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LEMBRANDO  O  COMPAÑEIRO 
 

 
Chéganos a túa música 
máis nítida que nunca, 
agora que podes compor 
melodías infinitas que cheiran  
a lembranza 
e a conversas, 
para sempre interrompidas. 

Ollamos o teu sorriso amable 
e admiramos a serenidade 
coa que enfocabas a vida, 
desde aquí, 
ofrecémosche un brinde de bo viño, 
alegre coma ti, 
que sabías gozar das cousas simples 
e conmoverte coas serias. 

Recibe a nosa aperta de amizade 
e dálle o ritmo que elixas, 
agora que es para nós lembranza alegre 
e canción inesquecible 
que levamos dentro 
mentres compoñemos as notas 
(des)afinadas das nosas vidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paz Fernández 
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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

Cando era nena (e diso hai moito tempo) gustábame 
levar as vacas ao monte coa miña avoa. Alí ela dábame a 
mellor merenda do mundo: pan feito na casa con aceite e 
azucre e, mentres, escoitaba da súa voz palabras que, sen 
darme conta, íanse metendo paseniño na miña cabeza e 
no meu corazón. Algunhas pareceranvos raras, outras 
máis comúns: gata feluda, trasantonte, contraminar, 
capeluda, estralote, ruda, bulló, bolboreta… 

Era un mundo onde vivía unha lingua que non existía 
no resto da miña vida; os meus pais tamén a falaban entre 
eles pero non comigo e no colexio, desde logo, non nos 
ensinaban nela “nada de nada”. Mesmo lles chamabamos 
“paletos” aos rapaces que a falaban. 

Funme facendo máis grande sen darlle importancia a 
estes temas, preocupada por asuntos de adolescentes: 
música, mozos, futuro?... Nalgún momento, faláronme de 
libros e autores que descoñecía: Celso Emilio, Méndez 
Ferrín, Manuel Rivas (sería demasiado longo o etcétera), 
e volvín a entrar no mundo máxico das palabras da miña 
avoa, mesmo lle lin a ela versos de Rosalía, ante os ollos 
asombrados dunha muller que “nunca escoitara cousas 
tan fermosas en galego”. 

A miña entrada nese  “País das Marabillas” deixoume 
instalada alí, porque xa non quixen saír da casa das 
palabras máxicas que, en realidade, era a miña propia 
casa. Claro que eu, ao contrario da avoa, podo escribir e 
ler en galego, podo falárllelo aos meus alumnos e 
alumnas, podo contar a historia da miña lingua con 
liberdade e utilizala na vida social e, quero que os meus 
fillos medren na nosa lingua sen atrancos e sen retrousos 
e que, desde ela, cheguen ata onde as súas posibilidades e 
o mundo que lles toque vivir llelo permitan; porque a 
lingua dos meus avós é unha lingua con pasado pero será 
tamén unha lingua con futuro xa que os galegos non 
deixaremos de selo, nin de vivir “en Galego”. 

 

Paz Fernández 
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A LINGUA GALEGA  POLO ALUMNADO  DE  4º 
 

Aquí en Galicia, cada día que pasa son menos as persoas que falan a lingua propia desta 
terra, que é o galego. Dende hai moitos anos o galego está en perigo, xa que moita xente que 
antes o empregaba como primeira lingua, agora estao apartando e falando outra lingua, como é o 
castelán na maioría dos casos. 

Eu só pretendo facerlle entender a todas aquelas persoas que se consideran galegas, que falen 
galego e que esixan a educación en galego para os seus fillos, porque de non facer isto o galego 
desaparecerá, e entón chegará o momento no que nos preguntemos, que é o que representa 
Galicia?; e xa non poderemos dicir que é o galego esa “cousa” que representou a Galicia sempre. 

Non hai moito tempo creouse unha lei que dicía que en todos os centros educativos de 
Galicia, como mínimo, había que impartir o 50% das materias na lingua propia desta terra, en 
galego. Pero agora esta lei xa non existe, entón temos que facer todo posible por aprobar esta e 
outras moitas leis que farán que o galego se volva falar en Galicia, e nunca pase á historia desta 
comunidade. 

Fabio Vázquez López. 4º B 
 
 

A lingua galega, na actualidade, está en desvantaxe fronte ao castelán por mor da sociedade 
que, dende tempos atrás asociaba o galego como a lingua dos “paletos” e dos que xamais 
chegarían a ser algo na vida. 

Hoxe en día non é así, xa que está demostrado que se pode ser moi culto e estar nun alto 
estatus e falar galego. Aínda que ás veces a min, e supoño que a máis xente, dependendo do 
ambiente e da situación, aínda perdura o pensamento de inferioridade. 

A xuventude, sobre todo nas cidades, non fala galego, penso que simplemente por vergonza 
ou tamén por culpa dos pais que viron o galego como un atraso na súa educación. Pero no rural e 
nos concellos pequenos creo que os rapaces e rapazas estamos bastante concienciados de que o 
galego é unha lingua moi fermosa e que está a sufrir unha inxustiza considerable. 

Temos que apoiar o uso do galego para que non se perda a lingua que falaban os nosos avós 
e antepasados, tamén por nós, por ter unha lingua propia do pobo galego, tamén porque nun 
tempo foi a lingua máis usada en toda a literatura peninsular, onde un antigo rei de Castela, 
Afonso X o “sabio” chegou a escribir as cantigas medievais. 

Témonos que concienciar de que o galego é unha lingua de prestixio e que a temos que falar 
para enriquecernos e lograr ter unha completa normalización lingüística. 

Xosé Eiré Piñeiro. 4º B 
 
 

O galego ocupa unha parte moi importante na miña vida. É o idioma no cal eu me 
desenvolvo. O galego paréceme un idioma moi bonito e estou vendo que como sigamos a este 
ritmo ímolo perder moi rápido xa que non hai diarios en galego, non hai cadeas de televisión en 
galego... ademais, se estamos falando cunha persoa de fala castelá, por que cambiamos de 
idioma e lle falamos castelán? Por que non pode ela cambiar de idioma? 

 Normalmente a xente que fala galego séntese inferior á xente que fala castelán. Non sempre 
pasa isto, pero cando ocorre, as persoas galegas séntense avergonzadas e cambian de idioma. Eu 
non son desas persoas, eu nacín falando galego e crecín falando galego, por esta razón non me 
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avergonzo de falar este idioma tan bonito. Vexo que dentro de pouco vai haber moi pouca xente 
faladora da lingua galega e isto preocúpame, pero o máximo que podo facer eu é seguir falando 
galego. 

