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A hora de lectura 

 
��Andrea Atanes Méndez 

 
 

 

 
 
 
 

abes ler? Seguro que me respondes que 
si, pero realmente sabes? Non me refiro 
a dicir fonema tras fonema, enlazán-

doos, formando oracións. Para saber ler no 
sentido completo da palabra hai que sentir o 
que se le. Notar cómo cada palabra reverbera 
na túa mente, sentir o seu significado. Buscar 
en cada espazo algo oculto, e atopalo. Delei-
tarse en cada coma, parar en cada punto. 
Cando sabes ver o ton das palabras e es capaz 
de palpar todo o que transmiten coa alma, 
entón, e só entón, saberás o que é ler. 

Poñamos un exemplo, algo fácil: imaxina 
unha pedra de cor gris, normal, puída e sen 
imperfeccións, redonda e plana. Puideches 
facelo sen problemas, va que si? Agora cam-
biemos a visión. Retén na túa mente a se-
guinte palabra: corrompido. Que é o que che 
vén á mente? Saberías verbalizar a sensación 
que transmite? A min recórdame algo pare-
cido a un queixo cheo de buratos. Pero é algo 
máis que iso, é un sentimento de algo contra-
rio á pureza, de algo sucio ou estragado. 

E aínda así hai algo que non logro plasmar 
no papel, algo imposible de dicir: iso é a esen-
cia da palabra, o que sentes ao lela, o que 
pensas, a sensación que che transmite. Iso é 
ler: captar con todo o teu ser a esencia da lec-
tura, saboreala, ser capaz de adiviñala sen 
vela e de atopar os seus diferentes matices, a 
súa cor, as segundas sensacións agochadas 

tras as letras impresas. En resumo: ver todo 
aquilo que o autor tentou reflectir no papel e 
catalo lentamente, como se dun licor exqui-
sito se tratase. 

Penso que esta idea de ler durante unha 
hora un libro, que ademais pode elixir o 
alumno, fai que o instituto deixe por un mo-
mento de ser un lugar de traballo rigoroso e 
cuadriculado no que apenas se pode utilizar a 
imaxinación durante as clases, para formarse 
un ambiente máis relaxado e tranquilo, que, 
aínda que tamén é unha atmosfera de traba-
llo, ten esa especie de liberdade que dá mer-
gullarse nunha historia. 

Aínda que a min sempre me gustaron moi-
to os libros, creo que a idea de ler durante a 
clase é unha forma de axudar aos alumnos 
que non están acostumados a facelo a descu-
brir o seu libro adecuado, que non é para to-
dos o mesmo. Creo que o problema da xente 
que non goza coa lectura é ese, que nunca 
atoparon o seu libro; e pensan en ler como 
unha aburrida obrigación, o que á súa vez fai 
que perdan a curiosidade por buscar libros 
novos, e así diminúa a posibilidade de encon-
trar unha lectura coa que gozar de verdade. ■ 
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Ideas perversas sobre as linguas 
 

Jesús Tusón* 
 

 
 
 

 defensa da igualdade lingüística é un 
capítulo destacado na obra magna pa-
ra a reivindicación dos dereitos hu-

manos. Dicimos a miúdo, ben convencidos e 
cargados de razón, que os individuos e os po-
bos han de ter ao seu alcance e sen restricións 
os medios necesarios para conseguiren unha 
vida digna: alimentos, vivenda, sanidade, tra-
ballo, educación. Tamén o dereito a falar co-
mo sempre falaron na contorna física que é a 
súa porción dun planeta común. Ademais, 
parece evidente que a defensa da igualdade ha 
de tomar a forma indisociable da esixencia da 
pluralidade, e debería de levarnos a rexeitar 
enerxicamente o uniformismo: é indecente 
impoñer modelos culturais foráneos a pobos 
ricos en tradicións propias e milenarias (as 
colonizacións trastornaron drasticamente o 
mundo, xa o vemos); ou é igualmente inhu-
mano amontoar en barracas, horizontais ou 
verticais, persoas que poderían continuar vi-
vindo, coa máxima dignidade, nos espazos 
naturais de sempre, usurpados por intereses 
económicos de todo tipo. E, unha vez máis, 
tamén cómpre defender, como patrimonio 
natural de cada pobo, o dereito a manter a 
propia lingua e rexeitar a imposición das que 
se nos presentan como linguas do futuro e do 
progreso. 

A defensa, logo, da pluralidade lingüística 
hase de inscribir no marco ben amplo en que 

tamén atopamos as reivindicacións sobre a 
diversidade animal e vexetal e o mantemento 
do esplendor das culturas diferentes, mutua-
mente enriquecedoras. E a defensa das lin-
guas debería partir dunha declaración de lu-
cidez máxima (e de evidencia lingüística má-
xima) como a que se contén nestas palabras 
do grande Edward Sapir (Language. An In-
troduction to Speech): “Non coñecemos nin-
gún pobo que non teña unha lingua plena-
mente desenvolvida. O bosquimán sudafri-
cano máis humilde fala coas formas dun sis-
tema simbólico rico que, esencialmente, é to-
talmente comparable coa fala  dun francés 
cultivado” (dito nunha época, o ano 1921, en 
que o francés era a lingua ‘culta’ de referen-
cia). 

Por outra parte, o pulo de determinadas 
linguas non ten como causa a bondade, a cla-
ridade ou a facilidade dos idiomas que son 
promovidos como internacionais, de cultura 
ou de progreso. Estas linguas son, sinxela-
mente, concrecións da facultade con que or-
ganizamos o mundo e con que nolo comuni-
camos, sen preeminencia respecto das outras 
linguas: ningún sistema lingüístico pode ser 
exhibido como exemplo para o resto e nunca 
se poderá facer, desde un punto de vista cien-
tífico, un ránking de sistemas lingüísticos 
como o que se fai frecuentemente coa venda 
de discos, libros ou co produto interior bruto 
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dos estados do mundo. O pulo dalgunhas lin-
guas obedece, máis ben, a factores puramente 
extralingüísticos: o dominio económico, xeo-
estratéxico, político e tecnolóxico dos países, 
diferentes segundo as épocas, que teñen como 
propias determinadas linguas. E son estes 
ingredientes, totalmente alleos á estrutura de 
cada idioma, os que dan argumentos espurios 
a unhas linguas e as sitúan no cumio abso-
luto do prestixio. 

En cambio, outras linguas son lanzadas ao 
pozo negro da infamia coa promoción dunha 
serie de prexuízos, tópicos e estereotipos que 
en ningún caso teñen fundamento racional ou 
de experiencia. Fálase, por exemplo, de lingua 
‘con menos (ou poucos) falantes’, é dicir, inú-
tiles; de linguas ‘locais’, ou sexa, pouco prác-
ticas para ir polo mundo; de linguas ‘primiti-
vas’, coas que non se pode falar de tecnoloxía; 
de linguas ‘femininas’, que fan imposible o 
control do mundo; de linguas ‘difíciles’, que 
máis vale non atreverse a aprender. A lista 
pode continuar, e sería moi longa. 

Como contraste, as linguas que se promo-
ven cárganse de adxectivacións estimulantes: 
lingua ‘internacional’, ‘de cultura’, ‘con centos 
de millóns de falantes’, ‘de comunicación, 
aberta, de progreso’, ‘apta para a ciencia e a 
tecnoloxía’ e, moitas veces como razón su-
prema, ‘cun estado’ que lle dá todas as bendi-
cións económicas, políticas e, é escusado di-
cilo, legais. O xogo é perverso, mais é un xo-
go demasiado torpe e, logo, evidente: é o xogo 
dunha antinomía esquemática en termos de 
bo e malo, de branco e negro, con que o poder 
querería desembarazarse deas linguas que 
estorban, porque sempre é máis cómodo levar 
as multitudes nunha soa lingua, na lingua do 
poder, evidentemente. 

Non se pode negar, no entanto, que a serie 
de agravios contra determinadas linguas non 
é un caso illado, un cogomelo de tempada; 
estas operacións indignas van en paralelo con 
outras manobras coas que nos queren meter 
na cabeza que uns pobos son superiores a ou-
tros, ou que os homes son máis fortes, máis 
intelixentes e máis activos que as mulleres. 
Todo tópicos, indemostrados e indemostra-
bles, para construír as liñas mestras dunha 
mala educación secular, de raíces moi anti-
gas; restos vivos daquelas épocas en que se 
discutía se as mulleres tiñan alma (é dicir, se 
eran persoas), ou en que se dubidaba se os 
africanos e os indios americanos eran real-
mente humanos: ideas destrutivas con que se 
quería xustificar a dominación máis cruel. 

Linguas superiores e linguas inferiores? A 
historia dos prexuízos levantou voo hai agora 
dous séculos e medio nos tempos da Ilustra-
ción, cando algúns intelectuais influentes, 

especialmente Diderot e Beauzée, promoveron 
a idea de que había unhas linguas aptas para 
as verdades da ciencia (“ao sabio faládelle en 
francés”, que dixo o primeiro) e outras lin-
guas que soamente servían para os xogos e as 
mentiras; todas, no entanto, linguas de países 
civilizados. Ben diferentes, claro está, das 
falas ‘inferiores’, propias de pobos que aínda 
estaban camiñando cara á perfección da hu-
manidade plena (a de Diderot, Beauzée e al-
gúns máis); pobos que só se podían expresar 
co complemento de acenos e berros. Por iso, 
nos primeiros anos da Revolución Francesa, 
Gregoire de Blois serviuse dos argumentos 
dos ilustrados para “aniquilar os dialectos” do 
hexágono, linguas contrarias ao progreso, 
armas da contrarrevolución. A historia, pois, 
dos tópicos baseados en antinomías é tan vella 
como a historia da mala educación. 

No fondo dos tópicos e dos prexuízos, no 
entanto, hai ignorancia e debilidade. Porque o 
coñecemento da realidade, neste caso das lin-
guas, fálanos de igualdade, de posibilidades 
expresivas idénticas, da conxunción perfecta 
de calquera sistema lingüístico coas necesi-
dades simbólicas e narrativas de cada grupo 
de falantes, de cada falante: todos consegui-
mos o mesmo con medios esencialmente 
iguais, que soamente se diferencian nuns de-
talles en que se manifesta a pluralidade rica 
das formas expresivas. 

Tamén, nos fundamentos escuros dos pre-
xuízos, dos estereotipos, hai debilidade e me-
do. O medo ao que é diferente e descoñecido; a 
falta de interese para adquirir coñecemento, 
unha preguiza culpable (nosa ou dos poderes 
que nos envelenaron o cerebro) que nos priva 
de achegarnos aos outros coas mans e a men-
te abertas. O resultado das cousas, se non 
reaccionamos a tempo, é a perpetuación da 
nosa ignorancia, da que só nos intentaremos 
salvar, sen éxito, pechándonos na autosatis-
facción paranoica dos que, para sentírense 
superiores, han de menosprezar os outros 
considerándoos definitivamente inferiores, 
aptos soamente para habitar noutro territo-
rio, ben lonxe deste, inaccesible. Non son es-
tes, no entanto, os camiños do entendemento. 
■ 
 
 
 
 
*Jesús Tusón (Valencia, 1939) é profesor de Lingüística 
na Universidade de Barcelona. Este texto está tirado de 
“Idees perverses sobre les llengües”, en Patrimoni natu-
ral. Elogi i defensa de la diversitat lingüística (Editorial 
Empúries, 11ª ed., Barcelona, 2012, pp. 81-85). A tradu-
ción é do profesor Antón Capelán. 
 
 
 



Linguas cruzadas  

��María Verde Cagiao 
 

 
 

 
 

 documental «Linguas Cruzadas» 
(2007) amósanos a situación da lingua 
galega na actualidade e o seu nivel de 

uso e consideración entre a mocidade de Gali-
cia. Reflicte as diferenzas establecidas entre o 
galego e o castelán pola xente nova, os seus 
prexuízos e opinións. Aparecen tamén neofa-
lantes que están a aprender a lingua, agrupa-
cións musicais que a empregan e diversas 
actividades novidosas relacionadas co noso 
idioma. 

Esta orixinal mediametraxe non deixa a 
ninguén indiferente, pois tanto galegofalan-
tes coma castelanfalantes temos moito que 
reflexionar despois de velo.  Especialmente 
nós os coruñeses, habitantes da cidade coñe-
cida precisamente por ser aquela onde menos 
galego se fala; onde máis se discrimina e onde 
é máis escasa a convivencia entre ambas as 
dúas linguas. Especialmente a xente da nosa 
idade, suficientemente maduros e formados 
para coñecermos a importancia da nosa histo-
ria e do noso patrimonio cultural, pero aínda 
demasiado pouco implicados na desaparición 
dos prexuízos que dende sempre se veñen 
asociando ao galego, deberiamos ser os pri-
meiros en reaccionar ante este documental. 

 Levamos anos estudando o galego, escoi-
tándoo, léndoo e familiarizándonos con el, 
pero sempre en presenza dunha serie de pre-
conceptos lingüísticos nocivos para o idioma. 
É hora de espertar e de abrir a mente, pois 
pasamos o día esixindo evolución e apertura 
de ideas na nosa contorna, mais nunca face-
mos o esforzo de predicar co exemplo 
no que temos máis preto. Xa é hora 
de romper cos prexuízos lingü-
ísticos que nos teñen inculcado 
e de ignorar a opinión duns 
poucos que adormecen a 
nosa mente coas súas ideas 
terxiversadas. Só así pode-
remos continuar avanzan-
do e deixar atrás o pasado 
escuro da nosa lingua. 

 É hora de que nós, os 
que aínda estamos a chegar 
ao mundo, deixemos de in-
fravalorar o noso e de idola-
trar o dos demais, que nin nos 
pertence nin nos é lexítimo. 

 A miúdo escusámonos de falar o galego 
porque non o facemos correctamente, pero 
ben sabemos que iso non é máis ca unha es-
cusa, e que é algo que só nós mesmos pode-
mos cambiar. É difícil liberarse dos temores e 
as inseguridades, incluso comprensible, pero 
é intolerable non aceptar a decisión dos de-
mais de facelo. Se alguén próximo a nós, nun 
contorno de castelanfalantes, decide comezar 
a falar en galego, o noso deber é apoialo, 
animalo e, ante todo, admiralo. Porque non é 
sinxelo nin doado pasar por enriba do eterno 
qué dirán, dos prexuízos e das ferintes mi-
radas de estrañeza. 

 Que se a ideoloxía política, que se o sím-
bolo de atraso, de pobreza, de ignorancia, a 
inutilidade, a rudeza... Non son máis ca pre-
textos que nós mesmos nos impoñemos para 
xustificar unha vergoña histórica do propio, 
imposta por axentes alleos á nosa terra. 

 Por outro lado, como se menciona no do-
cumental, é significativa a inexistencia de 
referentes no mundo da televisión e a tec-
noloxía no que vivimos que animen á xuven-
tude a apreciar a súa lingua. O abandono ca-
da vez maior dos hábitos de lectura na moci-
dade non xoga a favor do galego, así como 
tampouco a carencia de series ou programas 
de televisión realmente atractivos para este 
colectivo. Tampouco existen grupos musicais 
galegos populares entre os xoves, e os que 
non o son non compoñen en galego. Quizais 
atopemos tímidas contribucións, nunca sufi-

cientes no universo da velocidade e das 
présas de hoxe. 

 En definitiva, poderíase dicir 
que os mozos somos coma 

dúas caras dunha mesma 
moeda. Por unha parte, 
aprendéronnos a valorar 
e respectar a nosa lingua 
vernácula, pero ao mes-
mo tempo somos incapa-
ces de coidala, ata o pun-
to de permitir que desapa-

reza mentres nós mira-
mos, avergoñados, cara a 

outro lado. ■ 
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Galego e inglés, dúas realidades  
linguísticas: semellanzas e diverxencias 
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Ilustración dunha edición de Os contos de Canterbury de 1492, obra de Geoffrey Chaucer.
 

 
 

alar de semellanzas ou paralelismos en-
tre o galego e o inglés podería resultar 
sorprendente a primeira vista dada a 

diferente repercusión ou dimensión actual, 
mais se reparamos na súa orixe e evolución 
veremos que ambas as dúas linguas discorre-
ron por roteiros comúns. 

Tanto o galego como o inglés son linguas 
indoeuropeas incluídas no grupo “centum”, ou 
sexa as que manteñen un son “k” ou o seu 
equivalente xermánico “h” para a palabra cen: 
galego cen e inglés hundred. O inglés per-
tence ao subgrupo do xermánico occidental, o 
mesmo que o holandés, o alemán, o flamenco, 
et.; e o galego, ao grupo de linguas romances 
ou derivadas do latín como o italiano, o fran-
cés, o español, o catalán, etc. Mais ambas te-
ñen un substrato común alén de estaren si-
tuadas xeograficamente na faixa atlántica. 

Os celtas son o primeiro pobo do que hai 
rexistros na actual Gran Bretaña. Tamén es-
tiveron na Galiza, aínda que non teñamos aquí 
moitos restos da súa lingua nin doutras ante-
riores, salvo algúns vocablos precélticos como 

arume, carballo, laxe, ou célticos como broa, 
gañar, etc., xa que a influencia posterior du-
nha lingua moi culta e desenvolvida como o 
latín borrou todo vestixio. Así que o galego 
deriva do latín, sendo a lingua máis próxima a 
este de todas as linguas hispánicas, ou sexa, a 
máis conservadora debido ao seu afastamento 
de Roma, á súa xeografía difícil, etc. Tamén 
recibiu outras influencias posteriores á roma-
nización (o aporte xermánico, de suevos e visi-
godos), aínda que foron romanizados debido á 
súa escasa influencia. Menos perceptíbel foi 
aínda a aportación árabe, que na maioría dos 
casos incorporou palabras a través doutras 
linguas. Xa conformado o galego como lin-
gua, continuou recibindo influencias de orixe 
diversa: grego e latín, provenzal, inglés, ita-
liano, francés e doutras linguas autóctonas de 
América. 

Se tentamos facer unha análise diacrónica 
destas linguas, non podemos esquecer o feito 
de que por galego entendemos o galego-por-
tugués, xa que desde a súa formación como 
lingua romance até o seu afastamento, debido 
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aos acontecementos políticos, alá polo século 
xiv, conformaron unha unidade lingüística e 
cultural sobranceira nas súas manifestacións 
literarias en toda a península, especialmente 
na poesía lírica. Este territorio abranguía non 
só a actual Galiza e o norte de Portugal até o 
Douro, senón tamén as áreas limítrofes con 
Asturias, Zamora e León, ou sexa a demarca-
ción aproximada do antigo territorio da Galla-
ecia romana. A partir desta época foi a va-
riante portuguesa, fortalecida como idioma do 
seu propio estado, a que acadou relevancia 
expandíndose cara ao sul e máis tarde con-
quistando grandes territorios de África, Asia e 
América até se converter nunha das linguas 
oficiais da Unión Europea e das máis faladas 
do mundo, mentres que a variante galega fi-
cou subordinada á dependencia política e cul-
tural de Castela e sufriu un escurantismo no 
seu desenvolvemento de más de catrocentos 
anos que a leva a perder toda posibilidade de 
normalizarse, xa que fica relegada ao uso oral 
nos ámbitos rural e familiar cando neste perí-
odo todas as demais linguas empezan a mani-
festarse na escrita grazas á  aparición da im-
prensa no século XV. É de destacar que malia a 
ser a lingua da maioría da poboación, a mino-
ría castelán falante é a que ten o poder eco-
nómico, político e cultural do país. Tamén no 
ámbito eclesiástico os mosteiros galegos van 
depender de congregacións castelás. Isto é 
fundamental no proceso castelanizador, xa 
que o aparello educativo dependía da Igrexa e 
esta usaba o castelán e o latín para educar na 
relixión unha poboación galego-falante. En 
conxunto, os setecentos anos de vida do ga-
lego medieval constitúen un período de nor-
malidade lingüística que contrasta cos qui-
ñentos de conflito que virían a seguir, en que 
se inicia un proceso de substitución lingüís-
tica do galego polo castelán, lento nun princi-
pio e acelerado despois. O século XIX foi un 
período fundamental na historia do galego ao 
pasar novamente de lingua oral a literatura 
escrita e xa o século XX vai representar outro 
avance máis importante cualitativamente, xa 
que o proxecta a outros ámbitos literarios alén 
do poético anteriormente dominante. Estes sé-
culos escuros tamén os viviu o inglés, como xa 
comentaremos. 

O inglés, pola súa banda, é un produto da 
influencia de varias linguas. A primeira da 
que hai rexistros no territorio da actual Gran 
Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra) é a lin-
gua dos celtas. Esta, a diferenza do caso ga-
lego, si se mantivo nas partes máis occidentais 
destas terras (Escocia, Gales, Illa de Man, 
Cornualles) e tamén en Irlanda e na Bretaña 
francesa, mais no entanto o latín non logrou 
sobrevivir ás invasións dos pobos xermánicos 

e anglosaxóns. Os romanos estiveron arredor 
de catrocentos anos tanto na Gran Bretaña 
como na Galiza. As tribos xermánicas, proce-
dentes de Dinamarca (Angles), Alemaña (Sa-
xóns) e Jutes, foron as que conformaron fun-
damentalmente a existencia da lingua inglesa, 
“Lingua Anglorum”. Os celtas foron asimila-
dos polos romanos no noso país, mentres que 
na Gran Bretaña foron desprazados cara ao 
oeste polos pobos xermánicos chamándolles 
“wealas”, estranxeiros, e os celtas pola súa 
banda chamábanlles saxóns aos seus conquis-
tadores, mais os nomes Angli e anglia  pouco 
a pouco acabaron designando a xente e o país. 

