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Dúas décadas despois da desfeita cultural e política provocada pola Guerra Civil, as primei-
ras asociacións culturais fundadas nas cidades e nas vilas de Galicia foron capaces de dar pasos
pioneiros e determinantes para a defensa e a promoción dos valores culturais do pobo galego,
anunciando o que habería de ser o programa cultural desenvolto polo sistema autonómico cons-
tituído a partir da transición democrática. Para o rescate daqueles valores, nun contexto histórico
difícil que Celso Emilio alcumaría como unha «longa noite de pedra», foron necesarias moitas von-
tades e moitos esforzos xenerosos e solidarios daqueles que pensaron que era a hora de construír
as bases dun programa cultural de noso para a Galicia do futuro. O rescate e dignificación da lingua,
en primeiro termo, como xenuína e feliz expresión popular. E como método de acción, a formación
de asociacións, ateneos e agrupacións que comezaron a funcionar coa complicidade e co compro-
miso dunha nova xeración de xentes que estaban a chegar ás aulas universitarias, que comezaban
a viaxar e que confiaban na cultura como unha ferramenta axeitada para o coñecemento da histo-
ria, a realidade socioeconómica e os problemas máis estruturais de Galicia. Alborexaba a década
dos sesenta do pasado século, aqueles anos que marcaron profundamente os rumbos da sociedade
occidental até a eclosión final das revoltas do ano 68, tamén sucedidas de modo precoz na Com-
postela universitaria da primavera daquel ano.

Foi aquela unha tarefa difícil, marcada particularmente pola censura propia da ditadura fran-
quista, que dubidaba entre reprimir directamente ou «tolerar» estas novas manifestacións de ac-
tividade cultural que se estaban a afastar dos criterios e dos medios oficiais creados polo réxime.
Pero tamén había moita confianza no futuro. Xa pasaran máis de vinte anos da Guerra Civil, xa al-

UN ABRENTE DA CULTURA

Cartel que estivo
exposto na caseta
galega da Feira
do Libro de
Madrid, obra de
Reimundo Patiño
(ca. 1966, fondo
H. Harguindey)
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e para a recuperación do papel central que a cultura desempeñou na configuración da Galicia dos
últimos lustros. 

A realización deste proceso de recuperación patrimonial e de elaboración do catálogo e da mos-
tra O asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975) non sería posible sen o contributo de moitas
persoas, como se recoñece no amplo elenco de agradecementos, e de forma especial sen o entu-
siasmo despregado polo seu comisario, Ricardo Gurriarán, persoa xa ben bregada neste tipo de
iniciativas, como se puxo de manifesto hai poucos anos coa mostra dedicada ás revoltas do 68.
Grazas a iso, todo ten un ar de familia que penso que lle cadra ben a esta nova actividade de re-
construción dun período esencial da historia cultural e política de Galicia. De forma pioneira e
mesmo emblemática, a primeira daquelas asociacións culturais leva o nome dun galo e a segunda,
dun facho. O galo que canta que unha nova xeira histórica está amencendo no abrente de Galicia
e o facho que alumeou os pasos daqueles devanceiros son as mellores metáforas que podemos
escoller como definición dos tempos que corren hogano, nos que se segue a precisar de galos que
canten e de fachos que dean luz, aínda que agora actúen en plataformas dixitais e en redes sociais
e non en humildosas asociacións.

Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega
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gúns exiliados, tal que Rafael Dieste, Silvio Santiago, Luís Soto ou Luís Seoane comezaban a retornar
a Galicia de forma intermitente ou definitiva. Xa había plataformas culturais sólidas como a editorial
Galaxia e movementos xeracionais como o das Festas Minervais celebradas en Compostela na se-
gunda metade da década dos cincuenta. Nese escenario dificultoso pero cada vez máis aberto á
práctica cultural pensada e feita en galego, foron aparecendo as primeiras agrupacións culturais
que son obxecto central desta mostra. A primeira en Santiago de Compostela no ano 1961 co nome
d’O Galo, que foi a que tentou abrir camiños que moi logo habían seguir outros colectivos, bauti-
zados con nomes aurorais como O Facho, Abrente e algúns outros, dispostos a cambiar a paisaxe
cultural e canda ela a imaxe, a conciencia e a proxección do país.

