arranxado
por unha alumna, Ana Belén L. Villar. Deste xeito, di Romaní, "pretendemos
que non sexa só unha manifestación dunha actividade produtiva dos
profesores, senón que os alumnos poidan achegar a as súas iniciativas".
Unha agrupación distinta
A orquestra diferénciase doutras agrupacións folk e tradicionais por dúas
cousas. En primeiro lugar porque o seu son é diferente. "Son 6 zanfonas, 6
arpas, 4 violíns... e toda esa combinación sonora produce un timbre moi
pouco común", explica Romaní. E non só iso, senón que a maior parte dos
instrumentos están fabricados na Escola de Artes e Oficios polos propios
alumnos nos obradoiros de luthería antiga.
Principios de futuro
O resultado dos tres anos de traballo entre profesores e alumnos deu lugar a
"Mar de Vigo", o primeiro CD que grava a compañía e que edita Boa dentro da
súa "Colección do Fol".
Con este traballo "Son de seu" responde unha filosofía ou forma de pensar. "A
música no mercado actual, explica Romaní, nos está levando a ser ou estrelas
ou consumidores, ou traducido nunha filosofía americana, como perdedores
ou gañadores e nós pretendemos recordar que a música é algo máis, que pode
formar parte da túa vida, non desde o punto de vista do consumo, senón da
vida cotiá. É o que se chama modernamente como músicas locais, que é un
concepto que se acepta en etnomusicoloxía moderna que designa a
participación da xente na produción da música a nivel cotiá e que é moi
importante neste momento".
De momento, "Son de seu" está de xira para presentar este primeiro traballo.
Farano o día 12 en Santiago, e o vindeiro 25 de xuño en Vigo, no teatro
Caixanova, alén de varias citas previstas para este verán. A presenza de
Budiño e Uxía como artistas convidados, a coreografía de "O Fiadeiro" e os 35
músicos desta formación que non emprega director no momento nos
concertos, fan deles un todo un espectáculo.

CANDO EU MORRA

Falece en Ourense Antón Tovar, o poeta do
pesimismo
17- Xuño -2004

Na madrugada do mércores finaba en Ourense Antón Tovar, o
poeta do pesimismo, do íntimo e do cotiá. Aínda que empezou a
publicar a súa poesía en castelán pouco a pouco foi virando cara o
galego, lingua na que acadou a súa dimensión poética máis plena.
Tovar deixa un legado de pesimismo, desexo de trascendencia,
misterio relixioso, un sentido tráxico da existencia e tamén da
rebeldía ante as miserias do mundo.
A última aparición pública de Antón Tovar foi o pasado 11 de xuño, nunha
homenaxe que o Recreativo de Ourense lle brindou para conmemorar a
reedición do que foi o seu primeiro libro "O tren e as cousas" (Ourense, 1960).
Naquel encontro o poeta, moi debilitado aos seus case 83 anos por un
problema respiratorio, dixo de si mesmo que non estaba de acordo con nada:
nin coa sociedade, ni cos amos nin coa igrexa... Un feito que complementou
noutra ocasión dicindo que tiña da "vida un concepto realista, é dicir,
pesimista". E esta foi a súa filosofía, a súa esencia que plasmou na súa
poética.
A lingua
Iniciouse na lírica de xeito serodio, con case corenta anos e fíxoo con "O tren e
as cousas" que publicou en castelán e polo que obtivo o premio "Marina" da
Poesía. Ao que lle seguiron "O ladrido" (1961) e "A lanzada" (1964), obra na
que xa inclúe tres poemas en galego. Foi con esta obra cando Antón comeza
toda unha evolución interior marcada polo cambio lingüístico, nun
reencontro co galego. Un tema que se converteu nunha preocupación que
mesmo chegaría a confesar no poema "Lingua que rexeitaron os meus pais"; e
un tema sobre o que volvería máis tarde con "Calados esconxuros", no que
edita unha serie de poemas dedicados á defensa do idioma.
Foi en 1960 cando obtivo o primeiro e o terceiro premio de poesía nos "Jogos
Florais" de Guimarães cos poemas "O Can" e "Responso saudoso para don
Henrique o Navegante". Poemas que forman parte do seu primeiro poemario
en galego "Arredores" (Vigo, 1962) e ao que lle segue "Non" (Ourense, 1967).
Dous volumes dos que a crítica evidenciou a escaseza de recursos lingüísticos
pero unha sinceridade e autenticidade do sentimento poético.

Cultivou tamén o ensaio, xénero co que acadou en 1966 o premio Amor
Ruibal pola obra Xoán XXIII e a Terra, publicado na "Hoja del Lunes de
Orense" Dous anos máis tarde coñeceu, "nas praias de Martín Códax", a
Tucha coa que casou e que lle serviu de alento para escribir sobre o amor. No
ano 1973 viaxou até México con Celso Emilio e Méndez Ferrín, convidados
polo Goberno daquel país para participar na homenaxe a León Felipe. Obtivo,
entre outros, o Premio da Crítica de Galicia en 1981 e o Premio Losada
Diéguez 1991.
A súa poética
Cunha linguaxe neutra e pobre en recursos estilísticos, Antón Tovar puxo o
aceno na profundidade, no silencio, na autenticidade da angustia existencial,
na dor e na soiedade, nun "eu" poderoso e auténtico. No entanto na súa
"Autopoética, ou o que sexa" o poeta reivindicou a maxia claridade,
transparencia e comunicabilidade, cun certo escepticismo polos ismos e as
experiencias das vangardas en boga naquel momento. Polo que a crítica lle
virou as costas e que lle serviu para reafirmarse xa non só no seu illamento
con respecto á poesía do país, senón tamén manter a súa veta pesimista. De
todos os xeitos a súa poesía era unha poesía política, no sentido kafkiano,
amosando a súa verdade interior e a verdade dos homes do seu tempo.
A terra xoga outro dos papeis nucleares da súa poética. Unha terra plasmada
tanto na súa casa natal "A casa da Pereira" da que gustaba de falar en
"Arredores" ou en "Berros", coma no ámbito urbano. É Ourense, a cidade na
que viviu ate o seu último día, un dos reflexos íntimos da súa expresión lírica
e da que se poden encontrar trazos coma o río, a Ponte Vella e as festas
populares.
Mais a poesía desempeñou tamén en Tovar unha vía de escape, de catarse e
mesmo de psicanálise sobre o amor (que entende na dualidade sol e néboa,
como a ventá aberta e a morte...), a vida e a morte. De feito o autor espella o
seu pensamento nos seus versos do que saíron dous volumes a modo de
confidencia "Diario sen datas" (1987) e "Diario íntimo dun vello
revoltado" (2001).
O legado
Conta Xesús Alonso Montero nun artigo sobre o escritor que hai uns meses
Antón Tovar foi entrevistado por Xosé Manuel del Caño quen obtivo material
para publicar un libro de "Conversas" que en breve editará Galaxia. Será pois
este texto o seu testamento definitivo, a súa última palabra. E esta tarde o seu
corpo será incinerado e a súas cinzas quedarán depositadas no panteón
familiar do cemiterio ourensá de San Francisco nunha cerimonia civil. Tal e
como era o desexo deste comunista e poeta de vocación.

DEZ ANOS DE PORCOS BRAVOS

O Xabarín Club, programa senlleiro da TVG,
cumpre dez anos convertido nunha icona
cultural
30- Setembro -2004

Nas últimas décadas poucas iconas conseguiron converterse nun
referente recoñecido por toda a poboación e foron capaces de unir
milleiros de persoas ao tempo que se facían parte do imaxinario
colectivo que define o noso país. Sen dúbida, unha delas foi a
representación en debuxo dun animal totémico, transformado en
mascota da programación infantil televisiva. No país con menor
taxa de natalidade do mundo, o Xabarín mobiliza os nenos desde
hai xa dez anos.
A tarde do 18 de abril de 1994 os televisores do noso país lanzaban ao ar por
primeira vez as notas dunha curiosa canción "Somos do clube da galega, por
fociños, por cacheiras...". Onda ela, a animación dun grupo de animais nun
autobús daban a entrada a programación infantil da Televisión de Galicia. Era
o comezo do Xabarín Club, un programa que se había de transformar nunha
autentica icona popular de final do século XX. A través do Xabarín chegaron
aos máis novos e no noso idioma boa parte das series de máis éxito da
programación infantil internacional, onda clásicos coma Os Picapedra ou
Tom e Jerry. "A idea era facer un programa cunha continuidade que
englobase os debuxos animados que xa se estaban emitindo", explica Paco
Carballés, produtor e un dos iniciadores do proxecto. Para conseguir unha
maior participación dos nenos e unha audiencia máis fiel, naceu, a partir do
programa, o Xabarín Club, que pretendía vencellar os máis pequenos co
programa. Segundo apunta Carballés, "Contabamos con que ía funcionar, e ao
ver a afiliación tan forte das primeiras tempadas pensamos que se
estabilizaría o número de socios en sesenta ou setenta mil".
Máis de cen mil
Logo de dez anos, unha cuarta parte dos nenos de Galicia, uns 113.900 cativos
e cativas, son ou foron socios do Xabarín Club. De todos eles, 83.065 son na
actualidade menores de dezaoito anos e por tanto considéranse socios activos
do clube. Entre todos os que pasaron polo Xabarín encontramos rapaces de
León, de Portugal, de Italia, de Finlandia, de Arxentina ou de Mozambique.
Todos comparten as series, os concursos e os diferentes espazos que foron
compoñendo, na última década de emisión, as programación infantil que a
TVG. Aínda que o ritmo de afiliación foi decrecendo nos últimos catro anos
mantívose mais ou menos estábel nunhas catro mil novas incorporacións

anuais.
Aniversarios e agasallos
Entre os elementos que identifican desde o seu nacemento do Club, está a
felicitación que, polo día do seu aniversario, reciben os socios a través da
televisión aparecendo o seu nome e foto na pantalla. "Cando había poucos
socios púñamos aleatoriamente as súas fotos en pantalla, mais ao medrar o
número houbo que discriminar dalgún xeito os que aparecían cada día,
recollemos algo que había en TV3 onde felicitaban os aniversarios pondo o
nome dos socios en pantalla, e xuntamos as dúas ideas", explica Carballés.
"Iso deunos ao comezo moitísimo traballo, era un proceso totalmente
artesanal". Alén de felicitar aniversarios, Xabarín deixou a súa pegada na
multitude de obxectos nos últimos dez anos. Balóns de praia, mochilas, pins,
adhesivos, papaventos e, sobre todo, camisetas, das que se repartiron trinta
mil en todo o país. Pouco a pouco fóronse facendo novos obxectos cos que
agasallar os socios que participaban diariamente nos concursos do programa.
"Agora queremos ir facendo obxectos novos cada ano, pero nunha menor
cantidade, o último que fixemos foi unha cunca e unha gorra", explica
Carballés.
Personaxes
O noso autor de banda deseñada máis internacional, Miguelanxo Prado, foi o
responsábel do feitío deste animal. Ao Xabarín en si fóronse engadindo cos
anos axudantes nas tarefas de presentación, coma foron as presentadoras
animadas Uxía e Xonxa, e personaxes reais coma o Inspector Tomé, que
amosaba a actualidade do país, Carlos Portela (o Doutor TNT) que explicaba a
historia de moitas das personaxes que aparecían na pantalla, Silvia Superstar,
especialista en obxectos estraños ou Manolo Romón, que presentaba o
concurso que, en varias tempadas, facía parte do programa.
A música dos porcos bravos
Outro dos riscos de identidade do Xabarín é o seu vencello coa música.
"Desde o primeiro momento estaba a idea. Ao principio era pedirlle aos
grupos que fixesen versións de música de debuxos animados, despois
collemos cancións que estaban xa compostas, e ao final fóiselles pedindo aos
grupos que fixesen cancións para o programa", explica Carballés. Deste xeito
foise creando aos poucos un espazo pioneiro para a proxección pública de
moitos grupos galegos, que contaban con videoclips propios no programa e
que se daban a coñecer entre os oíntes máis novos. O Caimán do Río Tea,
Heredeiros da Crus ou Siniestro Total foron algúns dos moitos grupos que
participaron nesta iniciativa. Recompilando todos estes temas, o programa
lanzou desde o seu nacemento cinco discos e mais unha escolma que recollen
o mellor do pop e do rock galego dos últimos anos. O éxito da música do
programa, combinado co éxito mediático da mascota e dos temas musicais

levou ao nacemento dun novo fenómeno, as actuacións en directo.
Xabarín en directo
"A xénese foi o boneco, a idea era que saíse por aí para ter un achegamento
cos pequenos, mais as primeiras veces había unha avalancha tal que
decidimos poñelo nun escenario", apunta o produtor do espazo. Deste xeito
comezaron as actuacións en directo do Xabarín. "Comezamos cunha pequena
xira, e na última movíamos xa máis de trinta persoas sobre o escenario". Foi
en 1995 cando o Xabarín iniciou a súa actividade en directo coa xira "A bailar
con Xabarín". De novo voltou ao escenario para presentar o duplo álbum
"Cada día somos máis" no 96 e no 97 deu varios grandes espectáculos centro
das actividades de "Galicia Terra Única" e "Voz Natura" . Sen embargo foi no
98 cando se fixo a Xabaxira, un grande espectáculo no que, onda as
actuacións musicais en directo, participaban acróbatas, bailaríns e bonecos
representando moitos dos personaxes das series televisivas. Até o momento,
esa foi a última grande serie de actuacións do porco bravo por Galicia.
"Deixouse sobre todo porque era un esforzo enorme para o equipo do
programa que nos obrigaba a deixar outras cosas", explica Carballés.
En serie
Unha desas "outras cousas" veríase no ano seguinte na forma da
longametraxe e serie de debuxos de animación "Os vixilantes do camiño", que
fixo das personaxes que presentaban o programa, onda algunhas outras feitas
para esta produción, auténticos heroes que defendían os últimos redutos da
cultura tradicional das maquinacións da Dabondo Corporation. A serie, coma
o programa en xeral, foi todo un éxito de público e enganchou os máis
pequenos á programación infantil da TVG.
Presente e futuro
De cara ao futuro, o Xabarín prevé expandir a súa presenza na televisión.
"Estamos traballando agora en asentar esa imaxe de Xabarín coma
presentador do programa, queremos conduza un pouco coma un magazine",
adianta Carballés. Xa durante este ano, o programa estreou a sección
"Expediente X", que amosaba algúns dos mellores momentos desta década de
porcos bravos catódicos. O programa tamén estivo presente no Salón do
Cómic da Coruña presentando unha exposición na que se recollía unha
selección de traballos destes dez anos de actividade. Para o futuro máis
inmediato "estamos a piques de estrear unha sección de debuxos realizados
polos propios socios", asegura o produtor. "O que máis destaco do club nestes
dez anos son os socios, todos os días chegan un lote de cartas para participar
nos sorteos” conclúe o productor. O porco bravo non corre, ao parecer, perigo
de extinción da TVG.

O MÉDICO DA CULTURA

O falecemento de Agustín Sixto Seco supón a
desaparición de boa parte da historia viva do
galeguismo
30- Decembro -2004

Unha longa enfermidade, que o tiña hospitalizado nos últimos
tempos, acababa coa vida do doutor Agustín Sixto Seco, un dos
máis destacados nomes do galeguismo. A capela ardente
instalarase a partir das doce da mañá de hoxe na igrexa de San
Domingos de Bonaval, onde o corpo recibirá homenaxe de boa
parte dos principais nomes da nosa cultura. Sixto foi enterrado no
cemiterio de Boisaca.
Aínda que a súa profesión era a de médico especialista en Ortopedia e
Traumatoloxía, Agustín Sixto Seco desenvolveu ao longo da súa vida unha
intensa actividade de defensa da cultura do país, participando en boa parte
das iniciativas que neste sentido se desenvolveron en Galicia desde mediados
do pasado século. Deste xeito, o seu nome chegou a ser respectado como un
dos máis destacados de entre a intelectualidade galeguista, colaborando con
persoeiros da talla de Otero Pedrayo, García-Sabell, Carlos Casares,
Fernández del Riego, Isla Couto ou Fernández del Riego entre outros, en
diferentes proxectos ao longo da segunda metade do século XX.
Deste xeito, o nome de Sixto Seco aparece vencellado a proxecto coma a
Editorial Galaxia, da que era conselleiro. O doutor tamén representaba este
cargo na Fundación Penzol e no Instituto Galego de Información entre outros
postos. Grande parte do seu traballo desenvolveuse no padroado de diversas
fundacións, sobre todo a partir dos últimos anos setenta, e estaba vencellado
á Fundación Castelao, á Alfredo Brañas ou á Camilo José Cela, alén de ser un
dos padróns fundadores do Museo do Pobo Galego e membro correspondente
da Real Academia Galega. No campo editorial, alén do seu vencello con
Galaxia, dirixiu a editorial Sociedade de Estudos Publicacións e Traballos
(SEPT). En canto a cargos públicos foi o primeiro secretario do Consello da
Cultura Galega e en 1995 incorporábase ao Consello Reitor do Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Un ano despois vía recoñecido
oficialmente o seu traballo cunha Medalla de Prata de Galicia que lle outorgou
a Xunta.
No entanto o seu traballo máis coñecido foi o que desenvolveu coma
presidente da Fundación Otero Pedrayo durante case vinte e cinco anos onda
o seu incansábel labor á fronte do Padroado Rosalía de Castro. Foron nos
últimos anos estas dúas institucións as que concentraban boa parte da súa

actividade pública, e Sixto Seco queda indisolublemente vencellado ao nome
da poetisa polas súas constantes reclamacións de atención cara a figura de
Rosalía. Os seus últimos proxectos coñecidos incluían a recuperación da
actividade da fundación que levaba este nome, que estaba a pasar problemas
económicos que dificultaban a súa actividade.
Entre o legado de Sixto Seco destacan abondosos tratados e artigos sobre a
súa especialidade médica, a traumatoloxía e a ortopedia, que lle valeron un
Premio Nacional de Ortopedia no ano 1970. Por outro lado escribiu prólogos
para once libros e abondosos artigos de opinión, moitos dos cales se podían
seguir até este mesmo mes no xornal "El Correo Gallego". Unha escolma
destes artigos foi publicada en 1997 co título "Entre portas". Diferentes
persoeiros e institucións da cultura xa amosaron o seu pesar polo pasamento.