O período do inglés antigo (450-1150) man-
tén un sistema de flexións ou declinacións, en 
canto que estas van desaparecendo no período 
do inglés medio (1150-1400) para perderse no 
período do inglés moderno (1400 até hoxe). O 
vocabulario do inglés antigo é teutónico, aínda 
que moitas destas palabras desapareceron 
despois da conquista normanda (1066), cando 
o francés ficou establecido como a lingua das 
clases altas. Tamén penetraron palabras lati-
nas despois da conquista e reemprazaron moi-
tos termos cultos do inglés antigo. Así pódese 
afirmar que un 85% das palabras do inglés 
antigo xa non se usan. As que sobreviviron 
úsanse frecuentemente: pronomes, preposi-
cións, verbos auxiliares e palabras como man, 
wife, house, good, eat, etc. Tamén o xermánico 
común, parte esencial do inglés, adoptara 
moitos préstamos do latín na época anterior á 
que as tribos xermánicas se asentaran en In-
glaterra, aínda que outros termos latinos son 
derivados da influencia da Igrexa de Roma 
despois da conversión dos ingleses ao cristia-
nismo. O inglés antigo é unha lingua sinté-
tica, ou sexa que dependía de terminacións 
derivativas para indicar as relacións das pala-
bras declinadas, en canto que o inglés mo-
derno é analítico, xa que suprimiu estas e ba-
séase na orde das palabras para definir as re-
lacións léxicas. O alemán moderno é seme-
llante ao inglés antigo. Tamén hai evidencias 
da lingua celta, sobre todo en nomes de lugar: 
Kent, Cornwall, Winchester, Avon, etc. Os cel-
tas non posuían unha lingua moi desenvol-
vida como os romanos e así as tribos xermáni-
cas non adoptaron moitas palabras. O período 
que vai desde o século VIII até o XI é coñecido 
como a idade viquinga e durante este tempo 
introdúcense termos de orixe escandinava: 
Lincoln, Derby, Nottinghan, Kid, Johnson, 
bull, etc. As dúas linguas mestúranse e hai 
moitas interferencias entre elas. O inglés me-
dio (1150-1500) foi un período de enormes 
mudanzas para a lingua inglesa como resul-
tado da conquista normanda. Milleiros de pa-
labras francesas e latinas penetraron no léxico 



e desapareceron moitas do inglés antigo. Ao 
final desta época o inglés aseméllase  moito á 
lingua actual. Aínda que os normandos son de 
orixe dinamarquesa, é dicir xermánica, des-
pois de invadir Francia nos séculos IX e X asi-
milaron rapidamente a lingua francesa. Du-
rante máis de douscentos anos en Inglaterra 
as clases dirixentes normandas falaron fran-
cés e o inglés sobreviviu grazas ás clases po-
pulares, tal e como lle aconteceu ao galego nos 
séculos escuros. Após a batalla de Hastings 
(1066) Guillerme o Conquistador foi coroado 
rei de Inglaterra. Houbo resistencia, moitos 
nobres ingleses foron asasinados e as súas 
propriedades pasaron a mans dos normandos. 
O francés era a lingua da corte e moitos no-
bres ingleses viron vantaxoso aprender fran-
cés, aínda que o pobo seguía a falar inglés. O 
mesmo rei tentou aprender inglés, mais nunca 
progresou moito nesta tarefa. Os normandos e 
os ingleses chegaron a fundirse  tanto no sé-
culo XII que un xurista inglés chegou a dicir 
que non podía distinguir pola fala quen era 
dunha nacionalidade ou doutra. Aínda que os 
normandos ocuparon importantes cargos ecle-
siásticos, o inglés non desapareceu dos mos-
teiros. O francés converteuse na lingua da 
corte e da alta sociedade e o inglés ficou rele-
gado ás clases populares. Os franceses tiñan 
pouco interese en aprender a lingua do país 
que conquistaran. Só foran a Inglaterra a se 
enriquecer e até 1244 mantiñan posesións en 
ambos os dous lados do Canal da Mancha até 
que lles foi prohibido e entón comezaron a 
identificarse máis coa xente inglesa e coa súa 
lingua. En 1362 fíxose oficial na xustiza  e en 
1382 era a lingua oficial nas escolas. A finais 
deste século escrebe Geoffrey Chaucer Os con-
tos de Canterbury, obra capital no desenvol-
vemento da lingua inglesa. O inglés xa tiña 
recuperado o seu lugar e os seus gobernantes 
xa tiñan conciencia de seren ingleses. No sé-
culo XV as formas dialectais adquiriron gran-
de relevancia e unha destas, a londinense, co-
mezou a emerxer como estándar de cultura e 
vehículo de expresión literaria. William Cax-
ton introduce a imprensa en Inglaterra e xa 
moi logo empezan a entrar moitas expresións 
das colonias de todo o mundo. 

Estas linguas: o galego na súa variante in-
ternacional, ou sexa o galego-portugués, o 
inglés e tamén o español, lingua que nos une 
ao resto dos pobos hispánicos e sudamerica-
nos, tiveron unha grande expansión polo 
mundo debido ás súas conquistas coloniais e 
son faladas por centos de millóns de persoas. 
O inglés é hoxe a lingua máis influínte do 
mundo segundo unha serie de criterios de va-
loración como o número de falantes e a exten-
sión dos lugares onde se fala esa lingua, en 

cantos países e continentes se usa e se o seu 
coñecemento é necesario, a carga  vehicular: 
até que punto é un medio para a ciencia ou a 
literatura ou calquera outra manifestación 
cultural e finalmente a influencia política e 
económica dos que a teñen como propia. O 
chinés é a máis falada (dobra ao inglés). O he-
breo, o latín e o árabe son linguas maiores no 
terreo relixioso, mais  destas só a última é 
unha lingua extensa e moi falada. A literatura 
de Shakespeare é moi influínte no mundo, así 
como as linguas  de Tolstoi, Goethe, Cervan-
tes, Camõens ou Racine. O ruso, o alemán e o 
xaponés son linguas de comunidades podero-
sas e produtivas, mais o inglés é a lingua dos 
Estados Unidos, que teñen o PNB máis grande 
do mundo. Tampouco carece de calidade idio-
mática: o tamaño do seu vocabulario, a flexibi-
lidade da súa sintaxe, etc. Sempre se dixo 
acertadamente que a escolla dunha lingua 
internacional como lingua franca nunca está 
baseada en criterios lingüísticos ou estéticos, 
senón sempre nos económicos, políticos e de-
mográficos. 

O inglés está considerada a lingua franca 
internacional pola súa relevancia cultural, 
social e política e está a gozar da supremacía 
absoluta no ranking das linguas do planeta, 
aínda que para cada falante a súa lingua nai 
sexa case sempre a máis importante. O galego 
áchase nun punto crítico no seu territorio de 
orixe (a Galiza actual); é cada vez menos fa-
lado pola xente nova, non se usa en ámbitos 
sociais de relevancia, non hai unha verdadeira 
vontade política nin programa de normaliza-
ción lingüística, non  goza do favor dos me-
dios de comunicación e segue a vivir de costas 
a Portugal e ao mundo de expresión galaico-
portuguesa co que nin sequera mantén unha 
mínima norma ortográfica de consenso, mais 
porén, de superárense estes atrancos, estaría 
en moi boas condicións de loitar pola Europa 
da diversidade cultural e idiomática integrán-
dose nun sistema lingüístico de proxección 
internacional ao que pertence, xa que é enten-
dido pola maioría da poboación, non apresenta 
dificultades para a incorporación de novos 
falantes de orixe foránea que puidesen insta-
larse no seu territorio e resultaríalle doado 
asimilalo, dadas as súas semellanzas tanto co 
portugués como co español. A vinculación co 
mundo da lusofonía debe ser aproveitada co-
mo un factor de prestixio e utilidade para o 
idioma proprio. Eis outra fortaleza e outro 
factor de esperanza para o futuro da lingua. 
Apostando polo portugués, ben sexa como va-
riante do proprio galego, ben como lingua 
veciña e estruturalmente próxima, unha das 
máis estendidas polo mundo e cun potencial 
enorme de futuro grazas á relevancia do Bra-



sil, estamos a ofrecerlle aos nosos xoves unha 
posibilidade de progreso ao que non deberia-
mos renunciar, tal como está a facer Estre-
madura, que non conta coa nosa posición pri-
vilexiada. O portugués podería ser introdu-
cido reservando unhas horas nas aulas de ga-
lego para explicar as diferenzas (ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas) entre as diversas nor-
mas do sistema (portuguesa e brasileira basi-
camente), como se explican as diferenzas entre 
o inglés e o español europeos e os americanos 
só que no noso caso con máis razón, pois o 
galego está necesitado do prestixio e da per-
cepción social de utilidade que esas linguas xa 
posúen. Tamén a nivel institucional se po-
derían fomentar os intercambios académicos 
entre escolares galegos e portugueses, cousa 
doada pola proximidade e escasos recursos 
necesarios a empregar. Isto garantiría a súa 
presenza no ensino secundario e alén das van-
taxes que ofrece o portugués, o seu coñece-
mento sempre reforzaría o galego, o seu pres-
tixio e o seu porvir. Por suposto  e a través do 

sistema educativo e para que a xente poida 
exercer libremente as súas opcións lingüís-
ticas, deberiamos dotar a ambos idiomas (ga-
lego e español) de semellantes instrumentos e 
oportunidades, facendo previamente o esforzo 
para que aquela lingua que estivo durante 
séculos marxinada e afastada do ámbito for-
mal e culto poida recuperar o terreo perdido. 
Así, con galego-portugués, español e inglés, 
os retos lingüísticos da Galiza do futuro esta-
rían cubertos satisfactoriamente, aínda que 
non quixera eu deixar de animar á xente a 
aprender outras linguas e culturas que nos 
enriquecen como persoas e nos fan máis útiles 
para o futuro.  

A conto disto, non quixera deixar de desta-
car o enorme labor que están a desenvolver os 
nosos compañeiros de lingua francesa do Ins-
tituto Eusebio da Guarda que tan brillante-
mente realzan o prestixio desta institución 
secular, alén de levaren a cabo unha forma-
ción integral dos moitos alumnos que educan. 
■ 

 
 
 
 
 

 
O rei Afonso x e a súa corte. 

 
 



Estudar no instituto hai cincuenta anos  
 

Guillermo Rojo 
 

 
 

 
 
▲Vista da Cidade Escolar cara a 1968 cos edificios da antiga Escola de Comercio, a Escola 
Normal, o Instituto Masculino (hoxe IES Salvador de Madariaga) e a Escola de Náutica. Ao 
fondo, o monte de San Pedro. 
 

 
Con motivo de se cumpriren 150 anos da creación do primeiro institu-
to de ensino secundario na Coruña (con instalacións no caserón do 
Pazo dos Marqueses de Camarasa na Cidade Vella), pronunciou a con-
ferencia do acto Guillermo Rojo, catedrático de Lingüística Española 
na Universidade de Santiago de Compostela (USC) e membro da Real 
Academia Española, especialista en Teoría sintáctica do español e en 
Lingüística informática. Reproducimos a transcrición da súa confe-
rencia. 
 
 

ermítanme que comece a miña interven-
ción expresando publicamente o meu 
recoñecemento aos organizadores deste 

fermoso e gratificante acto académico polo 
honroso encargo que me fixeron hai xa unhas 
cantas semanas. Celebramos hoxe o sesquicen-
tenario, o centésimo quincuaxésimo aniversa-
rio da fundación do primeiro instituto de en-
sinanza secundaria na cidade da Coruña, “ca-
beza, guarda, llave, fuerza y antemural del 

reino de Galicia” segundo reza a lenda inscrita 
no edificio do seu Concello na praza de María 
Pita. E a razón da miña presenza neste acto 
non é, como sei que din algunhas malas lin-
guas, que eu estivera presente no momento da 
fundación. Aproveito para desmentir tal in-
fundio: eu non estaba alí. A razón real é a be-
nevolencia dos organizadores deste acto —moi 
especialmente a profesora Rosario Soto, sub-
directora do Eusebio da Guarda e amiga— e 
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mais o feito de que algúns deles foran alum-
nos meus na Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) e de que saiban que eu, coru-
ñés de nacemento, fixen todo o bacharelato e 
tamén o PREU no Instituto Masculino da Co-
ruña, o que agora honra a memoria de don 
Salvador de Madariaga. Pareceulles que pode-
ría ser de interese que eu rememorase nesta 
ocasión o que era a cidade polos anos da miña 
adolescencia e primeira xuventude, como eran 
os institutos, como estaba organizada e fun-
cionaba a educación pública naquela época. 
Naturalmente, aceptei encantado e agradecido 
esta posibilidade de compartir recordos con 
algúns e de describir para outros unha parte 
da nosa historia recente, para conseguir así 
que o pasado non sexa para eles un país des-
coñecido, como lle chamaba Hartley. 

Efectivamente, vou falar de nós hai cin-
cuenta anos (cinco anos arriba, cinco anos 
abaixo). Son moitos, seino, para a maior parte 
dos presentes, dado que é un período conside-
rablemente superior, ao da súa vida; bastantes 
para alguén da miña idade; poucos para quen 
estea afeito a trazar bosquexos históricos. Pe-
ro máis que o cuantitativo conta aquí o cua-
litativo. Vou intentar trazar un perfil do que 
sucedía entre nós nos anos inmediatamente 
posteriores á fin da Segunda Guerra Mundial, 
nunha cidade de tamaño intermedio que vivía 
tamén a época posterior á fin da guerra civil 
española. A contraposición entre aquilo e o 
que vivimos nestes últimos anos supón, ao 
meu entender, un dos maiores contrastes que 
se poden dar entre dúas fases históricas rela-
tivamente próximas. Na miña experiencia vi-
tal, estes cincuenta anos constitúen un dos 
maiores cambios sociais, políticos, económicos 
e culturais que se poden dar nunha comuni-
dade sen pasar pola experiencia de convul-
sións como unha guerra, unha catástrofe na-
tural devastadora ou un cambio radical de ré-
xime político. De aí, penso, o interese que pode 
ter para os presentes un rápido repaso a como 
era esta cidade, como se vivía nela e como fun-
cionaban os seus institutos pola época na que 
eu estudaba nun deles. 

Sen ánimo de converter esta intervención 
nun discurso autobiográfico, necesito dar 
unhas cantas pinceladas de tipo persoal para 
centrar o que vén a continuación. Nacín en 
1947, ano de fame e cartillas de racionamento, 
como resultado da unión de dúas persoas que, 
procedentes de lugares relativamente distan-
tes entre si, coincidiran, por unha secuencia 
de casualidades, na Coruña de mediados dos 
corenta. A conciencia de que estes encadea-
mentos casuais condicionan ou mesmo dan 
como resultado a nosa vida produciume un 
profundo desacougo en certo período da miña 

adolescencia. Anos máis tarde, tamén por ca-
sualidade, coñecín un poema de Ángel Gonzá-
lez que expresa maxistralmente esta miña in-
quedanza adolescente. Din os seus primeiros 
versos: 

 
Para que yo me llame Ángel González, 
para que mi ser pese sobre el suelo, 
fue necesario un ancho espacio 
y un largo tiempo: 
hombres de todo mar y toda tierra, 
fértiles vientres de mujer, y cuerpos 
y más cuerpos, fundiéndose incesantes 
en otro cuerpo nuevo. 

 
Efectivamente, amigas e amigos, somos 

únicos e irrepetibles en tanto que resultado 
dunha longa e incontrolable cadea de aconte-
cementos da que constituímos un simple ele-
mento intermediario. Somos, en feliz expre-
sión de Carl Sagan, po de estrelas, de xeito 
que cada un dos millóns e millóns de átomos 
de carbono que forman o noso corpo integrou 
antes milleiros de organismos e pasará a ou-
tros tantos cando nós desaparezamos como 
individuos. No meu caso, esa incontrolable 
cadea de casualidades fíxome nacer na Gai-
teira, nunha casa da que marchei cun ano 
cando os meus pais alugaron un piso de nova 
construción, con cuarto de baño, na rúa de 
Asturias, pola zona da rúa Biscaia, que era a 
referencia básica, entre Catro Camiños e o 
monte de Santa Margarita. Fun a unha escola 
que uns tíos meus tiñan en Catro Camiños ata 
os dez anos, momento no que pasei a facer o 
bacharelato no Instituto Masculino. 

Para que todo o mundo poida situarse, a 
organización da educación nesta época dos 
anos cincuenta era a seguinte. A escola pri-
maria comprendía dos seis aos dez anos. O 
ano natural no que se cumprían dez podiamos 
presentarnos ao exame de ingreso. De apro-
bar, entrábase na ensinanza secundaria, que 
comprendía sete anos, despois dos cales viña, 
para os escasos privilexiados que podían fa-
cela, a universidade. Esta que acabo de resu-
mir era a vía máis académica, para dicilo rapi-
damente, pero non a única. A escolarización 
era nominalmente obrigatoria ata os doce 
anos. Aqueles que non ían facer bacharelato 
ou non conseguían aprobar o ingreso seguían 
na escola ata os doce. Nese momento, podían 
abandonala e empezar a traballar onde puide-
ran ou ben optar por estudos de grao medio, 
como, por exemplo, perito mercantil, que se 
cursaba na chamada Escola de Comercio, si-
tuada ao lado do Masculino, título que daba 
paso, posteriormente, con máis anos, ao de 
profesor mercantil. Para non quedarmos moi-
to tempo en algo que non pasa de ser o pano 



de fondo, digamos que as posibilidades eran 
deixar os estudos aos doce anos, seguir desde 
esa idade un camiño máis enfocado á activi-
dade laboral (a Escola do Traballo, que estaba 
tamén en Catro Camiños, era un antecedente 
da FP) ou optar pola vía máis académica, que 
era o bacharelato. 

Dixen hai un pouco que a escolarización 
era nominalmente obrigatoria ata os doce 
anos. Efectivamente, mesmo nas cidades como 
A Coruña, pero moi especialmente no ámbito 
rural, a asistencia á escola era en moitos casos 
irregular, xa que se vía interferida pola nece-
sidade de axudar nos labores agrícolas ou de 
conseguir, tras un período de aprendizaxe, un 
traballo que permitise contribuír a facer algo 
menos miserenta a economía familiar. Desde 
este punto de vista, pois, o filtro era funda-
mentalmente económico: deixar a escola ou 
proseguir estudos dependía non tanto dos 
custos adicionais que supoñían a matrícula e 
as permanencias como da posibilidade que 
tiñan as familias de prescindir dunha fonte 
adicional de ingresos. Naturalmente, o que 
acabo de indicar pode aplicarse ao que sucedía 
por aqueles anos nunha cidade como A Co-
ruña, con dous institutos, pero tiña arestas 
moito máis duras para quen vivía en cidades 
sen instituto, que eran case todas, ou no 
mundo rural, xa que nese caso os custos de 
estudar supoñían estancia nun internado, nu-
nha pensión, etc. Aínda que non fose esa a súa 
intención fundamental, o papel que xogaron 
os seminarios, aos que ían rapaces (non rapa-
zas) que tiñan, a xuízo dos párrocos, posibili-
dade de facer carreira eclesiástica, foi funda-
mental e permitiu ter estudos a miles de rapa-
ces da miña idade.  

 

 
O Instituto Eusebio da Guarda (1904).  

Foto: Juan Villar Ferrer. 
 

Vese, polo tanto, a enorme importancia da 
creación dun instituto público na Coruña, que 
é o feliz acontecemento que nos reúne hoxe 
aquí. A súa existencia reducía drasticamente 
os requirimentos económicos precisos para 
facer o bacharelato e situaban o problema, 
como indicaba hai un pouco, na posibilidade 
de prescindir dun soldo. Non recordo canto 
custaba a matrícula do curso no instituto, pe-
ro si que, pola metade do meu bacharelato, a 
permanencia, unha cantidade que había que 
pagar mensualmente durante o curso, eran... 
dez pesetas. Non servirá de moito dicir que 
equivalen a seis céntimos de euro, pero si dará 
unha idea mellor centrada sinalar que dez pe-
setas era a paga semanal que recibía por esa 
época un rapaz de familia de clase media-
baixa. Con esa cantidade podíase ir ao cine o 
sábado (seis pesetas nun cine de segunda fila 
ou entrada de galiñeiro en cines de primeira), 
mercar un cucurucho de riquísimos calamares 
fritos na praza de Ourense (1,50 pesetas) e 
reservar algo para ir tirando o resto da se-
mana. 

Así pois, en novembro de 1862 foi creado o 
primeiro instituto de ensinanza media (ou se-
cundaria) na Coruña. Oitenta e cinco anos 
despois, en 1947, inaugurouse o Instituto 
Masculino, non moi lonxe de aquí, aínda que 
supoño que para os coruñeses da época estaría 
situado a unha enorme distancia, na periferia 
da cidade. Cando eu empecei a ir ao instituto, 
na que recibía o nome de Cidade Escolar había 
catro centros: a Normal, a Escola de Náutica, 
a Escola de Comercio e, claro, o Masculino. 
Producíase, pois, unha interesante concentra-
ción académica, tanto de profesores como de 
estudantes. Téñase en conta que alí coinci-
diamos os estudantes de bacharelato, cun aba-
no de idades que comprendía dos últimos anos 
da infancia ata a xuventude, xa case que idade 
adulta, cos estudantes de centros que, en anos 
posteriores, foron cambiando de carácter e os 
seus requisitos de ingreso ata a súa integra-
ción nas universidades por diferentes vías. 

A ese edificio fun en xuño de 1957, con dez 
anos xa cumpridos, para presentarme ao te-
mido exame de ingreso. Un ditado e unhas 
contas de multiplicar e dividir pola mañá. Na-
da especialmente difícil, congruente co que 
faciamos na escola, con aqueles ditados toma-
dos do Miranda Podadera, abondoso en homo-
fonías que non correspondían con homogra-
fías (do tipo “El hombre del cayado permane-
cía callado”). Sen embargo, esa proba actuaba 
como filtro eficiente para todo o mundo e a 
súa superación daba acceso a outra parte do 
exame, pública, que se facía á tarde, cun tri-
bunal composto por diferentes profesores do 
instituto. Ían chamando aos candidatos e ían-



lles facendo preguntas sobre os máis diversos 
temas de xeografía (as provincias, os ríos, os 
afluentes), historia, gramática, ciencias natu-
rais, relixión... Non recordo que outras cousas 
me preguntaron, pero si que o sacerdote que 
estaba no tribunal (don Álvaro, como souben 
meses máis tarde) pediume que lle dixera al-
gunhas das obras de misericordia, recoñe-
cendo que enumerar as catorce que figuraban 
no catecismo resultaba un tanto excesivo (“En-
señar al que no sabe, dar buen consejo a quien 
lo ha menester…”). 

Aprobei. E en outubro de 1957, poucos días 
despois de que a Unión Soviética lanzase o 
Sputnik 1, empecei o bacharelato. Precisa-
mente en 1957 houbo un cambio de organiza-
ción que anulou o bacharelato de sete anos 
con exame de Estado ao final e estableceu no 
seu sitio unha organización de bacharelato 
elemental (catro anos), reválida, bacharelato 
superior (dous anos), nova reválida e curso 
preuniversitario (PREU) con probas de madurez 
para quen pretendía ingresar na universi-
dade. A superación das reválidas outorgaba o 
título correspondente: bacharel elemental e 
bacharel superior. O PREU e as probas de ma-
durez supoñían tamén un cambio de certa en-
tidade con respecto ao anterior. Unha nova 
casualidade fai que hai menos de quince días, 
lendo ao chou algunhas cartas cruzadas entre 
Álvaro Cunqueiro e Alberto Casal, recente-
mente editadas por Luís Cochón e publicadas 
como un anexo dos Cadernos Ramón Piñeiro, 
atopei unha de don Álvaro, datada precisa-
mente en xuño de 1957, na que di estar agar-
dando a que a Universidade de Santiago con-
voque os que, como o seu fillo César, queren 
ingresar nela e protesta polo feito de que un 
dos varios temas de literatura que teñen que 
preparar os candidatos sexan as relacións en-
tre as danzas da morte medievais e o caldero-
niano Gran teatro del mundo. Certamente 
eran probas de madurez. 