Rays Fernández. 4º B 
 
 
 
 

Vivimos nunha comunidade bilingüe, é dicir, que se falan dúas linguas, galego e castelán. 
Hoxe en día pódese pensar que maioritariamente se fala galego, pero as últimas enquisas dinnos 
que a xente nova non utiliza esta lingua, sobre todo nas cidades. 

As últimas eleccións deron como gañador ao PP que no seu programa electoral establecía 
que todos nos puidésemos comunicar na lingua que quixésemos, indistintamente en galego ou 
castelán, sen defender prioritariamente a nosa lingua nai, coa que nos criamos case todos. É 
máis, pretenden desfacer o decreto que dicía que máis dun 50% da materias debían impartirse en 
galego. 

Por iso, nestas circunstancias é probable que os nosos futuros estudantes non saiban 
desenvolverse correctamente en lingua galega. Polo tanto, o buscado bilingüismo convértese nun 
monolingüismo. 

 
Moisés Francisco López. 4º B 
 
    

    

    

As últimas noticias sobre a lingua aparecidas nos xornais espertaron a miña atención, non só 
polo tema que abordan, senón tamén polas cifras que achegan, xa que son moi alarmantes para 
as persoas que falamos galego e que o queremos protexer para que non desapareza, como outras 
moitas linguas. Se isto ocorrese non só perderiamos a lingua que falamos habitualmente, senón 
tamén unha cultura que chegou até os nosos días grazas a numerosas persoas, que a pesar das 
condicións sociais e políticas da época o defenderon. 

Rosalía, Pondal, Curros… conseguiron facer poesía cunha lingua a que, na súa época, 
consideraban ruda e de pailáns. Co seu traballo amosáronlle a Castela que esta lingua servía para 
ser empregada en calquera ámbito. Pero non só os escritores foron importantes para o 
mantemento da nosa lingua; numerosos labregos e traballadores, dunha Galicia rural, durante os 
Séculos Escuros e o franquismo, continuaron utilizando a nosa lingua, o que permitiu que non 
quedase esquecida no tempo; xa que para unha lingua o máis importante é que dispoña de 
falantes, cousa que está perdendo o galego paulatinamente. 

Na historia do galego, numerosas persoas perderon a vida por defendelo, por exemplo Ánxel 
Casal (entre moitos outros), ós que non lles agradecemos nada o seu labor. 

Quizais os datos estatísticos das recentes noticias non sexan moi exactos, pero eu penso que 
se aproximan bastante á realidade, xa que “TODOS” observamos que o galego sofre unha 
situación de diglosia, polo que a lingua que se nos impón en moitos ámbitos é o castelán. 

A maior parte das películas, libros, prensa… que chegan ás nosas mans, están en castelán, 
polo que a mencionada lingua nunca vai desaparecer da nosa sociedade; porén a penas podemos 
gozar dun xornal escrito integramente en galego, ou dunha película no cine nesta lingua. 
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Nas noticias tamén se fai referencia a que o galego está perdendo falantes fronte ó castelán 
na maior parte das cidades galegas. Isto pode observarse con facilidade facendo unha viaxe a 
calquera das principais cidades galegas. Por exemplo, en Vigo, a penas escoitamos a persoas 
galego falantes, nin o persoal de conserxería da facultade de filoloxía desta cidade; en Ferrol, 
pedín unha auga nun bar, e o camareiro díxome: “¿un agua, no?”, ó que lle respondín: “si, unha 
auga, por favor”; conversas semellantes é doado atopalas cando unha persoa galego falante pide 
algo na súa propia lingua e lle responden noutra, aínda que comprendan o que está dicindo. Isto 
ocorreulle a meu irmán na Coruña, onde pediu un xeado nunha cafetería e a camareira 
comezouse a rir del. Dixo que era galega, pero que nunca falaba nesta lingua e que facía 
MOITOS ANOS que non escoitaba falar a un neno en galego. Ademais engadiu “me parece muy 
gracioso escuchar a un niño hablando gallego”. Estas cidades parece que non están dentro de 
Galicia porque se falas na túa lingua, a lingua da túa comunidade, pareces un estraño na túa 
propia terra. 

Isto quizais se deba a que as persoas das cidades SEMPRE pensaron que o castelán é un 
idioma máis fino que o galego, como amosa Pondal no seguinte poema: 

 
FALADE GALEGO 
 
Miniñas da Cruña 
d’amabre despejo 
de falas graciosas 
e pasos ligeiros,  
deixá de Castilla 
os duros acentos: 
falade miniñas,  
falade gallego. […] 

 
 

Pero tamén pode ser debido ó aumento de emigrantes que se instalan na nosa comunidade, ó 
falecemento de moitas persoas maiores, que nunca traizoaban a súa lingua ou simplemente á 
deixadez da poboación en non empregar a súa lingua. 

Eu creo, que agora que as persoas temos liberdade para comunicarnos na nosa propia lingua, 
sen que ninguén nolo impida; non debemos deixala morrer, xa que ninguén máis que os seus 
propios falantes lle poden axudar. 

Isto xa o poñía de manifesto Lamas Carbajal no seguinte poema: 

 
 

Teñen os pobos a gala 
no seu lenguaxe falar; 
fálase chino na China,  
portugués en Portugal, 
catalán en Cataluña 
e na Alemania, alemán; 
sóio ós galegos de agora 
hasta vergonza lles dá 
falar a melosa e dóce 
fala que falan seus pais. 

 
Tania Vázquez García. 4º B 
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A lingua galega na Idade Media era a máis importante do país e todos os trobadores e 
xograres cantaban e escribían en galego, xa que era considerada a mellor lingua para expresar 
sentimentos. Co paso dos anos o reino de Castela comezou a conquistar e a súa lingua impúxose 
reprimindo ás outras. Esta situación repetiuse en varias ocasións, a máis recente na Guerra Civil.  

A nosa lingua conseguiu saír  “a flote” grazas a ilustres que decidiron opoñerse á represión e 
comezar a loitar pola súa lingua e pola súa terra, como Rosalía de Castro, Curros Enríquez e 
Eduardo Pondal; e máis tarde persoeiros como Castelao, todo un símbolo para a nosa literatura. 
Grazas a estes persoeiros hoxe en día temos a Real Academia Galega e podemos falar o idioma 
que levamos oíndo dende que eramos cativos tanto na casa, como na rúa, como en ámbitos 
oficiais e temos a posibilidade de aprender na escola a gramática, o noso peculiar vocabulario e 
o patrimonio que os nosos antecesores nos deixaron en herdanza. Por iso, falando en termos de 
rigorosa actualidade non entendo á xente que non quere que os seus fillos aprendan galego na 
escola, só porque se criaron en 
castelán. Na miña opinión 
debería ser ó revés, se alguén 
se criou  en castelán, daquela, 
que aprenda galego, e se só 
sabes galego, aprende castelán. 
Se temos a sorte de poder falar 
dúas linguas dende cativos, 
deberiamos aproveitala e non 
darlle as costas a ningunha por 
razóns fóra de lugar na nosa 
época, xa que ningunha lingua 
é superior ou inferior, só 
forman parte do noso fardel de 
coñecemento. 