APRENDER DA EDUCACIÓN PASADA

O Museo Pedagóxico de Galicia ponse en
marcha coa intención de recoller a Historia
da Educación no país
4- Xaneiro -2005

Aínda que hai elementos que permanecen inmutables, como son
os pupitres ou o taboleiros, o aspecto das aulas mudou moito no
tempo. E aínda máis se modificaron cos anos os xeitos de dar
clase, desde "a letra con sangue entra" até as últimas tendencias a
aplicar a tecnoloxía ao ensino e a busca dunha educación global. O
Museo Pedagóxico de Galicia recolle a evolución deste campo no
noso país.
A idea de facer un museo sobre todo o relacionado coa pedagoxía no noso país
naceu xa aló polo 1926. Lamentabelmente, non foi posíbel desde aquela, e
houbo que agardar até o ano 2000 para que un decreto da Xunta ordenase a
creación do Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega), que se inaugurou aínda
en outubro de 2004, coincidindo co comezo dun novo curso escolar. O
Mupega naceu como algo máis que lugar no que se expoñen elementos
relacionados con este campo. No seu proxecto está ser un centro documental
de referencia para todo o relacionado coa educación en Galicia,
principalmente no que se refire á historia do ensino, e producir recursos que
poidan se empregados tamén polos docentes de hoxe. Xosé Lois Moar, asesor
técnico do centro, sinala que o obxectivo é "que o museo non se limite só a
lembrar épocas pasadas, senón que sexa un museo vivo no que entren todas
as actividades, Para iso queremos contar co profesorado".
Recollida material
Deste xeito, entre os obxectivos do museo está a edición crítica de obras
históricas da educación en Galicia e a creación dun repertorio da produción
biblio-hemerográfica sobre a educación. Os xoguetes, o material físico
empregado para a educación e o xeito en que se representou a escola e a
infancia no noso país ao longo do tempo son algúns dos outros temas que
teñen cabida neste espazo. Moar explica que a colleita de material para
constituír o Mupega comezou xa no ano 2001. "En cada provincia había un
grupo de colaboradores que recorrían as escolas, sobre todo as rurais" para
recoller material. Alén diso, o museo organiza desde hai tres anos un certame
no que premia aqueles centros no que os alumnos realicen unha máis
interesante recollida de material relacionado coa Historia da Educación en
Galicia, e desde o museo organizouse unha ampla campaña na busca de
doazóns de particulares e de colectivos que tivesen pezas relacionadas con

este campo. Na actualidade o centro conta con máis de trinta e oito mil pezas,
aínda que só unha parte de todo este patrimonio se expón na sede central.
Recollida inmaterial
No mesmo sentido, o equipo que se encargou de organizar a colección do
centro preocupouse tamén de recoller entrevistas a destacados mestres
xubilados, recuperando e organizando deste xeito un importante patrimonio
inmaterial sobre a historia recente da educación. "Agora mesmo hai catorce
entrevistas organizadas na serie 'Educadores galegos. Historias de vida
profesional", explica Moar. "Temos arquivada a totalidade da entrevista e logo
proxectamos unha versión duns vinte minutos no propio centro. Estamos moi
satisfeitos deste traballo porque nos dá moitísima información destes
períodos".
Centro de centros
Para alén de todo o que se pode encontrar na sede do museo en Compostela, o
Mupega funciona tamén coma a cabeza dunha rede de pequenos museos que
se encontran distribuídos por todo o país. Trátase de coleccións específicas de
material pedagóxico de diversa índole que distintos centros de ensino foron
recollendo ao longo da súa historia e que tiñan expostas nas súas propias
instalacións. Coa creación desta rede unifícase o sistema de catalogación das
pezas de todas estas coleccións, incluíndoas nunha única base de datos que
estará ao dispor de todos os interesados. Alén diso, créanse en cada centros
equipos para xestionar estes fondos e está en marcha un sistema de
intercambio de exposicións que difundan ao máximo estes contidos e que os
acheguen á sede central do museo. "O Mupega potencia esta colaboración,
axuda a coidalas ao máximo e a axeitar os locais en canto a condicións de
conservación. Os contidos que predominan nestas mostras son o material de
laboratorios de Física e de Química, que son os máis vistosos", sinala Moar.
Itinerancia anos 50
O intercambio das mostras da rede non é o único xeito en que o Mupega se
achega xeograficamente ao público. O museo ten en marcha o Espazo
Mupega, que consiste na reprodución exacta dunha aula prototípica dos anos
cincuenta. A mostra "andou xa polas cidades máis importantes de Galicia e un
bo número de vilas máis pequenas", explica Moar. "O que pensamos cando se
fixo este espazo era que servise para sensibilizar a xente de que había moito
material que estaba a desaparecer e gardado en malas condicións". O espazo
Mupega recolle desde o material educativo ata reproducións de mobles da
época, incluíndo o sistema eléctrico da aula ou a pintura en mal estado polos
poucos recursos de que dispuñan as escolas daquela, todo reconstruído por
unha empresa de decoración cinematográfica, na busca do maior realismo
posíbel.

Actualidade e proxectos
"O proxecto estrela polo de agora é pór en marcha o museo. Inaugurámolo e
ese foi o primeiro paso, en realidade o centro faise a partir de agora", destaca
Moar. Polo momento poden verse no edificio boa parte dos fondos que
compoñen a exposición permanente do centro alén dunha mostra sobre os
audiovisuais na escola. "A mostra recolle desde os visuais e as láminas ata os
primeiros proxectores fixos, proxectores de transparencias ou equipos de
proxección dinámica coma o cine en 16mm que chegaron aos colexios".
Radios, xiradiscos e outros aparellos que ao longo da historia fixeron parte do
ensino en diferentes escolas galegas están tamén expostos no centro. "A
estrela da exposición é un proxector de cine de 35mm, profesional, que se
recolleu en Mugardos", asegura o técnico. A esta mostra han seguir aínda
moitas outras, e novas iniciativas que polo de agora existen só como proxecto,
sempre coa intención de axudarnos a aprender tamén da educación pasada.

A OUTRA CARA DO LUAR

Dá unha volta polo que non sae na televisión
do programa máis exitoso da TVG
3- Marzo -2005

Todo o mundo sabe que Luar é un programa da TVG que leva
moitos anos en antena (trece), que se emite os venres, que é lider
na súa franxa de audiencia (cun share do 28,3%) e que mestura
música tradicional con artistas do panorama musical estatal e
internacional. O que moitos non saben é que Luis Tosar, Mercedes
Peón ou Paula Vázquez estiveron ligados ao Luar no inicio das
súas carreiras. Pero non son, desde logo, as únicas curiosidades
que encerra un programa que co-dirixe e presenta o “showman”
Xosé Ramón Gayoso. Algunhas non se verán nunca por televisión.
O pasado 25 de febreiro Luar celebraba o primeiro dos dous especiais cos que
pretende festexar que xa cumpriu 500 programas. Nin o frío, nin a neve que
caía nos arredores de Touro, nin o mal tempo afectou ao rigoroso directo co
que cada venres se presenta o Luar. Xa se sabe, o espectáculo debe continuar.
O primeiro que chama a atención cando unha aterra ás nove da noite na
discoteca Dona Dana de Touro é o sinfín de coches e autobuses que se
suceden nun lugar que apenas chega aos 4.600 habitantes. Fina Cibeira,
responsable de produción, comenta que o programa paga catro autobuses
semanais, para os que hai unha lista de espera que encherá os programas de
todo un ano. Pero hai quen non pode esperar tanto e decide ir no seu propio
coche ou nos autobuses que alugan os veciños dun lugar, as amas de casa ou
todo tipo de asociacións.
O pre-directo
Dona Dana non pode renegar do que é, por iso co primeiro pé na pista
sénteste como nun guateque, cunha posta en escena que lembra á estética dos
anos oitenta anegada por cabos, cámaras, grúas e sinalizacións que separan o
que sae na pantalla e o que non; como a cafetería que serve bocadillos e
hamburguesas durante as mais de tres horas que dura a retransmisión.
O programa comeza sobre as dez menos cuarto pero o espectáculo arrinca
moito antes. “O corenta por cento das imaxes que saen ao aire son de público,
por iso José Ramón Gayoso vai preparando e animando á xente para que
cando comece o programa o público apareza contento”así explica Marisela
Simón, unha dos cinco guionistas que ten o Luar, por que Gayoso xa está
falando co público unha hora antes de comezar a emisión. Chistes, anécdotas
e pequenas improvisacións fan que Gayoso se achegue ao público, conecte con
el e cree ese ambiente distendido e popular do que ten sona o programa.

Mentres o público se vai animando no plató/pista de baile/escenario,
Marisela vainos explicando que se fai en cada espazo das instalacións da Dona
Dana. Imos polos camerinos, tropezamos con Regina dos Santos que entra ao
seu cuarto logo de pasar por perruquería, vemos aos gaiteiros da Real Banda
de Gaitas de Ourense que van entrando ao lugar que lle indica Lola do equipo
de Relacións Públicas. É ela quen vai acomodando aos artistas, informándoos
de cal é a orde de aparición e do tempo que resta para a presentación de cada
artista. Seguindo os cabos imos cara a unidade móbil que se despraza cada
venres ata Touro para dar entrada aos vídeos, aos títulos que identifican ao
artista e á canción que interpreta, ademais de ter conexión directa co estudo
central en San Marcos que fan posible a realización do programa.
Hora cero
Coa sintonía do Luar e coa presenza de Nieves Rodríguez, a copresentadora e
un dos rostros máis representativos destes trece anos de programa, chega o
momento do guión; da forma na que van fiando unhas historias con outras e
no que Luar foi cambiando bastante ao longo dos seus 500 programas.
Unha das cousas que caracterizan a este formato a medio camiño entre
programa-concurso e musical é que ten dúas dimensións: unha a da música
galega, a das gaitas e pandeiretas e outra a da música pop e a daquelas
cancións que forman parte do imaxinario colectivo. Na primeira parte
Mercedes Peón tivo moito que dicir. Foi ela quen achegou á pequena pantalla
todo un traballo de recuperación e recompilación de cancións e costumes por
toda Galicia. De feito, tanto Peón como outras caras coñecidas que pasaron
polo Luar, recordaron nunha serie de vídeos a súa etapa no programa. A día
de hoxe Luar continúa co traballo de recuperación de tradicións musicais
mediante un colaborador, un especialista en etnomusicoloxía que vai
ofrecendo propostas semanalmente á dirección do programa e que logo
vemos desde os nosos fogares.
Marta Sánchez, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, Azúcar Moreno... así ata
un total cinco mil artistas pasaron polo escenario nestes trece anos de
traxectoria. No programa de mañá (venres 4 de marzo, ás 21:45 horas)
celébrase a segunda parte da conmemoración. Nesta edición especial
continuarase cunha das cousas máis características, como é facer cantar aos
artistas que veñen de fóra unha canción galega. Foi así como vimos a Latoya
Jackson, a María do Monte, ou a Manolo Escobar tentar cantar (con maior ou
menor éxito) “Apaga o candil”. Artistas que nalgúns casos esixen certas
excentricidades que tampouco veremos en antena. Fina leva nove anos
producindo o Luar, e pola súa memoria pasan centos e centos de anécdotas
daquelo que o telespectador non viu nunca. Para ela cúmprese a norma xeral
de “canto máis importante menos divo”. Entre as excentricidades que teñen
pedido algúns artistas destaca a de Grace Jones, a cantante americana que
contratou o Luar para un 24 de xullo. Fina lembra que “pediu desde camaróns

ata unha marca de auga que non nos conseguiron nin en El Corte Inglés de
Barcelona, ademais dunha serie de froitas exóticas e tropicais...”.
As intervencións dos espectáculos de maior reclamo están pensadas en
función dos bloques publicitarios e do que se calcula que emitan noutras
cadeas. Outra das cousas que tampouco se ve é saber que Luar
contraprograma. A escasos metros de Gayoso, e dentro do espazo que non sae
en antena o director (Manuel Abad) comparte mesa e mantel cun monitor no
que ve o que emiten as outras cadeas. Así, en función das grellas alleas, Luar
entra en publicidade, dá paso ao humor ou presenta unha actuación estelar.
Mentres noutras cadeas xa hai publicidade, media Galicia vive pendente do
teléfono (este venres tampouco houbo gañador) ou goza cas actuacións estrela
do programa.
Canteira con bo humor
Estamos cos anuncios e o persoal da TVG comeza a preparar o set para o
Consultorio Sentimental. Se hai un filón que o Luar foi quen de explotar, e
que lle deu moi bo resultado durante estes últimos anos, é o humor. O tándem
máis de moda do panorama cómico galego, “Os Tonechos”, foi unha aposta
deste programa que callou enseguida. De feito, co seu precedente, Luar
pretende servir de canteira do humor galego dándolle cancha aos novos
valores.
Voltamos da publicidade, actúa Xacarandaina e comeza o consultorio
sentimental no que están Dorotea Bárcena, "O Rato" e Luís Zahera (o popular
Petróleo de Mareas Vivas) que nos fan rir un anaco. Son nomes moi coñecidos
da escena e do audiovisual galego. De feito, Luar foi a plataforma de despegue
de nomes como Paula Vázquez, Luís Tosar, Uxía Blanco (que xa era unha
personaxe coñecida), Diana Nogueira.. actrices, actores, modelos que
escreben a historia recente do espectáculo do país.
Entre o concurso, as felicitacións polo programa que enviaron os emigrantes,
o campionato de baile e as actuacións musicais é preto da unha. O programa
leva un pouco de atraso pero son as cousas do directo. Aínda que o público
está tan animado (en parte porque hai un animador contratado para facer que
os asistentes aplaudan e bailen cando manda as cámaras) que ninguén mira o
reloxo. O Luar é como unha verbena pero con mesas e así, venres tras venres
nos últimos trece anos, invariable na grella de programación, cun 28,3 por
cento de share que fan rendibles os preto de 72.000 euros que custa cada
programa. Luar é moito Luar.

A CASA DA COMEDIA, A CASA DE MARÍA

A localidade francesa de La Vergne converte
a casa de María Casares nunha residencia
para a xente do teatro
7- Marzo -2006

Foi unha das iconas do existencialismo francés e unha da mellores
actrices da Francia do século XX a onde se exiliou moi nova. Hai
dez anos que morreu, pero María Casares está máis viva que
nunca. A localidade francesa de La Vergne, onde María pasaba
longas temporadas, honra a súa memoria reconvertendo a súa
casa nun espazo para os amantes do teatro.
“La Maison des Comidiens” é o nome co que os habitantes de La Vergne
(Charente, Poitou-Charentes) queren honrar á famosa actriz galega (aínda
que eles consideran que é francesa dado que viviu no país galo moitos máis
anos que en Galicia). É o nome que terá a residencia teatral que ten prevista a
súa inauguración para os meses de xuño e xullo deste 2006, cando se
inauguren unha nova edición dos encontros teatrais que se organizan desde
1999.
A casa
Cando María morreu en 1996, legou ao pobo a súa casa na que acudía a
escribir, a pensar e a pasear. E este é o espírito que quixeron recuperar os
veciños do lugar convertendo a súa casa nun espazo ao que acuda a xente do
teatro a pensar, madurar e ensaiar a súas obras. Segundo figura na propia
páxina web, “non é un museo, nin un festival, nin unha escola permanente
senón un lugar de vida e de traballo aberto cada ano no que o comediante
toma o seu tempo para experimentar, renovarse, repartirse ou transmitirse”.
A casa inaugurarase oficialmente este verán e contará coa presenza do
ministro de cultura francés e unha das tres entidades que fixeron posible o
proxecto: as autoridades nacionais, locais e europeas. Todos eles sufragaron a
reconversión da casa familiar de María Casares nun lugar ao que poderán
asistir os comediantes e actores a pensar os seus proxectos, a ensaiar as súas
obras e a pasar longas temporadas para inspirarse ou madurar obras teatrais.
Para conseguir o seu propósito era preciso reorganizar o espazo acorde co
novo uso. As obras iniciáronse no 2005, cando remataron os quintos
encontros teatrais, e pasaban por converter o grandeiro nun camerino e nun
local técnico no que poder ensaiar. Na casa, a rehabilitación pretendía crear
habitacións para unha vintena de actores, unha cociña, unha sala de traballo
ben equipada con luz e son, lugares de lectura e unha vivenda para o rexedor.

Ademais, a obra inclúe a creación dun escenario con capacidade para
douscentos espectadores.
Os encontros
Todos os anos, desde 1999, as dúas ultimas semanas de xullo e a primeira de
xullo, a casa natal de María Casares organiza uns encontros que perpetúen a
memoria de María Casares. A idea tivo varios factores: o concello de Alloue, o
seu alcalde Luciano Simonneau, a comunidade de Confolentais encargáronlle
a Veronique Charrier (que foi durante moitos anos codirectora do afamado
Festival de Teatro de Avignon) que estudou o proxecto. Desa idea inicial
constituíuse unha asociación (o 19 de outubro de 1999) que é a encargada de
promover e organizar os encontros.
En Galicia
Cando se cumpren dez anos do pasamento da ilustre actriz galega, en Galicia
celébrase unha nova edición dos premios que levan o seu nome. Trátase do
certame máis importante do mundo do teatro que organiza a “Asociación de
Actores, Directores e Técnicos de Escena”. A gala de entrega dos premios aos
candidatos terá lugar no Teatro Rosalía de Castro da Coruña o vindeiro 28 de
marzo. Lino Braxe, director do evento explica que “quería facer unha cousa
como os anos cincuenta, como se tratase dun programa de radio en directo e
que tivese as típicas actuacións daquela época”. Sería recrear o ambiente no
que viviu e medrou María Casares, que estará presente en toda a gala a través
dun bucle con fotos súas que son propiedade de Lino Braxe. “Hai anos que
estou obsesionado con esta señora e sempre me fascinou o seu mundo, por iso
será omnipresente en todo o evento”.
A Consellaría de Cultura tamén se sumará as actividades de homenaxe desta
actriz, pero desde o gabinete de prensa non poden confirmar nin as datas nin
o programa dado que este non está pechado. Pola súa banda, o Consello da
Cultura Galega achegarase a María Casares a través do “Álbum de mulleres”
que publica en Culturagalega.org, e que achegará o perfil biográfico e
profesional da actriz galega máis importante de todos os tempos.