No Instituto Masculino estudei sete anos, 
entre outubro de 1957 e xuño de 1964. En 
horario de mañá e tarde, catro camiñadas dia-
rias de máis ou menos media hora cada unha. 
Eu agardaba, na esquina das rúas Asturias e 
Biscaia, por un amigo que vivía máis abaixo, 
en Catro Camiños. Subiamos polas rúas Bis-
caia, Falperra e Ronda de Nelle, cruzabamos o 
parque de Santa Margarita (o palacete estaba a 
medio construír e así quedou durante moitos 
anos), despois a avenida de Fisterra á altura 
da capela, pasabamos polo lavadoiro, cruza-
bamos o acueduto ata volver atopar casas na 
parte alta da Ciudad Jardín, polo Observato-
rio, e de alí baixabamos ata o instituto. Natu-
ralmente, non existía o transporte escolar, as 
liñas de trolebuses non encaixaban ben e, 

ademais, resultaban caras. Había unicamente 
dúas liñas de trolebuses: unha de Monelos á 
praza de España (o trole de arriba) e outra de 
Porta Real aos Castros (o trole de abaixo). Por 
fin, un tranvía, o único que quedaba, que saía 
de Juana de Vega e acababa na parte alta do 
estadio de Riazor. Había, polo tanto, que facer 
exercicio. Ademais de manternos en forma, iso 
permitía, no regreso da tarde, cando había 
luz, un alto nalgún dos campos situados entre 
o lavadoiro e o acueduto, para botar unha par-
tida, unha pachanga, que se dixo despois. 

A propósito das partidas no campo, permi-
tídeme recordarvos que A Coruña era daquela 
unha cidade pequena, case sen coches. A rúa 
de Asturias era unha rúa asfaltada, pero xo-
gabamos ao fútbol nela parando cada dez ou 
quince minutos para deixar que pasase un 
coche. Por certo, na rúa Biscaia vivía o futbo-
lista Amancio Amaro, algo maior ca min, con 
quen teño xogado na rúa algunha vez. Na de 
Asturias vivía outro xogador do Deportivo, 
moito menos coñecido, Jaime Blanco. 

Volvamos á parte académica. Para quen 
podía facer o bacharelato había dúas grandes 
alternativas. A máis económica, que eran os 
dous institutos, e a menos económica, que era 
o ensino privado: Maristas, Salesianos, Aca-
demia Dequidt, Academia Galicia, etc. para os 
rapaces; Compañía de María, Josefinas, Escla-
vas, etc. para as rapazas. Coas esperables ex-
cepcións, a diferenza de custos condicionaba a 
asistencia a un ou outro tipo de centro. 

Falo dende unha perspectiva estritamente 
persoal, así que non se pode xeneralizar nada 
do que diga a partir deste momento, pero a esa 
diferenza reducible ás distintas características 
socioeconómicas dos estudantes hai que su-
mar outras tres. A primeira delas ten que ver 
coa maior ou menor carga de adoutrinamento 
ideolóxico. A miña experiencia de sete anos de 
adolescencia e xuventude no Masculino da 
Coruña está absolutamente baleira de recordos 
acerca de cánticos, himnos, proclamas, etc. 
Naquel centro non se facía nada diso. Nin, por 
suposto, había que formar no patio, asistir a 
misa... Os días inmediatamente anteriores á 
Semana Santa era obrigatorio asistir aos cha-
mados “exercicios espirituais”. Iamos encan-
tados: non había clase, non había deberes, 
eran o preludio das vacacións. O meu único 
recordo negativo desta actividade está aso-
ciado á presenza, unha vez, cando eu tiña doce 
anos, dun sacerdote que se compracía en des-
cribirnos con todo luxo de detalles as penas do 
inferno e os tormentos variados que se estila-
ban por aqueles pagos. Ademais, trufaba a 
descrición con narracións de rapaces virtuo-
sos que tiveran un mal día, morreran precisa-
mente esa noite e, en aplicación dunha lóxica 



para min incomprensible, foran para o in-
ferno. Pasei por esa época unhas cantas noites 
en vela pensando que era a última e que, dado 
que sempre había algún pecadiño polo me-
dio... 

Este, que é o resultado dunha actuación 
persoal que incidía sobre unha sensibilidade 
moi marcada, é o único recordo negativo que 
teño neste punto. Tendo en conta que estou 
falando da España dos últimos cincuenta e 
primeiros sesenta, no contexto social e político 
dos anos da posguerra, paréceme bastante 
revelador do ambiente que se respiraba no 
centro. Naturalmente, había materias obriga-
torias de relixión e de formación do espírito 
nacional. Nesta última, sistematicamente a 
cargo de persoas vinculadas organicamente á 
Falanxe e ao Movemento, estudábase a organi-
zación do Estado, as leis, os “fueros”, a lexis-
lación, o papel dos sindicatos no réxime, as 
vantaxes do sindicato vertical... O esperable, 
claro, pero non recordo un especial entu-
siasmo adoutrinante. Había que saber que di-
cía o Fuero de los españoles en tal punto, co-
mo estaban organizados os concellos, e sus-
pendía quen non sabía tales cousas. Recordo, 
por outra parte, que en terceiro (isto é, aos 
doce ou trece anos) esa materia tivo un con-
tido realmente curioso e un tanto incon-
gruente. O libro de texto era unha narración 
de José María Sánchez-Silva e Luis de Diego 
que contaba as aventuras de Luiso (ese era o 
título), un rapaz que suspendera as matemá-
ticas nun curso do bacharelato e, para poder 
preparar o exame de setembro, acompañaba a 
seu pai, capitán dun buque mercante, nunha 
viaxe de Bilbao a algún porto andaluz. Sán-
chez-Silva é o autor do guión de Marcelino, 
pan y vino, película de grande éxito, e foi co-
guionista de Franco, ese hombre. Buceando na 
rede estes días, vin que este libro foi declarado 
texto para FEN en terceiro curso (varóns), que 
lle deron un premio en 1960 e que serviu de 
base para a película María, matrícula de Bil-
bao. Non había, polo tanto, risco de desviacio-
nismo, pero sigo sen entender a razón pola 
que Luiso chegou a ser o libro de texto da ma-
teria de FEN (Formación del Espíritu Nacional) 
no meu terceiro curso.   

En resumo, pódese dicir que o Masculino 
era, tendo en conta a época e o ambiente, bas-
tante aberto e liberal. Desde logo, moitísimo 
máis que os centros privados nos que estuda-
ban algúns dos rapaces da miña idade que eu 
coñecía. Moi especialmente, claro, no referente 
ás cuestións relacionadas coa relixión.  

Tamén había diferenzas no segundo factor: 
o tipo de ensinanza. Naturalmente, o proceso 
de aprendizaxe tiña unha compoñente memo-
rística importante nas escolas e na maior par-

te dos centros de media. Pero eu non tiven que 
estudar nunca a lista dos reis godos nin me 
vin obrigado a reter esas sartas de palabras 
con significados incomprensibles, tipo cate-
cismo, que tanto desesperaban a Sarmiento. 
Había que estudar, había que memorizar, pero 
no Masculino había que pensar, discorrer, 
resolver. O recordo máis negativo neste aspec-
to? A desesperación que supoñían para min as 
listas de afluentes de ríos e as producións 
máis destacadas das comarcas españolas. Me-
moria pura. O máis positivo? A memorización 
de fragmentos de poemas que se podían con-
seguir sen apenas esforzo nas antoloxías lite-
rarias. 

Non quero seguir por aí, pero estou con-
vencido de que as vantaxes que presentaba 
nos aspectos anteriores o Masculino fronte aos 
centros privados que funcionaban na época 
eran consecuencia directa do terceiro gran 
factor diferencial: a altísima calidade do pro-
fesorado do centro. Non podo negar que al-
gúns dos profesores sabían pouco ou non ti-
ñan calidades docentes, pero o ton medio era 
bastante alto e, nalgúns casos, realmente ex-
cepcional. Teño dito máis dunha vez que can-
do marchei a Santiago, na Facultade tiven a 
sensación de que o impresionante do marco e 
do contexto non sempre encaixaba ben co xeito 
no que se desenvolvía a actividade. En pala-
bras máis claras: o nivel do profesorado era en 
moitos casos claramente inferior ao que eu 
coñecera no instituto. 

Algúns deles foron referencias básicas, 
fundamentais, na miña formación e tamén na 
miña forma de ver e entender a vida. Como 
non hai tempo para moito máis e isto non son 
as miñas memorias, vou limitar esta lem-
branza a tres daqueles profesores, os que máis 
me marcaron. O primeiro foi, sen dúbida nin-
gunha, don Waldo Valiño, o meu primeiro 
profesor de inglés. Deume clase en segundo, 
no curso 1958-59. Téñase en conta que por 
eses anos o dominio do francés era esmaga-
dor. Recordo que había catro grupos (de máis 
ou menos 50 alumnos cada un), dos que tres 
eran de francés e un de inglés. Por que esco-
llín inglés? Decisión de meu pai, que non pa-
sara da escola primaria, pero que lía moito e 
dicía estar convencido de que esa era a mellor 
opción. Foino, pero non tanto polo éxito poste-
rior do inglés, como porque me permitiu coñe-
cer a aquel magnífico profesor que era Valiño. 
Era un home maior, tiña un acento excelente, 
insistía moito na pronuncia, tanto dos sons 
individuais como da entoación, trazaba parale-
lismos gramaticais co español. Tiña as vogais 
numeradas e facíanos pronuncialas indivi-
dualmente, por mesas, por filas... Fíxonos 
aprender de memoria unha poesía que había 



que recitar exactamente coa cadencia e o ritmo 
que el lle daba: 
 

When I'm put to bed to-day; 
both my eyes I'll shut and say: 
Father, till the morning light, 
watch my little bed tonight. 
All the people in all lands; 
take them in your lovely lands. 
Old and young and great and small, 
from all danger save them all. 
Give the sick ones gentle sleep, 
dry the eyes of those that weep. 
And please let the moon to light 
for all poor travelers through the night.  

 
Trátase dunha fermosa pregaria nocturna 

infantil que non conseguira localizar completa 
ata a semana pasada. Di alguén que está base-
ada nun fragmento do Libro da sabedoría, pe-
ro non puiden establecer aínda a relación tex-
tual concreta. O caso é que el conseguía que 
aqueles cincuenta rapaces de doce anos recita-
ramos a poesía cun acento e unha entoación 
moito máis que aceptable. Tamén faciamos 
unha obra de teatro da que non recordo máis 
que o nome do protagonista: Prince Paul. Na-
turalmente, ese era o meu papel. 

Máis tarde, despois de anos de estudar ou-
tras linguas e de chegar a un estadio no que 
podía enfocar a cuestión con criterios profe-
sionais, puiden captar plenamente o carácter 
especial de Waldo Valiño, o incomprensible da 
súa presenza no contexto cultural daqueles 
anos. Grazas a el entendín, en segundo de ba-
charelato, con doce anos, o sentido da ensi-
nanza de linguas. 

Bastantes anos despois, cando, xa licencia-
do, estaba eu traballando neste mesmo edificio 
como profesor de cursos de español para es-
tranxeiros que organizaba na Coruña a USC, 
atopei a don Waldo Valiño nalgún dos despa-
chos da administración do instituto. Atrevin-
me a falar con el e tamén a expresarlle a miña 
admiración e o meu agradecemento. El, claro, 
non se acordaba de min, pero, cando soubo 
que eu traballaba na universidade e pretendía 
ser profesor, aconselloume que traballara moi-
to e tamén que coidara a voz, para non acabar 
con ela desfeita, como lle pasara a el despois 
de anos e anos de forzar as cordas para conse-
guir que os seus alumnos pronunciasen ben a 
endiañada vogal número doce. Seguín os seus 
consellos, todos, e transmitínllelos a outros. 

A reválida de cuarto, que aprobei sen gran-
des dificultades, obrigaba a escoller entre as 
chamadas ciencias e as chamadas letras. Esco-
llín letras, fundamentalmente para non correr 
o risco de tropezar outra vez cun certo profe-
sor da rama de ciencias. Tal decisión, baseada 
en factores negativos, tivo resultados alta-
mente positivos para o meu futuro, fundamen-

talmente porque, nesta nova actuación do 
azar, nos dous anos do bacharelato superior e 
o PREU puiden gozar do maxisterio de don 
Baldomero Sendino en latín e don José Pérez 
Riesco en grego. Eran moi distintos. Sendino, 
máis novo, cun aire rompedor, tratábanos aos 
sete que faciamos letras dun xeito moi pró-
ximo e familiar para aqueles tempos. Non 
chegaba, claro, a “coleguilla”, pero reducía 
moito a distancia habitual. Pérez Riesco era 
adusto, seco, moi serio. Con Sendino falaba-
mos, discutiamos, tanto de latín como doutras 
cousas. Con Pérez Riesco traduciamos conti-
nuamente. Recordo con especial intensidade o 
curso de PREU, no que había que traducir a 
Ilíada. Despois de dous anos de estudar grego 
clásico e enfrontármonos con aquela morfo-
sintaxe tan peculiar, forzada pola métrica, 
aquelas creacións léxicas que o profesor Pérez 
Riesco manipulaba para tratar de darlles un 
aire equivalente en español (“el vinoso mar, el 
pezoso mar”), fomos ás probas de acceso en 
Santiago case sen necesitar dicionario, pero 
non porque aprenderamos os textos de memo-
ria, senón porque eles dous souberan expli-
carnos os fundamentos da gramática desas 
dúas linguas.  

Había moitos máis profesores magníficos. 
Recordo a don Juan Bort en Ciencias Natu-
rais; don Adrián de Castro, sacerdote, en Filo-
sofía; Miguel Castelo, moito máis novo, tamén 
en Inglés; Benito Varela Jácome, de Literatura 
Española, que marchou despois a Santiago. 
Tamén había profesores regulares e outros 
simplemente malos. Algúns resultaban un 
tanto peculiares, como o que practicaba, coa 
menor escusa, o tiro ao branco con borradores 
ou chaveiros como armas e cabezas de alum-
nos como obxectivos. En fin, como en todo 
grupo humano, había de todo, pero predomi-
naba a xente traballadora, ben preparada, en-
tregada á docencia. 

Dicía Max Aub que cada un é do sitio no 
que fixo o bacharelato. Estou totalmente de 
acordo no senso da configuración da persona-
lidade e o fundamento da formación. No meu 
caso, sen dúbida, estou profundamente mar-
cado polos sete anos que pasei no Masculino. 
Permitídeme un par de referencias máis para 
completar a perspectiva. Na miña casa non 
había unha grande biblioteca, pero si un certo 
número de libros, acumulados fundamental-
mente a base de considerar (os meus pais) que 
os Reis e os cumpreanos se materializaban en 
volumes da colección Austral, de Espasa-
Calpe. Non eran caros, pero tampouco excesi-
vamente baratos, dadas as características da 
edición: 17 pesetas o volume normal e 24 pese-
tas o especial (El Quijote, por exemplo). Pero 
no instituto había unha biblioteca que podia-



mos usar, sobre todo, para préstamo domici-
liario. Supoño que non era unha cousa do ou-
tro mundo, pero estaba atendida regularmente 
e eran moitos os profesores que nos animaban 
a facermos uso dela. Recordo que unha vez, 
abraiado pola profesora de Literatura de cuar-
to curso, levei á casa unha tradución ao caste-
lán dos vedas, os textos sánscritos máis anti-
gos do hinduísmo, dos que se falaba na pri-
meira lección do libro (Rig-veda, Iáyur-veda, 
Sama-veda, Átharva-veda). Naturalmente, non 
puiden co libro, pero –namoriscamentos ado-
lescentes á parte– o exemplo vale para dar 
unha idea do que era a biblioteca e de como se 
nos incitaba a facer uso dela. 

E algo semellante pasaba coa música. Hai 
que ter en conta que neses anos as radios eran 
totalmente distintas ás de hoxe, non había 
televisión, unicamente unha ínfima porcen-
taxe dos fogares tiña tocadiscos... En conse-
cuencia, as posibilidades de escoitar música 
clásica, música culta, eran remotísimas para 
min durante a miña adolescencia. Basica-
mente condicionadas pola programación espe-
cial de Semana Santa (“música ratonera”, dicía 
a miña nai) e pola sintonía dalgúns progra-
mas de radio: a Quinta de Beethoven para “La 
cruzada del credo” e, algo máis tarde, a Sinfo-
nía do novo mundo, de Dvorak, para “Ustedes 
son formidables”, que dirixía Alberto Oliveras. 
Pois ben, de novo un profesor de Literatura 
decidiu organizar algunhas audicións de dis-
cos, precedidas dunha explicación, comprensi-
ble para nós, do que iamos escoitar. Ademais 
da “Quinta”, recordo que alí escoitei, por pri-
meira vez na miña vida, “Scherezade”, de 
Rimsky Korsakov. Cando conseguín conven-
cer o meu pai de que non se podía vivir sen un 
tocadiscos, os dous primeiros discos que mer-
quei foron, naturalmente, a “Quinta” de Beet-
hoven e “Scherezade”. Por certo, este último 
disco traía tamén, para ocupar o espazo dis-
poñible, outra obra de Rimsky moi pouco co-
ñecida: “A grande Pascua rusa”. 

A conclusión é clara: eu podo dicir que o 
vello Masculino, o das dez pesetas mensuais de 
permanencias, atendeu as necesidades forma-
tivas dos rapaces do meu tempo dun xeito que 
hoxe, coa perspectiva que dá a distancia e o 
recoñecemento das limitacións que había, con-
sidero altamente satisfactorio. E precisamente 
porque son consciente das dificultades que 
tiveron que vencer, estou profundamente 
agradecido a aquelas ducias de profesionais 
da ensinanza que, con enorme esforzo persoal, 
intentaban que o país, mediante a educación 
no senso máis amplo do concepto, puidera saír 
do fondo do pozo no que o sumiran a guerra e 
a posguerra, coa ruptura case total da tradi-
ción pedagóxica da época da República e a de-

saparición ou exilio da maior parte dos seus 
protagonistas. 

Que podemos extraer de todo isto? Que po-
do dicir eu, que vivín aqueles anos, os in-
termedios, e aínda estou en condicións de cap-
tar as características básicas da situación ac-
tual? Pois en primeiro lugar, por se a nostal-
xia e o agradecemento puidesen deformar un 
tanto o meu pensamento, que non é certo que 
“cualquiera tiempo pasado fue mejor”. As 
condicións de vida, as posibilidades de realiza-
ción e de acceso á formación e á cultura son 
hoxe infinitamente superiores, para a maioría 
da poboación, ás que tiñamos hai cincuenta 
anos. É o natural ou, polo menos, era o que se 
considera natural. E deixádeme presumir un 
pouco máis e dicir que o enorme cambio expe-
rimentado en España foi consecuencia do tra-
ballo, do esforzo e do sufrimento, mesmo da 
vida nalgúns casos, de xentes da miña xera-
ción, que poden gozar hoxe, na súa terceira 
xuventude, dunha situación que non podían 
nin soñar na primeira parte das súas vidas. 
Fixemos moito, cambiamos moitas cousas, 
logramos un país moderno, pero sabemos que, 
para usar a frase tan querida a Newton, non 
fomos máis que ananos empoleirados a om-
breiros de xigantes: chegamos máis lonxe, 
pero foi sobre todo grazas ao sacrificio dos 
que nos precederon. E algúns deses xigantes 
foron, precisamente, profesores como estes 
dos que acabo de falar. 

Pero en segundo lugar, amigas e amigos, 
debo manifestar unha certa amargura, porque 
teño a sensación, cada vez máis acusada, de 
que nos estamos desviando do bo camiño en 
aspectos que considero fundamentais. Paré-
ceme que a sociedade na que vivimos non va-
lora suficientemente a educación, o sistema 
educativo. Predomina unha perspectiva un 
tanto miope e curtopracista que non sabe ter 
en conta que a educación é o mellor investi-
mento posible para un país, pero que ten que 
ser considerada a medio e longo prazo, de xei-
to que o que fagamos hoxe non terá efectos, 
positivos ou negativos, ata dentro de vinte ou 
vinte e cinco anos, igual que o que temos hoxe 
é consecuencia do que se fixo hai vinte anos. 
Domina unha visión da educación que non ten 
suficientemente en conta que debe actuar non 
como elemento perpetuador, senón como un 
mecanismo de compensación das inevitables 
desigualdades iniciais. O sistema educativo 
ten que producir profesionais competentes, 
pero sen esquecer que a súa función funda-
mental é formar cidadáns completos, íntegros, 
cultos, preparados para seguir aprendendo 
durante toda a vida, críticos e tamén autocrí-
ticos. Regateamos os medios necesarios para 
atender as necesidades reais do sistema, in-



fravaloramos o traballo dos profesionais da 
educación. Vivimos nunha sociedade un tanto 
infantilizada, que non sabe o que lle pasa e á 
que, como dicía Ortega, o que lle pasa é preci-
samente que non sabe o que lle pasa. Unha 
sociedade que admira e aplaude o esforzo, o 
sufrimento, din, dos deportistas para acada-
ren triunfos e medallas e considera, en cam-
bio, que a aprendizaxe, a preparación para a 
vida, ten que ser algo suave, cómodo, sen esi-
xencias, que non dea traballo. A terrible crise 
que estamos padecendo debería incrementar a 
nosa resiliencia, é dicir, a nosa capacidade de 

recuperación, para saírmos fortalecidos dela. 
Oxalá este torpe recordo do que xentes corren-
tes, que non eran heroes nin heroínas, fixeron 
en circunstancias infinitamente máis duras e 
perigosas sirva de exemplo e nos permita re-
definir e priorizar axeitadamente os nosos 
obxectivos individuais e colectivos. E que to-
dos nos vexamos aquí mesmo cando chegue a 
celebración do centésimo septuaxésimo quinto 
centenario da creación do primeiro instituto 
público da Coruña. ■ 

 

 
Os tesouros ocultos de Percalinópolis  
[A Coruña de Urbano Lugrís] 

 
 ��José Luis Gundín Vázquez,  

profesor de Lingua e Literatura Española 
 

 
Mural co título “Urbano Lugrís, medre o mar”, en homenaxe ao pintor, na rúa coruñesa da Mantelería (foto: Xosé Reimunde). 
 

 
n certa ocasión, ao respecto da polémica en-
tre literatura e mercado, é dicir, da nece-
sidade do artista de se adaptar aos gustos do 

público para poder vivir desta dedicación, Carlos 
Casares indicou que el, en calidade de sueco-con-
sorte, sempre poñía como exemplo aos suecos du-
nha grande actividade lectora, que iniciaban xa no 
almorzo cos pequenos contos que inclúen alí os 
cartóns do leite que cada día consumen. Así que 
unha das vías de difusión da cultura nace da cu-
riosidade que provocan os microrrelatos no al-
morzo dos suecos e que semella quedar alí o resto 
do día, pois é evidente que cada vez ten menos pre-
senza na vida cotiá dos cidadáns, ás veces abafados 
polas preocupacións e outras case que convencidos 
—xustamente por axentes do famoso “mercado”— 
de que o contrario a “traballo” é distracción, de 
que “distracción” e “reflexión” son incompatibles e 
de que ao chegarmos á casa necesitamos distrac-

ción e non “reflexión”, que xa eles —os mercaderes 
do mercado— reflexionan por nós. Escollamos pois 
cadea —nunca mellor dito—: ou partido de fútbol 
ou capítulo do programa “Gran Hermano”. 