 
Ana Lage Cagide. 4º A 
 

 

 

A situación actual da lingua galega é crítica. Despois de vivir durante séculos na 
clandestinidade loitando para que non mórrese, agora que se pode falar sen medo ás represalias, 
estase deixando a un lado. Se a situación segue así o seu futuro é desaparecer. O seu destino está 
na xuventude que, aínda que a súa lingua materna sexa a galega, pouco a pouco, por amizades ou 
ó chegar á universidade, cambian o galego polo castelán. Outro factor que inflúe neste cambio é 
o traballo. Or exemplo, algunhas persoas trasládanse a outras zonas, fan a súa vida e nesa familia 
pérdese o galego. 

A xente que fala galego, polo xeral, son as anciás que viviron sen poder falalo en público e 
agora, aínda que non o estudaron, esfórzanse por mantelo vivo. Hai xente que cre que esta lingua 
é vulgar e só falada por campesiños, cren que é inferior ás outras e por iso non a utilizan. 
Afortunadamente a lingua galega contou con valentes escritores que puxeron a súa vida en 
perigo para defender o galego e actualmente forma parte da historia do país onde esperemos que 
perdure. 

 
Soraya Vázquez Saá. 4º A 
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OO  CCOONNSSEELLLLOO  EE  OO  PPAARRLLAAMMEENNTTOO  EEUURROOPPEEOOSS  
TTAAMMÉÉNN  DDEEFFEENNDDEENN  OO  EENNSSIINNOO  EENN  GGAALLEEGGOO  

 
O último informe do Consello de Europa sobre a aplicación en 

Galicia da Carta europea das linguas minoritarias recomenda un modelo 
de ensino baseado na “inmersión total”. 

No informe conclúese que o Plan Xeral de Normalización non deu 
os resultados agardados e que o número de alumnos escolarizados en 

galego é moi baixo. Defende o modelo das galescolas creado na pasada lexislatura e considera 
que se deberían promover outros programas semellantes nos que mo galego sexa a lingua 
vehicular en todas as materias e etapas. 

Tamén se constata a exclusión do galego en numerosos ámbitos da vida social como a 
xustiza, os medios de comunicación ou a empresa privada e recoñece o acoso que sofren moitos 
traballadores por falar galego, tal e como vén denunciando a Mesa pola Normalización 
Lingüística tras recibir numerosas queixas de cidadáns discriminados por falar o seu idioma. 

 Máis recentemente, outra institución europea, o Parlamento, rexeitou unha iniciativa do 
Grupo Popular Europeo, presentada na Comisión de Cultura, que pretendía dar aos país o 
potestade de elixir a lingua na que os seus fillos debían ser escolarizados en estados como o 
español nos que coexisten varios idiomas oficiais. A eurocámara aprobou unha resolución 
totalmente distinta na que se destaca a importancia de salvagardar o multilingüismo, e a 
diversidade lingüística na Unión Europea, incluíndo as linguas minoritarias. 

A resolución foi aprobada con 335 votos a favor, 279 en contra e 69 abstencións. 

 

 
Aí vos van cousas interesantes sobre a lingua...  
 
Ben falado!  é un microespazo de cinco minutos diarios dedicados á lingua galega presentado 
por Xesús Ferro Ruibal, filólogo, latinista e académico. De luns a venres na TVG ás 15.25. Os 
programas están colgados na páxina da CRTVG:  
http://www.crtvg.es/TVG/acarta.asp?prog=456 

Recomendámosche tamén estes outros: 

O Cazador de palabras , divulgativo que trata de transmitir a emoción das palabras, o seu lado 
entretido e curioso e os aspectos máis divertidos da lingua.  

Doa a Doa  é unha serie que quere achegarlle ao público as historias dos nosos avós dun xeito 
ameno, e para recordar as vellas tradicións.  

Historias de Galicia, produción que ten por obxecto divulgar os feitos que configuraron ao 
longo dos séculos a realidade material, económica, política, social e cultural do país. 

Terras de Acolá. Serie documental que nos achega ao mundo da lingua portuguesa.  

 

 

 



 9 

Educación pon en marcha a consulta do bilingüismo á  carta 

Acabamos de recibir na casa un cuestionario, no máis rigoroso estilo bilingüe, con catro 
preguntas concretas. Basicamente, Educación pregunta en que lingua queren os pais que 
se impartan as materias troncais, o idioma que prefiren nos libros de texto, en que lingua 
prefiren os exames e se están a prol de aumentar o número de materias impartidas en 
inglés. No caso dos alumnos máis pequenos, a Xunta fai unha pregunta sobre cal é o 
idioma materno dos rapaces. 

En total, 330 mil pais recibirán. O conselleiro, Xesús Vázquez, subliñou que o 
cuestionario é “o punto de partida” para derrogar o decreto aprobado polo bipartito e que 
establecía que, como mínimo, o 50% das materias serían impartidas na lingua do país. 
Vázquez toma o cuestionario como unha especia de referendo xa que considera que 
servirá para “superar a conflitividade xerada”.  

 
Ten algunha fiabilidade a enquisa? 

Son numerosos os expertos, sobre todo do ámbito da sociolingüística, que puxeron en 
dúbida a rigorosidade dunha consulta deste tipo. Primeiro pola situación diglósica que se 
vive no país e que indubidabelmente beneficia a supremacía do castelán e segundo polo 
feito de que os pais poidan opinar sobre esta cuestión en concreto e non por moitas outras 
que teñen que ver coa escolarización dos seus fillos como se se lles debe explicar a teoría 
da evolución de Darwin ou da teoría da creación ou se deben aprender a facer ecuacións 
de segundo grao ou raíces cadradas. As cuestións pedagóxicas deben estar en mans dos 
pedagogos e pedagogas e as lingüísticas en mans dos filólogos e filólogas 

Falta saber o número de pais que van responder a esta enquisa. A priori, na propia 
consellaría pensan que os máis implicados van ser os pais que máis a prol ou en contra 
están da normalización lingüística. Tamén son moitas as graves dúbidas que hai enriba da 
mesa: Como se garante que non haxa posibilidade de manipulación dos resultados da 
enquisa? Polo de agora, nin o propio conselleiro é quen de explicalo. 