RADIOGRAFÍA BLOG

Un estudo di que o auxe dos blogs en Galicia
evidencian un cambio de mentalidade social
19- Abril -2006

Dos máis de trinta millóns de bitácoras que se calcula que hai en
todo o mundo, unhas 1.200 son galegas. Pero a blogosfera galega,
nome dado ao espazo que ocupan os blogs, está nun estadio
emerxente. Os primeiros estudos arredor desta nova forma de
comunicación destacan que en ano e medio se triplicará o seu
numero, que crean unha tupida rede social que reforza os lazos de
identidade e que evidencian un cambio de mentalidade social. Son
algúns dos resultados que hoxe se presentan en “Enblogs” o
encontro de Blogs de Galicia e Portugal que organiza o Consello da
Cultura Galega.
Malia que os blogs naceron cos inicios de Internet, a explosión deste
fenómeno non ten lugar ata principios do 2000 nos Estados Unidos. O
mundo hispano sumouse á súa eclosión dous anos despois mentres que en
Galicia, segundo un estudo do grupo de investigación “Novos Medios”, da
Universidade de Santiago de Compostela, o 2005 foi o ano dos blogs en
galego. Segundo Manuel Gago, membro deste grupo e coautor do estudo
sobre os blogs que hoxe se presenta no encontro, “o 2005 foi o ano dos blogs
en galego. A progresión é tan espectacular desde o ano 2002 que un non pode
quedar indiferente. O 68% dos blogs activos na actualidade foron creados no
ano pasado, aínda que a aceleración produciuse desde os últimos meses do
2004”. Nesta mesma liña apunta o sociólogo Fernando Garrido, membro do
Observatorio para a Cibersociedade, que leva un ano analizando a blogosfera
galega. Segundo o estudo que Fernando presenta no marco do encontro,
“unha das hipóteses-conclusións do noso estudo é que a explosión dos blogs
galegos aínda non se deu, senón que se dará durante este ano e o que vén.
Hoxe, a taxa de blogs está arredor dos 1.100 blogs escritos en galego e a
explosión levaraos aos 4.000 nun ano, ano e medio”.
Na orixe de ambos estudos está a primeira achega que fixo un blogueiro
Carlos Neira (Calidonia), que hai cuestión dun ano elaborou unha listaxe de
bitácoras que conforman a blogosfera galega (o blogmillo, como se lle coñece
na comunidade blog). Un censo que o propio Carlos Neira recoñece que “foi
feita ao principio con pouco rigor, de xeito espontáneo pero con moito
esforzo, e o que empezou sendo unha cuestión persoal terá co tempo unha
vocación máis académica”. O primeiro censo da blogosfera recollía unha nova
forma de artellarse desde o ciberespazo ao mundo real porque, a xuízo do seu
creador, evidenciou “a capacidade das microcomunidades por facer cousas

máis alá da propia rede”.
Perfil do blog, perfil do blogueiro
Fernando Garrido considera que “o principal resultado en comparación coa
blogofera hispana (que escriben en castelán) é que a taxa de feminidade é
moito mais alta. A castelá está nun 72% de homes e a galega nun 60%, no
mesmo nivel dos blogs estadounidenses. Analizando os datos, o que nos sae é
que a xente que escribe blogs son persoas novas, de entre 19 e 29 anos, que
teñen unha taxa de penetración á banda ancha máis alta que a media de
conectividade galega, que teñen máis aparellos tecnolóxicos que a media
nacional, que a penetración de telefonía móbil chega ao cen por cento e que a
metade deles teñen catro dispositivos tecnolóxicos conectados (cámara web,
reprodutor mp3...) Todo isto nos leva a pensar que a blogosfera galega está
nunha parte emerxente, está centrada na xente que adoptan a tecnoloxía na
forma mai rápida que están máis ao tanto dos temas tecnolóxicos”. Por outra
banda, o estudo do Grupo dos Novos Medios destaca “tamén é relevante
sinalar a baixa especialización das bitácoras en Galicia. Boa parte dos blogs en
galego conteñen temáticas relativas ao ámbito cultural e, en moitos casos,
parecen prolongar intereses e actividades anteriores de moitos dos seus
editores. Non é casual que un 49% das bitácoras incorporen contidos de
creación literaria ou literatura, activismo social ou política. A presenza
doutros contidos, como da investigación científica, ou de ámbitos profesionais
non culturais, son case inexistentes. Os blogueiros galegos manteñen tamén
unha relevante proximidade aos contidos biográficos, de feito o 80% das
bitácoras incorporan contidos deste tipo”.
Outras das cuestións que establecen estes estudos é que se segue a perpetuar
o anonimato (a través do uso de alias e avatars) propio da rede, así como que
a maioría das bitácoras galegas redundan na idea da autoría individual.
O idioma, unha marca diferencial
Cando Carlos Neira elaborou o primeiro censo de blogs galegos destacou que
“aquí se da unha circunstancia óptima que permite marcar as diferenzas con
outras comunidades e delimitar as bitácoras que formaban parte do censo, e
esta é o idioma”. Segundo os estudos realizados, existe unha porcentaxe moi
elevada de blogueiros que escriben en galego de aí que sexa doado de
identificar a blogosfera galega. Polo demais, o estudo feito por Cibersociedade
parte dunha enquisa feita a blogueiros que escriben exclusivamente en galego.
Dentro deles, o estudo realizado pola USC estima que “un factor
especialmente relevante é que o 80% das bitácoras en galego son
monolingües, é dicir, incorporan moi poucos textos noutras linguas e só dun
xeito puntual”.
Os blogs, unha excusa para medir o cambio social

O estudo feito polo grupo de Novos Medios “mantén a hipótese de que os
blogs, en conxunción con outros formatos da chamada web 2.0 – Flickr,
Google, Orkut, etc- son parte da sociedade horizontal que xa preconizara
Manuel Castells a finais dos 90”. Neste sentido tamén apunta, Fernando
Garrido ao asegurar que “interpreto os blogs como un elemento máis no
proceso de relación entre tecnoloxía e sociedade. Penso que é importante
porque os blogs o que fan é cambiar o chip dunha concepción pasiva e
consumista da rede, que era o que nos saía antes nos estudos sobre a
sociedade galega”. Para Garrido os blogs son importantes porque supoñen un
cambio de paradigma á hora de concibir a rede como un elemento de
produción. “Non creo, explica Garrido, que os blogs sexan os máis
importantes como modelo comunicativo, senón porque marcan un cambio de
paradigma. De feito, hoxe falamos de blogs pero no futuro falaremos doutro
tipo de plataformas que seguen a liña de que a xente produce contidos. O que
nos saía noutros estudos do noso marco teórico é que cremos que se pode
medir o grado de sofisticación dunha sociedade en relación á sociedade da
información, co cambio de concepción pasiva, dunha xente que só consume e
recibe, a unha activa na que a xente xa produce contido. Isto parece que é o
que se está a dar na sociedade galega”.

A LITERATURA MANIFÉSTASE

Un libro recolle os manifestos literarios que
se editaron en Galicia desde 1920
27- Xuño -2006

Un manifesto é un escrito no que se ofrece unha declaración de
doutrinas ou os principios programáticos de algo que se quere
facer. Por iso, coñecendo eses documentos podemos saber do
contexto e das intencións da xente que os subscribiu. O escritor
Xesús González pasou dous anos compilando aqueles que tiñan
que ver co ámbito literario do século XX e o resultado chámase
“Manifesta Galiza” (Editado por A Nosa Terra). Con eles podemos
entender algunhas das iniciativas que houbo na literatura galega
recente.
“Decidín optar polo ámbito exclusivamente literario porque a nosa literatura
produciu poucos manifestos” deste xeito o escritor e tradutor Xesús González
explica como foi acoutando todo o seu estudo. O libro foi tomando forma
pouco a pouco desde hai dous anos que foi cando Xesús descolgou o teléfono
para chamar aos seus amigos e coñecidos para facer memoria colectiva dos
textos que foron aparecendo ao longo do século XX.
Un fío común
Entre o manifesto das páxinas do diario coruñés “El Noroeste” (1922) e a
presentación da revista “Alquimia” (1999) hai máis de oitenta anos de historia
da nosa literatura. Un período suficiente para ver nela diferentes etapas,
posturas e mesmo estados de ánimo. "Vai sendo tempo de que se troquen os
moldes vellos, que xa están en descreto total" recollía o xornal coruñés "El
Noroeste", no texto que abre a relación dos manifestos. Entre outras cousas
porque segundo o autor a produción dos manifestos ten un grado de filiación
moi estreito co que acontece no seu contexto específico.
Non todos son manifestos en sentido estricto, senón que tamén hai prólogos e
limiares de entrevistas. “Recompilei todos aqueles que cumpren as
características de manifesto, porque malia que hai textos que non o son,
penso que dunha ou doutra maneira cumpren con esa función de ser o
embrión dun movemento, de algo que está acontecendo ao redor” explica
Xesús.
Di Xesús no seu prólogo que todo manifesto ten dous momentos importantes:
un de fundación e outro de negación. E este libro céntrase nos primeiros, na
recollida de textos que supoñen unha afirmación teórica do movemento, que
agochan (de xeito máis solapado ou máis manifesto) unha afirmación teórica

do seu movemento e que explica unha posición activa por parte dos autores e
tamén desde un punto de vista creativo para a literatura.
Por outra banda, como a propia historia da literatura, non existe unha
periodicidade regular para este tipo de textos. “Dos 55 textos que considero
manifestos, explica Xesús, algúns sono abertamente e outros que aparecen de
xeito solapado. Desde 1914 e ata 1950 hai tres ou catro, desde 1950 ata 1975
seis ou sete e a maioría van de 1975 ata hoxe”. Un feito que volve relacionar a
produción co momento histórico, xa que foi coa chegada da democracia cando
proliferaron este tipo de documentos.
As súas particularidades
“Son declaracións de intencións, proxectos, embrións de movementos”
explica o seu compilador. Pero non son todos iguais. Hai manifestos en
sentido estricto como “o fixado polo colectivo “A sabedoría intransixente” que
foron editados en panfleto ou outros do colectivos Ronsel ou Réner. Hainos
de tipo persoal que é o que fixo Rafael Dieste e que pide unha intervención na
literatura do momento. Hainos descoñecidos como o da dunha revista en
Barcelona que se chama “O Pote” e que resulta bastante curioso. E logo hai
declaracións de intencións como as que fan “Galaxia” ou “A trabe de
Ouro”que tamén considero que son manifestos por ese carácter que ten de
marcar unha filosofía ou un punto de inicio”.
Entre todos os documentos que compoñen “Manifesta Galiza” para Xesús
existe un especialmente significativo e que se reproduce nunha nota porque
está en castelán. Trátase do folleto de presentación da editorial Galaxia en
1950 que se fixo co obxectivo de recadar socios para a empresa e destácao
porque “explica toda a creación de Galaxia desde 1950, e paréceme un
documento curioso e moi interesante porque consagra os alicerces do
proxecto desde o primeiro día” apunta Xesús. No limiar do libro "Antífona da
Cantiga" de Ramón Cabanillas que publicou a editorial Galaxia figura que tiña
como primeira tarefa "atender os problemas culturais i-espritoaesdo noso
país e das súas xentes, ofrecendo canle axeitado ó espallamento da obra dos
nosos pubricistas".
De todos os documentos que se recollen nesta compilación hai dous que non
foron editados en Galicia. Un deles é o prologo da revista Vieiros que foi
editada en México e o outro é a revista “O pote” de Barcelona. A primeira
porque segundo o autor constitúe un punto de inflexión e a segunda pola súa
singularidade.
As ausencias
Pero non están todos. Xesús González aclara no prólogo que hai outros
documentos que non se reproduce nesta compilacións. Algúns por non ser
exclusivamente literarios, outros porque non teñen ese carácter ideolóxico ou

doctrinario que teñen os documentos.
Entre eses documentos que non aparecen reseñados están “Nova narrativa y
conciencia social” de Méndez Ferrín; a “Carta a Manoel Antonio” de Gonzalo
R. Mourullo; “Señores poetas galegos, ¿non están Vocés un pouco
despistados?” de Xosé Ramón Pena ou “A subnormalización da cultura
galega”de Claudio Rodríguez Fer (Lugo, Libelos de Cebra, 1994).
Como di Manoel Antonio no seu manifesto (1922) que pecha a compilación
"en cada relanzo do camiño agardamos unha voz que nos berra: Máis alá!

ENSAIOS NUNHA NOVA DIÁSPORA

17 entidades galegas de Cataluña crean a
rede .cat para coordinar as súas accións
públicas dentro da realidade catalana
24- Abril -2007

A nova emigración galega ten un novo xeito de traballar e
Barcelona é o eixo da súa innovación. Queren amosar a cultura
galega contemporánea en público e participar da realidade social
da sociedade catalana. Son galegos, pero tamén gallecs. E a
rede .cat é o seu novo experimento de coordinación cultural e un
ensaio da nova identidade da nosa diáspora.
Hai colectivos teatrais, espazos e grupos de arte, asociacións culturais,
fundacións, medios de comunicación, grupos de reivindicación e colectivos,
universidades e centros de ensino, entre outros. Están organizándose e
queren ofrecer unha programación cultural diferenciada nunha Barcelona
ateigada de actividades. “Seremos, entre a xente de todos os colectivos, unhas
mil persoas”, asegura Vítor Cabral, un activo membro da rede .cat. A Rede é o
último experimento da emigración galega e un dos máis interesantes e
dinámicos. Segundo o seu manifesto fundacional: “constituímonos como
unha rede que aglutina persoas, colectivos e entidades cívicas que pretenden
impulsar toda unha serie de iniciativas e accións culturais, políticas e sociais
relacionadas co encaixe do referente identitario galego na sociedade catalá da
que formamos parte”. Síntense galegos, pero tamén falan catalán e participan
activamente da súa sociedade. Son un exemplo claro das identidades híbridas
da modernidade.
“Queremos conectarnos coa realidade local”, asegura Víctor, un arqueólogo de
profesión que traballa no Museo de Historia da cidade, “ao principio, os
galegos en Barcelona eramos unha especie de guetto. Agora tentamos
encaixar o referente cultural identitario galego dentro da realidade
multicultural catalana”. Mentres, os organizadores da rede buscan a fórmula
xurídica que lles permitan dotarse dunha entidade real, mantendo a
organización asemblearia que defenden para coordinarse entre si.
O Prestige, as orixes
A idea da rede .cat comezou a xestarse durante as mobilizacións en protesta
pola catástrofe do Prestige e a súa xestión. Un grupo de entidades, colectivos e
individuos que querían reaccionar ante o desastre medio ambiental e a
xestión gubernamental deste constituíronse no Foro Negro e na Plataforma
Nunca Máis de Cataluña, e asumiron unha nova lóxica de traballo coordinada

entre as entidades e diferenciada da estrutura tradicional da Federación de
Centros Galegos de Cataluña. A experiencia adquirida foi cristalizando na
constitución de novas entidades e na idea de ofrecer unha programación
cultural conxunta. Foron diferentes actividades que se fixeron públicas en
outubro de 2006, coa presentación dun disco, A per loca, e a presentación da
rede .cat.
Unha programación conxunta
A Rede constituíse como un xeito de ofrecer unha visión moderna e
contemporánea da cultura galega. O seu xeito de traballar tenta respectar a
identidade de cada un dos seus membros mentres ofrece unha serie de visión
de conxunto. O fito básico é a “Axenda Cultural Galega”, que se divide en tres
tipos de actos. As temáticas transversais decídense en asemblea ao principio
do curso e conducen unha significativa parte das actividades. Por exemplo, no
curso 2006 e 2007 a temática foi Muller e Memoria, e plasmouse en xornadas
ao respecto. Despois están os Actos Unitarios, que están organizados en
conxunto pola rede .cat e pretenden ser os eventos máis visibles da actividade
da rede. Este ano serán tres: o “Maio Cultural Galego”, a “Diada de Galiza” e a
“Foliada”.
O Maio Cultural Galego supón unha serie de eventos centrados na promoción
da cultura galega co gallo do Día das Letras. O seu acto central será, sen
dúbida, o festival Son Galiza, apoiado economicamente pola Dirección Xeral
de Creación e Difusión Cultural da Consellaría de Cultura e que xuntará entre
o 11 e o 13 de maio en Barcelona unha completa mostra “de música e
espectáculos galegos onde a innovación sobre o mundo tradicional ten unha
incidencia especial”, asegura o informe do proxecto. Os actos celebraranse en
dous dos espazos emblemáticos da cidade, a Praza do Rei e o Palau da Música
Catalana. Haberá concertos, conferencias, foros de encontro con empresas e
programadores culturais e outras actividades de divulgación da cultura galega
en Barcelona.
A Foliada é outra das propostas, con dúas edicións,que rexistra máis éxito
dentro desta nova filosofía de traballo. Na última edición, a Foliada, celebrada
en colaboración co Ateneo de Nou Barris, concentrou a presentación do disco
“A per loca”, que reúne participacións de músicos galegos de diferentes estilos
e un notable éxito de público.
Galegos en Cataluña 2.0
A nova rede que se tece faino con obxectivos moi diferentes ás actividades dos
Centros Galegos de Cataluña, a tradicional estrutura asociativa da emigración
galega no país, e iso créao de xeito consciente, máis vinculado á realidade
social catalana, preocupada polas formas de creación cultural da
modernidade e cun sentido político “máis crítico”, asegura Víctor Cabral.
¿Existe algo xeracional aquí? Así o parece. Unha boa parte dos integrantes

destes colectivos son galegos de segunda xeración, formados nunha
identidade híbrida, educados nas escolas catalanas, pero construídos
individualmente na vontade de ser galegos. Un gran número deles son novos
emigrantes, persoal altamente formado con licenciaturas universitarias e
posgraos nas universidades catalanas, conectados tamén co activismo local.
Un colectivo diferente que xa non encaixa nas estruturas tradicionais de
agrupación da emigración galega e que busca novas lóxicas de participación.

UNHA PAISAXE CON LEI

Un observatorio e normas de protección
ambiental enchen de contido á Lei Galega da
Paisaxe
24- Xullo -2007

Está en plena fase de recuperación para entrar no parlamento. A
Lei Galega da Paisaxe pretende servir de base legal para protexer o
noso espazo natural, que durante séculos contribuíu a definirnos.
Medidas legais, a creación dun observatorio como órgano
colexiado de asesoramento son algunhas das figuras que
contempla este texto que chegará ao Parlamento en outono.
“Coa Lei de Protección da Paisaxe queremos que as nosas paisaxes teñan
recoñecemento xurídico; que se estudien en profundidade, se cataloguen e
describan as paisaxes galegas cos seus valores, degradacións, ameazas e
tendencias; queremos que todos aqueles plans, programas ou proxectos que
deban someterse á avaliación estratéxica ambiental ou de impacto ambiental
teñan en consideración a paisaxe” explica José Benito Reza, director xeral de
Conservación da Natureza nun texto xenérico facilitado polo gabinete de
prensa. Ao tempo anuncia o incremento da superficie destinada a espazo
protexido, plans de acción de conservación e a creación dunhas directrices da
paisaxe que sexan determinantes na ordenación do territorio. O borrador da
Lei xa foi sometido a consulta do Consello Galego de Medio Ambiente
(COGAMA) e rematou a fase de consulta a nivel institucional entre as
distintas consellerías. Agora mesmo, o texto está a ser revisado en función das
alegacións presentadas e o documento definitivo entrará no Parlamento no
vindeiro mes de setembro.
O contexto
Albert Cortina, avogado especializado en temas ambientais, que formou parte
tanto do comité que redactou a Lei Catalana como do que asesora á galega,
asegura que “o obxecto da Lei é o recoñecemento xurídico, a protección, a
ordenación e a xestión das paisaxes de Galicia co fin de preservar todos os
elementos que o configuran no marco dun desenvolvemento sostible,
entendendo que a paisaxe exerce unha función principal de interese xeneral
nas distintas dimensións nas que se manifesta: ambiental, territorial,
urbanística, cultural, histórica, económica, estética e social”. Queda claro así
que a paisaxe non é un aspecto meramente ambiental senón que afecta
transversalmente a outros ámbitos, tal e como figura do Convenio Europeo da
Paisaxe aprobado polo Consello de Europa no 2000, que entrou en vigor no
2004 e que está pendente de ratificación polas Cortes Xerais.