O desinterese polo que nos rodea, a falta de cu-
riosidade, ás veces, fai que pasen desapercibidas 
obras de moita importancia, ben pola súa incues-
tionable calidade ou ben pola súa representativi-
dade. Calidades ambas que reúnen os murais do 
pintor Urbano Lugrís (1908-1973) que na década 
dos anos cincuenta pintou algunhas obras en lo-
cais de hostalería da súa cidade natal, unindo á 
sorte do local, sempre cambiante neste tipo de ne-
gocios, a sorte da súa propia arte, que tende a de-
saparecer a medida que as condicións do espazo 
que alberga estas obras vanse deteriorando. 

Hai murais de Lugrís no número 25 da rúa dos 
Olmos, no local que durante moitos anos foi o res-
taurante Fornos; tamén hai un mural na rúa Ge-
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neral Mola, nun patio interior que ocupa actual-
mente o Hostal Linar sendo os seus donos os que 
se ocupan da limpeza da obra sen que ata o de ago-
ra ninguén se interesase polo seu estado. Di a pro-
pietaria que cando adquiriron a propiedade había 
unha escaleira de caracol rodeada dunha cristalei-
ra que doaron a un museo. E que ocuparse do 
mantemento consiste en pasar unha vasoira cando 
hai un exceso de musgo acumulado nas gretas. 

Hai tamén murais de Lugrís en A Mundiña, na 
rúa da Estrela, murais cos que Lugrís pagou no 
seu día a manutención no antigo Hostal León. O 
propietario obtivo o silencio por resposta cando co-
municou o achado á Consellería de Cultura. Tamén 
pintou murais Lugrís nun piso dun amigo que o 
fixo agardar en exceso nas escaleiras, e pintou nos 
camarotes do iate “Azor”, e incluso pode que apa-
rezan máis murais ocultos. Cando menos iso é o 
que asegura a propietaria do nº 10 da rúa da Es-
trela. Cando todo isto sae na prensa local, un de-
nunciante anónimo asegurou que nun local anexo 
á igrexa de Vilaboa (Culleredo) que actualmente 
Caritas dedica a almacenar trastos, hai doce mu-
rais de contido pedagóxico deteriorados pola hu-
midade. Todos estes, xunto aos que hai na Casa do 
Pescador en Malpica e ao que se atopa no interior 
do Café Veccio, fan o conxunto de murais ‘coruñe-
ses’ de Lugrís. 

 

 
Mural de Urbano Lugrís na rúa Real (foto: Alberto Martí). 
 
De todos os murais pintados por Lugrís, o que 

chama máis a atención, sen dúbida, polo seu ta-
maño e pola súa calidade, é o mural que adorna 
unha das paredes do Café Veccio, sito na rúa Real 
da cidade natal de Lugrís, chamada por el Percali-
nópolis. Os habitantes desta vila teñen que saber 
que a vinte e cinco centímetros das súas calugas, 
se optan polos asentos máis confortables da ca-

fetería, hai un mural pintado por el. É un mural 
de cidades perdidas, de restos dun mundo pasado 
en cores azuis, cheo de personaxes tomadas dos 
mitos e lendas mariñas, habitantes dun mundo en 
ruínas. Así é o mural do Veccio. No centro pode-
mos ver un edificio de amplas portas con enormes 
arcos pintado en tons azuis, á esquerda do edificio 
está o mar coa torre de Hércules no fondo, e na de-
reita hai unha variante do escudo da cidade da 
Coruña. Un soño, segundo din os críticos autoriza-
dos da obra do pintor, como era xa cotián en obras 
de autores próximos ao surrealismo como era el.  

Persoal competente enviado para analizar as 
desfeitas do mural atopou nel non só as manchas 
de nicotina procedentes dos centos de miles de 
cigarros consumidos alí, senón manchas secas de 
chocolate que un inconsciente botou contra o mu-
ral nunha noite de Cabodano en flagrante delito 
contra o patrimonio, e taxaron en 75.000 euros os 
cartos necesarios para a súa restauración. A aná-
lise do mural non está ao alcance de calquera, pero 
si o está apreciar a dificultade na execución, o 
acerto na selección das cores e esa beleza especial, 
case que secreta para os profanos, que calquera 
obra surrealista ten. Isto, por si mesmo, xustifica 
unha inversión que é dende logo menor que á de-
dicada á feira taurina, por poñer un exemplo. 

 

 
Pintura de Lugrís no Restaurante A Mundiña, na rúa da Estrela. 

 
O mural ten unha historia interesante. Era de 

común coñecemento que o local que ocupa a cafe-
tería Veccio pertencía a un banco, xustamente o 
vencemento do alugamento da cafetería é o que 
destapou o interese polo mural —volvemos ás ra-
zóns de mercado— e mesmo chegou a crearse un 
grupo de arquitectos en defensa del. Unha vez que 
a prensa se ocupou do asunto, a testemuña de Fer-
nando Suárez, antigo empregado do Banco His-
pano Suízo, destapou novos datos: o mural foi pin-
tado no ano 1952 e a súa altura era o dobre do que 
podemos ver agora, é dicir, as obras de reforma do 
banco —hoxe en día os pisos superiores pertencen 
ao Banco Echeverría, cuxo propietario está empa-
rentado coa dona do edificio— levaron por diante a 
metade do mural e só sabemos da existencia del 
grazas a unha fotografía de Alberto Martí. Ase-
gura Fernando Suárez que había máis murais de 
Lugrís pintados noutras paredes, aínda que da súa 
existencia non queda rastro a día de hoxe.  



Dos que si queda mostra pódese dicir que están 
en situación de franco deterioro por mor das obras 
de acondicionamento do local e por estar expostos 
a fumes de brasas (como os murais do restaurante 
Fornos, chamado na súa última etapa La Bottega), 
ás inclemencias do tempo (como o mural do Hostal 
Linar), ás humidades (como os murais de Vilaboa) 
ou a fumes e actos vandálicos (como o mural do 
Veccio). Non é posible imaxinar murais de Dalí 
esconchándose nas paredes dos bares da Barcelo-
neta, e menos aínda que isto sucedese en locais de 
hostalería da Suecia de Carlos Casares, se é que os 
hai. 

O caso de Urbano Lugrís, tristemente, non é 
illado. Desapareceu no seu día o mural co que An-
tonio Tenreiro decorou o restaurante El Rápido e 
tamén o que fixo no Instituto de Betanzos, ambos 
debido ás obras de acondicionamento, aínda que si 
conservamos o mural que pintou na rúa Compos-
tela, en fronte do que foi Casa Enrique, no interior 
do que actualmente é a xoiería Tous. O mesmo des-
tino, o deterioro, pode correr o mural “Tapiz de pe-
dra” de Leopoldo Novoa no parque de Santa Mar-
garita e o que pintou nos seus ratos libres nas pa-
redes da cafetería do Instituto Eusebio da Guarda 
José Luis Martínez Pereira co título “Alegoría de 
las bellas artes”. Neste mesmo centro, na sala de 
profesores, sobrevive o mural “Lucubración para 
una dinámica espacio-tiempo, historia-universo” de 
Felipe Criado. 

Contaba o humorista Miguel Gila que no ano 
cincuenta e dous el e os seus amigos de “La Codor-
niz” pagaban 1,25 pesetas por un prato de lentellas 
e unha laranxa, e, se querían café ou doces tras a 
comida, tiñan que deixar unha viñeta ou un de-
buxo a cambio para o local. Algo así facía Lugrís, 
ou polo menos iso é o que di o seu compañeiro An-
tón Avilés de Taramancos. Segundo os que o coñe-
cían, Lugrís era mal pai e peor marido, bebía moito 
e acostumaba a vagar polas tascas da cidade sen 
ter para pagar o que consumía. O pago en especie 
era unha solución que explica a abundante pre-
senza dos murais no que en 1950 eran tascas e 
casas de comidas, despois foron cafeterías e res-
taurantes e co tempo remataremos denominando 
“lofts”. Dende logo, se foi así o conto e Lugrís pa-
gou en murais os viños que tomaba, xa non esta-
mos a falar de cartos senón de xustiza. O que pui-
do consumir abonda como pago desas obras que, 
como o mural do café Veccio, pasan desapercibidas 
a vinte e cinco centímetros das cabezas da cliente-
la. Xusto é que se a comunidade se beneficia do 
traballo do artista sexa quen representa á comuni-
dade —Concello, Xunta, Ministerio— quen sufra-
gue os gastos. Cumpriu co seu Lugrís, que, unha 
vez pintado todo, abandonou A Coruña cara a 
Xouba City (Vigo, para Lugrís), onde finou a vés-
pera da Noiteboa de 1973.■ 

 

 
 

 
 

 
 

 
Urbano Lugrís e Álvaro Cunqueiro na taberna de Enrique, na 
coruñesa rúa Compostela, durante os anos 50 (Foto Cancelo).



Arte submarina  
 

I 
e onde arrecadaba tanta tristeza disimulada, 
a outa figura andante, tan entrañábel no seu 
desamparo universal, tan humana no seu 

mundo íntimo, tan desolada diante da vida, tan 
dentro do seu tempo e tan fóra? Había dous Urbano 
Lugrís, contrapostos, enfrontados, inimigos mes-
mo. 
 

 
O poeta Antón Avilés de Taramancos e o pintor Urbano Lugrís 
paseando pola Coruña dos anos 50. Ambos os dous amigos parti-
llaron o pseudónimo Ulises Fingal. 

 
Quizais o nacer (segundo el) en dous sitios dife-

rentes, Panadeiras 23 e Rego de Auga 9, fixo de 
Urbano Lugrís un personaxe singular, estraño, 
dualizado para sempre. Cando nos encontramos, eu 
estaba lendo a Elexía de sir John Moore, de Rosalía, 
no Xardín de San Carlos, na placa que mandara pór 
o alcalde Casás, coa miña voz atemperada de ado-
lescente asombrado, e a treboada da súa voz de xi-
gante das marionetas de Bartolucci rompeu a calma 
do recinto para dicir de memoria o poema completo. 

Fixémonos amigos para sempre, e da súa man 
entrei nun mundo literario conmovedor, que só era 
posíbel entrever na súa compaña. Urbano era un 
poeta de expresión plástica; o seu idioma, a súa 
ferramenta poética eran o cartabón, o lenzo e os 
pinceis. Aínda que ás veces escribiu poemas que só 
el puido soñar. 

No principio o fío da cultura galega, tradición 
fresca de home a home, estaba tan preto de Urbano 
Lugrís que a transmitía sinxelamente na súa con-
versa común. Na casa do vello Lugrís Freire —na 
vila de Sada— tratara desde neno a todos os que 

tiñan algo que ver coa Galiza de entre dous séculos. 
Desde o enterro de Curros e Pondal á Cova Céltica, 
desde o Manifesto de Cebreiro e Manuel Antonio ás 
Irmandades da Fala, da librería de Carré á funda-
ción da Academia, a conversa de Urbano Lugrís 
abría unha páxina mítica que no meu corazón de 
poeta novo resoaba coma un río profundo nas raí-
ces. 

Seu pai era o ciclo, mariñeiro, emigrante, escri-
tor regresado. De seu tío Urbano González Varela, 
recitabamos un poema á lúa —foi ela, foi ela— nas 
noites claras. De súa nai —tan pequeniña e bran-
ca— chegaba o pentagrama da música culta, os 
concertos en Viena ou en París. 

Pero había unha transcendencia universal na 
palabra de Urbano Lugrís, apoiada nunha memoria 
anormal que retiña desde vellos códices a páxinas 
enteiras da literatura moderna. Urbano dicía en 
alemán os cantos a Diotima de Hölderlin, ou as ele-
xías de Rilke. Recitaba os sonetos de Shakespeare 
en inglés, ou os poemas de Baudelaire, Verlaine, 
Valery en francés, boa parte da Comedia de Dante e 
das Odas bárbaras de Carducci en italiano; a Mara-
gall en catalán. Pero onde máis gozaba, quizais, era 
co merlo papador de figos do poema de Guerra 
Junqueiro, coas Noites ao luar —nem linhos de 
fiandeira— de Teixeira de Pascoaes ou aquilo de 
“galegos duro bando” de Camoens. Incríbel e miste-
rioso Urbano Lugrís, o mellor da miña bagaxe aín-
da é hoxe a súa voz ex-cátedra nas tabernas onde 
compartiamos o viño e a miseria. 

 
II 

 
O hipocampo. O violín morto no mar. A singradura 
entrevista na néboa da lenda alumeada pola luz 
pantasmal dun faro ignoto. Urbano arrendara un 
traxe de buzo na Dársena e dispúxose a pintar no 
fondo do mar. Foi o único pintor submarino da cul-
tura occidental. Había, segundo me dicía, outro, un 
xaponés que pintara todo o curso dun río en miles 
de metros de papel de arroz, con todos os canavais e 
salgueiros das orelas, con todas troitas e as herbas 
do fondo, coa voraxe e o ton da auga. Pero o mar 
desde dentro era de Urbano Lugrís. Era tamén o 
mar do Orzán. O mar das Cíes e Sisargas. O mar 
das Descobertas de Vespucci e de De la Cosa pasado 
pola peneira de Xulio Verne, dos mitos celtas, do 
fogo de san Telmo. Das viaxes de san Barandán. O 
canto de serea atrapouno e imprimiulle o seu selo 
de navegante perdido no tempo. 

Ironía aterradora, nun corazón de meniño atra-
vesado que cando vía ao pintor Concheiro pedindo 
esmola na rúa Real sacaba canto tiña do peto e dei-
xáballo con gabán e con bufanda. Ironía aterradora 
cando erguía a súa “vella man chamada Europa” 
para ameazar a Serrano Castilla “do fielato da cul-
tura”. Ironía aterradora, de pallaso tráxico, cos 
contertulios do Café Galicia ou da Peña Enrique, 
que tremían de espanto ao velo chegar. E de noite, 
cando o acompañaba á súa casa de San Andrés 200, 
a bágoa da soidade; de Paula en Covos de Cerrato e 
a lonxanía dos fillos que non podía coidar. E a nai 
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branca e pequeniña tratándoo coma un neno des-
valido e grandullón. 

Ás veces o delirio da fame soterrada facíanos 
pescar con cana un galo que Chicho Morgade tiña 
no seu patio, debaixo do cuarto do pintor. Ou facer 
un canto ás virtudes dietéticas da cebola, único 
alimento que atopabamos na mesa da cociña. Pero o 
espírito era de vencedores e pasabamos coma semi-
deuses espidos para o circo dos irmáns Tonetti, 
onde tiñamos paso libre, e Urbano dábame leccións 
de corda frouxa. 

Pero onde Urbano Lugrís lucía todo o seu artifi-
cio de titiriteiro maxistral era nos concertos de pia-
no que me ofrecía na súa casa, que comezaban to-
cando cun dedo e acababan, nunha apoteose teatral, 
tocando cos dedos dos pés. A súa nai parecíalle un 
sacrilexio musical aquel “Para Elisa” surrealista e 
reprendía ao seu neno de cincuenta anos con esa 
tenrura infinita que deixaba a Urbano feliz para o 
resto do día. 

Eu era “o poeta con cara de mazá reineta” que el 
protexía olimpicamente coa súa humanidade des-
medida e cando atopei un traballo na construción 
de Grafitos Eléctricos do Noroeste e durmía nas 
caixas de virutas da maquinaria que mandaba a 
Pechiney francesa, Urbano proclamaba que o poeta 
durmía nun caixón de virutas de Normandía, leito 
ideal que só nós podiamos disfrutar. E cando na 
casa de Pachola Rilo durmín un ano debaixo do 
piano de cola, Urbano envexaba a miña sorte e po-
ñíame a orella na testa para escoitar a música se-
creta. Cantos poemas se perderon, afortunadamente 
quizais, naquela bohemia, nos que o meu mundo 
estaba, como é lóxico, totalmente influído pola súa 
personalidade sobrenatural. 

Con Urbano Lugrís adquirín tamén un acerca-
mento á pintura, e aos pintores mesmo, que nunca 
abandonei. O certo é que sempre tiven máis amigos 
pintores que escritores. E gardo unha comunica-
ción aberta entre a pintura e a poesía. A miña ami-
zade de irmán con Xosé Luís, con quen compartín 
despois os días de Samos; con Alexandre González 
Pascual, que compartiamos a Bartok, a Paganini e 
a pesca de troitas no Anllóns; con Alfonso Abe-
lenda, que compartiamos a Whitman; con Mariano 
García Patiño, o acuarelista xenial e retraído; con 
Xerardo Porto e a súa familia holandesa; con Rafael 
Usandivaras, aquel bonaerense entrañábel que non 
se quería ir; con Vilar Chao, con quen iamos ver a 
Cebreiro no seu leito de enfermo; cos ferroláns Co-
llado e Segura; e aínda cos vellos mestres Seijo Ru-
bio e Bello Piñeiro, a quen lle faciamos algo de mofa 
de vaquiña marela. Co mundo da pintura dos anos 
cincuenta andaba a miña alma a espreitar e non sei 
se aínda hoxe non me queda algo de plástica na 
palabra. 

Cando o curso da vida me levou a Colombia, a 
aperta inmensa de Urbano Lugrís no tren da des-
pedida, a derradeira aperta, deixoume a alma en 
vilo en vinte anos sen regreso. Algún día chegoume 
á selva de Casenare o seu S.O.S. da miseria, pero xa 
non puiden máis que facer o PRANTO polo amigo 
morto. Estou certo que a pantasma benquerida de 

Urbano Lugris chegoume naqueles días ao mato do 
Amazonas, pois andei un tempo ulindo a mar no 
medio da planura. 

E esa dor de non verte, compañeiro… 
 

A CONTRALUZ, URBANO LUGRÍS 
 

Sinto aínda a calor da súa grande man amparán-
dome. Agora que non sei onde andan os seus ósos, 
atropelados aínda despois da morte polo destino 
implacábel, e sinto a presenza afectuosa e inmensa 
de Urbano Lugrís guiando a miña man para des-
velar o misterio dun verso ou para abranguer unha 
paisaxe ida na que de súpeto cruza unha fragata e 
chega un arrecendor antigo de mercadorías e de 
portos nocturnos nos que só el podía entrar e 
abrirme as portas. 

Viñamos camiñando pola Galera ou polos Ol-
mos, do bar de Antón, aquel xigante cheo de ten-
rura que nos alimentaba como quen alimenta a 
dous paxaros orfos, e viamos a sombra de Pepín 
Béjar naquel recuncho da “Tacita de Oro”, onde  os 
músicos sorbían o viño ao compás harmónico dun 
concerto xa codificado e coñecido, e entre cunca e 
cunca fluía a conversa, imposíbel de relatar, con 
grandes doses de surrealismo, de ciencia-ficción e 
gotas amargas. Un canto solidario á vida tal como 
nos caía de seu e sen máis ansia  que a de descubrir 
unha raiola de fermosura que sustentara un cadro 
ou un poema, e logo algo da noite para durmir e 
lograr a aventura de outro día. 

O sorriso permanente de Pepín e a súa fonda sa-
bedoría daban pé, moi a miúdo, a uns coloquios que 
Urbano refundía floridamente desde o seu coñece-
mento universal e facían desa tarde —estouna aín-
da a vivir agora diáfana como un fanal que só na 
Coruña pode darse— unha algarabía de palabras, 
frases, retrocos e amizade que un pensa que vale a 
pena vivir só por vivir aquel instante. Era como 
beber dunha sabedoría recóndita e subterránea que 
afloraba ao pé dun mostrador e que o viño avivaba 
como se aviva a chama cun sopro de ar. 

Ninguén amaba os recantos máis íntimos e au-
ténticos da cidade como os amaba Urbano Lugrís. 
Era aterrecedor o seu coñecemento, pedra por pe-
dra, etapa por etapa da historia e da vida daquel 
conxunto ledo e acolledor que era A Coruña, os 
seus feitos e as súas xentes significadas e mais os 
insignificantes personaxes que coma o Funga —
que vivía nunha caldeira de vapor abandonada e 
aínda alugaba un anaco a outro mendicante— an-
daban e deambulaban fantasmais e vivos desde a 
Dársena a Riazor ou desde Monelos ao Parrote. 

Eu só quero evocar, con estas palabras, a alta 
sombra de Urbano Lugrís polas rúas e os espazos 
da Coruña, para que cando chegue, e vou a cada 
intre, me acompañe e me ampare como nos tempos 
idos para sentirme aínda mozo, para sentirme sobre 
todo libre, como naqueles tempos en que as cadeas 
nacían como as silvas, ventureiras. ■  ANTÓN AVILÉS 

DE TARAMANCOS (na revista Barbanza, 1988-89 e no 
catálogo Urbano Lugrís, A Coruña, 1989). 

 
 
 



 
 
 

Alfonso Abelenda pilotando o grande navío  
da cidade nas noites da nosa mocedade 

 
 

 
Era como se A Coruña despregara o seu velame 
no ano mil novecentos cincuenta e pico 
e collera un rumbo indescifrábel na noite mítica 
onde os deuses estaban a cantar. Ninguén 
era dono do seu destino, pero  sabíamos 
que había que romper as ataduras, largar estachas. 
Navegar. 
 
E daquela a grande man de Urbano Lugrís 
esculcaba os oráculos na hora de fundamentar 
as verdadeiras canles da beleza, das raigames máis puras 
da nosa liberdade, da paixón de vivir. 
Longa saúde aos vellos taberneiros da Galera, 
dos Olmos e do Orzán. 
Ninguén nos volveu a dar tanta gloria 
nunha cunca de viño. O viño da mocedade 
ten un sabor aberto irrepetíbel. 
O tempo estaba recén inaugurado e cantábamos no serán 
porque tiñamos o amor e toda a vida para adiante. 
Cantábamos. 
[…] 
 
Agora —nel mezzo del camin de nostra vita— o tempo 
ten outra dimensión. É un pozo fondo, 
sacamos esa auga profunda para regar as rosas do futuro, 
descubrimos o pequeniño corazón das cousas, o fondo alento 
da patria permanente, un cadro invisíbel que pintamos cada día 
enmarcado nun soño. Galicia vai en nós. 
 

ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS 
 
Decembro 1983 

 



Parabéns para Coque 

��Mercedes Sampayo 

omo compañeira que fun de Manuel 
Pazos Crespo, máis coñecido por Coque, 
durante o período 2003-2008 no IES Eu-

sebio da Guarda, estou moi contenta de felici-
talo pola concesión do premio “Gonzalo Sán-
chez Vázquez”. E quero facer partí-
cipe da noticia a toda a comunidade 
educativa do centro a través da re-
vista Alén da Chuvia que anual-
mente publica o instituto.  

O premio “Gonzalo Sánchez Váz-
quez” está vinculado ás “Jornadas 
para el Aprendizaje y la Enseñanza 
de las Matemáticas”, coñecidas polas 
siglas JAEM, que comezaron a cele-
brarse no ano 1981 dun xeito des-
continuo ata 1989. Desde esa data 
convócanse cada dous anos baixo os 
auspicios da Federación Española de 
Sociedades de Profesores de Mate-
máticas (FESPM). Esta federación foi 
creada en 1988 co fin de orientar ás 
sociedades federadas a mellorar a 
ensinanza das Matemáticas a todos 
os niveis, representalas ante os pode-
res públicos, entidades e orga-
nismos, estimular e organizar o in-
tercambio e información entre elas e 
promover encontros nacionais e in-
ternacionais para debater sobre a ensinanza 
das Matemáticas. No ano 1999 as JAEM tiveron 
aires galegos, xa que a súa sede radicou na 
cidade bimilenaria de Lugo. Pouco tempo des-
pois, nese mesmo ano, creouse a Asociación 
Galega do Profesorado de Educación Ma-
temática (AGAPEMA), que entrou a formar parte 
da FESPM.  

Precisamente nas JAEM celebradas en Lugo 
outorgouse por primeira vez o premio “Gon-
zalo Sánchez Vázquez”. Este premio foi creado 
coa finalidade de recoñecer e premiar o labor 
docente e os valores humanos. Pero quen era 
Gonzalo Sánchez Vázquez para que o premio 
leve o seu nome? Na súa biografía, publicada 
na páxina web da FESPM, pódese ler pormeno-
rizada a súa fecunda traxectoria vital, na que 
destaca este parágrafo:  

 
“Su actividad más trascendente ha sido la 
de convertirse en uno de los promotores del 
movimiento moderno de profesores de ma-
temáticas en Andalucía y en toda España 
que han trabajado por la mejora de la ense-
ñanza y el perfeccionamiento de la prepara-
ción científica y didáctica de los docentes”.  

Se substituísemos Andalucía por Galicia, as 
verbas anteriores poderían formar parte da 
biografía de Coque. É moi difícil sinalar qué 
faceta das que desenvolveu no eido da ensi-
nanza das Matemáticas é a máis destacada. 

Todos os proxectos que emprendeu te-
ñen como factor común o entusiasmo 
sen límite que desborda e que conta-
xia a todos os que o rodean. A modo 
de mostra, recordemos as Xornadas 
de Matemáticas Recreativas celebra-
das na cidade da Coruña en 1994, 
1995 e 1998, das que Coque foi o co-
ordinador. O mesmo Coque describe 
na Introdución das actas das Xorna-
das de 1998 que “o número de asis-
tentes estivo arredor dos setecentos 
cincuenta, que tiveron a oportunida-
de de elixir para recrearse entre se-
senta obradoiros, catro conferencias, 
dezaoito comunicacións, dez mostras, 
etc”. O profesor titular de Matemática 
Aplicada da Universidade de Grana-
da, Rafael Pérez Gómez, foi un dos 
conferenciantes e dáse a casualidade 
de que foi alumno na súa mocidade 
na cidade de Granada de María del 
Carmen García Arrivas, a miña pro-
fesora de bacharelato que xunto ao 

seu esposo Aquilino Pérez de Madrid crearon 
escola na cidade de Lugo. 

Coque tamén formou parte do Comité Or-
ganizador das xa mencionadas IX JAEM cele-
bradas en Lugo. Nesas Xornadas os asistentes 
recibimos, entre outros agasallos, o tomo se-
gundo traducido ao castelán do Essai sur les 
systèmees mètriques et monètaires des an-
ciens peuples: depuis les premiers temps his-
toriques jusqu’ala fin du khalifat d’oriente 
(1859) merecente do primeiro Premio de Nu-
mismática concedido en 1860 polo Instituto 
Imperial de Francia, obra do científico e hu-
manista lugués Vicente Vázquez Queipo, co-
ñecido por ser autor das “Tablas de logarit-
mos” usadas durante máis de cen anos nas 
aulas. A descuberta da faceta metrolóxica de 
Vázquez Queipo espertou en min un gran in-
terese pola súa obra. E desde o meu punto de 
vista, un dos aspectos da súa fecunda vida 
máis engaiolante foi a preocupación que sem-
pre amosou pola educación da xuventude. Xa 
no ano 1836 participou na redacción do “Plan 
do Duque de Rivas”, que, aínda que non puido 
poñerse en práctica por mor do “Pronuncia-
mento dos sarxentos da Granxa”, foi, segundo 

C 



Antonio Gil y Zárate, redactor xunto con Cris-
tobal Bordiú e Vázquez Queipo, “un referente 
para os plans de estudios posteriores”. 

A UNESCO declaraba o ano 2000 como o Ano 
Mundial das Matemáticas e a FESPM instituía o 
12 de maio como Día Escolar das Matemáticas, 
data do nacemento de Pedro Puig Adam, fi-
gura senlleira da Didáctica Matemática que co 
mencionado Vázquez Queipo pódese conside-
rar antecesor de honra de Gonzalo Sánchez 
Vázquez e de Manuel Pazos Crespo. O 12 de 
maio é un día de festa rachada no ámbito esco-
lar das Matemáticas. Cada ano a FESPM centra 
a celebración na relación das Matemáticas cun 
determinado tema da vida cotiá e o seu Servizo 
de Publicacións edita un caderno sobre o tema 
elixido, con propostas de actividades para rea-
lizar nos centros educativos. Este ano a XIX 
edición do Día Escolar das Matemáticas estará 
dedicado á xestión dos recursos hídricos, e o 
caderno monográfico sobre este tema levará 
por título “Hydria-Matemáticas. Midiendo 
nuestras huellas”.  

As distintas zonas de AGAPEMA celebran no 
mes de maio o Día Escolar das Matemáticas de 
diversos xeitos. En Lugo durante os anos 
2004, 2005 e 2006 celebrouse o “Certame Mu-
ralla Matemática Vázquez Queipo”. Na Coruña 
ven celebrándose sen interrupción dende o 
ano 2007 a Feira Matemática e Coque é parte 
integrante do comité organizador. Na Feira 
Matemática os profesores de distintos centros 
xunto cos seus alumnos instalan stands nos 
que presentan actividades, propostas didácti-
cas e xogos, establecéndose un intercambio no 
que o papel moeda son os “agapemos”, uns 
billetes de “curso legal” onde se pode ver o 
retrato do matemático coruñés Jacobo Durán 
Loriga. Hai conferencias, monólogos e repre-
sentacións teatrais, pero o que nunca falla é o 
bingo, o “Bingo de Coque”, chamado así en 
honor ao seu inventor e realizador. Na Feira 
Matemática a relación alumno-profesor meta-
morfoséase, o alumnado séntese responsable e 
afronta coa seguridade dun experto adulto as 
situacións máis comprometidas. Eu tiven a 
sorte de participar en varias Feiras Matemáti-
cas e quedei agradablemente sorprendida do 
comportamento e actuación do alumnado. 

Ademais dos eventos sinalados, Coque é a 
alma mater do Rebumbio Matemático dirixido 
aos alumnos de 6º de Primaria, e da Olimpíada 
Matemática para o alumnado de 2º de ESO. 
Tamén coordina a parte de Matemáticas do 
Programa de Mellora do Éxito Escolar e non 
recea para destacar as orixes de Tangram ves-
tirse de chinés, como recorda Claudi Alsina na 
páxina 45 da súa obra Invitación al noble arte 
de preparar e impartir conferencias divulgati-
vas y educativas de Matemáticas. 

O labor dinamizador de Coque, a súa expe-
riencia e a ilusión que pon en todo o que rea-
liza foi esencial para que todos estes aconte-
cementos nos que participou e que acabo de 
describir foran un completo éxito, o que o fai 
merecente, sen dúbida ningunha, do premio 
“Gonzalo Sánchez Vázquez”, que recollerá, 
Deus mediante, no mes de xullo na cidade de 
Palma de Mallorca nas XIX JAEM. ■ 
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 O Proxectoterra 
��Antonio Díaz Otero, 

profesor de Xeografía e Historia 
 
 

Nestes últimos cursos a viaxe de 3º da ESO acabou por se con-
verter nunha especie de “clásico”. Aló polo mes de setembro, 
cando se iniciaban as clases, a pregunta que sempre xurdía na 
presentación da materia de Ciencias Sociais era: –E a onde imos 
este ano? Pois ben, nestes cursos fixemos diferentes viaxes —a 
Ferrol e ás Fragas do Eume, a Allariz e á serra das Corcerizas, a 
Melgaço e a Guimarães—, todas elas encadradas no plan do 
Proxectoterra. Pero máis alá das excursións, en que consiste 
realmente este proxecto? Tentarémolo contar de forma sinxela. 

 

 

 
Ilustración de Xosé Tomás, A viaxe de Ulo, un dos materiais didácticos do Proxectoterra para a Educación 
Primaria. 

 
  

o xa distante ano 2000, o Colexio Ofi-
cial de Arquitectos de Galicia (COAG) 
lanzou esta iniciativa coa idea de in-
tervir na formación da xente nova do 

país para que fose capaz de ter unha mirada 
distinta do mundo no que viven, unha mirada 
que supuxese unha maior sensibilización so-
bre o modo en que a nosa sociedade ocupa o 
territorio, sobre como conserva o patrimonio 
que recibe en herdanza e como proxecta os 
seus espazos vitais. 

A preocupación inicial pasou por elaborar 
unha serie de materiais didácticos que resul-
tasen atractivos para o alumnado da ESO, que 
non cansasen e aburrisen e que introducisen 
a reflexión sobre todos estes temas. Así foi 
como se crearon tres unidades didácticas. A 
primeira delas, Arquitectura popular, trata 
de achegar o coñecemento de aspectos básicos 
desta arquitectura, pero dende unha perspec-
tiva nova.  

 

 
 
 
 
 
 

  
Muller bosquimá diante da súa cabana. 

N 



 
Nena india norteamericana co seu canciño á entrada da 
súa tenda ou tipi (1891). 

 

 
Familia esquimó construíndo a súa vivenda (iglú) con 
bloques de xeo. 
 

 
Conxunto de hórreo e palloza en Piornedo (Cervantes, 
Lugo). 

 
 
 

Normalmente cando se fala da arquitec-
tura popular téndense a mostrar os diferentes 
tipos de construcións que se fixeron, é dicir, a 
súa tipoloxía; tamén se tende a valorar a súa 
maior ou menor antigüidade e a loar a arqui-
tectura da zona dende a que se fala. No Pro-
xectoterra pretendemos facer algo diferente: 
o que nos preocupa é que o alumnado saiba 
ver detrás das construcións antigas —ás que 
moitas veces considera pouco menos que ruí-
nas— modelos de saber facer e resolver pro-
blemas construtivos. Son arquitecturas que 
demostraron a súa validez ao longo de sécu-
los e teñen valores que debemos descubrir 
para logo podelos aplicar nós hoxe. Non que-
remos que se valoren esas construcións “por-
que son antigas”, senón porque se empeza a 
velas e a valoralas como fonte de coñecemen-
tos, aparte de que gusten máis ou menos. 
Ah!, e outra cousa moi importante: de todos 
os lugares, de todas as formas, ata das máis 
elementais –como un tipi indio, un iglú inuit, 
unha cabana bosquimá ou unha palloza ga-
lega– podemos extraer leccións válidas para 
hoxe. É aquí onde radica o auténtico valor 
das chamadas arquitecturas populares, máis 
alá das formas que poidan presentar, diversas 
como diversos son os medios onde se asentan. 

Unha segunda unidade didáctica, Arqui-
tectura contemporánea, pretende poñernos en 
contacto coa arquitectura do noso tempo para 
coñecermos o proceso de xestación da mesma, 
as enormes posibilidades creativas que abriu, 
as formas que xerou, os materiais que incor-
porou, os problemas que resolveu e, tamén, os 
problemas que causou. As novas cidades do 
século XX precisaban dunha nova arquitec-
tura que permitise dar resposta ás necesi-
dades que se viñan manifestando: a fluidez 
nas comunicacións, a especialización das dis-
tintas áreas urbanas, a mellora da salubri-
dade das antigas cidades, etc. Todo isto puido 
comezar a converterse en realidade grazas á 
nova arquitectura, pero esta arquitectura 
contemporánea é, a miúdo, unha grande des-
coñecida á que se lle atribúen formas estra-
ñas (e mesmo extravagantes) e que non se 
valora como merece. Dende o Proxectoterra 
buscouse poñer diante dos ollos do alumnado 
unha manchea de exemplos variados para 
que se decatase da enorme riqueza de solu-
cións, das formas que presenta e das posibi-
lidades que abre. 

A terceira das unidades didácticas é a máis 
ambiciosa e puxémoslle de nome Identidade 
territorial. Nela pretendemos narrar o pro-
ceso de construción territorial do noso país. 
Adoitamos pensar que o territorio que con-
templamos tivo sempre as formas que perci-
bimos e as construcións que hoxe apreciamos. 



Porén, non foi así. O que observamos é o re-
sultado dun proceso que se desenvolveu ao 
longo de séculos e que foi respondendo ás 
demandas e ás necesidades que en cada etapa 
histórica houbo. Se na etapa castrexa preci-
saban defenderse, atoparemos no territorio 
formas defensivas que perviven ata os nosos 
días. Se na época medieval a agricultura se 
revela como actividade fundamental para a 
supervivencia dos grupos humanos, estes 
deberán achanzar a terra e aparecerán as 
agras. E así, como se dun enorme tapiz se 
tratase, foise creando unha trama e unha ur-
dime que nós vemos en forma de paisaxe 
agraria. Agora ben, esta herdanza que recibi-
mos das pasadas xeracións presenta proble-
mas para a nosa vida cotiá e sobre a mesma 
temos que actuar. A forma de intervir sobre o 
territorio constitúe un dos problemas máis 
importantes cos que nos enfrontamos hoxe: 
de como o fagamos dependerá ter unhas ci-
dades e vilas que garantan unha calidade de 
vida adecuada. Cómpre planificar e xestionar 
racionalmente o noso territorio porque é un 
ben escaso no que as intervencións humanas 
perviven moito tempo. 

Ao tempo que iamos redactando e desen-
volvendo as tres unidades didácticas, dende o 
Proxectoterra entendemos que cumpría com-
plementar esta aprendizaxe coa mellor forma 
de achegarse ao coñecemento do territorio, 
que non é outra que pisalo, andalo, empa-
parse del a través de visitas guiadas a dife-
rentes lugares. Foi así como naceron as que 
chamamos Visitas de cidade e arquitectura, e 
os denominados Intercambios territoriais. As 
primeiras consisten en visitar, ao longo dun 
día, as sete principais cidades galegas fa-
cendo percorridos por elas para coñecelas nos 
seus elementos máis significativos e reali-
zando actividades nalgúns dos seus edificios 
máis emblemáticos. Os intercambios territo-
riais consisten en darlle ao alumnado galego 
oportunidade de coñecer puntos distantes da 
súa área de residencia para poder apreciar 
diferentes paisaxes e modos construtivos, así 
como analizar as diferentes escalas á hora de 
asentarse no territorio: a aldea, a parroquia, 
a vila, a cidade e a área metropolitana. Puide-
mos facer visitas, neste caso de dous días de 
duración, á vila de Allariz, á cidade de Ferrol 
e ás Fragas do Eume, á cidade Vigo e ao tra-
mo do Camiño de Santiago entre O Cebreiro e 
Samos. Nos últimos anos ampliamos esta 
oferta a algunha localidade do norte de Por-
tugal como Melgaço, Porto e máis recen-
temente Guimarães, pois entendemos que hai 
un continuo territorial que abrangue Galicia 
e o norte portugués, plasmado hoxe na cha-
mada eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

Non podemos silenciar o papel relevante 
que no proxecto ten a banda deseñada A 
mansión dos Pampín, de Miguelanxo Prado, 
que foi galardoada co Premio ao mellor cómic 
editado no ano 2005, así como foi merecedor 
dalgún dos máis prestixiosos premios inter-
nacionais. Feito de encarga para o Proxecto-
terra, recolle nun interesante guión a historia 
dunha familia que calquera pode coñecer e á 
que lle acontecen multitude de circunstancias 
que poñen en primeiro plano a situación do 
territorio do noso país. A aqueles que aínda 
non o lestes facémosvos unha invitación: lé-
deo. Creo que non vos arrepentiredes e que 
pode ser o primeiro prato para degustar o 
menú enteiro do proxecto. 

Ata aquí tratamos de relatar o máis impor-
tante do Proxectoterra en relación coa etapa 
educativa da ESO. Hai moitos outros aspectos 
que o complementan pero que, posiblemente, 
escapan do interese actual de alumnas e 
alumnos e que, polo tanto, limitarémonos a 
citar: elaboráronse vídeos que acompañasen 
as unidades didácticas descritas; fixéronse 
materiais específicos para alumnado con defi-
ciencias visuais; organizáronse numerosos 
cursos para o profesorado, así como unidades 
de actualización para o mesmo; impulsouse 
un concurso non competitivo denominado 
“Xentes, espazos e lugares”; e, máis recente-
mente, editáronse materiais para Educación 
Primaria, estando á espera de facer o mesmo 
con materiais de Educación Infantil. De todas 
estas novas dá cumprida conta a páxina web 
do proxecto, que vos animamos a visitar: 

 http: //proxectoterra.coag.es.  
Ferrol, as Fragas do Eume, Allariz, Mel-

gaço, Guimarães son etapas e lugares que o 
alumnado pasou ao longo destes anos. Non 
buscabamos “levalos de excursión”, senón que 
andasen a terra cos ollos abertos, pois cómpre 
abrir ben os ollos para saber onde se pisa e 
escoller ben os camiños. Cómpre abrilos ben 
para sermos conscientes da realidade do te-
rritorio na nosa contorna: ocupación indis-
criminada de terras de cultivo, saturación dos 
espazos libres e das zonas de convivencia nas 
nosas cidades e vilas, inexistencia de infraes-
truturas básicas, agresións estéticas á pai-
saxe, abandono do noso patrimonio histórico-
artístico… Cómpre abrilos ben para decatár-
monos da práctica desaparición das nosas 
vilas mariñeiras ou dos antigos arrabaldos 
periurbanos… Cómpre abrilos ben para ob-
servar a desidia de moitas autoridades e o 
desinterese de boa parte da cidadanía que 
asiste impasible, ou no peor dos casos ata 
aplaude, á desaparición dos vestixios do noso 
pasado… Cómpre abrilos ben, en definitiva, 
para facérmonos conscientes do nivel de de-



gradación e maltrato ao que sometemos ese 
ben escaso e irrepetible que chamamos terri-
torio. 

O Proxectoterra pretendeu facer cons-
ciente ao alumnado de que este territorio é o 
resultado dunha construción histórica que foi 
dotando ao noso país dunha identidade terri-
torial e espacial. Pretendeu, tamén, eliminar 
os prexuízos existentes sobre a arquitectura 
contemporánea, poñendo de manifesto os 
aportes da mesma. Quixo facelo coñecedor 
dos valores agachados na arquitectura tradi-
cional, anónima, que deben ser fonte de re-
flexión para o quefacer arquitectónico actual. 
Buscou facer visible a necesidade de vivir en 
harmonía co territorio, articulando adecua-
damente a herdanza recibida e as propostas 
de futuro, nunha planificación imprescindi-
ble. 

 
 

O Proxectoterra foi unha iniciativa que 
buscou cambiar a mirada sobre a contorna, 
facendo ao alumnado máis crítico coa mesma 
e, polo tanto, mellores cidadáns. E para cam-
biar a mirada cómpre andar a terra cos ollos 
abertos, o que significa querer manterse vivo, 
actuante nunha realidade que nos rodea e 
abrangue, suxeito activo dun espazo, dun 
tempo e dunha sociedade que nos pertence. 
Os espazos que habitamos a todos nos afectan 
e non poden quedar reducidos ao estreito 
marco do persoal. Os espazos teñen unha di-
mensión social que é irrenunciable e sobre a 
que todos debemos actuar sempre que quei-
ramos vivir nun contorno civilizado nacido do 
diálogo, a participación e o consenso, piares 
dunha auténtica democracia.  

 O Proxectoterra pretendeu ser, en defini-
tiva, unha iniciativa que fixese da aprendi-
zaxe algo vivo porque sacode corpos e men-
tes, que é a única forma de ensinar e de a-
prender. ■ 

 

 
Na ruta de Ferrolterra, visita de Caaveiro (curso 2009-10). 

 



 
O Proxectoterra no noso álbum 
 
 

  
Visita de Melgaço (curso 2008-09). 

 
 
 
 

Visita de Allariz (curso 2009-10). 
 
 
 
 



 

Na citania de Briteiros, Guimarães (curso 2010-11).
 

No monte da Penha, Guimarães (curso 2012-13).  
 

 

 
Diante da Pousada da Xuventude, Guimarães, que sempre nos acolleu con  
hospitalidade (curso 2012-13).  



 
Homenaxe a Julio Cortázar 

 
50 anos de Rayuela 

 
��Xosé Pérez  Mondelo, profesor  

de Lingua e Literatura Galega 
 
 
Rayuela de Julio Cortázar, unha das obras máis revolucionarias da li-
teratura universal contemporánea, cumpre agora cincuenta anos da 
súa aparición en 1963, na Editorial Sudamericana, en Bos Aires. Nas 
nosas páxinas lembramos a obra do grande escritor arxentino, para 
quen a literatura foi sempre un modo de construír pontes para a co-
municación entre as persoas e os pobos, así como algunhas das rela-
cións que mantivo con Galicia. 
 