A caixa de Pandora 

Parece que na Consellaría de Educación se valorou a posibilidade de establecer a 
obrigatoriedade de dúas materias en galego (Sociais e Lingua) e outras dúas en castelán 
(Matemáticas e Castelán). A partir de aí, cada centro, por medio dos seus consellos 
escolares, tería unha marxe de decisión. 

Mais hai quen opina que un dos principais problemas radica no propio goberno da Xunta. 
As posturas, contra o que poida semellar, non son unánimes. Galicia Bilingüe e 
dirixentes conservadores da área de Vigo son os que máis presión están a facer para que 
se lles dea unha ampla marxe de manobra aos pais. Porén, dentro do partido tamén hai 
voces que consideran que o Goberno está “abrindo unha caixa de Pandora” que pode 
volvérselle en contra. Este sector apostaba por unha volta ao decreto Fraga, algo que xa 
quedou descartado pola consellaría. 

FONTE: vieiros.com 



 10 

O RÉXIME SEÑORIAL EN CHANTADA NO SÉCULO XVIII 
 

Os alumnos e alumnas de 2º de bacharelato fixeron un traballo sobre o réxime señorial no 
século XVIII nas parroquias que, hoxe en día, forman o concello de Chantada. Pretendiamos 
estudar a sociedade do Antigo Réxime, os grupos sociais dominantes da economía na Galicia 
moderna. Buscamos a información xeral en libros e enciclopedias e, logo, en internet onde está 
publicado o Catastro de Ensinada que nos serviría de base para coñecer os datos concretos 
referidos a Chantada. 

O réxime señorial ten a súa orixe na Idade Media, cando os reis cedían o goberno dun 
territorio (non a propiedade da terra) a nobres, laicos ou eclesiásticos en pago polos servizos 
prestados ou méritos adquiridos. Ser señor dun territorio significaba exercer dereitos xurídicos e 
políticos propios do Estado como o de cobrar de impostos, impartir xustiza, elixir cargos 
públicos e conceder toda clase de autorizacións. Estamos a falar do señorío “xurisdicional” para 
distinguilo do “territorial” que é o que se exerce sobre as terras das que o señor é propietario. 

Nesta época a maior parte de reino de Galicia era de señorío nobiliario. As institucións 
eclesiásticas (arcebispo de Santiago, bispos e mosteiros) e os grandes nobres laicos (condes, 
duques, marqueses) gobernaban o 90% do territorio quedando menos do 10% para o rei (señorío 
de reguengo). No caso de Chantada sucedía algo parecido aínda que aquí nin sequera existían 
terras de reguengo, todos os seus habitantes dependían dos nobres. Por enriba de todos eles 
destaca a Marquesa de Astorga que vivía en Madrid (“na corte de Madrid”) e recibe o tratamento 
de Excelentísima Señora polo seu título.  

Hoxe publicamos unha parte do traballo que agardamos ampliar en cursos vindeiros.  

 
Señores xurisdicionais das parroquias de Chantada: 

 
1) Nobres laicos: 

- Excelentísima Señora Marquesa de Astorga (residente en Madrid): Adá, 
Monte, Arcos, Argozón, Requeixo, Mato, Mariz, Viana, A Grade, Esmeriz, 
Bermún, Fornas, Pesqueiras, San Fiz, Chantada, San Xurxo de Asma e 
Vilaúxe. Tamén era señora dunha parte de Muradelle, Líncora, Nogueira e 
Sabadelle. 

- Conde de Montezuma (residente en Madrid): Santa Cruz de Viana e unha 
parte de Muradelle. 

- Don Pedro Duque de Estrada e Conde de la Vega: Pedrafita e A Veiga. 
- Excelentísimo Señor Conde de Maceda: Laxe. 
- Excelentísima Señora Marquesa de Parga: unha parte de A Sariña. 
- Don Juan Xavier Arias (residente en Nogueira): unha parte de A Sariña. 
- Dona María Josefa de Lemos (vive en Santiago): parte de Sabadelle. 
- Dona Benita Francisca Taboada y Ulloa (reside en Santiago): Merlán. 
- Don Diego Somoza: Brigos e Camporramiro. 

 
2) Eclesiásticos: 

- Priorado de San Salvador de Asma (anexo ao Real Mosteiro beneditino de 
San Diego de Valladolid): Pereira, Belesar, San Salvador de Asma, Santiago 
da Riba, Mouricios e parte das parroquias de Líncora e Nogueira. 

- Real Mosteiro de Santa María de Oseira: Esmoriz e Santa Uxía. 
- Cabido de Lugo: unha parte de A Sariña. 



 11 

 
 

               Marquesa de Astorga 

               Conde de Montezuma 

               Don Pedro Duque de Estrada 

               Conde de Maceda 

               Marquesa de Parga 

               Don Juan Xavier Arias 

               Dona María Josefa de Lemos  

               Dona Benita Francisca Taboada y Ulloa 

               Don Diego Somoza 

               Priorado de San Salvador de Asma 

               Real Mosteiro de Santa María de Oseira 

               Cabido de Lugo 
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ALGUNHAS ACTIVIDADES REALIZADAS  DURANTE O CURSO 
 
 

Visita de 1º da ESO ao Ecomuseo de Arxeriz  

    
 
 

Obradoiro de cociña no que participaron nais, profesorado e alumnado de 1º de BAC 

  
 
 
Xornadas de xogos populares 

  



 13 

Correlingua 2009 en Monforte co alumnado de 4º da ESO 

 

  

Día Mundial do Medio Ambiente, concerto do alumnado na carballeira 
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Semana da Terra e do Libro 
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“A LINGUA GALEGA, DOS VELLOS PREXUÍZOS Á ACTUALIDAD E” 
 

Andrés Gómez Chao 
 

O pasado luns, 11 de maio, convidado polo ENDL do 
IES, o responsábel da “Mesa” na comarca de Lemos impartiu 
unha charla no Salón de Actos do centro destinada ao 
alumnado de 1º e 2º de BAC e ao profesorado que desexase 
asistir a este acto. 

Andrés Gómez Chao naceu na Coruña, onde morou ata 
comezar os estudos universitarios de Medicina en Santiago. 
Na actualidade exerce como médico especialista en medicina 
interna no hospital Santa María Nai do complexo hospitalario 
de Ourense. 