De todo iso e moito máis trata a exposición O asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975), que
o Consello da Cultura Galega promoveu e organizou ao se cumpriren cincuenta anos daquel pri-
meiro paso imprescindible para outras transformacións e avances. Mesmo para a democracia e a
autonomía, que daquela eran apenas visibles entre tanta bretemosa lonxanía. Mais algo viña mo-
véndose naquel tempo de sombras e unha das probas está aquí, na mostra que detalla o máis sig-
nificativo do quefacer cultural de moitas cidades e vilas galegas, de Compostela a Vigo, da Coruña
a Ourense ou de Ribadavia a Ribadeo. Foron os primeiros pasos para unha necesaria regaleguiza-
ción, plasmados nos cursos de lingua galega, nos ciclos sobre a historia de Galicia ou nas confe-
rencias e coloquios dedicados a reflexionar, argumentar e debater sobre o teatro, o espallamento
da obra literaria, o achegamento ao cinema e á música… Iniciativas e actividades que crearon
novas redes de comunicación e abriron, así mesmo, relacións e espazos aos contidos culturais nos
medios de comunicación, a saber, na prensa impresa e na radiodifusión, pois daquela a televisión
aínda ficaba lonxe.

A mostra foi ideada con dúas finalidades importantes. A primeira, consonte cun dos mandatos
básicos do Consello da Cultura Galega, consiste en preservar este patrimonio colectivo que estaba
espallado en pequenos arquivos das asociacións ou mesmo en mans privadas. Grazas á súa xene-
rosidade, puidemos dixitalizar unha gran masa documental que vai ficar como un referente para o
estudo desta etapa histórica. A segunda finalidade está na propia exposición que resultou deste
traballo previo: trátase de recoñecer e difundir o traballo das xentes e dos colectivos pioneiros do
asociacionismo cultural, poñendo en valor aquel legado e incorporando eses activos a este tempo
noso. Para cumprir ese obxectivo terá a mostra, logo de iniciar o camiño no compostelán Museo
do Pobo Galego, carácter itinerante pola Galicia que as entidades asociativas propulsoras da cultura
converteron en argumento para o estudo e o coñecemento e tamén para a reflexión e a transfor-
mación da sociedade. En suma, queremos abrir un espazo para a nosa propia autoestima colectiva
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Esta mostra ten como obxecto poñer en valor o papel que desempeñaron as asociacións
culturais en Galicia e os seus axentes durante os últimos quince anos da ditadura franquista (1961-
-1975). Desde as primeiras iniciativas de rescate da cultura galega comezadas por Galaxia e a súa
rede, as accións daqueles mozos e mozas foron determinantes para estender a lingua e a cultura
identitaria mediante a fórmula asociativa, nun marco pouco propicio para este labor. A súa meto-
doloxía integradora, tendendo pontes co galeguismo de antes da guerra, e a súa penetración no
tecido social foron determinantes para consolidar os pasos precisos no camiño da construción
dunha cultura nacional; sen menosprezo do exercicio titorial e de condución que levou a cabo
Ramón Piñeiro neste laborioso e frutífero itinerario. 

A iniciativa para poñer en valor o que hoxe aquí presentamos non foi doada. Non só polas cir-
cunstancias coas que hoxe nos atopamos, nomeadamente de índole económica. Recordo cando
un grupo de mozas activas nos propuxera á Fundación 10 de Marzo a conmemoración do nace-
mento do Galo (1961), iniciativa que trasladamos ao Consello da Cultura Galega. A institución non
tardou en darlle unha dimensión global á proposta para que abordásemos un pequeno estudo
sobre o asociacionismo cultural no país. Hai pouco máis dun ano, logo de facer unha mostra con-
memorativa sobre os primeiros anos do Galo, puxémonos a andar.