 

on moitos os vencellos de Cortázar coa nosa 
cultura. Lembremos os seus lazos familiares 
con Aurora Bernárdez, a súa primeira muller 

e compañeira no seu labor literario, de orixe galega 
e familia moi relacionada coa nosa cultura, caso do 
seu irmán Francisco Luís Bernárdez. Cortázar esti-
vo con Aurora en Galicia de visita. Foi amigo do 
pintor Leopoldo Nóvoa e tamén mantivo contacto 
coa comunidade de galegos exiliados en Bos Aires. 
Foi nunha das múltiples iniciativas editoriais des-
tes onde un case descoñecido Julio F. Cortázar pu-
blicara un dos seus primeiros relatos, “Bruja” 
(1944), en Correo Literario, da man de Arturo Cua-
drado, fundador e director da revista xunto con 
Luís Seoane e Lorenzo Varela. Neste relato está o 
xerme narrativo que máis tarde desenvolverá Cor-
tázar en libros como Bestiario (1951) e en toda a 
súa obra posterior. A propósito de “Bruja” ten dito 
Cortázar:  

“O único conto que eu non incluín en Bestiario, 
e que sen embargo me parecía que xa estaba case 
ben, que podería telo incluído no libro, deillo a Ar-
turo Cuadrado, que dirixía naquel tempo unha re-
vista, e el publicouno. É un conto que se chama 
“Bruja”, que ten unha fermosa idea, moi patética e 
moi dramática. É un conto absolutamente fantás-
tico. E sen embargo, cando o vin ao lado dos outros 
de Bestiario, pensei que non, que con el se pechaba 
o ciclo anterior. E deixeino fóra”.  

Lembramos, por último, o fermoso gravado que 
Luís Seoane ten feito estampando o rostro do es-
critor, así como os distintos retratos que para as 
Figuracións ten realizado sobre o escritor arxen-
tino. Non esquecemos tampouco a figura de Fran-
cisco Porrúa, o seu editor natural de Corcubión, 
cómplice en tantas aventuras literarias e humanas.  

E traducímolo. Porque estamos seguros de que 
el, que tamén foi tradutor, ía gustar de que as súas 
personaxes puidesen formar parte dunha lingua e 
dunha cultura que sabemos estimaba ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Retrato de Julio Cortázar (gravado de Luís Seoane) 
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Cortázar e o boom  
latinoamericano 
 
 

��Rosa López Bermúdez, 
profesora de Cultura Clásica  

 
 

 
Julio Cortázar nun debuxo de Luís Seoane) 

 
 

movemento literario que se coñeceu como 
“boom hispanoamericano”. Este fenómeno 
editorial e literario xurdiu entre os anos 

1960 e 1970, cando o traballo dun grupo de nove-
listas latinoamericanos relativamente mozos foi 
amplamente distribuído primeiramente en Europa e 
despois en todo o mundo. Os autores que encabeza-
ron o movemento desafiaron os convencionalismos 
que rexían ata entón na literatura latinoamericana. 
O seu traballo foi experimental e debido á situación 
xeral de América Latina na década de 1960, tamén 
moi político. 

Este movemento vaise manifestar sobre todo na 
narrativa. Nela aparecen os dous elementos que 
definen e caracterizan o boom: o chamado realismo 
máxico (integración do real e o fantástico) e a crí-
tica social, en novelas e, sobre todo, en narracións 
curtas ou contos, onde os elementos fantásticos e 
incluso metafísicos son unha constante. Outras 
características serían a ampliación de temas, indis-
tintamente rurais e urbanos, a renovación das téc-
nicas narrativas e a experimentación coa linguaxe. 

O movemento xurdiu a raíz do éxito que supuxo 
a publicación da novela La ciudad y los perros de 
Mario Vargas Llosa en 1963, a cal tivo un papel 
histórico na divulgación dos autores latinoameri-
canos no continente europeo. Espertou así un cre-
cente interese a nivel mundial sobre a literatura 
hispanoamericana, xa que durante o seu desenvol-
vemento consolidárase un novo estilo de narración 
que apuntaba a mostrar, dunha forma directa e 
concisa, a realidade social de América Latina.  

No caso de Rayuela aplicáronse de forma nota-
ble as técnicas da vangarda literaria, ao propoñer 

diversas formas de lectura da novela. O brillante 
estilo de Cortázar e a súa mestría na dislocación de 
situacións cotiás, así como a introdución de distor-
sións espaciais e temporais serán unha constante 
en todas as súas novelas e contos. A ironía e un 
finísimo sentido do humor tamén caracterizan a 
obra do escritor arxentino. 

 
Argumento.— Non é posible falar do argumento de 
Rayuela sen caer en inevitables simplificacións que 
nos afstan do sentido da obra, xa que o relevante 
desta novela non é o intrincado ou novidoso da 
trama, senón o vasto universo psicolóxico de cada 
personaxe e a relación que, desde este universo, 
establecen co amor, a morte, os ciúmes ou a arte. É 
unha especie de antinovela, aínda que este termo 
non era do agrado do autor. Cortázar afirma nunha 
entrevista que o termo “antinovela” parécelle unha 
«tentativa un pouco venenosa de destruír a novela 
como xénero», polo que prefire o termo “contrano-
vela”, na que se procura ver doutra maneira o con-
tacto entre a novela e o lector, que deberá tomar 
unha parte activa e crítica fronte á obra. 

O percorrido espiritual de Oliveira, o protago-
nista de Rayuela, empeza en París, onde vive a súa 
amante Maga e o fillo pequeno desta, Rocamadour, 
nun cuarto que se converte no centro de reunión do 
grupo de amigos, artistas e intelectuais que, con 
Maga, son os interlocutores de Oliveira nos diálo-
gos que completan a maior parte do texto. Son moi 
poucos os eventos ocorridos: o concerto grotesco de 
Berthe Trepat, a morte de Rocamadour no medio 
dunha conversa sobre problemas existenciais… De 
regreso, en Bos Aires, Oliveira traballa cos seus 
amigos, a parella Traveler-Talita, primeiro nun 
circo e despois nun manicomio. Nun dos derradei-
ros capítulos, o do tablón entre fiestras, sobre o 
baleiro, a modo de oco existencial, que os protago-
nistas intentan traspasar para intercambiar herba 
de mate e se “encontrar”, concéntrase o sentido 
profundo da novela. O mesmo que na derradeira 
escena, con Horacio Oliveira debruzado sobre unha 
nova fiestra, outravolta  sobre o baleiro, nun novo 
episodio de delirio. Ese é o destino, a natureza de 
Horacio Oliveira: un perseguidor decote na procura 
do encontro e a harmonía. A obra, de final aberto, 
termina ambiguamente: 

“Era así, la armonía duraba increíblemente, no 
había palabras para contestar a la bondad de esos 
dos ahí abajo, mirándolo y hablándole desde la ra-
yuela, porque Talita estaba parada sin darse cuenta 
en la casilla tres, y Traveler tenía un pie metido en 
la seis, de manera que lo único que él podía hacer 
era mover un poco la mano derecha en un saludo 
tímido y quedarse mirando a la Maga, a Manú, di-
ciéndose que al fin y al cabo algún encuentro había, 
aunque no pudiera durar más que ese instante te-
rriblemente dulce en el que lo mejor sin lugar a 
dudas hubiera sido inclinarse apenas hacia fuera y 
dejarse ir, paf se acabó.”■ 

O 



 

Rayuela, Capítulo 7 
 
 
oco a túa boca, cun dedo toco o borde da túa boca, vouna 
debuxando como se saíse da miña man, como se por pri-

meira vez a boca se entreabrise, e abóndame con pechar os 
ollos para desfacelo todo e recomezar, fago nacer cada vez a 
boca que desexo, a boca que a miña man elixe e che debuxa na 
cara, unha boca elixida entre todas, con soberana liberdade 
elixida por min para debuxala coa miña man na túa cara, e 
que, por un azar que non busco comprender, coincide exacta-
mente coa túa boca que sorrí por debaixo da que a miña man 
che debuxa. 

Mírasme, de preto mírasme, cada vez máis de preto e entón 
xogamos ao ciclope, mirámonos cada vez máis de preto e os 
ollos agrándanse, acércanse entre si, superpóñense e os ciclo-
pes míranse, respirando confundidos, as bocas encóntranse e 
loitan tepedamente, mordéndose cos beizos, apoiando apenas a 
lingua nos dentes, xogando nos seus recintos onde un aire 
pesado vai e vén cun perfume vello e un silencio. Entón as 
miñas mans buscan fundirse no teu pelo, acariciar lentamente 
a profundidade do teu pelo en canto nos bicamos como se ti-
vésemos a boca chea de flores ou de peixes, e movementos vi-
vos, de fragrancia escura. E se nos mordemos, a dor é doce; e 
se nos afogamos nun breve e terrible absorber simultáneo do 
alento, esa instantánea morte é bela. E hai un só cuspe e un só 
sabor a froita madura, e eu síntote tremer contra min como 
unha lúa na auga. 

 

 
 

Tartarugas e cronopios 
de Historias de cronopios y de famas,  

Editorial Minotauro,1964 
 
 

gora pasa que as tartarugas son grandes admiradoras da 
velocidade, como é natural. 

As esperanzas sábeno e non se preocupan. 
Os famas sábeno e búrlanse. 
Os cronopios sábeno e cada vez que encontran unha tarta-

ruga, collen a caixa de xices de cores e sobre a redonda piza-
rra da tartaruga debuxan unha  andoriña. 

T 
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Francisco Porrúa:  
as raíces galegas  
dun editor universal         
�
��Xosé Pérez Mondelo, 
profesor de Lingua e Literatura Galega 
 
 
 

Aos editores galegos de onte, de hoxe e de mañá                                     
                                                      
 
 
 

 
 
 

rancisco Porrúa é un dos editores míticos do 
noso tempo. É o seu un apelido ligado ás ve-
llas liñaxes da nobre vila de Corcubión, onde 

naceu no ano 1922. Segundo consta nos dados do 
arquivo parroquial corcubionense, o neno naceu o 
día 7 de novembro e foi inscrito cos nomes de Fran-
cisco José Joaquín Jesús Porrúa Fernández. Mais 
foi moi breve a súa estancia en terra galega pois 
cando aínda non cumprira os dous anos de idade, a 
súa familia marchou á Arxentina. A súa andaina 
vital é moi semellante a de tantos compatriotas que 
durante as primeiras décadas do século pasado 
tiveron que deixar a patria e cruzar o Atlántico por 
ben diferentes motivos. A súa infancia lémbranos 
moito á doutros meniños fillos da emigración como 
Castelao, Luís Seoane ou Lorenzo Varela —que ade-
mais habían sufrir o exilio posterior pola ditadura 
militar franquista, como moitos anos despois tamén 
o había sufrir en sentido inverso Francisco Porrúa 
por mor da ditadura militar arxentina—, cos que o 
editor de Corcubión había de coincidir a partir dos 
anos corenta en Bos Aires. En 1934 Francisco Po-
rrúa, logo duns primeiros anos en Comodoro Riva-
davia, na Patagonia, e unha vez de volta dunha 
curta estancia en Galicia cando tiña entre os oito e 
os once anos de idade, trasladarase definitivamente 
a Bos Aires para proseguir a súa formación. Na 
capital, despois de cursar estudos de Filosofía e 
Letras na Universidade bonaerense entre os anos 
1940-45 e desempeñar diversos traballos en dife-
rentes imprentas e editoriais, desde un principio 
sempre relacionado co mundo do libro, comezaría a 
súa actividade de editor, con tanta fortuna e profe-
sionalidade que é hoxe considerado como un dos 
máis importantes editores do mundo. En xusto 
pago ao seu inmenso labor, na XVII edición da pres-
tixiosa Feira do Libro de Guadalajara, en México, 
celebrada no outono do ano 2003, foi distinguido co 
Recoñecemento ao Mérito Editorial. Un premio No-
bel da edición en español. 

Foi Luís Seoane —o grande cronista non oficial 
de Galicia, o home que todo nolo quixo dicir, que 
tanto teimou para que nada de noso ficase sen me-
moria— un dos primeiros en nos falar da perso-
nalidade e do labor de Francisco Porrúa. Nunha 
das Figuraciós a el dedicada, cun excepcional re-
trato do editor, ofrécenos datos de interese que os 

máis dos seus biógrafos omiten. A respecto da súa 
infancia, di Seoane:  

“A Francisco Porrúa, nacido en Corcubión, tro-
uxérono de neno a esta cidade —Bos Aires— e 
volveu a vivir en Galicia do ano trinta ao trinta 
e tres. Viviu en Ferrol e na Coruña. O avó foi 
notario en Ferrol. De volta á Arxentina viviu na 
Patagonia”.  
Para Seoane a estancia do editor na Patagonia 

produciríase despois da súa segunda viaxe de re-
greso á Arxentina, en canto que os biógrafos de 
Porrúa falan da estancia do editor nesas afastadas 
terras desde un principio, onde pasaría toda a súa 
infancia, como así foi. Pero o dato máis significa-
tivo ofrecido por Seoane, que os demais adoitan 
pasar por alto, é a volta a Galicia de Francisco Po-
rrúa durante os anos trinta, onde viviría tres anos 
moi importantes na súa vida, días moi felices ao 
abeiro da calor familiar, nun tempo de entusiasmo 
republicano que a sensibilidade do neno soubo in-
tuír e que o marcou profundamente. El viña do Far 
West arxentino, do arredado sur patagónico, e a 
súa estancia en Galicia foi para el unha vivencia 
edénica, un período feliz. 

 Unha vez de volta, por testemuños consulares 
sabemos que desde o mes de febreiro do ano 1934 o 
futuro editor residirá habitualmente na capital 
arxentina dedicado aos seus estudos primarios e 
secundarios. Seu pai, Francisco Porrúa Figueroa, 
acadara o grao de comodoro da Armada Arxentina 
e xa seu avó paterno, Manuel Porrúa Valdivieso, 
tivera unha notable relación co mundo mariño pois 
fora piloto —como ha ser seu fillo— e logo primeiro 
profesor de Cosmoloxía e Pilotaxe cando estes es-
tudos naúticos se comezaron a ensinar na presti-
xiosa institución educativa que o benfeitor don 
Fernando Blanco legara á vila de Cee, onde este seu 
avó tamén desempeñara o cargo de secretario e de 
catedrático de inglés. Cóntase, tan notable era esta 
institución, que os veleiros e os buques de guerra 
ingleses e doutros países europeos —antes ou des-
pois de se aventuraren a dobrar o cabo de Fisterra 
nas súas rotas cara ao norde ou cara ao sul— fica-
ban ancorados na mansas augas da baía, circuns-
tancia que aproveitaba a tripulación para se acer-
car a coñecer esta institución escolar á vangarda 
educativa europea. Quizais este estado de alma 
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mariño fose o que levase á familia Porrúa a deixar a 
bela casa natal e cruzar o vasto mar cara á Patago-
nia. Un estado de alma que tamén aniñou en Fran-
cisco Porrúa, un espírito libre a viaxar polos mares 
da edición e da imaxinación, que viviu e gozou 
construíndo fermosos veleiros de papel, fantásticos 
trasatlánticos de palabras, nos que despois tamén 
tantos habiamos navegar.  

Francisco Porrúa creou no ano 1954 a Editorial 
Minotauro, unha pequena empresa que co paso do 
tempo se convertería nunha referencia ineludíbel 
ao falarmos da literatura de carácter fantástico e de 
ciencia ficción, pois o seu catálogo de libros deste 
xénero segue a ser obxecto de culto entre os lecto-
res. O seu primeiro éxito editorial foi a publicación 
no ano seguinte de Crónicas marcianas, o lendario 
libro de Ray Bradbury, prologado por J.L. Borges e 
que el mesmo traducira do inglés, pois ademais 
dun lector sensible e certeiro, foi a de tradutor ou-
tra das súas actividades sobranceiras, asinando 
moitas das súas traducións co nome de Francisco 
Abelenda, un apelido de ecos tan nosos e moi do 
gusto de Porrúa en canto recolle a súa liñaxe ma-
terna, como noutros casos ha facer cos apelidos 
paternos que, por exemplo, adopta na tradución de 
O Hobbit, que asina co pseudónimo de Manuel Fi-
gueroa. Andando os anos, cando se traslade a Es-
paña, vai publicar, tamén en Minotauro, outro libro 
de culto: O señor dos aneis, de J.R.R Tolkien, en 
tres fermosos tomos. Tamén nesta ocasión é o tra-
dutor da triloxía (xunto á esquecida e admirable 
tradutora Matilde Horne), que asina co pseudónimo 
de Luís Domenech, nova homenaxe ás suas raíces 
familiares, como ocorre con outros pseudónimos 
como o de Joaquín Valdivieso ou Gregorio Lemos. 
Sempre foi esta a súa maneira íntima de render 
tributo ao seu herdo familiar e ao seu país de orixe. 
Unha fidelidade constante ao longo da súa vida. 
Francisco Porrúa sempre se sentiu atraído polo 
mundo da tradución e pódese dicir que nun princi-
pio, antes que a paixón de editar, aniñou nel a pai-
xón de traducir, que o seu labor de editor é conse-
cuencia do seu gosto inicial pola lectura e a tradu-
ción. Outro dos seus pseudónimos habituais, cos 
que ten asinado múltiples artigos científicos en 
revistas e xornais arxentinos, foi o de Ricardo Gos-
seyn, onde xoga coa semellanza fonética cunha 
expresión inglesa co significando de quén son eu, e 
co que asina a tradución de El color que cayó del 
cielo de Lovecraft. Este xogo de sinónimos agocha 
o gusto polo misterio e a ocultación dun home sem-
pre reservado e amante da simulación. Ata tal pun-
to que un día chamaron doutras editoras pre-
guntándolle polos tradutores de Minotauro e dicín-
dolle: “Teñen vostedes uns estupendos tradutores 
na súa editorial”. 

 El conseguira coas mellores artes dos editores 
clásicos os dereitos da edición en español da trilo-
xía de Tolkien, que nunca deixou de ter lectores 
fieis desde que apareceu a edición castelá no ano 
1977. Desde o mesmo momento da súa aparición a 
nova correu de boca en boca e ter este libro nas 
mans, penetrar con Bilbo Bolsón, Frodo ou Gandalf 
nas terras da Comarca, foi para todos unha revela-
ción e unha transgresión, afeitos coma estabamos a 

unha literatura de urxencia. Por este fío chegamos 
despois abraiados a penetrar no fantástico nobelo 
narrativo cunqueirán e noutras obras dunha reno-
vada narrativa galega. Era outro tipo de compro-
miso o que estabamos a descubrir, o que nos trou-
xo ata nós esta aventura libresca que anos atrás 
emprendera na súa modesta empresa o editor fiste-
rrán. Este compromiso co fantástico acaíalle ben ao 
noso ser galego, estivo desde sempre na cerna das 
nosas fabulacións cultas e orais, mais habemos de 
recoñecer que foi a través do chamado realismo 
máxico latinoamericano e de libros como o de Tol-
kien que aprendemos a valorar de vez o noso, o que 
sempre estivera arredor de nós sen o saber ver nin 
ler. Despois si, xa liberados de prexuízos e esque-
matismos lectores, soubemos que Cunqueiro —tan 
incomprendido daquela— e outros estaban aquí 
antes da chegada de Cortázar ou de Gabriel García 
Márquez, de Rulfo e Carpentier e de todos os de-
mais fantásticos narradores latinoamericanos. 

Mais volvamos á capital bonaerense porque alí 
Francisco Porrúa estaba a crear precisamente os 
alicerces do que se coñecería como o boom da lite-
ratura latinoamericana, aínda sen pretendelo nin 
querer aparecer nunca como pai desa engaiolante 
criatura. Traballando agora para a Editorial Su-
damericana —desde 1957 como asesor literario e 
desde 1962 como director literario—, vai facer po-
sible a publicación doutros dous libros míticos: 
nada máis e nada menos que Rayuela de Julio Cor-
tázar e Cien años de soledad de Gabriel García 
Márquez. Cando Porrúa chegou á Sudamericana, o 
escritor arxentino xa tiña publicado nesta editorial 
o seu libro de relatos Bestiario (1951), polo que 
non era un autor descoñecido. Agora ben, un mo-
mento definitivo na vida de Cortázar como escritor 
foi a publicación en Sudamericana, por mediación 
de Francisco Porrúa, de Las armas secretas (1959), 
libro que inclúe un relato tan singular e determi-
nante como El perseguidor, que había marcar toda 
a súa novelística posterior. É o caso de Rayuela 
(1963), unha das obras máis revolucionarias da 
literatura contemporánea, que o propio Francisco 
Porrúa tamén tivo o acerto, o xenio e a sensibili-
dade de editar. Outro mérito que a comunidade 
lectora nunca lle ha deixar de agradecer. A partir 
de aí vai ser o editor por excelencia de Cortázar, o 
seu grande amigo e lector cómplice. Dous crono-
pios a sementar tenrura, beleza e coñecemento 
solidario. 

Un día de mediados do ano 1966 o editor petou 
na porta doutro cronopio de máis ao norte, un no-
velista novo, colombiano, que estaba mergullado na 
creación dun novo libro: Cien años de soledad. De-
beu ser para el unha lectura abraiante a do manus-
crito de García Márquez. Estamos certos que Po-
rrúa recoñeceu naquelas páxinas caribeñas o celme 
das fabulacións do seu afastado país, o celme da-
quelas historias patrias que acompañaron a infan-
cia atlántica do editor e que el levaba gravadas no 
íntimo. No ano 1967 o libro saía do prelo, outro 
título a escintilar no catálogo incríbel deste editor, 
a súa grande contribución á cultura universal. 
Adoita dicirse que para un editor o seu catálogo é a 



súa verdadeira biografía. Se así for, a de Francisco 
Porrúa non pode ser máis excelsa. 

A edición deste libro foi determinante para a 
Editorial Sudamericana e marcou a vida futura do 
autor e mais da literatura hispanoamericana. Ga-
briel García Márquez ten dito que Francisco Porrúa 
lle cambiou a vida, contestándolle este que o que de 
verdade lle cambiara a vida fora o feito de ter es-
crito un libro tan singular como Cien años de so-
ledad. 

Parece que a súa relación comezara dun xeito 
casual, por un deses azares dos que tanto gusta un 
espírito tan cortazariano como o seu: Francisco 
Porrúa, naquel momento asesor literario da edito-
rial, descubrira a obra de García Márquez a través 
do crítico chileno Luís Harss, que lle dera a ler o 
manuscrito do seu ensaio Los nuestros (1966) para 
a súa publicación en Sudamericana. Neste traballo 
xornalístico-literario sobre a nova literatura latino-
americana, Francisco Porrúa descubriu o nome do 
escritor e xornalista colombiano. A partir de aí leu 
a súa obra ata entón publicada: La hojarasca 
(1955), El coronel no tiene quien le escriba (1961), 
Los funerales de la Mamá Grande (1962) e La mala 
hora (1963), e decidiu escribirlle pois quería facer 
unha reedición destes libros. Non sendo isto posi-
ble, preguntoulle se tiña algunha nova obra prepa-
rada e García Márquez contestoulle que tiña unha 
novela a piques de rematar e que lle podía mandar 
algún capítulo. E así foi, mandoulle algúns capítu-
los de Cien años de soledad. Porrúa leunos e inme-
diatamente quedou aberto o camiño para a publica-
ción dunha das obras máis senlleiras da literatura 
universal. Aínda hoxe na sede da prestixiosa edito-
rial, en sinal de recoñecemento, pendura da parede 
un cadro onde aparece enmarcada, nun papel ama-
relento, a carta mecanografada dirixida a Porrúa 
desde México, na que García Márquez lle dá conta 
ao seu futuro editor do envío por avión dos primei-
ros capítulos de Cien años de soledad. 