Os principais aspectos
Como a lei catalana foi a primeira das dúas que hai no Estado (a segunda é a
valenciana) Albert Cortina asegura que “marcou unha influencia inicial nos
primeiros textos do Anteproxecto da Lei da paisaxe de Galicia. Non obstante,
a idiosincrasia e características propias de Galicia determinara o perfil
diferencial que deberá ir adoptando ao longo do proceso de debate e
aprobación o texto definitivo galego”. En todo caso, existen varios puntos
diferenciados no texto galego. O primeiro é, en palabras de Alberto, o
“recoñecemento xurídico da paisaxe como elemento importante do contorno,
dos benestar individual e colectivo, indicador da calidade de vida das persoas
e compoñente fundamental do patrimonio natural e cultural de Galicia,
expresión da súa identidade”. Pero non só iso, a defensa e preservación das
paisaxes galegas promovendo un uso racional e ordenado do territorio, que
teña en conta os valores naturais e culturais das paisaxes. En terceiro lugar “a
aplicación de políticas destinadas á protección, ordenación e xestión das
paisaxes, integrando estas políticas na protección ambiental, a ordenación
territorial e urbanística, en materia cultural, turística, agraria, social e
económica”. Pero todo iso non sería posible sen o fomento da coordinación e
a colaboración entre as distintas administracións públicas en materia de
paisaxe dado o seu carácter transversal, así como o establecemento de
mecanismos de participación pública e privada na toma de decisións na
definición das políticas de paisaxe que tamén contempla o propio texto.
O fomento da sensibilización da sociedade civil e de los axentes económicos
no referente aos valores das paisaxes gallegas, da súa importancia e funcións,
e dos procesos de transformación que se están producindo. Ademais, este
avogado tamén considera a “promoción, estudo e a formación en materia de
paisaxe”.
Observatorio galego da paisaxe
O organismo encargado de configurar as políticas na materia é o
“Observatorio Galego da Paisaxe”. No proxecto do decreto facilitado pola
Consellaría de Medio Ambiente explica que se encarga da elaboración dos
Catálogos e das Directrices da Paisaxe; a realización de estudios de carácter
científico y técnico e o intercambio de experiencias a nivel formativo e
informativo. Pola súa parte, Albert Cortina engade outras como “a asistencia
ás entidades locais co fin de implementar as políticas de paisaxe na
planificación urbanística e territorial; o seguimento e participación en
iniciativas de ámbito estatal, europeo e internacional en materia de paisaxe, o
fomento da divulgación dos valores das paisaxes galegos, etc.".
O órgano representativo será o Consello rector que segundo o borrador do
decreto ten unha ampla representación da administración e especialistas do
sector que garante o cumprimento das súas funcións.

A ALUMEAR A QUEIMADA

Desmontamos os mitos sobre a orixe
ancestral da queimada
10- Outubro -2007

Pasa por ser un dos nosos símbolos gastronómicos máis
tradicionais e, sen dúbida, é un dos máis recoñecidos
internacionalmente. A queimada é unha bebida cuxa preparación
vai vencellada a toda unha serie de rituais que a sitúan na
fronteira entre o profano e o máxico. No entanto, nin o preparado
nin o conxuro que tanto simbolizan a galeguidade teñen unha
orixe tan ancestral como se supón.
Apóñenselle orixes celtas ou prehistóricos. Fálase da súa función máxica de
defensa contra as meigas. Considérase, sobre todo no exterior, todo un
símbolo de galeguidade. Malia á luz que desprende na súa produción, existen
unhas certas tebras na orixe real da queimada. Mesmo a Gran Enciclopedia
Galega advirte, desde a súa primeira edición, de que existe unha queimada
tradicional, pero que a súa composición non tiña moito que ver coa que
actualmente coñecemos. Non cómpre máis que pensar na dispoñibilidade de
ingredientes escasos para os nosos devanceiros como podían ser o café ou o
azucre. De calquera xeito, semella probado que xa na cultura tradicional se
desenvolvía o consumo colectivo desta beberaxe como remate de diferentes
xantares festivos. Canda a isto mantíñase un consumo máis privado, no que a
queima do augardente estaba asociado a usos terapéuticos. No entanto, xa a
Enciclopedia distingue a existencia dunha variedade “urbana” da queimada
que é a que actualmente coñecemos todos.
A nosa queimada
Coincide nesta análise o antropólogo Xosé Manuel González Reboredo, que
no artigo “A construción de referentes de identidade etno-nacional. Algunhas
mostras sobre Galicia” explica que “a partir dunha data que podemos situar
nos anos cincuenta do século XX, algúns galegos, coma os afincados en
Madrid, comezaron a consumir estas bebida en grupo, en circunstancias
festivas ou ao remate de comidas de confraternidade. A práctica foi
acompañada dunha revitalización teatral de vellas crenzas como a lectura de
esconxuros elaborados ad hoc e destinados a escorrentar as meigas”. Segundo
completa a “Grande Enciclopedia Galega”, esta reinvención da queimada foi
producindo “un ritual cada vez máis complexo no que cómpre certa atmosfera
ou posta en escena”. As luces apagadas, o silencio no contorno, o movemento
da culler deixando caer o augardente mentres arde… E, como non, ese
celebérrimo esconxuro que tampouco é, na realidade moi antigo.

Queimada nos guateques
De feito, non se pode falar dun único esconxuro relacionado con esta práctica,
xa que existen varios (e os que xorden e xurdirán da improvisación). Sen
dúbida o máis coñecido é o que arrinca coa invocación “Mouchos, curuxas,
sapos e bruxas” . Malia ao aspecto “ancestral” do recitado, este texto ten un
autor coñecido e mesmo data aproximada de composición, nada antiga. “O
conxuro naceu nos guateques durante os anos sesenta” explica o seu autor,
Mariano Marcos e de Abalo, que ten desde 2001 rexistrados estes versos.
Concretando máis, a Gran Enciclopedia Galega sitúa, nos seus apéndices, en
1967 o primeiro recitado. Para alén de o crear, Abalo especializouse en facer
queimadas dentro do seu traballo en hostalaría, sendo empregadas, xa
daquela, como atracción turística. No seu espectáculo, desenvolveu unha
complexa posta en escena que incluía mesmo un disfrace ou unha caveira na
mesa. Para alén, o propio Abalo apunta que ten rexistrados outros dous
conxuros “máis poéticos”, tamén da súa creación.
Máis conxuros
Canda a este texto, ten tamén os seus seguidores outro que comeza “Lume,
lumiña que verde camiña”, e que tamén conta cun autor con nome e apelidos:
Xosé María Pérez Parallé. Aínda en setembro de 2007 se celebraba en Fene
un congreso no que se conmemoraban os vinte anos da morte deste poeta de
Ferrolterra. Por se nos parecen poucos, atopamos aínda un “Cantar da
Queimada” feito por Baldomero Isorna e xa a propia Enciclopedia Galega
advirte de que “son innumerables as composicións poéticas creadas en torno
a esta práctica”. E non son só estes conxuros os que contan con autor.
Segundo explica Reboredo, o mesmo pote onde se fai a queimada é tamén
unha invención recente. “O invento tivo tanto éxito que un cacharreiro de
Mondoñedo, Tito Freire, decidiu, en 1955, concibir un cacharro, en forma de
tarteira e con pés coma un pote, para ser destinado a elaborala”, sinala no
mesmo artigo.
Desmontando a orixe
É moi posible que haxa quen se sinta decepcionado ao descubrir o pouco
ancestral de moitos dos elementos da queimada, logo da abondosa mitoloxía
que se creou no seu contorno (facilmente localizable pola rede) na que se
incide nas súas orixes celtas e pagáns e mais na súa significación máxica.
Sobre estas cuestións reflexionaba, xa en 1972, Carlos Alonso del Real,
catedrático de Prehistoria. Nun artigo publicado en “Grial”, este autor
apuntaba a imposibilidade de que a queimada, mesmo nunha versión
diferente, puidese ser anterior á Idade Media. “A augardente non pode ser
anterior ao século XII”, explicaba, xa que os alambiques para a facer
espalláronse en Europa só despois de intensos contactos cos árabes que os
inventaran. “O mesmo hai que dicir do azucre”. En canto ao viño, “levaríanos

como moito á época romana e temo que só aos monxes medievais”. Os cítricos
e os propios cacharros empregados sosteñen a tese dunha orixe medieval
(como moito) para a queimada.
Paralelismos ancestrais
No entanto, Del Real apunta a existencia de paralelismos “estruturais e non
materiais” no rito e consumo da bebida con antigos costumes “escandinavos,
célticos, xermánicos antigos ou aínda anteriores”. É dicir, que elementos
coma o lume, o consumo colectivo de alcol e mesmo invocacións rituais
existían, por xunto ou por separado, na antigüidade baixo moi diversas
formas. “Non se pode pensar sen máis nin máis na pura coincidencia dunha
broma ou dunha creación literaria e cívica moi moderna con cousas antigas”,
lembra no seu artigo. Alonso del Real apunta a posibilidade de que os
elementos da recreación recollan, de xeito consciente ou inconsciente,
elementos xa presentes no noso acervo cultural, pero aclara que non se pode
establecer en ningún caso unha continuidade as prácticas daqueles pobos e a
nosa queimada.
Unha tradición moderna
Non podemos dicir, finalmente, que esta beberaxe e todo o rito aparellado
non sexa tradicional. Estamos a falar, en todo caso, unha tradición recente,
moi vencellada ao fenómeno migratorio e que consegue manterse con grande
vitalidade. Na súa popularidade influíu a transmisión comercial do rito, coa
publicación e venda de carteis e mesmo gravacións co seu esconxuro e receita,
canda ás ferramentas necesarias para a súa realización. “No presente esta
singular bebida é consumida despois de banquetes e reunións, converténdose
en sinal de galeguidade tanto para os galegos como para so que coñecen esta
práctica sen selo”, explica Reboredo. “A queimada está xa incorporada á nosa
tradición cultural malia a súa xuventude”.
A adaptación da queimada
Nos últimos tempos vimos novas adaptacións da preparación aos tempos que
corren. Temos, por exemplo, a presenza desta beberaxe en distintos actos
políticos. Queimadas a escala industrial, nas que se empregan milleiros de
litros de augardente, conseguen reunir anualmente un bo feixe de persoas en
eventos gastronómicos coma os que se celebran en Monforte e en Cervo.
Noutra reviravolta do proceso, a firma naronesa Meigas Fóra ten a venda un
completo kit para preparar esta bebida, con cacharros, ingredientes e mesmo
un chisqueiro xa incluídos. A bebida representounos en 2005 en Bruxelas,
cando nunha representación da aldea de Astérix, ocupou o lugar da coñecida
poción máxica. No espectáculo “Meigafesta” que Dj Goro e Dj Christian
organizan por grandes discotecas de todo o Estado, está presente unha
queimada canda a gogós, luces láser e a versión techno do “Sementar
Sementarei” entre outras pezas. Está por ver cara onde evoluciona este

fenómeno. ¿Veremos queimadas virtuais? ¿Novos ingredientes? ¿Queimadasfusión con caipirinhas ou bebidas enerxéticas? Ao final a cuestión será
sempre botar un grolo en boa compañía.

OS XIGANTES DOS NOSOS DÍAS

Unha iniciativa na rede recupera as figuras
dos xigantes e cabezudos
31- Xaneiro -2008

É certo que non están no seu momento de esplendor. Os tempos
mudan e, como tantas outras tradicións, os xigantes, os cabezudos
e as cocas xa non abundan coma antano. No entanto, non cabe
dúbida de que estamos ante unhas figuras que acadaron manterse
contra vento e marea coma parte das nosas tradicións festeiras
desde, cando menos, a Idade Media. ¿Que teñen para ficar aí? A
apertura da delegación galega do Círculo Internacional de Amigos
dos Xigantes quere achegarnos datos e axudarnos a reflexionar
encol destas máscaras. Unha curiosa historia que tamén ten a ver
coas máscaras tradicionais do noso Entroido.
Xigantes e cabezudos están aínda presentes en moitas das nosas festas e
romarías. Estas figuras grotescas fan parte da nosa paisaxe cultural ata o
punto de que non somos, polo xeral, conscientes de que están aí, e moito
menos da súa orixe nin da súa evolución. Simplemente son, coma a banda de
música, as carrozas ou os gaiteiros, unha parte das procesións nas festas
patronais. No entanto, estas figuras contan cunha historia ben longa cun
punto común, as procesións do Corpus Christi. Julio González Montañés,
delegado galego do Círculo Internacional de Amigos dos Xigantes, investigou
sobre esta figura a partir dos seus traballos encol do teatro popular e desta
festividade. A celebración do Corpus está rexistrada no noso país desde o
século XV, aínda que diferentes datos apuntan a súa existencia previa.
Segundo explica González Montañés “en Europa Occidental as figuras teñen
esta orixe, noutros lugares do mundo non”, lembra. “O primeiro xigante
documentado en España está en Barcelona en 1314”, explica. No caso galego,
tamén as primeiras citas destas figuras coinciden con esta festa.
Definición xigante
Malia á variedade que presentan estes bonecos,“por xigante”, explica este
historiador, “entendemos unha figura portante, que ten un bastidor de
madeira que permite levala desde dentro. Despois ten unha cobertura téxtil.
Polo xeral os vestidos poden mudarse pero mantéñense as testas, que son de
pasta de papel”, resume. O feitío destes bonecos non mudou moito ao longo
do tempo “aínda que agora tamén os hai con cabezas de resina ou de plástico,
e existe algunha variante na que o xigante vai sobre unhas andas, coma o San
Cristovo de Redondela”. Polo xeral, estas figuras van por parellas mixtas que
ademais levan coroas ou feitíos que os identifican coma rei ou nobres. Canda
a eles van, polo xeral, os cabezudos, que si viviron unha maior evolución.

“Pode haber cabezudos sen xigantes, pero non á inversa. De feito, polo xeral
considéranse fillos dos xigantes. Son máis sinxelos de construír e vanse
adaptando ás modas, a presentar personaxes coma Groucho Marx, Popeye, o
Gordo e o Fraco ou, nos últimos anos, Astérix e Obélix”. A outra figura
relacionada con estes bonecos é a Coca ou Tarasca, “son tamén unha
manifestación do Corpus e participaban no cortexo. Na maior parte dos casos
tiñan rodas para levalas, aínda que hai casos, coma o de Betanzos, en que era
portante”.
Antes da relixión
Malia á identificación coa festa do Corpus, González advirte que a asociación
entre figuras e festividade non implica que non houbese xigantes de xeito
previo. “Os xigantes non se inventaron para o Corpus. Foron figuras que se
incorporaron do mesmo xeito que as cocas ou tarascas e mais as danzas de
penlas e espadas”, cita coma outras tradicións. “Esta era para igrexa unha
festa de ledicia e permitiu nela unha serie de elementos folclóricos que
actuaban en certo xeito a maior gloria de Deus”, completa. É así que
representacións de figura demoníacas e mais ou menos pagás se incorporaron
a unha festividade fondamente relixiosa.
De Corpus a Entroido
Na lista de figuras que noutrora acompañaban no tránsito entre a primavera e
o verán esta procesión, atopamos algunhas que hoxe temos asociadas a
épocas máis temperás, coma os cigarróns ou os felos que na actualidade fan
parte do Entroido de moitas das nosas vilas e aldeas. “Non digo que todas as
máscaras teñan a súa orixe no Corpus, e é posible que moitos deles se poidan
remontar moito máis. Pero o que está claro é que se conservaron en boa
medida grazas á súa incorporación ao Corpus, e de aí chegaron ao Entroido”,
explica González. De feito, a tradición da Micaela de Buño, exemplifica coma
un xigante se introduciu nos ritos destas datas que estamos a vivir.
Xigantes centrífugos
Do mesmo xeito que estas figuras, outros elementos que foron no seu día
parte das procesións do Corpus viviron semellantes movementos centrífugos
e foron desprazándose a outras datas do calendario, movidos sobre todo pola
intención da igrexa de facer máis solemne a procesión. Foi deste xeito que
xigantes e cabezudos acabaron repartíndose polo calendario e mais pola nosa
xeografía, chegando a se integrar en todo tipo de celebracións e festas
patronais. “Son figuras que conseguiron un certo arraigo popular e alén do
puramente popular. Todas as recepcións reais que había desde Idade Media
contaban con eles, participaban en toda festa relixiosa ou profana. Teño
documentados en gravados os xigantes coruñeses que foron agardar a Alfonso
XII na visita que fixo á Coruña”. Co tempo, no entanto, a frecuencia coa que
estes señores saían nas distintas festas foi decaendo. “A tradición case

desapareceu na altura dos anos oitenta. Conserváronse casos concretos coma
Santiago ou Ribadeo. Na actualidade recuperouse e hai como corenta
concellos que teñen estas figuras, algunhas históricas e outras novas”.
O círculo
A tradición de contar con figuras a representar humanos superdesenvolvidos
en festas e eventos non é nin moito menos exclusiva de Galicia. “Os xigantes
forman un dos complexos festivos máis estendidos do planeta. Hai máis de
2000 casos en trinta países de todo o mundo, incluídos varios de África”,
explica González Montañés. A importancia do fenómeno, animou a un grupo
de persoas interesadas por esta figura a constituír o Círculo Internacional de
Amigos dos Xigantes. A entidade, que abre agora a súa delegación galega,
contactou con este historiador a raíz do seus traballos arredor da festividade
do Corpus e animouno a achegar contidos para o web que esta organización
abriu sobre o noso país . Entre os proxectos inmediatos está ir actualizando o
catálogo de xigantes que se conservan en Galicia, “estou a traballar en facer
fichas de cada un dos lugares onde hai xigantes e vendo onde xa non existen.
Hai un material inmenso, só facendo catas na prensa histórica aparecen en
calquera lugar”, explica. A máis longo prazo agárdase ampliar as actividades
desta organización. “O Círculo organiza encontros de xigantes, intercambios e
congresos, supoño que algo faremos. Polo momento a idea ir vendo como
funciona a páxina, que semella que ten xa certo éxito”, lembra o historiador.
Quizais sexa este un paso para que volten a máis rúas estes grandes
personaxes.