Fixemos unha recollida de material ampla (máis de 20 000 documentos escaneados, que hoxe
están depositados no Consello da Cultura Galega a disposición dos investigadores), a maioría en
mans dos que foran responsables directivos das asociacións e dalgúns coleccionistas (tamén en-
trevistamos a máis de vinte persoas relacionadas coa dinámica asociativa daquel tempo).

INTRODUCIÓN

Imaxe dun anaco do
cartel anunciador da
obra O pauto do demo
de Á. Fole, que
representaron os
Antigos Alumnos do
Instituto de Ribadeo,
dirixidos por Lalo
Gutiérrez (1970, fondo
Chemi Lombardero)
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Para este labor, atopámonos cun problema fundamental: a dispersión documental. Agás casos
contados como os fondos do Facho, Abrente e da ACA Santa Cecilia, o resto de material estaba moi
espallado, exceptuando o do Galo, grazas ao labor compilador dun grupo de antigas asociadas.
Tamén estivemos en arquivos, onde os fondos persoais depositados deron algún resultado.

Como unha mostra pasa e non queda, con ánimo de “permanencia” decidimos facer un pequeno
libro-catálogo que recollese aspectos fundamentais do nacemento e da evolución da vida asocia-
tiva, das cidades onde se formaron, así como de temáticas transversais que, dalgún xeito, tiveron
que ver no rescate e na consolidación da lingua e da cultura galegas, en relación co movemento
asociativo. Este traballo que presentamos consta de 19 artigos. Para iso contamos con importantes
firmas, ás que desde aquí queremos agradecerlles a súa desinteresada colaboración.

O profesor Antón Santamarina, universitario nos anos sesenta e dirixente do Galo, aborda o na-
cemento e os primeiros anos desta senlleira asociación compostelá. Henrique Harguindey, bacharel
daquela na Coruña, dá conta da posta en marcha do Facho, desde unha aposta de compromiso
persoal con arelas de mudanza. Camilo Nogueira, enxeñeiro e político, que foi catro anos presidente
da Asociación Cultural de Vigo, pon en valor a heteroxeneidade ideolóxica da entidade. Xosé Luís
Chao, cofundador de Abrente, e Xosé Carlos Sierra, historiador, debullan as dificultades da moci-
dade ribeirá para emancipárense en Abrente. Lalo Gutiérrez, activista cultural da costa lucense, fala
da Agrupación Francisco Lanza de Ribadeo, retrospectivamente. 

Manuel Lourenzo, logo peza fundamental do teatro galego, trata A Coruña cultural, desde a súa
chegada á cidade herculina como adolescente. Tino Caamaño, traballador de banca, faino da súa
Pontevedra natal, logo de ter experiencias asociativas en Barcelona. Afonso Vázquez-Monxardín, his-
toriador, fai un minucioso estudo das claves da sociabilidade cultural ourensá e a súa heteroxenei-
dade. O profesor Antón Costa, universitario no tempo en Salamanca, relata as andanzas da mocidade
universitaria galega fóra do país para agrupárense. Miguel Anxo Seixas, historiador, fai un estudo
pormenorizado dos núcleos culturais galegos na emigración e no exilio en Europa e América.