No ano 1973 deixa Sudamericana e no 1977, 
renegando da ditadura arxentina na que moitos 
dos seus amigos desapareceran, exíliase a España 
para traballar como director literario de Edhasa até 
o ano 1992. A súa incansable vocación editora vai-
no levar a un novo proxecto: a fundación de Edi-
cións Porrúa, á que actualmente, desde Barcelona, 
dedica todos os seus desvelos de editor e na que 
vén de publicar unha antoloxía de contos de Julio 
Cortázar, reunidos por Aurora Bernárdez, co título 
de Animalia (2005). Antes tomara unha das deci-
sións máis difíciles da súa vida: vender a súa máis 
querida empresa, a Editorial Minotauro, no ano 
2001.  

Na figuración antes citada dedicada a F. Porrúa, 
Luís Seoane teima nunha das súas preocupacións 
recorrentes: o recoñecemento e a gratitude que o 
país debe ao traballo heroico de tantos emigrados e 
exiliados galegos en tan diversos campos. En con-
creto, refírese ao labor desenvolvido no campo edi-
torial:  

“Se tivésemos que facer a lista de editores gale-
gos que fixeron unha memorábel laboura en 
Buenos Aires, seríanos difícil, tan consubstan-
ciados están moitos con esta cidade...”  

Estase a referir a Francisco Porrúa, mais tamén 
a el mesmo e a tantos outros compañeiros de exilio: 
Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela... e unha lista ben 
longa se nos atemos a outros editores de estirpe 
galega como don Gonzalo Losada, o fundador da 
transcendental editorial do mesmo nome, “nacido 
en Madrid de casta galega que procede de Monforte 
de Lemos, góstalle evocar o escudo dos Losada, esa 
lousa que esmaga dous lagartos”. Chegados a este 
punto, non podemos esquecer o nome doutros edi-
tores republicanos exiliados como os cataláns An-
tonio López Llausás —alma máter de Sudameri-
cana— ou Joán Merli —de Editorial Poseidón—, o 
vasco Urgoiti e outros como Rafael Ollara Jimé-
nez... Foron anos nos que ían chegando a Buenos 
Aires desde a Península —e desde outras moitas 
partes do mundo— homes e mulleres fundamentais 
para o desenvolvemento da industria editorial ar-
xentina e da cultura hispanoamericana e universal, 
que ían sumar o seu esforzo ao dun importante 
grupo de intelectuais arxentinos ata entón nuclea-
dos en torno á Victoria Ocampo e á prestixiosa re-
vista Sur (1931), así como á recentemente creada 
Editorial Sudamericana (1939). Non podendo pu-
blicar en España, estes novos editores desde Arxen-
tina sementaron toda Latinoamérica cos libros 
fundamentais do pasado século. 

É neste contexto onde se vai establecer a rela-
ción de F. Porrúa cos exiliados galeguistas. Coin-
cidindo nun mesmo espazo e nun mesmo tempo, en 
situacións vitais diferentes mais cun mesmo espí-
rito universalista e cosmopolita, van erguer unha 
das máis fermosas aventuras editoriais do noso 
tempo. Nas súas diversas empresas van espallar o 
máis moderno do pensamento, das artes e da litera-
tura do seu tempo, sendo ademais fundametal a súa 
contribución á hora de darlle saída as primeiras 
obras dos novos autores arxentinos e hispanoame-
ricanos. Foi un traballo en paralelo: Porrúa desde 
unha lingua e unha cultura normalizada e de pres-
tixio e os outros desde unha perspectiva —ademais 
de universalista e cosmopolita— galeguista, co 
pensamento sempre posto en termar da cultura 
negada dunha patria afastada e mártir. Magoa que, 
pertencendo a xerazóns diferentes, non chegasen a 
compartir proxectos editoriais. 

Se anteriormente louvabamos o instinto e a sen-
sibilidade editorial de Porrúa, lembremos que os 
nosos editores do exilio bonaerense foron os pri-
meiros en publicar a obra de escritores tan sin-
gulares como Cortázar, Alberto Girri ou Alejandra 
Pizarnik. Antes de publicarse Bestiario (1951) en 
Sudamericana, o primeiro conto publicado polo 
narrador arxentino foi “Bruja” (1944) en Correo 
Literario, a revista quincenal dirixida por Luís Se-
oane, Lorenzo Varela e Arturo Cuadrado. O autor, 
que aínda asina o seu relato como J. F. Cortázar, 
lémbrao así:  

“O único conto que eu non incluín en Bestiario e 
que sen embargo me parecía que estaba xa case 
ben, que podería telo incluído no libro, deillo a 
Arturo Cuadrado, que dirixía nese tempo en Bos 
Aires unha revista, e el publicouno. É un conto 
que se chama “Bruja”, que ten unha fermosa 



idea, moi patética e moi dramática, é un conto 
absolutamente fantástico”. 
Tamén debemos ao labor de Luís Seoane e de 

Arturo Cuadrado a publicación da primeira obra 
dunha das máis importantes escritoras arxentinas: 
Alejandra Pizarnik. Cando era aínda moi nova, vai 
ver publicado o seu primeiro libro en Botella al 
Mar, fundada no 1947, unha das máis caras aven-
turas editoriais dos galeguistas. Trátase do libro de 
poemas La tierra más ajena (1955), ao que habían 
de seguir La última inocencia (1956) e Las aventu-
ras perdidas (1958), estes dous últimos reeditados 
no ano 1976, nunha segunda etapa editorial e nun 
único volume, cunha portada e gravados en ma-
deira do propio Seoane. Nesta mesma editorial pu-
blicara Alberto Girri Coronación de la espera 
(1947), o mesmo ano da súa fundación, e máis tar-
de Trece poemas (1949), El tiempo que destruye 
(1950), Escándalo y soledades (1952) e Misántro-
pos (1953), todos con tapa e debuxos de Seoane. 
Antes en Editorial Nova xa tiña publicado Crónica 
del héroe y otras historias (1946). E cómpre subli-
ñar que fora o seu amigo Lorenzo Varela o que es-
cribira o prólogo para o seu primeiro libro, Playa 
sola (1946), tamén nesta mesma editorial. Estes 
autores acabarían consagrándose ao ver publicada 
a súa obra en Sudamericana da man do editor de 
Corcubión, que tamén publicaría a obra primeira 
doutros grandes escritores contemporáneos. 

Isto dános unha idea do labor desenvolvido po-
los editores galegos na capital bonaerense, da súa 
contribución á cultura universal e á cultura galega 
en particular, un labor que tamén se manifestou en 
todas as actividades humanas, as máis egrexias e 
as máis humildes, nas que cómpre seguir investi-
gando, pois, como lembra Seoane, nunca será 
abonda a gratitude de Galicia e dos propios países 
de acollida polo labor dos fillos da terra galega. 

Lembramos nun principio os felices días que 
Porrúa pasou durante os seus anos infantís en Ga-
licia. Cónstanos por testemuños persoais e familia-
res que visitou o Ferrol da súa querenza e a súa 
vila natal nunha das súas viaxes a Europa e recén 
chegado do exilio (ese día volvín sentirme neno e 
feliz, como cando regresei por primeira vez con 
miña nai e meus irmáns a Galicia) e que non hai 
moito tempo ten pasado novamente as súas vacaci-
óns estivais en Corcubión, movido pola nostalxia e 
o afecto de parentes de seu, onde aproveitou as 
horas para avanzar no seus labores de tradutor, a 
contemplar os demorados solpores fisterráns, cabo 
da ensoñada casa familiar. Tennos comentado que 
en ningún outro lugar se sente tan á vontade como 
na nosa terra. Mais tamén sabemos que aínda non 
recibiu o recoñecemento do que é merecente.  É 
chegado o momento de que desde a súa vila natal 
pasando polas nosas institucións políticas, cultu-
rais e universitarias, se faga o xusto e necesario 
para recoñecerlle a Francisco Porrúa a súa contri-
bución á cultura contemporánea, como se ten feito 
na pasada Feira do Libro de Guadalajara. Tan lonxe 
da falsa modestia como dos cintileos dos focos do 
éxito banalizador, malia gostar de permanecer 
sempre nun segundo plano, Francisco Porrúa ha-
bía recibir con lindo gusto as mostras de gratitude 

do seu pobo. Preguntado polas súas orixes acha-
mos certo desacougo nas súas verbas, un velado la-
mento:  

“Leváronme á Arxentina cando eu tiña un ano e 
medio e aí empezou o problema sobre se son arxen-
tino ou español. Cincuenta anos na Arxentina fixé-
ronme arxentino e instalarme en España non me 
serviu para recuperar a identidade española. Polo 
contrario, sentinme máis arxentino”.  

Comprendemos a Francisco Porrúa, hónrao a 
súa fidelidade á terra que o acolleu calidamente, 
onde medrou, se formou e desenvolveu todo o seu 
talento. Sabemos do sentimento exílico e da mágoa 
migratoria, dos que fican para sempre co corazón 
esgazado entre dúas patrias, ao cabo en terra de 
ninguén. Entendemos o seu sentir ambivalente con 
respecto á “madre patria”, el que tanto contribuiu 
ao engrandecemento da súa lingua e da súa cul-
tura... Mais temos a certeza de que a “terra nai” 
non esquece os seus fillos máis caros, e daquela é 
chegado o momento de que o editor de Corcubión 
volva sentir de vez as súas máis fondas raíces, de 
que Galicia acolla na súa casa a Francisco Porrúa 
Fernández, aquel neno galego que un día cruzou o 
mar para sementar, canda outros compatriotas, as 
máis belas palabras no corazón da comunidade 
lectora universal. ■ 

 
 
 

 
Casa natal de Francisco Porrúa, na vila de Corcubión. 

 
 
 
 
 



 

Encontros cos nosos escritores 

 
A miña cidade 

Manuel Rivas 
 

Como un disco en directo. Isto non é un texto escrito, senón a trans-
crición literal dunha conferencia, pronunciada en novembro de 2002, 
nas vésperas doutra desgraza do mar, o Prestige. Volven aquelas pala-
bras, que semellan un anticipo de As voces baixas que publicou o es-
critor coruñés neste ano. 
 

 
moi boa  idea empezar a falar do mundo a par-
tir do propio, porque se non somos sensibles 
ao primeiro que alcanzan os nosos ollos, á 

humanidade que nos rodea e nos é próxima, difi-
cilmente poderemos comprender outras realidades 
nin outros pobos. Eu penso que a idea do universal 
–a irmandade do mundo– pasa precisamente por ter 
agarimo por aquilo que nos é máis próximo, empe-
zando polas palabras, que ás veces están feridas, 
como estiveron durante moito tempo as palabras 
galegas, que hai que agacharse e collelas e limpar-
lles as cicatrices, porque foron durante moito tem-
po palabras feridas.  

 

 
Ilustración de Camilo Díaz Baliño para O poema da Cruña, de Xosé 
Rubinos (Editorial Nós, 1933). 

 
 
Para empezar, A Coruña sobre todo está aí: se 

pechamos os ollos e gardamos silencio, segura-
mente escoitaremos a súa continua canción, o seu 
abalar, a balada continua na que está situada A 
Coruña, que é a cantiga do mar. Eu hoxe vou facer 
un percorrido polas lembranzas da miña propia 
vida, da infancia e da mocidade. Vou ler canda vós 
a miña cidade como se fose un libro, entre lembran-
zas e creacións que deixei recollidas en poemas e 
fragmentos de prosa. Se vos cansades moito, face-
des un sinal ou tirádesme algo e paramos. [Risas]. 

A Coruña é mar. Traio aquí un poema da moci-
dade que se titula “Avenida atlántica”, de Mohica-
nia, un dos primeiros libros que fixen: 

 

AGARDO A VINGANZA DO MAR. 
O mar volvéndose con ollos de tolo cara terra. 
O mar aburbullando no oco negro dos sartegos. 
O mar chamando ás portas da cidade. 
O mar cos beizos secos. 
O mar percorrendo a distancia dun puño. 
O mar só coma un só de jazz. 
Un paxaro cego. 
Un cabalo azul a beber nos espellos. 
O mar: 
Afogando o meu corazón, un peixe abisal, 
eléctrico e antigo. 
Levándome coma un animal durmido na area. 
Lonxe de vós, contra vós, o mar. 
 
O mar desa balada que nos arrolou desde o mo-

mento do nacer. Gustaríame neste comezo ver o 
mar, pero comezo nun sitio un pouco distinto, moi 
concreto da Coruña, no Castro de Elviña. Cando 
estaba estudando no Instituto de Monelos, saíu esta 
poesía que se titula “Castro de Elviña”, un dos pri-
meiros poemas que fixen. Algúns dos nomes que se 
citan nel son persoas reais do Castro de Elviña, que 
aínda viven: 

 
NO ARRABALDO SINAUGALUS 
diante de Chao o de Felisa 
e Manolo o de Hilario, 
diante de Cordeiro fillo, 
diante de Juliote, 
solemnemente proclamo 
que esta vida quere outra. 
Na súa aperta de estibador de arelas, 
na man de cola 
e nos muros da cidade, 
diante da miña xente, 
diante dos catro ventos, 
solemnemente, proclamo 
que Esta vida quere outra. 
O Chiribico alcende o primeiro foguete, 
Un-dous-tres probando cuuuuumbia, 
Benvidos festexeiros, 
Benvidos días do futuro, 
Benvidos. 
 
 

É 



Ao fío do foguete que sobe, ao da chamada cum-
bia da sesión vermú e das verbenas, comezo ao re-
vés o percorrido. Eu nacín en Monte Alto, na rúa da 
Marola, pero despois fixen unha especie de travesía 
que para min foi semellante á de Marco Polo, por-
que fun de Occidente cara a Oriente, coa miña fami-
lia, a vivir ao Castro de Elviña. Hoxe está alí a Uni-
versidade, para atrás da zona da Zapateira. Está 
cheo de urbanizacións, cada vez hai máis, pero can-
do nós fomos vivir alí, non existían nin o club de 
golf nin a estrada que vai alí. Había que ir por un 
camiño de monte. O Castro de Elviña era unha au-
téntica aldea e, ademais, a xente dicíao con orgullo. 
Moitas veces mo preguntan: 

—Ti, se es da Coruña, como podes estar tan pró-
ximo do mundo agrícola? Como falas tanto  das 
vacas? 

E eu digo que as primeiras vacas que vin as vin 
á beira da Torre de Hércules. Moita xente da Co-
ruña non sabe que había vacas e labradores ao pé 
da Torre. É unha pena que as quitasen, agora xa 
non hai vacas. O Concello debería incluílas nun 
censo especial, como funcionarios, e ter unhas va-
cas alí postas, porque quedan moi bonitas ao pé da 
Torre co fondo do mar. Son como esculturas vivas, 
preciosas, pero xa non hai vacas. 

Neste camiño que vos contaba, cando fomos ao 
outro lado, ao Castro de Elviña, atopeime cun mun-
do extraordinario, de aldea, que en parte xa coñecía 
porque un dos meus avós era campesiño das Mari-
ñas da  Coruña, de Tabeaio, nun lugar que se cha-
ma Corpo Santo, onde iamos de cando en vez. Pero 
o que significou unha experiencia vital diaria da 
aldea foi esa viaxe, ese cambio de residencia, sobre 
os cinco anos: de Monte Alto, do pé da Torre (era a 
Torre o noso campo de xogos), cara ao Castro de 
Elviña. Aquí, xa vos digo, aínda se facían os labores 
agrícolas, como a malla. O primeiro diñeiro que 
gañei eu, como outros nenos, foi axudando nalgún 
destes labores no verán, cando  se facía a sega do  
trigo e despois viña a malladora e facían a malla. 
Eu axudaba a levar feixes de palla. Recordo que 
Felipe o Caveiro, un veciño que tiña unha casa de 
labranza, pagounos a cada neno un peso, que era 
como se fose de prata para nós. Eu recordo o brillo 
desa primeira moeda que gañamos. 

Era aquel un mundo no que o Antroido tiña 
unha forza incrible. Disfrazábase toda a xente e 
había comparsas. Unha comparsa histórica eran os 
Rexumeiros de Castro de Elviña. Tempo antes de 
irmos nós para alí, no 56 concretamente, esta com-
parsa tivera a ocorrencia de disfrazarse con burros. 
Sabedes que o mércores de Antroido, o mércores de 
cinza, entérrase a sardiña; pois alí o que enterraban 
era unha figura feita con nabos. Os Rexumeiros de 
Castro de Elviña era xente con moita sensibilidade, 
cun pasado nos anos 30 republicano e galeguista, 
como toda A Coruña. Aínda se conservaba bastante 
este espírito, había xente que estivera detida no 
cárcere. E ocorréuselles disfrazarse. Franco tiña 
unha escolta que lle chamaban “la guardia mora”, a 
súa escolta persoal, formada por mercenarios ma-
grebís montados dacabalo que loitaran ao lado do 
ditador. Os Rexumeiros craváronlle ao moneco feito 
con nabos unhas fotos de Franco e montaron en 
burros, vestidos de mouros, como a garda moura. 

Por suposto, acabounos detendo a garda civil e bo-
taron varios meses no cárcere. 

Para min o máis alucinante eran os partidos de 
fútbol feminino. Eran como cousa doutro planeta. 
Ao mellor, se preguntades aos vosos pais, segura-
mente recordarán isto, os partidos de fútbol que 
facían as mulleres de Castro de Elviña contra as de 
Elviña: Elviña é o que agora está máis cerca da Seat 
e Carrefour, e Castro é onde está a Escola de Arqui-
tectura e a Universidade, que, en vez de chamarse 
Universidade da Coruña, debería chamarse Univer-
sidade de Castro de Elviña. No tempo do Antroido 
celebrábanse estes partidos, que arrastraban unha 
multitude de xente e enchíase de coches toda a bei-
ra da avenida da Vedra para velos. Todos temos na 
nosa memoria estrelas ás que admiramos: por su-
posto, están as figuras do cine, da televisión, da 
canción, etcétera. Eu recordo unha das primeiras 
estrelas que teño na memoria, da infancia: era 
unha xogadora de fútbol que viña cun equipo dun 
lugar de Arteixo, á que lle chamaban a Rubia de 
Vilarrodís. O que estabamos esperando en cada 
partido de fútbol de Antroido era que chegase a 
xogar a Rubia de Vilarrodís. Ademais viñan vesti-
das de futbolistas, campo a través! Para nós era 
como se chegase Brigitte Bardot, Claudia Schiffer 
ou calquera das estrelas grandes do cine deste tem-
po. Era algo que eu imaxino mirando apampado, 
aquela xogadora…! E había grandes xogadoras, eh? 
Estaba Marujita Tasende, que corría a banda dunha 
forma tremenda, era un extremo incrible, xogaba 
moi ao estilo Valerón. E era un espectáculo tamén a 
porteira, unha muller pescantina que traballaba no 
Muro, anchísima, tan ancha como a portería, que 
era moi difícil meterlle un gol. O que recordo é, 
fronte a un mundo triste, pechado, depresivo, a 
capacidade que tiña esta xente a través das festas 
populares de montar unha vida paralela e ser capa-
ces de divertirse, de desafiar á intemperie e á in-
clemencia daquela época bastante gris. 

Outro recordo son as festas do San Xoán. Agora 
celébranse moitísimo, son un dos espectáculos máis 
fermosos, das festas máis queridas, a das fogueiras 
na praia. Pero daquela non se celebraban no centro, 
no casco urbano propiamente, senón nos arrabal-
dos. Tiñan moitísima forza; por exemplo, dende 
aquí, dende A Coruña, víanse ao redor as fogueiras 
acendérense pola noite. Era tamén a noite en que 
iamos roubar as primeiras froitas, era unha noite 
moi especial. Recordo perfectamente a miña nai 
deixar a tina con auga das sete herbas e despois 
pola mañá lavarse. 

Todos eses costumes estaban moi vivos na Co-
ruña. O que estou a falar do Castro de Elviña po-
deríase dicir tamén de Mesoiro, da Silva, dos Cas-
tros, da Gaiteira ou do propio Monte Alto. Era unha 
cidade onde o que ás veces identificabas con cultura 
rural formaba parte da propia cultura da xente, 
non había esa fronteira tan clara entre o urbano e o 
rural. Por exemplo, o Halloween, que agora é unha 
festa importada de Estados Unidos, como vemos 
nas películas, é unha festa que eu recordo perfec-
tamente na infancia. Non era algo que inventaran 
aló, facer as cabazas, que nós chamabamos cavei-
ras, con lume dentro, e iamos polos rueiros a pedir, 
a que che desen algo. A festa de defuntos, de Todos 
os Santos, tamén estaba viva. No Castro de Elviña, 



onde está situado o castro celta e que nós chama-
bamos a Cavaxe, era un mundo completamente cu-
berto de toxeiras, de maleza, onde se contaba que 
había tesouros dun tempo pasado. Certamente, a 
xente non se equivocaba, porque no Museo Arqueo-
lóxico de San Antón gárdase a que posiblemente 
sexa unha das pezas máis valiosas da cultura cas-
trexa, atopada alí nunhas escavacións dos anos 50, 
unha diadema de ouro preciosa que ten figuras en 
espiral. Esta diadema do Castro de Elviña foi a úni-
ca peza peninsular, de toda Hispania, que estivo 
presente nunha exposición sobre a cultura celta 
que houbo en Milán, que recollía pezas de toda Eu-
ropa. Alí fixeran unhas escavacións das que saíu o 
tesouro gardado no museo, pero esquecéronse 
completamente da antiga e fermosa citania, das 
pedras, do recinto, que agora hai un proxecto para 
recuperalo. Pero para nós era o sitio dos tesouros, 
na fronteira mesma da Coruña. O mundo dos mon-
tes: aí estaba ese sitio máxico, extraordinario. E nós 
non sabiamos nada de Historia nin de Arqueoloxía. 
Ninguén nos explicara nada na escola sobre iso que 
estaba aí ao lado, ninguén nos contaba os preceden-
tes culturais e antigos do noso pobo. O único, o que 
dicía a xente maior: que alí viviran os mouros. Fa-
laban cunha referencia así vaga, abstracta, para 
cavar a ver se encontrabamos algún tesouro. Só 
encontramos unha vez unha lata de Coca-Cola, pero 
que non era celta, e un guiador de bicicleta. 

A min me dá un pouco de melancolía falar des-
tas cousas porque, ao final, cando un as recorda, 
ten a sensación de ser expulsado do paraíso. Había 
unha fraga preciosa, de moitas especies de árbores 
—carballos, castiñeiros, bidueiras—, xusto onde 
agora están as Escolas de Arquitectura, de Apare-
lladores e a Facultade de Informática. Ese era o 
noso espazo de xogos, onde iamos nós moitas veces 
e, as fins de semana, xente da cidade. Ao igual que 
—estamos en tempo de Magosto— había un souto 
con moitos castiñeiros, e alí mesmo colliamos as 
castañas e faciamos os magostos e os zonchos, eses 
colares de castañas cocida. Xogamos con cousas 
moi humildes, que non lles dabamos importancia, 
que son mesmo invisibles. 