O GLOSARIO CUBANO

Analizamos en dez puntos que é o que
estamos a vender na Feira da Habana
14- Febreiro -2008

A Feira Internacional do Libro da Habana está a se converter no
epicentro da cultura galega. A nutrida representación de
creadores, editores e representantes do noso mundo cultural nos
máis diversos ámbitos están a facer deste encontro un escaparate
único que nos permite dar a coñecer a nosa realidade. Para alén,
ollar este expositor pódenos servir tamén para ollarnos a nós
mesmos e ver que é o que amosamos da nosa cultural. Dámosche
as claves en dez ítems.
Alén do libro: De ollarmos para o programa sen coñecermos o nome do
evento, poderiamos pensar que estamos a asistir a algún tipo de Exposición
Universal onde se trata de amosar a variedade da cultura galega. Arte,
audiovisual, artes escénicas, banda deseñada, ilustración ou música fan parte
do programa con exposición, proxeccións e proxectos varios. Claro que o libro
vai ter unha presenza importante que se manifestará nos distintos postos da
feira, encontros con autores, conferencias, exposicións e distribución de
exemplares. Como exemplo, a conferencia inaugural de Ramón Villares co
título “Unha cultura para un país”, na que se analiza de xeito global a
importancia deste sector.
A medias: Un dos eixes máis claros do programa galego da feira é o
desenvolvemento de propostas conxuntas de creación en diferentes ámbitos.
Desde o encontro de contacontos africano-cubano-galegos, á realización
conxunta de documentais en “Ópticas cruzadas” ou os proxectos musicais
conxuntos “Descarga ao Vivo” e “Rosalía XXI” (con Pablo Milanés), o
contacto entre creadores dos dous países revélase coma unha aposta que pode
supor unha semente para futuras iniciativas conxuntas ou novas influencias
para a nosa cultura. E é que a Xunta ten intención de que o contacto desta
feira dea en relacións de continuidade.
Difusión: Serán arredor de seiscentos os títulos que representen a nosa
industria editorial na Habana, e poranse á venda uns seis mil exemplares. A
maiores, distribuiranse catrocentos mil volumes das diferentes publicacións
que se fixeron especificamente para este evento.
Infantil: Pode sorprender que da ducia de títulos que se publicaron con
ocasión desta feira, ben da man de Cultura, ben coa súa colaboración, nada
menos que cinco vaian dirixidos a un público novo. Escolmas de narrativa e
de poesía infantil e xuvenil e unha antoloxía facsimilar da revista “Zunzun”

súmanse ao álbum ilustrado “René no conoce Galicia”, unha obra na que Pepe
Carreiro lles explica as peculiaridades do noso país aos infantes cubanos.
Antes de concluírmos que isto supón unha aposta estratéxica por este sector
específico, debemos ter en conta que a Feira conta cun espazo dedicado en
exclusiva a estas letras.
Neira Vilas: Auténtica icona viva da relación galega con Cuba, Xosé Neira
Vilas concentra na súa biografía e na súa obra toda unha serie de valores que
a presenza do noso país para a Feira non podía desaproveitar. Deste xeito, a
emigración histórica a Cuba, a influencia destes colectivos na nosa cultura ou
o exilio da posguerra estarán presentes no evento mediante as mostras
“Gallegos, las manos de América” e “De Cuba para Galiza” e mais pola edición
especial do libro “Presencia diversa de los gallegos en Cuba” deste autor.
Outras obras coma “De raíz profunda”, de Pilar Cagiao e Sergio Guerra, a
reedición do “16 poemas galegos para Ernesto Che Guevara contra a súa
morte” e mesmo a presenza de Fran Jaraba como autor de BDs ambientadas
na Guerra de Cuba confirman a importancia que os programadores lle
outorgaron a resaltar o vencello entre os dous países.
Nomes: Para alén de produtos culturais, Galicia leva á Habana creadores e
editores a esgalla que se encargarán de dinamizar, día a día e en sesións de
mañá e de tarde un programa que se prolonga durante doce días. A nómina
de participantes podería interpretarse, en certo xeito, coma un top da cultura
galega. Se sermos exhaustivos, atopamos na lista nomes coma Manuel Rivas,
Suso de Toro, Teresa Moure, Xosé María Alvarez Cáccamo, Miguelanxo
Prado, Fran Jaraba, Helena Villar, Agustín Fernández Paz, Fina Casalderrey,
Xavier Docampo, Rodríguez Baixeras, Fernán Vello, Rosa Aneiros, Marilar
Aleixandre, Carlos Núñez, Mercedes Peón, Uxía, Marful, Narf, Dios Ke Te
Crew, a Real Filharmonía de Galicia, Abe Rábade, Anxo Angueira, Guadi
Galego, Ramón Pinheiro, Pisando Ovos, Galitoon, o Mago Anyo, Quico
Cadabal, Mario Iglesias, Margarita Ledo, Alberte Pagán, Cora Peña, Antonio
García Teijeiro, Antón Castro, Antón Lopo, Chus Pato, Víctor Freixanes,
Ramón Villares, Santy Gutiérrez, Elías Torres, Jacobo Fernández, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Óscar Villán, Antía Otero, Roberto Salgueiro, Camilo Franco,
Marta da Costa, Antón Riveiro Coello, Fran Alonso, Aurora Marco, Pilar
García Negro, Manel Cráneo, Xosé Lois García, Manuel Ferreiro, Xosé Carlos
Caneiro, Mini e Mero, Xosé Antón Neira Cruz… Sen mentar representantes
institucionais, técnicos ou xestores. Os que queiran ter datos máis completos,
consulten o programa.
Non industriais: Malia á variada presenza galega nesta feira, é posible achar
de menos diferentes ámbitos da nosa cultura. Nunha primeira ollada destas
ausencias, quizais as características fundamentais sexan a falta de industrias
culturais propias actuais ou potenciais. Así, por exemplo, malia ao pulo que
nos últimos anos está a ver o noso patrimonio inmaterial, coa candidatura á
UNESCO e propostas de recuperación coma o Proxecto Ronsel, o programa

da feira non achega manifestacións deste tipo. De xeito semellante, na
Habana non existe unha presenza específica da cultura galega da rede, un
ámbito que está a resultar máis dinámicos a nivel de creación, divulgación,
mobilización e integración de novas linguaxes. O asociacionismo de base e
mesmo a vertente máis teórica e académica da nosa cultura (alén da Historia)
poden estar, para moitos, pouco representadas no que aspira a ser un
escaparate total. Claro que non debemos esquecer que ao final estamos a falar
dunha feira.
Recepción: É sabido que a Feira da Habana é unha das máis multitudinarias
do mundo. Os problemas do mercado do libro en Cuba provocan que sexan
lexión os lectores que se achegan ao evento coa idea de conseguir novos
volumes. No entanto, para alén da importancia que poden ter esas preto de
700.000 persoas que poden coñecer a nosa cultura, posiblemente para
Galicia sexa máis importante a trintena de países convidados e as preto de
650 editoras que teñen representación.
Responsabilidades: Sexa para criticar ou para gabar os contidos deste grande
escaparate, a responsabilidade do programa final está ben repartida. O
proceso de elaboración desta representación supuxo unha aposta clara pola
participación da cultura do país. A visita de prospección de distintos
representantes da nosa cultura hai un ano ou a creación do Consello Asesor
Habana 08 conseguiu unha implicación de todo tipo de persoeiros e
institucións. Asociacións de escritores, ilustradores, editores, libro infantil e
xuvenil. Real Academia, Consello da Cultura, Universidade de Santiago… A
lista é ben grande e fai que o éxito ou o fracaso desta iniciativa teña
forzosamente que se repartir entre moitos responsables.
Utilidade: É sabido que a feira da Habana non é un sitio onde as nosas
industrias culturais vaian pechar grandes acordos comerciais nin tirar moitas
vendas. Desta volta, o escaparate é máis para amosar que para vender. Agora,
ben pode ser que este espazo sirva para dar a coñecer a nosa cultura ante uns
interlocutores, os sudamericáns, que non teñen moitas ocasións para saber do
seu potencial. A maiores, a Feira da Habana pode servir tamén como
demostración de forza no sentido de que Galicia pode responder dignamente
coma país convidado en eventos internacionais desta talla. Unha cuestión que
ben pode abrir vías para novos convites. E, nese sentido, a vista está posta en
Guadalajara, México, a principal feira do libro de Iberoamérica.

O CENTRO OFERTA FORMACIÓN PARA AFECCIONADOS E
PROFESIONAIS

Ponse en marcha E-Trad, a Escola de Música
Tradicional de Vigo
27- Xuño -2008

Finalmente o curso quedou en branco. A paralización do traballo
da Aula de Música Tradicional de Vigo pola súa transformación na
nova E-Trad (Escola de Música Tradicional) deixou sen aulas os
matriculados do curso 2007-2008. Agora preséntanse os horarios,
prazos de matrícula e programas que estarán vixentes no novo
centro a partir do vindeiro mes de outubro.
A escola arrinca, como estaba anunciado, cun itinerario básico de 176 horas
de formación durante dous anos, e outro profesional de 512 horas repartidas
en tres cursos. Como especialidades poderá estudarse canto popular, violín
folk, gaita, percusión, zanfona, requinta, harpa céltica, corda pulsada e
acordeón diatónico.
As persoas que xa tiñan feita a súa matrícula para o curso que acaba
manterán a reserva de praza para o 2008-2009, sempre que confirmen o seu
interese antes do día trinta deste mes.

VIU RECOÑECIDO O SEU TRABALLO XA NA VELLEZ

Falece Virxilio Viéitez, o fotógrafo da Terra
de Montes
16- Xullo -2008

Tiña 78 anos cando morreu onte, ás cinco da mañá, e adquiriu a
sona de vello, despois de que a súa filla organizara unha
exposición coas súas fotografías e os seus retratos populares da
xente de Terra de Montes fascinaran a dous expertos en fotografía,
Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal, e mesmo chegou a ver
unha escolma da súa obra editada e ser protagonista da Fotobienal
de Vigo.
Virxilio Viéitez comezou a súa actividade na Terra de Montes no ano 57,
sendo fotógrafo de vodas, bautizos, enterros, comunións, festas e fotos de
carné ao longo dos concellos de Avión, Beariz, Forcarei, Millerada, San
Marcos, Sanguñedo ou A Barcia, entre outros. As fotografías de Viéitez
fálannos dunha Galicia de labregos de rostros tostados polo sol do campo, e

de fotografías nas que os retratados aparecen en contextos que tentan
"enriquecer" a foto: vellos Cadillac ou o Seat 1500, prantas e árbores, casonas,
motos, etc, revelando a mentalidade da época.

A PEGADA CULTURAL DO LOBO

O animal deixou unha forte impronta en
diversas manifestacións culturais do país
17- Xullo -2008

É, aínda neste século XXI, un icono da nosa cultura. O lobo,
temido, cazado e atacado durante anos, inicia agora unha nova
época coa posta en marcha do Plan Integral de Xestión desta
especie. Entre as iniciativas, para alén de procurar garantir unha
mínima presenza do animal no país, está o intendo de mellorar as
actitudes da poboación encol deste animal. Un traballo nada
sinxelo, xa que o número de prexuízos relacionados con esta
especie é dificilmente superable por animal ningún.
Pódennos dicir que é un animal gregario, que caza en mandas, moi cariñosos
coas crias e fiel aos seus compañeiros. Mais por moito que conten, para a
maior parte dos galegos e polo momento, o lobo está vencellado ao medo. E é
que non falamos dunha especie, senón de todo un símbolo fondamente
arraigado no noso sistema cultural, asociado ao sobrenatural e considerado
un perigo para o home e a súa facenda. A súa condición de besta sobrenatural
fica en evidencia nas diferentes versións que existen sobre o seu sistema de
alimentación, no que alterna en períodos fixos (de días a meses, segundo as
versións), aire, lama e carne, mesturando así elementos vitais básicos no seu
ser. Tamén se lle apón unha ollada hipnótica que paraliza as súas vítimas,

mesmo humanas. Aínda ben que a lenda rexistra algún caso no que a
situación é inversa: Unha das milagres de San Froilán foi precisamente
amansar e domesticar un deste animais só coa ollada e o falar. O santo fixo un
amigo lupino que o acompañou polo mundo.
Efectos e xogos
Non sendo santo, un dos efectos secundarios que poden resultar do encontro
cun destes animais pode ser a perda da fala e a súa presenza provoca
habitualmente un arrepío (ou “arreguizo astral” segundo Risco) nas persoas,
pondo os cabelos de punta. O poder que se lle apón ao animal ten, cando
menos, algunha aplicación positiva: disque se envolver na súa pele é bo para o
reuma. Claro que para iso, antes hai que apañalo. Para loitar contra o medo, o
humor é unha boa arma, e há ser por iso que abondan na nosa tradición
contos humorísticos nos que o lobo, coma burlados as máis da veces, ocupa
un lugar destacado. Ata xogos para nenos hai que levan o nome deste animal.
Lingua de lobo
Esta figura mítica deixou, como non podía ser menos, unha fonda pegada na
nosa toponimia. Existen no noso país nomes que asocian o animal a un lugar,
coma Castiñeiro do Lobo, Fonte do Lobo, Forca do Lobo, Covas de Lobos;
topónimos que directamente fan referencia ao corpo do animal, coma Pouta
do Lobo e Rabo de Lobo outros que se centran no seu hábitat, coma o
coñecidos Lobeiras; e aínda existen os que fan referencia directa á súa morte
ou caza: Lobomorto, Matalobos, ou Foxo do Lobo. Para alén dos múltiples e
máis obvios, debemos pensar que tamén fan referencia a este animal,
empregando o termo xermánico, os nomes de lugar rematados en ulfe:
Gondulfe, Trasulfe ou Randulfe lembran tamén estes espazos. Outros nomes
que quedaron na nosa lingua, desta volta empregados para se referir ao
animal sen o mentar directamente (para evitar chamalo) son algúns coma “o
aquel”, “o outro”, “o bicho”, “ o da boca rachada”, “o fillo do demo”, “o
compadre” ou “o tío Pedro” entre moitos outros. Por non nos meter xa no
amplo refraneiro ao que deu pé, con exemplos coma “enterra de lobos ouvear
coma todos”, “cousa de moitos, cousa de lobos” ou “palabra, díxolle o lobo á
cabra”.
Espazos lupinos
A nivel de arquitectura popular, e máis achegados ao aspecto máis mundano
da especie, é evidente que a ameaza desta animal deu en toda unha serie de
cercados de pedra e de todo tipo de construcións para gardar o gando, unha
influencia nada desdeñable, pois sobre a nosa paisaxe. Máis directamente
vencellados a este depredador, os foxos de lobos son construcións que
constan de dous grandes muros que van marcando un camiño cada vez máis
estreito e que rematan nun espazo sen saída. Como se pode imaxinar, a súa
utilidade era conducir ata alí unha manda e ila cercando ata que finalmente

quedaban atrapados. Unha vez no foxo, a miúdo situado a nivel inferior, os
animais eran aniquilados. Na actualidade consérvanse arredor de trinta
destas construción, que estenden os seus muros ata 800 metros (caso dos da
Serra da Groba) repartidas polo país. Un dos casos máis senlleiros é o que se
conserva no Coto da Eira, Mondariz, con foxo dobre e documentado desde
1664. No entanto, o abandono do rural e a construción de parques eólicos nas
zonas de monte onde se localizan habitualmente está a provocar a ruína de
moitas destas construcións.
No Suído e mais en Faro de Avión existen outras construcións relacionadas
con esta especie, trátase dos chozos, empregados para durmiren os pastores
onda o gando e dotado de construcións anexas para gardar os animais.
É de ver que a desaparición da nosa cultura tradicional e mais as accións
previstas no plan de xestión para diminuír a presión humana sobre o lobo han
mermar os prexuízos contra esta especie. No entanto, aínda que estes factores
favorezan a supervivencia do animal no país, o que semella condenado á
extinción é a súa condición de figura mítica no noso imaxinario colectivo.

A GAITA NAS AULAS

Os ensinantes de música tradicional debaten
sobre como introducir este legado na
educación formal
30- Outubro -2008

Nos últimos anos, o interese entre os docentes de ensino
obrigatorio pola nosa música tradicional está a se incrementar. No
entanto, a presenza deste legado sonoro continúa a ser mínima
nas aulas. O III Congreso de Ensinantes de Música Tradicional
Galega dedicoulle boa parte do seu programa a un ámbito que ten
un inmenso potencial á hora de popularizar este legado.
Máis de catrocentas persoas tentaron inscribirse neste encontro. Entre elas,
atópase un bo número de mestres e profesores de ensino primario ou
secundario que buscan ferramentas ou orientacións para achegar ás súas
aulas a nosa música tradicional. E é que, segundo aseguran os coñecedores do
medio, nos últimos anos está a se incrementar a presenza destes sons nos
centros de ensino. Segundo explica Xaime Estévez, coordinador das mesas
redondas destas xornadas, “eu levo 25 anos de profesor e vexo unha evolución
positiva. A propia matrícula neste congreso, que a min me sorprende
positivamente, indica que hai moitísimo profesorado moi sensibilizado con
esta temática”. Coincide con el Xerardo F. Santomé, membro da asociación
Gaiteiros da Xistra e que intervirá no congreso co relatorio Proposta

estratégica sobre as aplicacións didácticas da música popular galega nos
sistemas ensino. Para Santomé, “a situación mellora porque antes non había
nada. Agora podes atopar unhas follas sobre música tradicional no libros de
Coñecemento do Medio. O problema moitas veces é que se fala diso dun xeito
moi teórico, sen que o alumno o viva nin o sinta”. Para alén dos libros si que
advirte un incremento no interese dos ensinantes. “Nesta nova fornada de
profesores de música si que hai interese, pero ás veces queda en dar teoría
máis do que outra cousa”.
Propostas puntuais
O que falta é, segundo estes profesores, algún sistema que permita coordinar
as múltiples iniciativas que se desenvolven, illadas, en diferentes centros.
“Sería interesante sistematizar o que hai feito. O mesmo cun grupo de traballo
que se promovese desde a propia Consellaría para que o ensino obrigatorio
tivese un papel destacado na difusión da música tradicional e que incentivase
aos profesores para apostar por isto”, advirte Estévez. Pola súa banda,
Santomé coincide en que “unha queixa común dos profesores é que non existe
material para traballar. Desde a nosa asociación defendemos que cos nenos e
co contorno é un coñecemento que se transmite facilmente. O que si se
detecta é que existe unha falta de formación entre os profesores. En primaria
si teñen unha formación pedagóxica que lles permite traballar mellor este
campo, pero en secundaria, que é onde se poderían conseguir obxectivos a
curto prazo, nótanse máis eivas na preparación”.
O traballo da Xistra
Nese ámbito, Santomé leva anos a traballar na Asociación Folclórica Gaiteiros
da Xistra, que desenvolveu unha boa cantidade de material didáctico arredor
deste campo. “Facemos concertos didácticos con Caixanova e actividades para
todo tipo de ensino e para a familia. Temos unidades didácticas sobre
vestiario, instrumentos e aspectos concretos. Todas estas experiencias están
avaliadas e desenvolvidas, quen as queira empregar que as empregue”.
Precisamente este colectivo fará unha demostración do seu traballo nun
concerto que se desenvolverá na sesión de tarde do domingo no marco do
Congreso.
Música en todas partes
A proposta de achegar a música ás aulas non vai, cando menos nos casos
consultados, por crear unha materia ou un número de horas específico para
tratar a música tradicional. “Non reclamamos horas para a música
tradicional, senón que pretendemos que podia ser empregada como unha
referencia para ámbitos coma a cultura, a etnografía ou outros. Non
pretendemos que o alumno vexa na música tradicional unha materia máis,
senón un xeito de se comportar como galego. Que comprobe que é unha
música perfectamente válida para calquera eido da vida, tanto a nivel

profesional como persoal”, explica Santomé. Coincide con el Estévez, para
quen “debemos potenciala non como algo illado, xa que a música fai parte
dunha cultura. Desde o pasado ano en primeiro de ESO hai unha materia
chamada Proxecto Interdisciplinar no que pode haber un sitio destacado para
a nosa música. Pero en xeral podería estar presente en moitas materias coma
coñecemento do medio, plástica ou literatura. En todos os centros hai
departamento de galego, grupos de normalización e profesorado interesado
neste tema”. Nese sentido non ven prioritario mudanzas nos contidos das
materias, e apostan antes por dinamizar as posibilidades que xa existen.
Segundo Santomé “facer un decreto por facelo poucas veces consigue os
obxectivos que se persiguen. O que procuramos é unha mentalización, que
poida que dea nalgún momento nun reflexo legal”.
A estratexia
A proposta estratéxica que Santomé presentará no congreso considera o
ensino obrigatorio coma un dos tres eixes nos que traballar a formación na
música tradicional. “Queremos buscar o punto de intersección entre os
sistemas de aprendizaxe. Por unha banda está o sistema informa l de ensino,
onde o alumno marca os tempos e os obxectivos, ao xeito tradicional. Logo
está o ensino non formal, que é o que agora mesmo ten máis potencia en
Galicia, derivado do asociacionismo e que traballa en programas oficiais e
dun xeito máis ou menos informal. E logo está o ensino oficial”. Para Estévez
a introdución do noso legado musical neste ámbito “pode facer de colchón
ante os efectos da globalización e recuperar estas raíces que a sociedade
perde. É moi importante que nos centros haxa esta referencia. Os rapaces
tocan coa mesma naturalidade un djembé que unha gaita, e teñen que saber
de onde vén cada cousa”, completa este profesor.
O debate está enriba da mesa. De certo os máis de douscentos participantes
que conseguiron inscribirse no congreso han achegar unha bo feixe de
propostas sobre o papel que a nosa música tradicional pode e debe
desempeñar no ensino. Esta fin de semana daranse uns pasos máis neste
camiño.