Manolo F. Rodríguez, profesor e bo coñecedor da historia da radiofonía, mergulla nas primeiras
emisións de radio en galego e o seu impacto na sociedade. O autor teatral e galerista de arte Euloxio
R. Ruibal acomete e analiza os primeiros chanzos do teatro galego no franquismo e a importancia
das asociacións culturais no seu desenvolvemento. O profesor e filólogo Elías Torres no seu traballo
introduce novos elementos no debate da cultura e a lingua e incorpora o papel e o tratamento do
franquismo para coas linguas e as culturas diferenciadas. O tamén profesor Martinho Montero,
moitos anos residente en Roma, e cofundador do grupo Os Irmandiños, trata abondosamente a
introdución do galego na liturxia, desde a súa experiencia persoal. 
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Luís Álvarez Pousa, xornalista e profesor, fai un detallado artigo sobre a cinefilia ourensá e a súa
relación coa contorna cultural da cidade das Burgas. O profesor Xesús Alonso Montero penetra nos
interiores dos parladoiros, verdadeiros núcleos de sociabilidade cultural e de nexo co galeguismo
da preguerra, concretamente no do café Méndez Núñez de Lugo. O xornalista Xosé María G. Pal-
meiro trata das dificultades dos medios de comunicación na ditadura e das relacións destes coas
asociacións culturais. A filóloga Malores Villanueva esmiúza os vimbios do asociacionismo como
peza fundamental na recuperación lingüística e cultural identitaria e o polifacetismo das activida-
des que poñían en marcha.

Por último, Manolo Caamaño, promotor cultural na periferia e presidente do Facho durante moi-
tos anos, como axente cultural acreditado que foi, describe o dificultoso percorrido para asentar o
asociacionismo. 

A todos eles reitero o agradecemento polas súas achegas ao tempo que quero indicar que, por
riba ou por baixo, foron varios os autores que non se axustaron aos tres a cinco folios que lle foron
demandados, “tachiña” que pouco ten que ver coa calidade dos textos que aquí presentan. E que
poden ser un punto de partida moi interesante e valioso para abordar un fondo estudo sobre o
significado e as consecuencias daquelas iniciativas asociativas para Galicia, que fixeron país desde
aqueles laboratorios de relación e de compromiso que foron as asociacións culturais… E que logo,
segundo quen, con maior ou menor tino, alicerzaron unha importante toma de conciencia política
co paso do tempo, na que poderiamos cualificar de segunda etapa do asociacionismo: modos de
intervención desde a cultura e a lingua e metodoloxía política. Mais ese é outro conto… Tamén
quero darlles as grazas a todos aqueles que facilitaron o material exposto nesta mostra, sen a súa
achega sería imposible que vise a luz e, por último, ao Consello da Cultura e ao seu presidente
Ramón Villares por acoller con entusiasmo esta iniciativa e facela realidade como un proxecto da
institución.

Ricardo Gurriarán
Fundación 10 de Marzo
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Na Galicia da posguerra novas xeracións, axudadas e, en moitos casos, inspiradas por membros do deno-
minado galeguismo histórico, crearon e desenvolveron as plataformas das agrupacións culturais, fenómeno
que nos primeiros quince anos da súa vida (1960-1975) tivo un grande impacto e transcendencia na gale-
guización de moitos sectores da sociedade galega. Como antecedente delas tiñan os grupos ultreya, orga-
nización xuvenil promovida en Noia polo profesor Álvaro de las Casas no ano 1932 –a imitación doutras
asociacións de carácter nacionalista, como a catalá Palestra– e que, naqueles tempos, tiveron certo predi-
camento nas Mocedades Galeguistas.

O levantamento militar producido no 1936 derruba violentamente o réxime republicano legalmente
constituído, e no mundo do galeguismo os integrantes procedentes do Seminario de Estudos Galegos e
do Partido Galeguista, ademais das organizacións xuvenís citadas, sofren unha dura represión. Os membros
activos e simpatizantes do Partido Galeguista e das organizacións das mocidades que lograron salvar a vida,
logo de presenciar con arrepío os asasinatos de, entre outros, Alexandre Bóveda, Ánxel Casal, Blanco Torres
ou Camilo Díaz Baliño, exílianse ou permanecen dentro do país ocultos ou silenciados rodeados dun am-
biente cheo de pavor.