Na escola non nos falaban do Penedo do Gholia-
cho, un penedo moi grande, espectacular. Agora si 
hai unha placa nel, que pon que alí foi ferido de 
morte sir John Moore, o comandante das tropas 
inglesas na batalla de Elviña, durante a Guerra de 
Independencia. Os vellos xa nos dicían que alí, no 
sitio dos nosos xogos, pasara algo importante. 
Cando lles preguntabamos: —Por que se chama isto 
o Gholiacho? Contestábannos: —Home. é moi fácil: 
porque aquí foi onde David venceu a Goliat e por 
iso lle chaman o Gholiacho, eh? 

Outra das cousas que recordo, que vos pode re-
sultar nova digamos que isto pertence á paisaxe 
humana, é unha cousa emotiva: na época da que 
vos estou a falar (e tampouco son tan vello), nos 
anos sesenta, moitas das mulleres do Castro de El-
viña traballaban como lavandeiras. Daquela nin 
sequera a xente máis rica tiña lavadoras. O que si 
facía a xente rica ou aqueles que tiñan hoteis, fon-
das ou negocios, era encargar o lavado da roupa a 
mulleres dos arredores, dos barrios. Recordo como 
máis asombroso o control climatolóxico, da meteo-
roloxía, que tiñan as lavandeiras do Castro de El-

viña. Por alí pasaban unha serie de regatos, esta-
ban os lavadoiros, que tiñan unhas laxes de pedras 
coas que lavaban. O que era incrible era a perspec-
tiva desde o alto, no monte, para ver como se ache-
gaban as nubes. As lavandeiras tiñan esa intuición, 
esa rapidez de reflexos para chamarse unhas ás 
outras: 

—Eh, que vén a chuvia! Que vén a chuvia! 
A toda velocidade retiraban os panos e a roupa 

que estaba tendida nos montes. Unha cousa que 
recordo de pequeno é esa velocidade con que os 
montes cambiaban de cor, porque os montes esta-
ban cheos de roupa e as lavandeiras tendían apro-
veitando calquera clareo do sol.  No inverno, nos 
momentos que non houbera chuvia, estendían a 
toda velocidade os lotes de roupa. E cando se mi-
raba desde alí como, por exemplo, da Torre de Hér-
cules ao mellor viña unha nube con auga (viña a 
borrasca das Azores), pois a toda velocidade tamén 
se chamaban unhas ás outras e ían retirando a 
roupa do monte. Era como se o monte fose cam-
biando de cor cada pouco tempo. Iso inspiroume 
nunha das miñas obras, a novela O lapis do car-
pinteiro, o seguinte fragmento que vos vou ler. Isto 
que acontecía en Castro de Elviña pasaba exacta-
mente tamén ao redor da Torre de Hércules, onde 
tamén había, por suposto, lavandeiras. Este é un 
anaco de O lapis do carpinteiro. Quen está falando 
é unha persoa morta, asasinada, que sobrevive nun 
lapis, como se este fose un portador de almas. O 
pintor de cadros, no tempo en que estaba no cár-
cere, pintaba cun lapis que lle prestou un compa-
ñeiro preso, un lapis de carpinteiro, o único re-
curso que tiña na cadea para pintar. Cando o ma-
tan, o seu asasino, que é un garda, queda con ese 
lapis e desde ese momento a súa forma de contem-
plar o mundo empeza a cambiar: nada máis poñer o 
lapis así, na orella, como o levaban os carpinteiros, 
a súa forma de ver o mundo é como se escoitase a 
voz do pintor. Isto é o que lle di o pintor morto ao 
seu verdugo, que é un garda do cárcere: 

 
“FÍXATE, AS LAVANDEIRAS ESTÁN PINTANDO O MONTE, 
díxolle agora o defunto. 

Nas matogueiras do arredor do Faro, entre os 
penedos, dúas lavandeiras tendían a roupa ao 
clareo. O seu lote era coma o ventre de trapo 
dun mago. Tiraban del interminables pezas de 
cores que repintaban o monte. As mans rosadas 
e gordechas seguían o ditado dos ollos do vixía, 
guiados á súa vez polo pintor. As lavandeiras 
teñen as mans rosas porque de tanto fregar e 
fregar na pedra da auga vanse quitando os anos 
da pel. As súas mans son as mans de cando eran 
nenas e comezaron a ser lavandeiras. 

Os seus brazos, engadiu o pintor, son o mango 
do pincel. Da cor da madeira do ameneiro, por-
que tamén se formaron a carón do río. Cando 
torcen a roupa mollada, os brazos das lavandei-
ras tensan como raíces do ribazo. O monte é co-
ma un lenzo. Fíxate. Pintan sobre toxeiras e sil-
veiras. As espiñas son as mellores pinzas das la-
vandeiras. Aí a vai. A longa pincelada dunha 
saba branca. Dous trazos de calcetíns vermellos. 
O tremor livián dunha lencería. Tendida ao cla-
reo, cada peza de roupa conta unha historia. 



As mans das lavandeiras case non teñen un-
llas. Tamén iso conta unha historia, como a con-
tarían, de termos unha radiografía á vista, as 
vértebras superiores da columna, deformadas 
polo peso dos lotes carrexados sobre a cabeza 
durante anos e anos. As lavandeiras case non 
teñen unllas. Din que llelas levou o aire das pín-
tegas. Pero iso é pola súa parte unha explicación 
máxica. As unllas foron comidas polo ácido da 
sosa”. 

 
Sabedes que a sosa cáustica era un elemento qu-

ímico que se utilizaba naquel entón para lavar, 
unha sosa forte para quitar as manchas. 

Podería falar de moitos personaxes fantásticos, 
que hoxe se me presentan como parte dun libro, 
pero que estaban aí, son pernaxes reais. Estaba o 
Chipico, Antonio, que dicía no poema. Botaba fo-
guetes, entre outras cousas era o fogueteiro nas 
festas, pero durante un tempo tamén traballou de 
enterrador no cemiterio, en Elviña. A min chamá-
bame a atención ese contraste dunha persoa que 
anunciaba as festas e tamén era o que enterraba os 
mortos. Estaba Tobío, que andaba coas vacas e 
nunca chegou a atravesar a avenida da Vedra, nun-
ca pasou á Coruña, sempre permaneceu ao outro 
lado. Estaba Farruco, un construtor, un personaxe 
incrible. Aínda quedan algunhas das chabolas que 
fixo Farruco, pintaba cunhas cores preciosas. El 
aproveitaba todo, as pinturas dos estaleiros para 
facer os barcos, para pintar chabolas con cores vi-
vas, de maneira que para min eran os chalés máis 
fermosos que había. Tiña un sentido incrible da 
estética. Recordo que unha das cousas que facía os 
domingos Farruco era limpar os zapatos que tivera 
dende cativo. Todos os domingos sacaba os pares de 
zapatos, poñíaos dende os primeiros que tivo de 
rapaz e ía colocando todos os pares, ata chegar aos 
últimos. Era unha persoa maior, duns 60 anos. 
Entón, os domingos, ti ías por alí diante e el ía lim-
pando como o libro da súa vida. A súa vida estaba 
contada alí, nos pares de zapatos que tivo. É outra 
das imaxes marabillosas que gardo daquel tempo. 

Están tamén as primeiras vivencias da escola. A 
primeira escola á que fun —que agora está pe-
chada; os poucos nenos que hai non van alí, van a 
escolas privadas— era unha escola que chamaba-
mos o catecismo e o primeiro. Vouvos contar a ex-
periencia da escola por medio dun poema tamén, en 
vez de lanzar un discurso. Titúlase “Fonema”: 

 
DE MÁIS ALÓ DA GORXA, 
dun profundo e misterioso fol, 
saíannos sons que debiamos matar: 
Repitan: 
Los pájaros de Guadalajara  

/tienen la garganta llena de trigo. 
Pero Lolo o do Rito dicía 
que Los pajaros de Juadalagara  
 /tienen la jarjanta llena de trijo 
e o mestre dáballe un pao. 
A min custoume algún traballo dicir sen 

/respirar 
que había plantas monocotiledóneas 
pero non dei sabido de que familia era 
se é que a tiña 
o toxo que douraba os montes de Galicia. 

Non estaba ben visto que se falase en galego. Na 
escola non se falaba galego. Máis ben o traballo do 
mestre era quitarnos as palabras galegas, o acento, 
tratar de que non o falásemos alí. Entón facíanos 
estes exercicios de pronunciación (por iso se chama 
“Fonema” o poema) e todas as mañas había que 
dicir “Los pájaros de Guadalajara tienen la gar-
ganta llena de trigo”. Era unha especie de tortura 
porque sempre che saía “Juadalagara” e cousas 
destas. Cando contabas coa vantaxe do toxo. Porque 
nós, cando estabamos sentados (como estades vós 
agora), mirabamos polas ventás e estaba nos mon-
tes esa flor que alegra os nosos invernos, que pa-
rece que pintou Van Gogh con pinceladas nos mon-
tes, que é a flor do toxo, a chorima. Este poema é 
unha reflexión, anos despois, cando pensas que o 
que se estudaba na escola eran cousas que ti non 
podías ver cos ollos, que eran lonxanas, alleas, e en 
cambio aquelas que estaban máis preto de ti, máis 
próximas, que poderían ser o comezo da aprendi-
zaxe e da sabedoría, pois ninguén falaba delas. Este 
é un poema ao toxo. 

Vou facer alusión ao outro mundo de Monte Al-
to, onde eu pasei a primeira infancia, moi fugaz, 
distinta —pero tampouco tanto— á paisaxe que vos 
estou contando. Sabedes que onde está o cárcere e 
as Durmideiras era unha zona que tiña leiras e 
cultivos e onde —como vos contaba antes— forma-
ban parte da paisaxe as vacas tamén, as vacas 
atlánticas, as vacas budistas mirando o mar. Era 
un mundo o de Monte Alto onde o noso campo de 
xogos poderiamos debuxalo como un triángulo. Isto 
dáme pé a contarvos outra historia, a ler outro po-
ema pero… [Manuel Rivas vai cara á pizarra e traza 
a silueta peninsular da Coruña]. O campo de xogos 
sería aquí onde está o cárcere, a antiga prisión pro-
vincial, e este sería o terceiro elemento, o cemiterio 
de Santo Amaro. Podemos debuxar un triángulo 
que ten como vértices a Torre de Hércules (o faro), 
o cárcere e o camposanto ou cemiterio de Santo 
Amaro. Falo deste triángulo porque nese espazo 
tan reducido, neste mapa mínimo, para min está 
practicamente a metáfora de toda a vida. A partir 
deses elementos, a partir do que temos ao redor de 
nós, podemos realmente contar a historia do mun-
do, contar unha historia universal. Cando es cativo, 
o primeiro que fas se levantas a cabeza do berce, 
buscas referencias na vida. Imaxinade, miras cara a 
un lado, cara á esquerda: o que ves é a prisión, o 
cárcere. Aquel tempo (falo dos anos 50, nacín en 
outubro de 1957) era unha época escura. Recordo 
como unha das primeiras memorias da infancia, ao 
mirar dende o alto, dende os penedos de Monte Al-
to, ver o patio do cárcere. Estaba bastante cheo de 
xente naquela época. Entón ti buscas referencias á 
vida (falo metaforicamente), levantas a cabeza e ves 
un cárcere que está cheo de xente. Escoitas, ade-
mais, as cancións dos presos: cando saían ao patio 
polas tardes, ás veces, algúns presos cantaban e 
subían as cancións pola ladeira do monte. Entón 
apartas a cabeza, inmediatamente buscas outra 
referencia. Na vida non é unha referencia de futuro 
a prisión. Entón miras cara á túa dereita, pero ou-
tra referencia é o cemiterio, o lugar dos mortos. 
Pois tampouco é un futuro moi interesante, non? 
Non é máis atractiva. O terceiro vértice ou referen-
cia, ese si que é importante: é a Torre, o faro, é a 



luz do faro. Cando eu estaba no ventre de miña nai, 
meu pai marchara de emigrante. Como el, antes e 
despois, marcharon centos de miles de persoas. Ese 
faro, a luz da Torre, tiña un significado moi espe-
cial. Por iso é tan importante a mirada subxectiva. 
Todos podemos estar mirando unha mesma cousa e 
cada un de nós está véndoa distinta. O faro signifi-
ca varias cousas: era a luz do adeus, dos moitos que 
marcharon, a derradeira luz, ou a luz da esperanza, 
a primeira luz para os mariñeiros, para os que vi-
ñan. Isto que vos digo é para min fundamental. En 
todo o que chamamos literatura e arte o máis im-
portante é a mirada, o sentido da mirada. Saber que 
en algo como pode ser un faro, unha pedra, un 
bosque, unha árbore, nos elementos e nos obxectos 
máis humildes, saber que alí pode estar escondida 
unha historia extraordinaria. Por iso hai que ver 
máis aló das aparencias, ver o lado oculto das cou-
sas.  Este triángulo para min hoxe, dende a lem-
branza, significa a historia da humanidade. 

Cando hai tres anos me chamaron de Monte Alto 
para ver se quería facer un pregón de festas, eu ao 
principio boteime un pouco para atrás, porque non 
era un xénero que me gustase moito en principio, 
ir botar un discurso en plan pregoeiro. Despois 
penseino. Pensei que se podía facer algo distinto. 
Ese anuncio de festas, ese pregón, podía contar esa 
historia, a historia da miña xente, da nosa xente, a 
través dese territorio que era o triángulo da miña 
infancia. Moi preto da Torre tamén ten moita im-
portancia na nosa historia un lugar, onde agora 
están situados dous grupos escultóricos, que se 
chama o Campo da Rata. Neste tempo do que vos 
falo eu, era un lugar moi apartado, medio oculto. 
Había unhas instalacións militares alí cerca, en 
Punta Herminia. Non era un lugar do que se falase, 
máis ben existía un espeso silencio sobre el. Ata 
que soubemos que era o lugar onde fusilaran a cen-
tos de persoas a partir de 1936, a partir do golpe 
franquista que deu paso a unha longa ditadura. E 
agora precisamente está situado alí (seguramente 
fostes algunha vez), en forma de menhires, un mo-
numento que recorda a memoria de todas aquelas 
persoas coruñesas que polas súas ideas de liber-
dade, demócratas, foron alí executadas. Aí vai un 
anaco deste “Pregón de Monte Alto”, que fixemos 
xunto coa música dos Diplomáticos de Monte Alto o 
4 de setembro de 1998: 

 
MONTE ALTO! MONTE ALTO! 
Porque eu teño na vida dúas verbas 
pra me alegrar: 
Monte Alto! […] 
 
Deixádeos pasar, hostia, deixádeos pasar! 
Deixade que falen os mortos! 
Que canten, que bailen, que beban os mortos! 
Galicia, Campo da Rata, 
longa hemorraxia interna. […] 
 
[Aplausos]. Eu penso que paso moito do tempo. 

Estaba empezando realmente. Quería contarvos as 
historias das pandillas, as pelexas que había con 
citas, ao mellor, na praza de Vigo, entre os barrios 
de Catanga, de Corea e Palavea. Outro recordo da 
miña infancia, á parte da Rubia de Vilarrodís: es-
taba Miguel o Paradela, que era o xefe dos “Diablos 

Rojos”, unha pandilla. Eu cando vexo unha película 
de James Dean, Rebelde sen causa e todo iso, penso 
en Miguel o Paradela. Era un tipo incrible. Cando 
aparecía nas verbenas, todo o mundo lle facía un 
corredor, deixábano pasar. Un tipo guapo, cunha 
prestancia incrible. 

Estaba, ao tempo tamén con esta paisaxe que ten 
que ver coa época das pandillas, o primeiro cine: o 
Cine Hércules, en Monte Alto; o Cine Monelos, onde 
baixaban os de Elviña… Aí no Cine Monelos vimos 
“Los chicos con las chicas”, a película de Los Bra-
vos, o grupo do cantante Mike Kennedy. Recordo 
esa película porque nos puxemos todos de pé a bai-
lar no cine. [Manuel Rivas ponse a cantar: “Los 
chicos con las chicas tienen que estar, los chicos 
con las chicas han de vivir…]. O acomodador estaba 
desesperado. Era unha revolución total. Foi precisa-
mente o primeiro ano de instituto para nós, o pri-
meiro ano do Instituto de Monelos, o primeiro insti-
tuto de barrio que se constrúe na Coruña. Este, o 
Eusebio da Guarda, era o Instituto Feminino, e ta-
mén estaba o Instituto Masculino. O primeiro insti-
tuto de barrio que se constrúe na Coruña é o Insti-
tuto de Monelos, sobre todo para a xente que vivia-
mos nos arredores, que iamos alí. Era o primeiro 
instituto mixto de Galicia, onde estabamos mozos e 
mozas, “chicos y chicas”. O primeiro ano era un 
espectáculo incrible: viña xente dos Dominicos, dos 
Maristas… para vernos saír, porque saiamos xun-
tos do instituto “chicos y chicas”. 

Quería falarvos do mundo das verbenas e das 
festas dos barrios. Non é casual que uns se cha-
masen Corea e Catanga. Houbera a guerra de Corea 
e por iso lle puxeran Corea a un dos barrios novos 
que estaban facendo en Labañou. As verbenas, tan-
to nos barrios como na Cidade Vella, eran lugares 
moi importantes, como poderían ser despois as dis-
cotecas, e polo tanto tamén a música. O significado 
que podería ter falar de orquestras na Coruña, co-
mo foron no seu tempo Os Tamara, e unha figura 
como Pucho Boedo… Eran seres moi especiais, co-
mo heroes. A min, para despedirme, se queredes 
escoitar un fragmentiño, gustaríame que soase 
aquí a voz de Pucho Boedo, que reivindico para as 
Letras Galegas. Foi dos primeiros, posiblemente 
dende o final dos anos corenta, en cantar pezas de 
poetas galegos como Curros, Añón e Rosalía, e fa-
cíao dende o escenario, coas orquestras de baile. Os 
Tamara era un grupo popular, non era nada de alta 
cultura ou algo exquisito. Era xente que facía o seu 
traballo. Cando cantaba Pucho Boedo producíase 
algo especial, cando non era posible escoitar en 
galego nin a radio… [Manuel Rivas pincha na gra-
mola “Mi Tierra Gallega” dos Tamara]: 

 
¿Qué hay en tu sol, que hay en tu cielo azul? 
 
Pucho encarna dalgunha forma eses artistas do 

pobo, esa xente saída dende abaixo, que foron nos 
tempos en que a alta cultura se distanciaba do pobo 
os que mantiveron en grande parte o tesouro da 
nosa cultura. Para rematar (creo que me pasei un 
pouco do tempo) quería ler un poema escrito estes 
días que se titula “Oda a Pucho Boedo”. Nel quero 
falar dese tempo dos anos 50 e 60, e falar ademais 
non só de cousas moi concretas, do territorio ou da 
paisaxe, senón tamén do significado daquela época, 



da atmosfera na que viviamos, mestura dun tempo 
gris, moi represivo en todos os sentidos, pero onde 
aniñaba tamén a esperanza e onde había sempre 
espazos, reservas, para sobrevivir. As primeiras 
palabras (“Mayday, mayday, mayday”) son as que 
se utilizan nos barcos para pedir auxilio; cando se 
escoitan pola radiofonía é que está a pasar un acci-
dente marítimo: 

 
 
 

 
Os Tamara 

 
 
 
 
 

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY! 
Pan-pan, pan-pan, pan-pan! 
Securité, securité, securité! 
Alarma. Aviso de Auxilio. 
Asañado o silencio de si mesmo 
na Punta do Oeste, 
toda a flota está á escoita, 
toda a flota está á espreita. 
Os reloxos penduran aforcados 
nos traxes de loito. 
Os cabalos de pedra 
corren cara ao mar. 
Nos secadoiros do congro 
abanean pelellos de vento. 
O sol lambe as feridas do solpor. 
O sol crava os ollos con noxo 
no coágulo da súa sombra granate. 
A derradeira lavandeira 
descompón as seis cores 
no prisma da súa man,  
no lombo gris do río. 
As máquinas de coser 
foxen polos tellados. 
Fan bordados de prata 
co  fume das palabras. 
A lúa é unha candea 
na cabaza do medo. 
O medo na meda das mans. 
Mayday, mayday, mayday! 
Pan-pan, pan-pan, pan-pan! 
Securité, securité, securité! 
Medo meu de meniño, 
meu amigo, 

can do fusco, 
esquina con gume de navalla, 
nube dos cen mil estorniños da Coruña, 
vou desfacer convosco, 
dixo Pucho Boedo, 
ese nó que nos ata. 
Vou poñerme no ollal, 
como flor degolada, 
a bala que nos mata. 
Mayday, mayday, mayday! 
Pan-pan, pan-pan, pan-pan! 
Securité, securité, securité! 
Hai un cetáceo ametrallado na Zambela, 
a carón do Portiño. 
Duro é de roer o óso da saudade. 
Vou limar unha chave co óso da saudade. 
Os invernos tiñan tanta fame tanta 
que se comían abriles e ata maios. 
O lugar máis quente era un billete de embarque, 
unha begonia no escaparate 
ou un colchón de la 
 e ti ao carón  
 e ti ao carón. 
Vou baterme co frío, 
dixo Pucho. 
“BOEDO contra o INVERNO”, 
podería dicir ese cartel. 
Vou abrir a gramola da vida, 
o tocata do pobo. 
Vou abrir o armario onde os matrimonios 
agochan as cancións de noivos, 
a linguaxe dos ollos, 
a concavidade tremente das mans. 
Onde os matrimonios agochan 
as seis serpentinas do arco iris, 
envoltas en papel de unto, 
envoltas no xornal 
con sangue de cetáceo. 
Pucho Boedo que baixa da Silva, 
Pucho que baixa dos barrios cunha saca  
 /de palabras feridas, 
Pucho que leva unha chave de óso da saudade, 
para abrir a gramola da vida. 
Pucho que leva unha torre de homes nos ombreiros, 
Pucho que leva a tempestade 
na furna da gorxa. 
O nordés, no padal. 
Os cen mil estorniños da Coruña, 
corpo dentro, 
perseguidos polo ultrasón psicópata  
 /de Falcón Center. 
O inverno rincha os dentes. 
Pode comer abriles e ata maios. 
Pode chegar a San Cristóbal e devorar orquestras. 
Pero non pode con el. 
Non, non pode con el. 
Non pode con este final feliz que agora escribo 
co óso roído da saudade. 

 
 
 

Grazas pola vosa paciencia. [Aplausos]. ■ 
 
 
 