CURAS CATÓDICOS

Recuperamos os curas máis famosos do
audiovisual galego
7- Abril -2009

A sotana, a súa forma particular de comprender o mundo, os seus
consellos pero, sobre todo, a súa problemática. Os curas son
tamén personaxes atraíntes para o sector audiovisual. Non hai
máis que ver que o inicio da cuarta temporada de Padre Casares
conseguiu un 36.4% de share, un dos máximos rexistros da
historia da TVG, para percatarse do seu tirón. Pero non todo é
Padre Casares.
Do documental á ficción, desde a gran pantalla á pequena, a relixión (tamén a
relixiosidade) sempre ocuparon un papel importante no noso audiovisual. No
caso das series, non hai case ningunha historia que suceda nunha vila do noso
país que non teña un cura. Protagonistas, secundarios, meros figurantes, son
unha figura indispensable na cinematografía.
As producións

Non fai falla máis que botarlle unha ollada ao noso catálogo (AVG, o soportal
do audiovisual galego) para percatarse de que son moitos os títulos que teñen
curas no seu reparto. Os xirasois cegos, Os mortos van ás présas, Sobre a
morte do Bieito, Maitines, A morte ten un prezo son só algunhas das
múltiples producións audiovisuais que teñen reservado un papel para o cura
que, acostuma a cumprir con múltiples estereotipos: cura maior,
despreocupado das problemáticas da súa parroquia, egoísta, apegado ao
poder político. Quen racha con todos eses tópicos é Horacio Casares. O cura
máis famoso da televisión actual é novo, amable, simpático e, no fondo, como
ben se dixo nalgún capítulo da serie que se emite todos os luns “non parece un
cura”. Precisamente son as series da pequena pantalla as que lle prestaron, de
sempre, un papel máis importante aos sacerdotes. Practicamente todas teñen
reservado un papel para o sacerdote, chámese Don Venancio (Libro de
familia), Don Amador(Terras de Miranda), Padre Nicanor(Pratos
Combinados), Dos Cosme (Libro de Familia) ou Don Tomás (As leis de
Celavella).
Personaxe de ficción pero tamén de realidade, varios documentais (e as súas
variantes, como docuseries, docudramas…) se centraron nos últimos tempos
neste perfil. Ao fío de Padre Casares, naceu Trece badaladas, unha serie
documental (emitida antes do inicio do popular serial) que busca curas
atípicos, máis próximos ao perfil que Horacio Casares exhibe na serie da
Galicia actual. Os 13 curas que se recollen nesa serie documental son homes
que desenvolven outras actividades alén do sacerdocio. Son futbolistas,
profesores de universidade, zahorís, exorcistas, músicos de orquestra…. Unha
nova faceta que está a dar moi bos resultados de audiencia. Canda estes,
outros protagonizan outros produtos puntuais como Historia dunha
parroquia de Marcos Nine ou O cura das Encrobas de Jorge Bouza, Xes
García e Roi Carballido.
Os actores
O cura de moda chámase Pedro Alonso, mellor dito, Padre Horacio, o nome
do papel que o fixo coñecido na pequena pantalla. Traballara previamente en
Rias Baixas, pero non foi como poñer os hábitos para que pasase a ser un dos
actores máis populares de hoxe. Canda el, existen moitos outros autores que
nalgún momento da súa carreira puxeron os hábitos. Son Antonio Durán
“Morris” que é Don Daniel, o cura de Fariño do Mar, a vila mariñeira na que
transcorre Os Mortos van ás présas pero tamén foi o capelán de A mariñeira,
o telefilme de Antón Dobao; Gonzalo Uriarte fixo de Don Crisanto en Libro de
familia, serie na que Manolo Romón fixo de Don Venancio (caracterización
que repetiu na curtametraxe Mancheas de terra); Xosé Manuel Olveira (Pico)
foi Don Amancio en Mareas Vivas e a día de hoxe é o bispo de Padre Casares;
Víctor Mosqueira tamén tivo o seu papel de cura na película de Héctor Carré,
A promesa; Manquiña foi o padre Leoncio de Pata Negra dirixida por Luis
Oliveros e Don Aurelio en Matías juez de línea, mentres que Manuel Millán

fixo de Padre Nicanor, amante das empanadas de dona Carmen de Pratos
combinados, e de Padre Miguel en Aquí no hay quien viva. As leis de
Celavella, outra serie destacada do país, contou cun cura, do Tomás,
protagonizado por Salvador del Río. Celso Bugallo tamén desempeñou papeis
de cura nos filmes O lapis do carpinteiro, Entre Bateas e A linguas das
bolboretas. Pechamos este pequeno repaso pola nosa cinematografía con Luís
Tosar que fixo de Bautista, un antigo cura que perdeu a fe na humanidade e se
converte en cociñeiro en Cargo.

A COCIÑAR, LARPEIROS!

Benigno Campos rompe todas as marcas de
venda de libros no país cun libro de receitas
11- Agosto -2009

A primeira edición acabouse en menos dunha semana. A segunda
tardou menos de quince días e a piques de rematar a terceira, a
editorial Galaxia xa encargou dúas máis con 5.000 exemplares
cada unha. En total 21.000 volumes, e aquí ven o máis
sorprendente: todo isto nun mes. O libro en cuestión é A cociña de
Larpeiros, a versión impresa do programa homónimo da
Televisión de Galicia. Un libro de receitas para todos os públicos.
“A explicación está en varios factores: nas propias características do libro,
cunha gran sinxeleza e novidade das receitas; no feito de que ten un programa
de televisión (na TVG) que o fai máis popular; e logo as características de
autor de Benigno Campos, que é moi bo comunicador e empata moi ben coa
xente” resume Víctor Freixanes, director da Editorial Galaxia que se encarga
da publicación deste libro.
Pola súa parte, Benigno Campos cre que o éxito está en “que se trata dunha
cociña sinxela, asequible para todo o mundo, que emprega os produtos da
nosa terra e que todos os ingredientes son fáciles e rápidos de localizar”. A
cociña de Larpeiros recolle en preto de duascentas páxinas 150 receitas de
todo tipo, iso si, todas elas cun denominador común: a achega persoal de

Benigno Campos.
Un gran comunicador
Para quen non o coñeza do programa de televisión (cousa difícil tendo en
conta que o seu programa é dos máis vistos da Televisión de Galicia, que
chegou a acadar cotas de share do 30%), Benigno Campos é un xubilado
retirado cun perfil moi particular. Criouse entre os “sacos, as latas e os
aromas dun negocio familiar de ultramarinos, e onde tivo un forno de pan a
poucos pasos da súa porta e xogou nunha praia rica en ameixas, berberechos
e beretes, lindante con leiras de leitugas e patacas”, tal e como reza a súa ficha
no catálogo de Galaxia. Traballou durante 39 anos nunha oficina técnica do
naval, un oficio que compatibilizou coa cociña, a súa verdadeira paixón. Quixo
a casualidade que se encontrara co xornalista Tomás Alonso, quen lle
presentou a Xosé Cermeño (coñecido produtor e guionista para televisión,
creador de series de éxito como Pratos Combinados) quen viu nel o perfil
idóneo para presentar un programa de televisión sobre gastronomía.
Larpeiros non é un formato de receitas, é moito máis, xa que ten un trasfondo
didáctico e unha intención de entretemento, explorando máis
particularidades dos ingredientes que se empregan as receitas. “Así, no
programa explicamos desde como se pescan determinados peixes, cal é a súa
zona, a súa época, ata como se amamanta un cabritiño, por poñer algúns
exemplos” puntualiza Benigno Campos.
A gastronomía como tirón
É o libro máis vendido en Galicia (e en calquera idioma) no menor tempo
posible. “Durante este mes tivemos unha demanda duns cen exemplares
diarios” apunta un Victor Freixanes que está sorprendido polo fenómeno. Sen
embargo, Freixanes prevé que se podía sospeitar algo xa que “o tema de
gastronomía sempre tivo éxito editorial no noso país; estou a pensar agora no
caso de A cociña de Cunqueiro que foi un libro moi vendido”. Xerais non
preparou nunha estratexia diferente para esta publicación, que tal e como
Freixanes explica “estamos movéndoo a través de librería, das feiras e
presentacións por grandes cidades e vilas, ademais da web e das redes sociais
de Galaxia, como é o Facebook e o blog”.
En todo caso, se ao tirón editorial que xa de por si ten a gastronomía, e lle
engadimos o fenómeno da televisión, para Freixanes o resultado é moi claro.
“Cando os medios de comunicación de masas atenden á cultura galega, a
sociedade galega responde”.
Neste momento Benigno está a descansar para poder retomar en setembro
unha nova quenda de gravacións de programas que emitirá nos vindeiros
meses a Televisión de Galicia. En canto á edición impresa, tanto Galaxia como
o autor, teñen interés en sacar unha segunda entrega desta Cociña de
Larpeiros que están a concretar e que agardaremos ter nos andeis para fin de

ano.

POETAS A OLLAR O MAR

A Costa da Morte é berce dunha importante
produción poética no noso país
3- Setembro -2009

Ollar o mar é un tópico poético. Pero algo de certo debe de ter
cando a Costa da Morte resultou ser unha comarca tan fecunda na
creación poética. Miro Villar e Modesto Fraga presentaban este
verán “De Pondal ao Batallón Literario. 120 anos de poesía na
Costa da Morte”, unha escolma que proba que pola banda de
Fisterra a poesía é algo case cotián.
“A idea de parte de Modesto Fraga, que é un dos coordinadores da antoloxía”,
explica Miro Villar, o outro responsable de pór a andar este proxecto. “Máis
ca unha antoloxía é unha panorámica. Incluíronse todos os autores e autoras
que cumpren a condición de ter canto menos un libro individual publicado”.
Con esta premisa, compiláronse traballo de 28 vates que traballaron nos
últimos 120 anos da zona entre o Cabo Fisterra e as Illas Sisargas. “Non está
moi claros os límites da Costa da Morte. Optamos por un criterio clásico,
seguindo a autores coma Fernández Carrera, aínda que outros prolongan a
comarca ata a Torre de Hércules ou, polo Sur, mesmo ata Corrubedo”, lembra
Villar. “Parécenos un número considerable de poetas que teñen un vínculo
nidio con esta comarca natural”, continúa este poeta e compilador. Encol das
razóns que poden dar nesta abundancia poética, Villar sinala que “o propio

nome de Costa da Morte ten un capital simbólico destacado, e sempre tivo
moita creatividade literaria, desde Eduardo Pondal, que é un dos tres pés da
nosa literatura”.
Liñaxe literaria
A importancia deste leigado deixa a súa pegada nas creacións que se inclúen
na escolma, segundo recoñece o coordinador do proxecto. “Vese claramente
que malia a ser unha poética moi plural hai unha serie de fíos condutores
relacionados co territorio. En calquera dos autores seleccionados aparece este
elemento”. E iso malia a que a selección de obras fíxérona, no caso dos
autores xa clásicos, especialistas nas súas obras mentres que os autores vivos
escolleron eles mesmos entre a súa produción. Canda a esa presenza da zona
na pética, existe entre os autores a consciencia de facer parte dunha certa
liñaxe literaria. “Hai unha tradición e un humus. Nos últimos anos mesmo
houbo un movemento asociativo moi forte co Batallón Literario da Costa da
Morte, que durou pouco tempo pero que deixou pegada e que reuniu a preto
de 30 autores”. Mesmo desde o ano no que remata a antoloxía, en 2006,
apareceron xa novos autores con obras publicada. Diego Cousillas, Diana
Varela, Alberto Lema ou Abel Mendes súmanse á longa nómina de autores
que ollan o mar e o mundo desde esta comarca.
Outros lugares de letras
Recoñece Villar que esa inxente presenza poética deixou pegada na propia
comarca. “A literatura é un capital simbólico para definir calquera territorio e
axudar a promocionalo. Un territorio non se promociona só a falar da súa
paisaxe e da gastronomía, tamén o poden promocionar as súas voces”.
Malia a defender esa singularidade literaria da Costa da Morte, o poeta
recoñece que moitos outros lugares poderían da pé a unha antoloxía
semellante á que el coordinou. “Xan Carlos Domínguez Alberte contoume que
está a traballar nunha escolma ou algo semellante das terras de Celanova. Na
propia Celanova xúntanse moitas voces poéticas, e indo aos arredores temos
mesmo a Méndez Ferrín, en Vilanova dos Infantes. Tamén no Morrazo teñen
moito capital simbólico nese sentido, e podería facerse extensible a outras
comarcas”.

O MOZART GALEGO

O Consello da Cultura recupera obras
inéditas de Pepito Arriola
10- Xuño -2010

Tocaba o piano moito antes de que soubera ler e como tampouco
sabía escribir, garabateaba debuxos que resultaron ser
composicións que só el entendía. Pepito Arriola (Betanzos, 1885Barcelona, 1954) foi un neno prodixio e, como moitos destes
pequenos talentosos, tivo unha vida marcada por unha nai
dominante que non soubo canalizar ese torrente creativo. Pasou á
historia por ser un virtuoso pianista pero a súa faceta compositiva
adormeceu no imaxinario duns poucos porque todo o seu legado
se destruíu cos bombardeos da Segunda Guerra Mundial. Ata
agora. Quixo a casualidade que apareceran no faiado dunha
residencia de anciáns ferrolá unha serie de partituras inéditas que
o Consello da Cultura recuperou e editou nunha publicación.
“Eu imaxinaba que a súa irmá Carme –que chegou a Ferrol para liquidar
unhas propiedades e acabou pasando os seus últimos anos nunha residenciatiña que ter algún material sobre Pepito Arriola e, desde o Concello e desde o
Club de Prensa de Ferrol tentamos falar con ela para que nos contase cousas e
nos aclarase moitos dos puntos escuros sobre a súa vida” explica o xornalista
Luís Mera, que leva anos investigando a biografía de Arriola. Foi á morte de

Carme, en 1985, cando a residencia “Mi Casa” na que vivía, advertiu da
existencia duns papeis e documentos que deixou e que non lle interesaron aos
seus herdeiros. Entre eses papeis había “doce obras escritas que son
principalmente sinfónicas aínda que tamén hai algo de cámara” apunta Mera.
Esas doce partituras son as que conforman, xunto cun estudo sobre o autor e
o seu leigado, a publicación coeditada polo Consello da Cultura Galega e o
Consorcio de Santiago. A presentación acompañarase dun concerto que estrea
un cuarteto de corda que Mera cualifica de “sorprendente”. Ademais, este
proxecto de recuperación do legado de Arriola completarase cun concerto a
cargo da Real Filharmonía que terá lugar no Auditorio de Galicia (e do que
sairá unha gravación que se acompañará á publicación).
Non obstante, Mera tamén lembra que o traballo que hoxe se presenta non é o
material completo atopado na residencia ferrolá, porque a persoa que o
descubriu lle prestou algunhas partituras a unha persoa de Betanzos para o
seu estudo que nunca foron devoltas. “Resulta curioso que o seu material se
perda no mesmo lugar no que a nai de Pepito acudiu para parir fuxindo das
faladurías de Ferrol” apunta Mera. Pepito Arriola era fillo de solteira (aínda
que a súa nai casaría despois e tería dúas fillas: Pilar e Carme) e por iso
adoptou os apelidos do seu avó (Rodríguez Arriola ).
Un prodixio de neno
Chamáronlle o Mozart galego porque comezou a tocar o piano con apenas tres
anos por mor da influencia da súa tía Aurora (nai de Hidelgart Rodríguez,
destacada pensadora anarquista). Ademais, como lle aconteceu ao xenio
salzburgués, foi explotado polo seu proxenitor, aínda que no caso do ferrolá
foi a súa nai. Para Mera a diferenza radica en que “creo que a Pepito lle faltou
o elemento condutor que tivo Mozart co seu pai porque ela o que fixo foi
esgotar o tesouro que tiña”. Con catro anos Pepito ofreceu un concerto
perante a familia Real e unha ampla representación da nobreza española da
época. Foi tal o seu virtuosismo que a Raíña Cristina mandou concederlle
unha bolsa para que continuase a súa formación en Alemaña. Foi aí onde
estivo en contacto coas grandes figuras musicais do momento. Por recortes de
prensa, sábese que foi un protexido do mítico Nikisch e que toca na Orquestra
Filharmónica de Berlín e comeza a súa época dourada. Como pianista de
concerto inicia unha xira en Europa que o leva a ser protagonista en
Inglaterra, Rusia, Italia (en maio de 1912 toca na esixente e prestixiada Scala
de Milán) e fai unha xira por Estados Unidos nos que chega tocar no
Metropolitan e no Carnegie Hall. Luis Mera conta como anécdota destes anos
dourados que “cada dedo de Arriola estaba asegurado en Estados Unidos por
10.000 dólares”. A vida de Arriola estivo marcada polas dúas grandes guerras
que abriron unha fenda na súa creatividade. Para Mera, “a partir de 1914
ofrece un segundo ciclo de concertos con xira europea que xa non é o xenio
que era e regresa a España, onde segue tocando pero xa é un descoñecido”.
No período de entreguerras regresa a Alemaña, onde o pilla a Segunda Guerra

Mundial. Tal e como lle contaría o propio compositor a Xavier Montsalvage
nunha entrevista, en 1943, coa entrada do exército soviético en Berlín, toda a
súa biblioteca, os seus arquivos e as composicións desaparecen por mor dos
bombardeiros. Catro anos despois regresa a Barcelona onde morre nunha
casa humilde do Eixample barcelonés, non sen antes ofrecer a unha serie de
concertos en Persia (onde estaba a súa irmá Carme como pianista da corte).
Malia que cronoloxicamente estaría encadrado na chamada Xeneración do
27, esteticamente Arriola distínguese de todos os expoñentes musicais desta
época (Frederic Mompou, Roberto Gerhard ou Manuel de Falla, entre outros).
“Esta xeración era moi afrancesada e non querían saber nada de Alemaña e
Pepito tiña unha educación xermana na que se apreciaba no seu dominio
profundo da orquestración e en toda a súa obra compositiva”.