As duras e arbitrarias medidas impostas con man de ferro polos feixistas sublevados asáñanse sen pie-
dade no galeguismo supervivente, ao igual que fixeron con outras forzas políticas, logrando que durante
moitos anos desapareza calquera testemuño público expresivo da personalidade diferenciada de Galicia.
Soamente os núcleos de exiliados alén do Atlántico, principalmente en Bos Aires, Montevideo e México, re-
presentaban un verme de luz que alumaba na patria soñada cando, polos medios máis diversos, facían che-
gar as súas voces de alento e as súas publicacións. Daquela, o cobizado Sempre en Galiza era recibido como
un maná vivificador que axudaba a recuperar os folgos e a enfortecer o espírito esmagado pola violencia
represiva do réxime franquista.

Aínda que paseniñamente, as dispersas, febles e precavidas forzas galeguistas vanse recuperando do
abalón producido pola confrontación fratricida provocada polo levantamento militar e inician entre eles
contactos e cos exiliados en terras americanas. Cando no país non había ningunha voz que reclamase os
dereitos da personalidade colectiva de Galicia, o vello galeguismo reconstrúe na clandestinidade o Partido
Galeguista, que soamente durará dende 1943 ata 1950, ano en que a maioría do disperso galeguismo do
interior compartirá a decisión da súa autodisolución. Será no ano 1950 cando, en Santiago de Compostela,
se funde a Editorial Galaxia, que nos comezos logrará aglutinar arredor dela a practicamente todo o gale-
guismo. A editora, que non se creou só coa finalidade de ser unha empresa cultural, fixou tamén como ob-

O MOVEMENTO ASOCIATIVO GALEGUISTA NO FRANQUISMO
Manuel Caamaño Suárez

Entrega do Premio de Teatro Infantil a Manuel Lourenzo nos locais do Facho (1975, fondo M. Caamaño)
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xectivo a creación de conciencia de país nas novas fornadas de mozas e mozos galegos. Ramón Piñeiro,
personaxe clave na política de resistencia e reconstrución cultural, terá, ademais da dirección literaria da
editora, a encomenda de incorporar ao galeguismo mozos universitarios nun país moi desgaleguizado e
colonizado. O seu intenso e teimudo labor terá como consecuencia a incorporación ao compromiso con
Galicia de numerosos mozos, moitos deles procedentes do mundo da universidade.

Ao mesmo tempo que ese esforzado traballo galeguizador «galaxián», a mocidade que se ía incorporando
á órbita do galeguismo creará un movemento inédito en Galicia: o das plataformas das agrupacións culturais,
que, en moitos casos, protagonizarán, en cidades, vilas e localidades menores, unha resistencia cultural po-
pular visible e contaxiosa, así como a permanente reivindicación dende diversos lugares da xeografía galega,
e de fóra dela, dos sinais que identifican a Galicia como nación.

A xénese e o desenvolvemento dese movemento asociativo non estivo carente de riscos e de dificultades.
Cando no país non había ningunha voz que reclamase os dereitos da súa personalidade colectiva, a creación
da Editorial Galaxia servirá de aglutinador da maioría dos dispersos do mundo galeguista procedentes da
xeira republicana. Case simultaneamente ao nacemento da editorial, en moitos casos por mor do influxo
dos seus homes, xorden individualidades procedentes das novas xeracións galegas, as nacidas nos anos 30
e 40, que desde 1955 comezan a dar sinais da súa existencia en Compostela e Madrid.