Deportista e coñecedor de varios idiomas foi convidado 
ao noso centro polo seu compromiso coa lingua galega. O relatorio comezou cun pequeno 
discurso introdutorio, no que explicou en que consistía a “Mesa Pola Normalización Lingüística” 
e as principais actividades que esta desenvolve. 

A continuación expuxo unha presentación en Power Point na que revisamos a lexislación 
que, sobre a lingua, se vén exercendo desde finais dos anos setenta ata actualidade, para acabar 
manifestando o seu apoio persoal e da Mesa á continuidade da vixencia do Decreto 124/2007 
sobre o uso da lingua galega no ensino. 

Na exposición puxéronse exemplos de pervivencia da diglosia e dos vellos prexuízos 
lingüísticos, que desgrazadamente perduran na nosa sociedade; entre eles estaba o caso dun 
aspirante a un posto de traballo empresarial, en Vigo, que, a pesar de dominar cinco idiomas e 
reunir todos os requisitos esixidos, non foi escollido por realizar a entrevista en galego; o 
argumento da empresa foi “ ¿y si se le escapa algo en gallego?”. Outro caso foi o da caixeira dun 
centro comercial na Coruña, a quen por falar en galego o seu xefe lle dixo ”¡burra!, no hables 
lenguas menores”. 

O relatorio continuou cunha revisión dos usos lingüísticos na nosa sociedade que demostrou 
a presenza maioritaria do castelán: nos medios de comunicación (tv, prensa, radio, internet...), 
nas visitas a centros hospitalarios, farmacias, xulgados, grandes empresas... 

A continuación tivo lugar a lectura do Decreto pola Lingua Galega, elaborado pola Mesa e os 
principais persoeiros asinantes e, finalmente, Gómez Chao leu un fermoso poema de Manuel 
María dedicado á lingua, co que se pechou o acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na páxina web da MESA (www.amesanl.org) podes consultar e apoiar o Manifesto 
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O   g a l e g o   n a s   n o v a s   t e c n o l o x í a s  
 

Paquetes ofimáticos 
 

O paquete en galego para Microsoft Office 2003 e 2007 ofrece unha 
interface de usuario en galego para os seus programas Word, Outlook, 
PowerPoint e Excel. Tamén o paquete de interface do Windows XP e  Vista. 
Todo en http://www.microsoft.es/gal 

OpenOffice é un conxunto de aplicacións de oficina que están dispoñibles 
na rede de xeito gratuíto (software libre) e que conta con procesador de 
texto, folla de cálculo, deseño gráfico, presentacións, base de datos, editor 
visual de páxinas web... Ten todas os programas máis usados e dispoñible 
para todas as plataformas. http://gl.openoffice.org/ 

 

Sistemas operativos 

Programas libres para GNU/Linux en galego: os que habitualmente usen o 
Linux, poden baixar moitos programas en galego, como o procesador de 
textos Abiword, o cliente de mensaxería, configurar o Emule, un xerador 
de fotos, o cliente FTP e moitas outras aplicacións. 

 

Trisquel GNU/Linux: é un sistema operativo de ámbito xeral, 100% libre e 
en galego.  Inclúe un conxunto de aplicacións: ofimática, ocio, empresa, 
multimedia, educación... Con versións doméstica e para as empresas. 
http://trisquel.uvigo.es 

 

Galinux: é un sistema operativo completo en galego. Á súa vez é unha 
adaptación de araOs, metapaquete desenvolvido por Mancomún que usa 
como base a distribución de Linux Ubuntu e conta tamén con aplicacións 
de código aberto en galego. http://galinux.mancomun.org 

 

Software libre 

Recursos de software libre en galego, no portal Mancomún, da Consellería 
de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. http://mancomun.org 

 

Navegador web: Firefox é un navegador web gratuíto, multiplataforma e 
de código aberto. Está desenvolvido por unha entidade sen ánimo de lucro 
e por moitos voluntarios. http://gl.www.mozilla.com 

 

GIMP: é un programa de edición de imaxes, unha ferramenta para traballar 
con imaxes que se convertiu nunha alternativa ao Photoshop. 

 

MuseScore: ferramenta que permite facer de xeito doado a edición dunha 
partitura. Ten un secuenciador integrado para a reprodución inmediata da 
partitura e tamén un sintetizador de software. 

 

Wordpress é un sistema xestor de contidos enfocado á creación de 
blogues. Facilita a publicación de contidos en internet sen a necesidade de 
ter coñecementos de deseño web. 

 

www.blogaliza.org é un sinxelo sistema de aloxamento de blogues, con 
moitísimos estilos configurables, widgets, podcasting, publicación en 
Chuza! cun só click, número ilimitado de usuarios e blogues.  
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Tradutores e correctores de galego na Rede 

http://opentrad.imaxin.com: sistema de tradución automática en código 
aberto  de uso gratuíto. Permite a tradución bidireccional castelán-galego e 
galego-portugués e galego-inglés. Tamén fai traducións castelán-catalán e 
castelán-éuscaro. 

 

www.traducíndote.com: mellora sobre Opentrad desenvolvido por un alumno 
do instituto de educación secundaria Chan do Monte de Mogor, en Marín, de 
software libre.  O programa permite traducir documentos OpenOffice en 
varias linguas.  

ESGL: O Centro Ramón Piñeiro desenvolveu unha ferramenta de tradución 
automática castelán-galego, francés-galego e catalán-galego que utiliza 
técnicas de enxeñaría complexas para permitir a consideración da totalidade 
da oración no proceso de tradución: http://www.xunta.es/tradutor 

 

http://sli.uvigo.es/corrector/: corrector ortográfico en liña da Uni de Vigo. 
 

 
Varios 

En http://antonvicente.es/ poderás atopar moitísimas ferramentas para a aula 
que podes utilizar gratuitamente e que teñen en común a posibilidade de 
usalas en e para o galego. 

Facebook permite que configures a páxina en galego. Indo a configuración e 
despois a idioma, pódese escoller o galego, aínda que de momento está en 
fase beta, polo que aínda ten algúns erros na tradución.   

O sintetizador de voz COTOVÍA permite a conversión dun texto escrito nunha 
cadea oral, de xeito que a transferencia texto-fala poida facerse cun nivel de 
calidade aceptable. http://www.gts.tsc.uvigo.es/cotovia 

Podgalego.org: sitio onde se poden atopar os podcasts galegos (arquivos de 
audio que poden baixarse da rede, para posteriormente escoitalos no PC ou no 
reprodutor de MP3). 