A HORA DOS PALABREIROS

Os conteiros do país reúnense nunha
asociación para reivindicar o seu oficio
15- Xuño -2010

Naceron ao abeiro dos camiños, da necesidade de contar historias
e acabaron por converterse nun oficio. Despois de moitos anos á
marxe (que non esquecidos) os conteiros, contacontos ou
palabreiros acaban de agruparse para “pedir cousas e organizar
actividades” segundo Cándido Pazó, o seu primeiro presidente. Os
profesionais das palabras presentáronse como colectivo baixo o
nome “Variosventos”. Con este paso abren unha nova etapa na
narración oral.
“Chamámonos Variosventos porque representa todas as modalidades de
traballar a palabra” explicou Cándido Pazó na rolda de prensa na que se
deron a coñecer ao público. “Nisto da narración oral hai como dous pés ben
diferenciados” apunta estreado presidente. “Dunha banda está o Stand-up
Comedy, que glosa o cotiá facendo humor mordaz e no que non ten que haber
un fío narrativo; e da outra está o conto, que ten fío narrativo e non é de
actualidade e está ao pé do acervo cultural”. E no medio “hai un campo e
híbridos nos que se atopa unha gran variedade de traballadores e se vai
adaptando ás necesidades do público, do escenario...”. Por iso, en
Variosventos hai desde xente moi mediática que traballa na televisión como
pode ser Róber Bodegas, ata outros profesionais que traballan nun ámbito

moito menos coñecido como poden ser os institutos ou outro tipo de centros
de ensino. A contacontos Paula Carballeira, narradora e membro desta nova
entidade, engadía outro significado máis ao nome da asociación, que tamén se
debe á natureza do seu traballo de “ir dun lado para o outro” sen máis atrezzo
que as palabras. Nisto radica outra das particularidades desta profesión, de ir
vestidos coa palabra e que moitas veces non necesita de grandes artificios e
resulta máis sinxelo de adaptar a diferentes escenarios sexa grandes,
medianos ou pequenos con maior ou menor infraestrutura. “En Galicia está a
metade de núcleos de poboación de toda España, que non teñen capacidade
para grandes espectáculos e nós somos... o sector que lle convimos ao país”
apunta Pazó. Precisamente nesta particularidade reside unha das grandes
vantaxes deste colectivo.
O traballo de contar contos
“Contamos contos pero non vivimos do conto” sentencia Soledad Felloza,
unha das integrantes deste colectivo que procura na súa unión defender eses
intereses comúns. “Cotizamos á seguridade social, temos facturas… isto é
unha forma de vida e aínda que á xente non lle pareza pódese vivir disto”
engade Paula Carballeira. Agora, coa constitución desta asociación, pretenden
que Agadic conte con eles dun xeito consciente á hora de establecer a súa
programación. “Hai un circuíto de música, de maxia, de teatro.. pero non para
os contadores de historias en todas as modalidades” explica Candido Pazó.
Por iso, cando este venres se reúnan co director de Agadic, Juan Carlos
Rodríguez Fasero, esta é unha das primeiras demandas que lle van presentar.
“Queremos que non se nos considere un apéndice das artes escénicas” engade
Pazó ao tempo que apunta que nos últimos anos teñan participado en máis de
10.000 encontros que se sucederon en diferentes escenarios. “Somos capaces
tanto de encher o García Barbón (Vigo), como de calquera bar pequeno e tan
necesaria é unha cousa como a outra”. Estes contadores de historias son
perfectamente conscientes de que en época de crise os seus espectáculos (de
pequeno formato) son perfectamente válidos para ser programados.
“Preocúpanos ese interese para coller o máis barato” apunta unha Paula
Carballeira que asegura que “a crise se nota en todos os sectores e neste
momento existe unha gran precariedade mesmo nos espectáculos máis
económicos”. Ao mesmo tempo asegura que con esta iniciativa que leva
moitos anos dando voltas non pretenden ser competencia con ningunha outra
actividade dramática “é unha actividade de baixo custe e máis programable”.
Co fin de ofrecer unha maior información os contacontos reunidos en
Variosventos contarán en breve cunha páxina web con información que sirva
de referencia sobre as súas actividades, os seus custes, e as características de
cada espectáculo que facilite tanto o contacto coa cidadanía como a
contratación de funcións.
Con “estilo” propio

Paula Carballeira explica que os contacontos galegos “temos un estilo propio,
unha maneira de contar á galega que se traduce non só en como contamos as
historias, senón tamén no contamos”. As súas son historias de aparecidos, de
choiva, da paisaxe e máis tamén da paisanaxe que chaman moito atención alá
naqueles países nos que teñen desenvolvido a súa actuación ao longo dos
últimos anos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Portugal, Polonia,
Croacia….). “Non todos somos galegos pero temos un estilo de contar tan
propio que a xente percibe en nós ao mellor non un Fole, que non é tan
coñecido, pero si a Cunqueiro ou a Castelao” explica Pazó, ao que o acusan de
ter esa maneira de contar “a la gallega”.

OS OCOS DA COMUNICACIÓN NA REDE

Reflexionamos sobre a viabilidade dos
medios galegos en internet logo do feche de
Vieiros e de chuza!
27- Xullo -2010

A celebración do Día da Patria Galega viuse empañado por dúas
novas negativas para a nosa cultura. Vieiros, medio pioneiro en
introducir Galicia en Internet, e mais Chuza!, primeira proposta
participativa sobre actualidade na nosa lingua, botaban o feche.
Crise económica, motivos persoais... A situación pon sobre a mesa
un necesario debate sobre viabilidade de medios independentes na
nosa lingua en Internet.
En 1996 abría as súas portas Vieiros, o barrio galego en Internet. Un listado
de páxinas feitas no noso país que se foi complementando con novas e, aos
poucos deviu nun auténtico referente da comunicación e da opinión feita na
rede. Propostas como o primeiro seguimento desde a rede dunhas eleccións
galegas, iniciativas de creación literaria participativa como Por conto alleo,
con Camilo Franco, o certame A polo Ghit e todo tipo de contidos e de
enfoques que marcaron de xeito evidente a evolución da Internet galega. Os
problemas económicos nos que se viu envolta nos últimos anos a empresa
matriz deviron finalmente no feche do web o pasado 24 de xullo, malia ás
tentativas por salvar o medio e buscar a súa rendibilidade. Porque, mesmo

sendo un referente ineludible no país e ás 20.000 visitas diarias que
contabilizan os seus responsables, Vieiros continuaba sen ser
economicamente rendible por si mesmo. Chuza!, pola súa banda, naceu a
imaxe de espazos como Digg ou Menéame, no que os usuarios poden
compartir novas doutros medios e comentalas. O que comezou como un
experimento deu nunha comunidade moi activa que ofertaba, de xeito
colectivo, unha visión alternativa da actualidade. O pasado día 25, o seu
fundador e responsable, Berto Yáñez, botaba o fecho por non poder dedicarlle
máis tempo ao espazo e non atopar un relevo sólido na tarefa.
A cuestión da lingua
A analizar esta cuestión, Xavier Cea, actual presidente da Asociación de
Medios Escritos en Galego (cofundada precisamente por Vieiros entre
outros), “a raíz de feches como este cómpre reflexionar ata que punto desde o
sector privado non somos quen, como país, de consolidar este espazo. Entón
hai que pensar tamén no papel que teñen que desempeñar as administracións
neste sentido, que ao noso ver debe ser moito máis activo”. E é que desde a
Asociación consideran que a Administración autonómica é legalmente
responsable de apoiar a creación dun espazo de comunicación en galego.
“Non podemos ser un país normalizado sen un espazo de comunicación en
galego, que está por consolidar. A administración ten o imperativo legal de
promocionar e consolidar este espazo, e seguindo con este fío entendemos
que teñen que lles axudar moito máis do que están facendo aos medmios en
galego, tanto en Internet como en papel”.
A pexa dixital
Pola súa banda, Xosé Pereira, decano da Facultade de Ciencias da
Comunicación e membro do grupo de investigación Novos Medios da
Universidade de Santiago, advirte que, para alén das cuestións relacionadas
coa lingua, os medios dixitais teñen aínda outras pexas para ser viables no
noso país. Segundo explica, “existe unha certa discriminación cara aos medios
dixitais. De feito, aínda que agora xa non acontece, houbo momento nos que
as institucións non convocaban os medios en Internet porque nos os
consideraba como medios de comunicación. Isto está mudando, pero aínda
hai un certo problema de credibilidade”. De xeito inevitable, a credibilidade
dos medios dixitais inflúe directamente nas súas posibilidades para captar
unha publicidade vital na actualidade para a súa supervivencia. “Os
anunciantes buscan repercusión, e entenden que a mesma se mide de xeito
tradicional, cunha serie de estudos e oficinas de medición. Que acontece, que
en Internet sabemos que son moitos máis milleiros os que consumen, pero
acontece tamén que as audiencias están medidas de xeito diferente. Ata que
creemos esa confianza entre anunciante e medio non conseguiremos máis
anuncios. Isto está mudando, e non me estrañaría que en dous anos iso dea
unha volta máis ou menos importante”. A isto todo, aínda se pode sumar o

debate sobre o propio modelo de negocio para estas empresas.
Independencia, grupos e institucións
Nese sentido, a ollar os medios galegos que se manteñen actualmente na rede,
semella que é imprescindible o apoio dun grupo mediático ou dunha
institución para poder subsistir. É o caso das versións web dos xornais que se
fan no noso país, de medios como Galiciae e mesmo de Culturagalega.org.
Segundo apunta Xavier Cea, “a cuestión económica facilita agora mesmo que
sexan grupos de comunicación os que teñan na rede proxectos en galego.
Estar baixo paraugas deste tipo axuda moito, sobre todo en momentos
malos”. Coincide con el Pereira, que recoñece a importancia que teñen aínda
os xornais e os medios convencionais para manter iniciativas viables na rede.
“Penso que polo de agora a marca que conseguiron os medios en papel
durante moitos anos aínda vai ter moitísimo peso”. No entanto, os dous
apuntan que no futuro veremos novos medios que tomarán o relevo dos
desaparecidos, e que se desenvolverán de xeito independente a outros
soportes. Cea apunta que “sen dúbida, xurdirán máis xornais dixitais que
serán independentes de grupos e funcionarán como medios informativos de
seu”. Segundo Pereira, “aparecerán novas iniciativas que non terán o peso
dunha empresa de comunicación tradicional detrás, pero aínda hai que lle dar
tempo á situación. Estamos a falar dalgo no que levamos vinte anos, non
debemos perder a perspectiva. Se o aplicamos a outros sectores é un período
razonable para chamalo iniciático, pero está claro que vai variar”.
Os ocos
Nos dous casos, coinciden en sinalar que queda espazo para medios en galego
na rede. “Nun contexto como o noso, os medios de comunicación galegos
teñen que ter necesariamente o seu nicho. Está claro que hai moitas
posibilidades tanto a nivel de contidos como de experiencias empresariais”
sinala Pereira. Para este investigador, a situación actual non pasa de ser unha
fase reaxuste na evolución duns medios novos, e pódense establecer analoxías
con outros períodos. “Os medios de comunicación en Internet teñen aínda
que ter moito percorrido. Están aínda comezando, e teñen moito futuro.
Como todos os experimentos, teñen diferentes fases. Hai momentos de
fascinación, de reaxuste, de conclusión ou de aparición de novas iniciativas.
Estamos a vivir mudanzas que son as habituais cando se consolida un
ecosistema de medios, pero o que acontece é que imos a unha velocidade de
vertixe. Cando apareceron as televisións locais déronse tamén fases
semellantes. Comezaron a nacer por todas as esquinas, fóronse axustando e
logo houbo unha lei e unha reforma estrutural que lles deu un sentido moi
diferente ao que tiñan cando naceron. E iso é tamén o que está pasando en
Internet, pasamos por varias fases e chegaremos a puntos diferentes”.
A importancia da innovación

En calquera caso, tanto Pereira como Cea apuntan a importancia que o
traballo de medios como estes tivo para o desenvolvemento dun espazo
comunicativo galego en Internet. Segundo Cea “Vieiros en concreto ten un
percorrido moi importante neste sentido. Son quince anos de traballo
pioneiro. En 1995 realmente Galicia estaba sen presenza en Internet e foi un
xornal de referencia. Anovou moito, creou estilo sendo á vez fresco e
espontáneo e moi profesional e funcionou como unha auténtica escola de
xornalistas. Tivo moita influencia no presente e no futuro do xornalismo
dixital”. Do mesmo xeito, Pereira salienta a innovación constante de medios
como os agora desaparecidos e amosa os eu optimismo de cara ao futuro.
“Está claro que aos poucos conseguiremos cousas importantes, e o ecosistema
que estamos atopando a nivel de comunicación cada vez parece máis
interesante. Sen ningunha dúbida alguén virá cubrir este oco, téñoo claro,
pero como sempre, cada vez que desaparece un medio é unha traxedia para a
sociedade”.

O QUE SIGNIFICAN OS NOMES

Multiplicouse o uso de nomes galegos desde
os anos setenta
24- Agosto -2010

Hai eleccións que marcan unha vida. E iso sábeno ben os pais que
teñen que elexir nome para os seus fillos. O significado, que non se
repita, que sea bonito.... son algúns dos motivos que xustifican a
súa decisión. Desde os anos setenta, incrementouse en máis dun
mil por cento o uso de nomes en galego. Se antes as María Carmen
ou os José Manuel gañaban a partida, agora é o de Brais e Uxía.
Os tempos cambian e, con eles, os nomes dos fillos. Se en 1970 había inscritas
6.000 María José, ese nome desaparece da listaxe dos vinte nomes máis
elexidos no século XXI. Agora é o momento das Antía, Iria, Noa ou Uxía. Así
se desprende da explotación da Estatística de nomes e apelidos máis
frecuentes do INE que elaborou o Observatorio da Cultura Galega.

Segundo fontes do Observatorio, “o nome galego cunha distribución
proporcional máis frecuente é Uxía en Ourense, onde 25 de cada 1000 nenas
nacidas na década de 2000 se chaman así. O nome de neno máis frecuente
tamén se atopa na mesma provincia. Así, 22 de cada mil rapaces nacidos na
última década responden por Brais”. Canda estes dous nomes, Antía, Noa,
Iago e Anxo son os máis empregados polos pais para chamar ao seus fillos.
Pero dentro destes nomes, tamén se poden apreciar tendencias. Na década
dos oitenta o nome preferido de muller era Iria, hoxe

Tendencia á alza
Ademais, o estudo tamén permite observar a tendenza á alza de uso de nome
galego. Desde o Observatorio apuntan que, se facemos o desglose por
provincias, vemos que “Ourense acada o primeiro posto, con 19 de cada mil
nacidos na última década leva un dos nomes galegos máis frecuentes e A
Coruña o último, con 16 de cada mil”. Así, buscando polos nomes máis
frecuentes, se na década dos setenta de cada mil habitantes en Galicia só un
se chamaban Antía, Anxo, Brais, Iago, Iria, Noa ou Uxía, hoxe son dezaoito.

OS LIBROS QUE SE GARDAN NA CASA

As colección privadas desempeñan un
importante papel na conservación do noso
patrimonio bibliográfico
16- Decembro -2010

É ben sabido que, durante anos, a conservación do patrimonio
bibliográfico e documental galego foi un esforzo
fundamentalmente privado. Canda a asociacións, fundacións e
outros organismos, os bibliófilos foron construíndo e conservando
desde o Rexurdimento todo un corpus de libros e documentos que
tardaría moito en conseguir recoñecemento e apoio institucional.
Malia a contar na actualidade con organismos públicos,
universidades, e todo tipo de plans de acción, o coleccionismo
privado mantén un grande papel na conservación deste leigado.
Desde o Rexurdimento, e de xeito especial ao longo do primeiro terzo do
século XX e mais no Franquismo, iniciativas privadas coma o coleccionismo
desempeñaron un papel fundamental na conservación de boa parte do noso
legado cultural. A existencia de persoas interesadas na compilación
sistemática de publicacións, obras de arte, bens do patrimonio etnográfico ou
mesmo antigüidades que facían parte do legado cultura do noso país
permitiron constituír todo un corpus documental, artístico e histórico que en
moitos casos é hoxe accesible ao público e á investigación. A cuestión ponse
de actualidade pola celebración o vindeiro sábado dunha poxa en Poio de
bens deste tipo. Organizada pola empresa María Fechoría e Asociados,
poranse á venda un bo número de publicacións, autógrafos e gravados
relacionados na súa maior parte co exilio en Sudamérica.
Coleccionistas que fixeron país

A nivel histórico, é sobranceiro nese sentido o caso de Fermín Penzol,
posuidor dunha das principais colección privadas de fondos bibliográficos e
documentais relacionados con Galicia, con arredor de 40.000 volumes. No
entanto non era o único que, nos longos anos do franquismo, se preocupou de
recuperar obras, manuscritos e documentos que doutro xeito terían acabado
espallados ou estragados. Segundo nos lembra Henrique Monteagudo, “o
propio Penzol dicía que tiña rivalizar con coleccionistas moi avezados como
Cotarelo Valledor, Martínez Barbeito ou Rey Soto”. Precisamente a cesión de
fondos que este último realizou ao Mosteiro de Poio contribuíu a facer da
biblioteca deste cenobio un referente na cultura do noso país. No caso de
Martínez Barbeito, foi a Fundación Barrié a que se fixo cargo dos seus fondos,
unha institución que tamén adquiriu a importante de biblioteca de Domingo
García Sabell. Moitas outras coleccións con importancia para a nosa cultura
que acabaron a disposición do público están hoxe baixo a custodia de
fundacións como a Fernández del Riego, Vicente Risco, ou Curros Enríquez,
por nomear só algunhas. Do mesmo xeito, tamén a Biblioteca do Museo do
Pobo atesoura coleccións privadas de Xaquín Lorenzo, Taboada Chivite,
Antón Fraguas, Manuel Beiras ou Bouza Brey entre outros. E non se pode
esquecer o inmenso patrimonio documental que atesourou ao longo dos anos
Isaac Díaz Pardo desde Sargadelos e o Instituto Galego da Información, uns
bens cuxo futuro está aínda pendente de resolución. Tal e como refire
Monteagudo a falar de Penzol e da súa época, “realmente a recuperación do
patrimonio bibliográfico e documental galego durante a ditadura foi unha
iniciativa privada, de coleccionistas e mecenas. Naquel momento se non había
unha persoa preocupada por conseguir fondos deste tipo, acababan en mans
privadas ou sabe Deus onde. Aínda pasou nos anos oitenta co Pergameo
Vindel, que acabou en Estados Unidos”.
A importancia dos bibliófilos
O papel destes compiladores de libros é aínda importante na actualidade.
Segundo explica Ignacio Cabano, coordinador do Catálogo Colectivo do
Patrimonio Bibliográfico no Centro Superior Bibliográfico de Galicia (CSBG)
e autor de obras como Bibliofilia de Galicia, “hai coleccións que nacen de
coleccionistas privados que son as mellores que existen sobre algún autor
concreto. Resultan en ocasións máis interesantes do que outras de
universidades de institucións, que se crean máis por acumulación”, explica. E
conclúe reivindicando o papel destes bibliófilos á hora de recuperar e
conservar os libros do noso pasado. “Os coleccionistas, tanto os que existiron
como os que existen, son realmente importantes para o patrimonio
bibliográfico galego, conservan exemplares con anotacións ou manuscritas e
preocúpanse de traballalas e completalas. Nós por exemplo mercamos a de
Alonso Montero, que é moi importante á hora de falar do galego pero que
ademais conta con manuscritos e textos mecanografados”, conclúe.
Onde mercar

O formato de poxa, como a que se celebra este sábado, non é o máis habitual
no noso país para bens como os que agora saen á venda. Segundo explica
Cabano, “non hai poxas en Galicia, nin de libro galego nin de libro en xeral.
Hai que mercar fóra, ou por Internet”. Canda a isto, si existen librarías de
vello ou anticuarías que manteñen un fondo importante deste tipo de
material, como pode ser Incunable na Coruña que “conta cun almacén
espectacular, un dos maiores con libro galego”, lembra este bibliotecario.
Destaca nese eido pola súa especialización a célebre Couceiro, de Santiago.
Segundo explica Pablo Couceiro, un dos responsables do negocio, “temos
documentos e libros pero normalmente os documentos son vendas para
institucións. Nos libros antigos si que existe un cliente moi determinado”.
Cabano pola súa parte destaca a revolución que supuxo Internet, que permitiu
un acceso inmediato ao mercado global. “Comprobamos webs especializadas
como Iberlibro ou Vialibri.net, e recibimos catálogos Internacionais”, apunta
desde o CSBG. Ademais recoñece que “a escarvar en páxinas como eBay
atopas cousas en ocasións”. Para alén da rede, recoñece que hai que contar
tamén con librarías especializadas, a miúdo foráneas. “A libraría
Renacimiento, de Sevilla, mercou os fondos de Eliseo Torres, libreiro galego
en Nova York, que ten un material excepcional. tanto a Biblioteca de Galicia
como a Universidade de Santiago foron adquirindo exemplares deste legado”,
explica Cabano.
O perfil do coleccionista
Á hora de caracterizar o coleccionista galego tipo, Cabano sinala que “é
bastante calado. Hainos que se especializan en primeiras edicións ou quen se
centra nun tipo de libro que podemos chamar como `singular'”. Pola súa
banda, Couceiro recoñece que os seus clientes, polo xeral “son un grupo moi
determinado de coleccionistas”. Malia a que moitos dos mesmos son
persoeiros públicos vencellados a importantes institucións da nosa cultura,
desde a libraría apuntan que “os maiores coleccionistas son xente que non sae
nos medios. Dentro da xente vencellada á cultura si que hai moitos que están
interesados en conseguir primeiras edicións, por exemplo”. Canda a estes,
Pablo Couceiro destaca que está a aparecer outro tipo de cliente, “hai xente
que non coñece o libro antigo pero recorre a el para facer un agasallo especial.
Por exemplo, un grupo de amigos poden reunirse para agasallar un libro de
Cunqueiro ou unha edición especial de Rosalía”.
A situación do mercado
Malia a que a aparición de institucións interesadas por conseguir fondos
bibliográficos antigos poden facer pensar que o mercado para os
coleccionistas privados se reduciu, a verdade é que continúa vivo, e mesmo
está a se producir nos últimos anos unha revalorización destes bens. “Existe
unha demanda que moitas veces non podes corresponder. Ata hai uns anos a
xente non lle daba aprezo a estes bens. Agora si comeza a valoralos e mesmo a

pensar que ten cousas que son máis valiosas do que en realidade son”, explica
Couceiro. Canda á esta revalorización entra en xogo a crise económica, que
deu nun descenso das vendas deste tipo nos últimos tempos. “Houbo unha
baixa tremenda na venda de libro antiguo galego de certo valor a particulares
ao longo dos últimos dous ou tres anos”, recoñece. Desde María Fechoría,
María Díaz apunta que esa situación fai máis interesante para os potenciais
compradores o formato de poxa. “Agora mesmo, que o mercado de arte en
xeral está moi parado, as poxas funcionan mellor do que a venda mediante
galerías ou anticuarios. Os prezos de saída sempre son máis baixos, e polo que
vemos ten bastante aceptación”. “É certo que agora hai un certo bache no
mercado, pero existe demanda”, concorda Cabano.
O valor na casa
A xeralización do emprego de Internet neste mercado tivo curiosamente un
certo efecto na alza dos prezos. Tal e como comenta María Díaz, non ten nada
que ver o que se pode valorar un Sempre en Galiza en Nova York co que pode
valer aquí, que sempre será moitísimo máis”. Concorda con ela Pablo
Couceiro, quen apunta que “un mesmo libro deste tipo vai custar máis aquí do
que en Sevilla, porque existe moita máis demanda”. Iso podería facernos
pensar que será máis barato ir adquirir obras antigas galegas no exterior. No
entanto, segundo Ignacio Cabano, “é certo que estes libros están moito máis
valorados aquí, antes atopábanse auténticas gangas mercando fóra, pero coa
rede os vendedores rapidamente se decatan do interese que pode espertar
aquí ese material e os prezos suben. O mercado está globalizado”. Deste xeito,
por exemplo, sinala que “todo o libro galego anterior ao XIX é complicado de
conseguir, ten cotizacións moi altas pola súa rareza e porque en Galicia non
quedou case nada. Nese sentido acada prezos superiores ao de material
semellante noutras comunidades”. Como exemplo apunta a existencia dunhas
bulas do Hospital de Santiago do século XVI dispoñibles nunha libraría
catalá. “para nós é un material interesante, pero resulta caro de máis”.
A poxa
Nese sentido, este mesmo mes de novembro destaca na actualidade a poxa
que se vai realizar este sábado 18 de decembro no restaurante Pepe Vieira
Camiño da Serpe, en Poio. Un total de 106 pezas que inclúen libros,
manuscritos, cartas, fotografías, serigrafías e outros bens relacionados co
adiáspora galega. Na maior parte dos casos, as obras conteñen dedicatorias
autógrafas dos autores. A conservación de semellante lote débese a unha
emigrante en Arxentina que foi compilando este material ao longo da súa
vida. Os organizadores deste evento recoñecen que moitos dos particulares
que os contactan preguntan polo mecanismo concreto da actividade ou se
cómpre un convite para acceder á sala. “Non cómpre ir a poxar, o que
queremos é pasar unha tarde diferente e divertida, quen queira pode vir para
ver estes libros e gravados en directo, vanse presentar un a un e ata certo

punto é como se fose unha exposición”, explica Díaz. “A iniciativa está a ter
moita aceptación e estamos a recibir moitas chamadas solicitando
informacións, tanto de medios como de particulares e mesmo xa houbo varias
institucións que se interesaron por estes fondos”, lembra Díaz. Segundo ela
“estariamos encantados de que este material fose pra unha institución porque
pensamos que ten moita importancia. O que acontece é que tampouco as
institucións están para mercar moito nesta temporada. Gustaríanos que boa
parte destes libros vaian xuntos, e se alguén pode mercar unha boa colección,
pois moito mellor. Os prezos están postos tamén con idea de buscar que se hai
xente q os merque xuntos, mellor”, completa.
O interese dos volumes
Precisamente por falarmos dun tipo de material que non é habitual neste tipo
de vendas, establecer un prezo de partida para as pezas presenta unha
dificultade engadida. “Temos varios asesores que nos axudan, e baseámonos
moito en que algúns destes libros xa pasaron por poxas en Madrid ou en
Barcelona, o que permite ver por onde van os prezos. Logo hai institucións
que tamén teñen taxados os seus bens e serven de referencia”. Dentro da
poxa, para alén de obras que posúen un interese recoñecido, “hai
determinados libriños que teñen importancia para certos lugares. Por
exemplo hai algunhas obras dos anos 20 editadas en Betanzos e entón un
museo de alí pode estar interesado. O mesmo con obras da imprenta de La
voz de Galicia”. Ignacio Cabano anuncia que “A Biblioteca de Galicia estará na
poxa para aqueles exemplares que non teñamos e que estean en prezo de
mercado. Moitos dos que se presentan xa están nas nosas coleccións ou nos
doutras coleccións públicas e non queremos duplicar fondos”. Ademais
recoñece que “iniciativas como esta son para aplaudir, ogallá xordan máis
propostas semellantes”.

XESTIÓN CON NOME PROPIO

Fina en Ourense Benito Losada, un dos
pioneiros da xestión cultural en Galicia
7- Febreiro -2011

Promoveu o Outono Fotográfico de Ourense, as Xornadas de
Banda Deseñada, a Mostra Internacional de Teatro (MITEU), o
Premio Ourense de Contos… foi un dos xestores culturais máis
activos que coñeceu a provincia de Ourense. Benito Losada (Lugo,
1946) finou en Ourense por mor dun cancro que lle diagnosticaron
hai pouco máis dun ano. A morte de Benito Losada serve para
destacar a relevancia do papel dun xestor cultural.
“Hai moitísimos proxectos que para que se convirtan en realidades frutíferas
van ligadas a unha persoa. Se falamos de Sargadelos falamos de Isaac Díaz
Pardo, se falamos de Galaxia falamos de Paco del Riego como motor” afirma o
historiador Afonso Vázquez-Monxardín a propósito do pasamento de Benito
Losada, un dos xestores culturais máis coñecidos en Galicia, polo seu traballo
canalizado a través da Casa de Xuventude de Ourense. De feito, Henrique
Torreiro, presidente da Federación de Asociaciones de Ilustradores
Profesionales (FADIP), e amigo de Losada co que colaborou en numerosos
proxectos, asegura que “o labor de Benito fio moito máis alá do de director
dunha institución”. E iso traduciuse nunha implicación personal que permitiu
unha visión profesionalizada e aberta do que era a cultura. Para Torreiro, “a

súa importancia radica nese concepto tan difícil de definir que é procurar que
as actividades queden organizadas de forma horizontal, fora a través de
asociacións culturais, xuvenís ou ONGs, implicando a xente e a estrutura que
vai habendo dentro dunha casa da xuventude ou arredor dela”. Para
Monxardín ese carácter especial que tiña Losada permitiu que a casa que
dirixía “fora un espazo aberto pola súa eficacísima e tranquila xestión a todas
as iniciativas que ían xurdido”. Entre elas destaca tanto a presenza en
Ourense de Joao Afonso en tempos da revolución, ata os torneos de rol, como
outras iniciativas coma o maio xove, outono fotográfico, as xornadas de
Banda Deseñada de Ourense. “Como bo xestor cultural parecía que todo era
moi fácil, non se vía o traballo de organización, que é complicadísimo, e só se
vía o produto resultante. Creo que Benito conseguíu co talante afable e
tranquilo que tiña, crear un espazo de encontro único ou case único en
Galicia”.
Ademais, tanto Henrique Torreiro como Afonso Vázquez-Monxardín
destacaron o papel que a Casa da Xuventude desenvolveu en Ourense,
superando esa etiqueta (de xuventude) para implicar a todos os axentes e
asociación culturais. Por iso, alén da súa inestimable perda humana, destacan
a continuidade do seu papel de xestión cultural. “Moitas das iniciativas que
promoven conseguen recambio ou outras non” asegura Monxardín, no
entanto que afirma que “se pecha un tempo histórico de traballo eficaz e
bondadoso, afable, sumativo e de confluir esforzos”.
A relevancia dun xestor cultural
En Benito Losada recaían múltiples cualidades para que o seu papel de xestor
cultural acabase aunando tantos proxectos como asumiu nestes trinta anos
que exerceu como director da Casa da Xuventude de Ourense. Para Henrique
Torreiro, que o define como un “catalizador ou un impulsor que, aínda que
non estaba en todas as cousas por igual, pero si estaba por detrás de todo”. Un
talante que lle serviu para unir a infraestrutura, coñecementos e contactos
para dar acubillo a todas as propostas. Monxardín exemplifica todo este
traballo na última edición do outono fotográfico, no que participaron máis de
400 fotógrafos en actividades que estaban espalladas por toda a provincia. E,
ademais, porque tivo lugar “nese ano de prórroga que lle concedeu a súa
enfermidade” . A súa foi unha capacidade de diálogo ao “levantar o teléfono e
chamar e convocar sen mediatizacións de filias e fobias políticas a todo o
mundo”, afirma Monxardín. E ese debe ser o perfil dun xestor cultural. Na
opinión deste historiador “un xestor cultural ten que ter un coñecemento
básico de cómo funciona a administración e ter uns recursos de coñecementos
e de contactos para facer que as cousas funcionen”. Para el, non se trata de
coñecementos, senón tamén de actitude, que lle permite “transformar as
ideas en iniciativas, as iniciativas en proxectos e os proxectos en realidades,
todo seguido e sen pausas”.

LATÍN DOS CANTEIROS NOS SMS

Calros Solla quere recuperar esta fala gremial
na comarca de Terra de Montes
14- Setembro -2011

Darlle vida (cando menos un pouco) á fala dos canteiros na zona
de Terra de Montes. Este é o proxecto que acariña Calros Solla,
investigador das tradicións desta zona. Como primeiro paso neste
difícil camiño, acaba de publicar O verbo xido, un libro que recolle
o vocabulario e pretende facilitar o aprendizado desta linguaxe
gremial.
Malia a que as súas palabras continúan a ser descoñecidas para a maior parte
da sociedade, hai xa ben tempo que se sabe da existencia dunha fala
particular que os canteiros, como outras profesións maiormente de carácter
itinerante empregaban para se comunicar entre eles sen que o seu contorno
soubese o que dicían. Deste xeito, existe tamén ao barallete dos afiadores, ou
o latín dos cavaqueiros, entre outras falas con presenza no noso país. Segundo
Calros Solla “a lingua dos canteiros debe ter a súa orixe no momento no que
este gremio eran os grandes construtores de igrexas, pontes ou catedrais, na
Idade Media, era un código exclusivo para se poder comunicar e transmitir os
misterios e os segredos da profesión”.
As palabras conservadas
A partir de estruturas propias do galego, con algunhas modificacións, esta fala
gremial foi incorporando palabras de linguas como o vasco, o castelán, o
catalán, o francés ou mesmo o inglés. “Alí por onde ían os canteiros, se

atopaban unha palabra que lles acaía engadíana a colección e púñana a
funcionar. Logo algunhas consolidaban o seu emprego, e outras non. Por
exemplo, ponte dise bricho (do inglés), ovella é motoa (do francés), e pedra
dise arria, ao igual que en vasco”. Obviamente, coa decadencia das profesións
tradicionais, tamén perdeu a súa vitalidade, ate practicamente desaparecer, o
latín dos canteiros. “Quedan xa moi poucos, e menos aínda que saiban moito.
A maior parte dos canteiros aínda vivos coñecen as mesmas cousas da fala,
cantigas que lles quedaron gravadas. Cómpre sentar con eles, facerlles un
cuestionario, irlles soltando palabras en galego e ver como dicían eles”,
explica Solla. “Iso si, locen a súa lingua con orgullo”.
O estudo do latín
Os estudos e as compilacións do vocabulario da fala iniciouse xa en data tan
temperá como en 1810, cun traballo de José Arias Teixeiro que tería
continuidade con sucesivas investigacións como a de José Sánchez Balsa
(1843) ou Julio Ballesteros (1919). Logo destes sucedéronse diferentes
análises, na súa maior parte recollas de palabras, ata datas tan recentes como
2009, cando viu a luz o Diccionario do verbo dos canteiros de Xesús Antonio
Gulías. “En relación a outras falas gremiais existen moitas recollas de léxico
da dos canteiros”, recoñece Solla. “O que hai é poucos estudos
metalingüísticos, non se estudaron en profundidade as disposicións
gramaticais, por exemplo”. O traballo que el acaba de presentar O vervo xido
(que significa “lingua fermosa”, e que é o nome que os canteiros de Cerdedo e
Terra de Montes lle daban á súa fala) achega varias novidades ás propostas xa
publicadas. Unha das novidades é que atende a unha variedade específica
desta fala, a propia desta zona, cunhas 2.000 voces compiladas “O que se
recolle no libro é o que chegou ata os anos 90 do pasado século, que foi cando
comecei a facer a recolla. En xeral non hai moitas diferenzas con outras
variedades da fala, fóra dalgunhas escollas de léxico, está claro que en xeral os
canteiros de diferentes zonas se entendían entre si. Unha das peculiaridades
en Cerdedo é que non se empregan artigos, aínda que si se usan as
preposicións e as conxuncións propias do galego”. Chama a atención que para
a súa obra, Solla escolleu escribir todas as palabras desta xiria con V,
seguindo indicacións dun dos propios canteiros que a coñecían.
Pensado para aprender
A outra grande peculiaridade da obra é a súa estrutura. Fóra de facer un
simple vocabulario en orde alfabética, Solla apostou por “ordenar e
sistematizar o material recollido para favorecer a súa aprendizaxe”. Deste
xeito no libro atopamos apartados dedicados a diferentes ámbitos, como pode
ser o corpo humano e actividades de carácter físico, a vestimenta e
complementos, ferramentas, animais, horas e días, xogos e outros ámbitos.
En cada un deles pódense atopar nomes e verbos relacionado coa cuestión.
Seccións específicas dedicadas a adxectivos, pronomes, a conxugación verbal

e a expresións propias do vervo completan un auténtico manual para os
interesados nesta fala. “Está ben recoller cousas, pero se fican no papale, de
pouco vale. Hai que o pór en activo”.
O atractivo da verva
“Ao pouco que un a estuda, chega a conclusión de que é un código elaborado
cunha ferramenta moi poderosa que é a retranca, que rezuma en boa parte
das construcións gramaticais. Por exemplo, hai un verbo, ormear, que
significa tanto pensar como esquecer. E pode empregarse como comodín no
caso de que non se saiba outro verbo. Se un canteiro quere dicir “eu vivo en
Pontevedra”, que sería “imes luzo en Avedra”, e non lembra como se di
“vivir”, pode dicir “imes ormeo de vividilla en Avedra”, sumando este verbo
ormear ao verbo galego sen a declinación e co sufixo illa”, explica Solla. Para
Solla “un código secreto deste tipo no deixa de ter a súa fasquía lúdica. Eu
mesmo o emprego aínda que con moi pouca xente, e é algo moi divertido, é un
código que se apega a un e que presta empregar”, explica. A idea de recuperar
o emprego desta fala continúa en Cerdedo. “Agora estamos a ver se
conformamos un pequeno grupo de diálogo, hai xente interesada e
tentaremos botalo a andar cara ao mes de Santos, co compromiso de que a
partir de que participemos neses seminarios as chamadas, correos e sms entre
nós se fagan xa en vervo xido”. O camiño non vai ser sinxelo, pero hai xente
disposta a dar os primeiros pasos.

PRAZA PÚBLICA COMEZARÁ EN XANEIRO DE 2012

Novo medio dixital en galego nacerá baixo a
fórmula legal dunha fundación
4- Novembro -2011

En 2012 sairá ao público un novo medio dixital en galego: Praza
Pública, da man dos seus promotores, Manuel M. Barreiro, Filipe
Díez e Marcos Pérez Pena. Os responsables concretaron a idea do
seu medio dixital, que definiron como "eminentemente
xornalístico" e defenderon a existencia dun nicho de mercado
"para este proxecto e outros coma este".
Díez destacou cales van as ser as fórmulas legais e de financiamento do
medio. "Optamos por unha Fundación polo seu caracter de non ter ánimo de
lucro. Os beneficios reinvestiranse no proxecto e ten importantes vantaxes
fiscais para nós e para os que colaboren connosco. Renunciamos ao reparto
de dividendos". Na visión organizativa que propoñen, Praza Pública poderá
recibir achegas económicas de terceiras partes que lles outorgarán dereitos ou
beneficios aos doantes, como a participación nos órganos de decisión ou
asesores da fundación ou a creación dunha rede de establecementos
colaboradores na que os doantes disporán de determiandos beneficios (como
descontos).
Os promotores sinalaron que Praza pública comezará a funcionar cando
obteñan a cantidade económica precisa para poder subsistir seis meses con
beneficios cero. Díez sinalou que este paso producirase "posiblemente en

xaneiro de 2012".
Un aspecto relevante que sinalaron os promotores é o feito de que Praza
Pública creará produtos adicionais con editoras e outras entidades en papel,
como unha revista mensual co mellor do aparecido no web, un Anuario e
outros produtos que permitirán, segundo os organizadores, diversificar as
fontes de financiamento.