 

www.oteumobilengalego.com: portal creado para que os usuarios e as usuarias poidan acceder a todos 
os recursos dispoñibles na nosa lingua para os seus terminais de telefonía e a toda a información sobre 
as compañías que lles ofrecen aos seus clientes produtos ou servizos en galego. Podes coñecer os 
terminais que hai actualmente no mercado coa opción do galego e mediante que operadoras 
conseguilos. Tes ademais a posibilidade de actualizar o teu móbil a través das descargas dispoñibles en 
"Galeguiza o teu móbil".   

A empresa galega Blu:Sens, por exemplo, inclúen en boa parte dos seus modelos os menús en galego 
(se ben aínda non distribúen as instrucións ou a información en liña en galego). Desde a firma galega 
sinalan que teñen configurado en galego os modelos de MP3 P15 e P16, xunto cos de MP4 1017, 1018, 
1027 e 1028. Ademais, explican que "actualmente existen algunhas actualizacións de firmware que 
permiten incorporar o menú galego a modelos que non o traen de serie". 

 

Infórmate, en galego, das novidades tecnolóxicas 

www.codigocero.com: publicación en galego na rede sobre novas tecnoloxías.  
www.trebellos.org: weblog colectivo no cal se trata a actualidade dos gadgets e dos artiluxios máis 
novidosos e curiosos que saen ao mercado. 
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PROXECTO DE RECOLLIDA  DE MICROTOPONIMIA DO IES LAMA  
DAS QUENDAS EN CHANTADA  E CONCELLOS  LIMÍTROFES 

Os nomes dos lugares, sobre 
todo de lugares pequenos –fincas, 
leiras, camiños, outeiros, fontes, 
pedras, árbores, casas, etc.– que 
non teñen presenza nos mapas nin 
nos carteis das estradas, tamén 
forman parte da nosa cultura, do 
noso patrimonio –aínda que 
inmaterial– e está en perigo de 
extinción cando desaparezan as 

persoas maiores que os coñecen e 
os usan. Por iso pensamos que 
convén recollelos, estudalos, 
conservalos, respectalos e 
trasmitilos como calquera 
monumento ou espazo natural e 
que as parcelarias ou a memoria 
non nos priven desa riqueza que no 
noso país é máis abondosa que en 
calquera outra parte do mundo. 

Propoñémosvos participar na 
recollida destes nomes e así 
compartir a sabedoría da xente do 
voso contorno con toda a 
comunidade. O proceso constará 
de dúas fases, primeiro a recollida 
dos nomes e datos nunha ficha 
normalizada xuntando a situación 
destes nomes nun mapa.  

 

 

 

Na segunda fase intentaremos explicar o significado e orixe deses topónimos e 
clasificármolos segundo se refiran a nomes de: 

• persoa (antrotopónimos): Rosende, Mariz, Gontestriz, Fragonde... 
• plantas (fitotopónimos): Ervedeiro, Liñar, Os Carrabouxelos, Sebevella, Canizo... 
• animais (zootopónimos): Regato das Andoriñas, Golpe, Carneiro, Muíño dos Corvos... 
• auga (hidrotopónimos): A Regueira, A Mina, Surrego, Puza, Gurgullón... 
• relevo: (orotopónimos): Covas, Picoto, A Chaira, Outeiro, Chao, Penedo... 
• relixión (haxiotopónimos): San Fiz, Igrexa, Os Abades, Casa do Sancristán... 
• terreos e cultivos: Leira, Zarras, Naveira, Chousa, Rabelo, Prado, Seara... 
• construcións: Muíño, Cruceiro, Peto, Casares, Lavadoiro, Pontepedriña... 

 

Podes ler as instrucións en http://fendetestas.blogaliza.org/microtoponimia/ 
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Aquí tedes unha mínima mostra do recollido por alumnado de 1º da ESO e de 2º de BAC 
 
CARBALLEDO 
 
Parroquia de Cartelos; lugar de Trasar de Carballo: 
Fonte da Regaña, O Lavadoiro do Cambote, O Lavadoiro do Grabiel, Monte do Forca, A Finca de 
Portocales, A Finca dos Purreiros, O Outeiro, A Finca de Ferradás, A Canella da Lama de Baixo, O 
Loureiro da Fonte, O Peto de Trasar, O Picho de Trasar, As Penedas da Porreira, A Peneda de Paromias, 
O Camiño de Tras das Airas, O Forno de Trasar, O Forno da Casa de Baixo, A Aira do Curbeirés, A Praza 
do Liño, O Hórreo do Cambote, A Forxa do Ferreiro, O Cárcere de Trasar, A Cantina do tío Pancho, A 
Casa do Arrieiro, O Chouso de Xeno. 
 
Parroquia de Beascós; lugar de Saramagal: 
O Alto, A Rigueira, O Chouso, Covas, O Chao. 
 
Parroquia de Beascós; lugar do Porto: 
Zarrada da Presa, Monte dos Predouzos, Trasdaspenas, Carboeira, Leira do Quilcabo, Naveira de 
Transmontes, Cardieiras, O Chouso do Porto, Camiño Real das Panadeiras, Zarra nova, A Rigueira, Os 
Pedrosos de Riba, O Prado da Abaixo, A Xungueira, O Souto, Naveira da Abaixo, O Lameiro, A Rigueira 
de Lamas, Leira de Ceás, Leira Redonda, Leira do Marco, Naveira da Leira, Monte Novo, A Tapada, As 
Cabeceiras, Mina da auga da Casa de Lamas. 
 
Parroquia de San Salvador; lugar de Besteiriños: 
A Naveira do Rego, Monte do Outeiro, Aira, A Casa dos Jacintos, A Laxa, Forno da Laxa, Naveira do 
Redondo, Naveira do Carrizo. 
 
Parroquia de Vilaquinte; lugar da Torre: 
Aira, Casa do Sancristán, A Horta do Abeledo, A casa do Peago, A Corte do Porto, A Leira do Porto, A 
Palleira, Tras da Palleira, A Leira do Carrizo, O Souto do Tombo, O Ringo Rangos, A Zarra das 
Carballizas, A Leira do Galgo. 
 

CHANTADA 
 
Parroquia de Bermún; lugar da Agra: 
A Leira dos Cabirtos, As Tanxugueiras, A Cubela, Barreiros, A Fonte da Xesta, A Calexa, A Leira do 
Cibrao, O Regato do Porto de Agra, O Muíño de Fente, O Gandarón, As Lamas da Trapela, A Forca, O 
Campo das Pipas, A Casa do Laxeiro, A Leira do Calexo, As Naveiras, O Cruceiro de FurcoA Casa de 
Corzo, A Casa de Fornellao, A Casa do Ferreiro, O Muíño de Abelairas. 
 
Parroquia de Fornas; lugar de Ansoar: 
Pireiro Agro, Trasdashortas, O Liñar, O Toxal, O Souto, A Chousa, Fornas, Os Quintos, A Rigueira 
Seara, Perlada, Lameiro Longo, Monte Mirio. 
 
Parroquia de Muradelle; lugar de Paderne: 
A Pena, Prado da Casa, O Picho, Alemparte, Prado do Zapateiro, O Carril, Sanceda, Os Billos, 
Tramotorto, O Castro da Riba, O Castro da Baixo, A Lagoa, Chousa da Lebre, O Prado de Boan, Rairiz, O 
Ladredo, Rego, Campo Leirón, Sanamara, Cabado, A Lama das Congas, Penso, Coto do Muíño, A 
Regueiro, Pedraguda, Monte Grande, Chousa Redonda, Monte Calvo. 
 
Parroquia de Pesqueiras: 
A Airoá, Paradela, O Salto, A Pousada, Coto, Devesa do Pacio, O Regato do Facheiro, O Campelo, O 
Bacelo, Lagares, O Regato das Anduriñas, Cornedo, A Devesiña, Lamabairo, Vidal, Requeixo, A 
Nogueira, A Chabola, O Outeiro, Soilán, Sa, Carracedo, A Fervenza, A Gandarela. 
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ROTEIROS  POLA  COMARCA  
 

  
Agradecementos a todo o alumnado de 1º de Bacharelato que participou no deseño de roteiros 
interpretativos, polo interese e o traballo realizado. Tamén as compañeiras/os do Grupo de Traballo 
interdisciplinar “O valor educativo dos roteiros intepretativos”  no marco na Axenda 21 Escolar do IES. 

 
 

ROTEIRO MOREDA - SAN PEDRO (Concello de Taboada) 
 

1. Percorrido: Casa da Torre e Igrexa de Moreda; Milenario carballo de Ramos de 
Taboada; Capela de San Roque e campo de cruces de pedra; Pazo dos Condes de San 
Pedro de Bembibre; Fonte dos Mouros; Igrexa de San Pedro; Muíño de San Pedro. 
 
2. Lonxitude aproximada e dificultade:  5 Kms. Dificultade baixa. 
 
3. Tempo estimado de duración: camiñando, unhas 3 horas contando as paradas. 
 
4. Descrición xeral do itinerario. Todo o percorrido ten lugar no concello de Taboada. 
Comezamos na parroquia de Moreda, pasando pola propia vila de Taboada e, finalmente, a 
través duns camiños chegamos á parroquia de San Pedro. 
 
 
5. Descrición das paradas: 
 

Parada 1: Casa da Torre e igrexa de Moreda 
O edificio consta de dous corpos: a dereita o da torre de planta baixa e dúas altas, con 
porta con arco de medio punto doelado; as fiestras son de arco de descarga ó interior. 
Da antigüidade desta casa, dan mostra os restos románicos da antiga igrexa e a 
necrópole con tumbas antropomorfas traballadas na rocha. 
 
Parada 2: Carballo de Ramos 
Na  entrada do pobo de Taboada, está o Carballo milenario de Ramos, que dá nome á 
parroquia Santo Tomé do Carballo. 
 
Parada 3: Capela de San Roque 
Esta capela pertenceulles, na antigüidade, aos donos do pazo dos Condes ao igual que 
a maior parte das terras desa aldea. A capela está rodeada por cruces feitas de pedra. 
 
Parada 4: Pazo dos Condes de San Pedro 
Pazo fortaleza de orixe anterior ao barroquismo do século XVIII. Foi construído polos 
condes de Taboada no ano 1413.  
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Parada 5: Fonte dos Mouros 
Disque xa os nosos devanceiros que habitaban nun castro preto da fonte na "Moa de 
Novoa" ían saciar a súa sede a ela grazas á súa proximidade. Destes persoeiros venlle 
o nome de "Fonte dos mouros". 

 
Parada 6: Igrexa e cruceiro de San Pedro de Bembibre 
Esta igrexa románica do século XII, declarada ben de interese cultural e paraxe de 
ensoño é a máis importante do concello de Taboada. Fóra do recinto da igrexa atópase 
un cruceiro que data do século XIX. 
 
Parada 7: Muíño de San Pedro 

 

 
 

  
 
Algúns dos lugares visitados: Igrexa de Moreda, Carballo de Ramos, Pazo dos Condes de S.Pedro, 
Capela de San Pedro e Fonte dos Mouros. 

 
Recorda: 
• Levar calzado deportivo cómodo e impermeable (no caso de que se anuncien choivas) e 

unhas chanclas. 
• Roupa deportiva e cómoda, axeitada para unha camiñada esixente. 
• Chuvasqueiro (no caso de anunciárense chuvias). 
• Alimentarte e hidratarte ben: trae na mochila un bocadillo e froita (ou similar); os 

froitos secos e/ou chocolate tamén son aconsellables para unha actividade deste tipo. 
• Auga ou unha bebida isotónica 
• Se podes, unha cámara de fotos: faremos unha exposición das mellores xogadas coas 

imaxes recollidas por todas e todos! 
• E moitas ganas de pasalo ben e gozar do marabilloso medio de que dispomos... sempre 

cun bo comportamento, respectando ás persoas participantes, colaborando cos 
organizadores e coidando o entorno polo que transitemos. 
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R O T E I R O  D I O M O N D I  –  B E L E S A R  

O tempo empregado en percorrer esta ruta , só ida: 40 min. aprox. 

Lonxitude do camiño:  2,5 quilómetros aprox.  

Dificultade : media-baixa, unicamente no último quilómetro a pendente é un pouco forte.  

Igrexa románica de Diomondi:  San Paio de Diomondi, magnífico conxunto románico cuxa 
igrexa foi construída no ano 1170.  

Como chegar:  Partimos de Escairón pola estrada C-533 dirección Chantada. No quilómetro 3 
desviámonos á esquerda cara a Diomondi, que se atopa a catro quilómetros deste desvío, 
dende onde iniciaremos a ruta. 

Orixe histórica:  Entre os séculos I e IV, durante o asentamento e dominio romano, tivo lugar a 
construción da vía XIX romana que unía Astorga (Astúrica Augusta) con Braga (Braccara 
Augusta) en Portugal. Ao mesmo tempo construíanse as vías secundarias que partían do eixo 
principal. Unha destas vías secundarias partía da ponte da Cigarrosa en Petín, desde alí 
dirixíase a Monforte. Seguía cara á Portela para baixar ata Belesar. Neste último tramo 
consérvase case integra a calzada dunha forte pendente e tres pronunciadas curvas, por iso 
recibe o nome dos Cóbados de Belesar. A partir de aquí a calzada cruzaba o río Miño para 
subir a Chantada.  

Percorrido:  O camiño arrinca á dereita do cemiterio de Diomondi, da mesma estrada que 
comunica Escairón con Diomondi, e a poucos metros da igrexa románica de Diomondi. Un 
cartel situado no mesmo inicio sinaliza esta ruta e o seu percorrido. Os primeiros metros, 
asfaltados, son a vía de acceso á aldea da Portela, a partir de aquí o camiño recupera o seu 
antigo firme, terra e empedrado na maior parte do seu percorrido conservando case na súa 
totalidade o seu antigo trazado.  

Durante o primeiro quilómetro e no medio de espesa vexetación, castiñeiros, auténticas 
carballeiras de gran beleza cuxas copas apenas deixan pasar tenues raiolas, e que chega a 
crear zonas umbrías moi rechamantes, onde a cor verde do brión cobre a superficie das pedras 
que forman os muros do camiño e crea unha curiosa segunda pel nos troncos dos carballos.  
Unha vez finalizado este primeiro tramo, o camiño dá un brusco xiro á dereita, a partir de aquí 
xa pasamos aos coñecidos Cóbados de Belesar, con pendente máis acusada xa que temos 
que descender uns 300 metros, aproximadamente, en apenas 1 quilómetro de percorrido que 
nos resta ata o pobo de Belesar, final da ruta.  
Agora os carballos son substituídos por muras ou socalcos con viñedos. As vistas nesta parte 
do camiño son impresionantes do canón polo que se desliza o río Miño entre marabillosas 
ribeiras, o pobo de Belesar e o seu embarcadoiro de onde parten os catamaráns que percorren 
o río Miño ata o encoro dos Peares. 200 metros máis e o camiño dá un novo brusco xiro, desta 
vez á esquerda, espléndidas vistas que nos ofrece desde este punto tendo como referencia o 
pobo de Belesar, pintoresco pobo fluvial a beiras do río Miño que conserva integramente, 
vivendas en pedra de cantería, fermosas galerías e rúas moi estreitas. 
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NO DÍA DAS LETRAS GALEGAS A REAL ACADEMIA 
R E N D E  H O M E N A X E  A  R A M Ó N  P I Ñ E I R O  

 
Naceu en Armeá de Abaixo da 

parroquia de Lama, concello de Láncara 
(Lugo) o 31 de maio de 1915. Aos 6 anos vai 
a escola e descobre que o mestre non fala a 
mesma lingua ca el e os demais rapaces e 
veciños: 
 

Deica entón -deica os 6 anos- a miña 
lingua única fora o galego, así que o choque 
máis importante que me produciu a escola foi 
o cambio de lingua. O escolante, que era de 
Lugo, falaba en castelán dentro e fóra da 
escola e falábao con todo o mundo, mesmo 
que fosen nenos ou vellos, homes ou mulleres, 
labregos ou cregos. Non facía a menor 
concesión. Falaba en castelán coa 
intransixente firmeza de quen cumpre un alto 
e sagrado deber. [...] a utilización ríxida 
dunha lingua distinta da nosa, dunha lingua 
que excluía a nosa, dáballe unha autoridade 
estraña, unha autoridade que [...] en lugar de 
establecer a “superioridade persoal” do 
mestre trataba de establecer a nosa 
“inferioridade colectiva”. E non só a nosa 
inferioridade en canto escolares senón a 
inferioridade nosa en canto galego falantes. 
(Ramón Piñeiro: Da miña acordanza). 
 

Xa adolescente asiste aos primeiros 
mitins do Partido Galeguista durante a 
segunda república e comeza a interesarse pola 
cultura e a política galegas. Participa na 
fundación das Mocedades Galeguistas, a 
organización xuvenil do PG, e nos mitins das 
arengas na praza da Quintana de Santiago 
xunto a Castelao, Bóveda e outros dirixentes 
do partido. 

 
En 1936, co inicio da guerra civil, foi 

denunciado polas súas actividades políticas e 
tivo que incorporarse ao exército franquista. 
Rematada a guerra, colabora na reconstrución 
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do partido en Vigo que ten a Gómez Román como Secretario Xeral e a Piñeiro como Secretario 
Político. En 1946 foi detido en Madrid cando participaba nunha reunión clandestina con outros 
líderes da oposición antifranquista e condenado por un tribunal militar a seis anos de cadea que, 
finalmente, quedaron reducidos a tres. Á saída do cárcere, decide cambiar de estratexia e 
renuncia á loita política para centrarse no traballo cultural. En 1950 disolve o Partido Galeguista 
(en contra da opinión de Castelao) e funda con Fernández del Riego e Illa Couto a editorial 
Galaxia, onde traballa ata 1966 na publicación de libros e revistas en galego e sobre cultura e 
economía de Galicia. Publica unha serie de artigos sobre “O significado metafísico da 
Saudade”, tema filosófico do que se vai ocupar en gran parte da súa obra escrita. En 1954 asina 
un manifesto con outros intelectuais que se presenta ante a UNESCO denunciando a persecución 
que sofre o idioma galego na España franquista. 

 
Durante estes anos recibe na súa casa a numerosos estudantes e intelectuais arredor da 

súa famosa “mesa camilla” (que hoxe se conserva na Fundación Penzol) tratando de difunfir os 
ideais galeguistas entre as novas xeracións. No 63 promove a creación do Partido Socialista 
Galego pero renuncia a intervir directamente na actividade política. Por este motivo foi 
duramente criticado polos novos grupos nacionalistas que estaban xurdindo nesta época para 
loitar contra a ditadura franquista.Nos anos da transición mantivo a mesma liña e intentou que 
todos os partidos políticos aceptasen o galeguismo como parte do seu programa ideolóxico. Para 
iso funda en 1980 Realidade Galega, cun grupo de 77 intelectuais de distinta procedencia e ao 
ano seguinte sae elixido deputado na candidatura do PSOE ao primeiro Parlamento Galego. 

En 1983 foi elixido presidente do Consello da Cultura Galega exercendo o cargo ata a 
súa morte. Participa como poñente da primeira Lei de Normalización Lingüística. Finou en 
Santiago de Compostela o 27 de agosto de 1990. 



 
 