As minorías compostelás, case todas elas formadas por estudantes universitarios, manteñen contacto
permanente con Ramón Piñeiro nuns casos, e co arqueólogo, etnógrafo e poeta Fermín Bouza-Brey e co
pintor Carlos Maside noutros, dando saída algúns deles aos seus escritos nas páxinas do xornal santiagués
La Noche. Coa posta en marcha de actividades varias, como clases de galego, representacións teatrais, recitais
ou a participación no certame universitario das Festas Minervais, curiosamente organizadas polo SEu, sin-
dicato do réxime, nace o movemento asociativo das novas xeracións galegas de posguerra fóra das fronteiras
de Galicia. No ano 1958 créase en Madrid o grupo literario Brais Pinto, en 1960 a Mocedade Galega de Bar-
celona e, no mesmo ano, a Asociación Argentina de Hijos de Gallegos, colectivos todos eles nos que se in-
tegran estudantes e traballadores galegos residentes naquelas urbes. Estes grupos estimularán coa súa la-
boría que no país se poña en marcha o fenómeno asociativo de mocidades que foran tomando conciencia
galega por diversas canles como as que representaban algúns galeguistas republicanos.

A década dos anos 60 será testemuña da fundación de sociedades culturais das mocidades que ían es-
pertando á toma de conciencia e que se amosaban inquedas polo porvir da súa Terra. No abrente de 1961
inicia a súa andaina en Compostela a Agrupación Cultural O Galo; en 1963 nace a Agrupación Cultural O
Facho na Coruña; e dous anos máis adiante xorde a Asociación Cultural de Vigo; en 1966 o Club Cultural
Valle-Inclán en Lugo; en 1968 créase a Asociación Amigos da Cultura en Pontevedra; en 1967 fúndanse a
Agrupación Cultural Auriense en Ourense e o Ateneo de Moaña; e a Agrupación Cultural Abrente en Riba-
davia en 1969.

Nos anos 70 e ata a morte do ditador, terá lugar unha verdadeira fervenza creadora, non só nas cidades
senón tamén en vilas e outros núcleos de menor entidade. En Ribadeo nace a asociación Francisco Lanza,
en Viveiro Sementeira, Castelao en Monforte de Lemos, Os Cigurros ns Rúa, Avantar no Carballiño, Os Ca-
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Extracto da acta dunha reunión das asociacións (1968)
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da chamada Mocedade Católica Galega polos anos 60 para reivindicar o uso do galego como lingua litúrxica
na Igrexa católica ou, dentro da oposición democrática, o rexeitar no ano 1966 mediante escrito dirixido a
Carrero Blanco o referendo da Lei orgánica con 35 firmas de persoeiros da cultura galega, das que 15 delas
correspondían a membros de diversas agrupacións culturais. 

Todos eses feitos, e moitos máis, foron protagonizados en boa medida polas novas xeracións encadradas
no movemento cultural do galeguismo da posguerra, arrastrando co seu activismo colectivos e xentes de
diversa procedencia ideolóxica. Mais esta e outras historias ao igual que o movemento cultural deberán
merecer un tratamento demorado e rigoroso, cousa que ata hoxe non tiveron. O cobizoso proxecto liderado
polo profesor Ricardo Gurriarán poderá axudar a corrixir esta eiva para que as novas xeracións se decaten
de que a Galicia desconforme e reivindicativa da súa identidade non naceu por xeración espontánea. Si o
fixo co esforzo de numerosos homes e mulleres comprometidos co país onde naceron.
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baceiros en Maceda, Breogán en Ourense, O Eixo en Compostela, Afonso Eans en Negreira, Alexandre Bó-
veda na Coruña, Medulio en Ferrol, Lumieira en Carballo… E así ata medio cento de sociedades, algunhas
delas de carácter tradicional, que se incorporan ao labor galeguizador.

O traballo asociativo realizado dirixiu o seu maior esforzo ao coñecemento, dignificación e reivindicación
do idioma. Mediante a realización de centos de cursos do seu ensino e numerosos de literatura de Galicia,
ciclos monográficos sobre a realidade socioeconómica e do nacionalismo, concursos literarios, recitais de
poesía e de nova canción galega e folk, promoción do teatro, introdución do galego nos medios de comu-
nicación mediante colaboracións periódicas nos medios escritos e na radio, publicación de libros e feiras
difusoras deles, celebración do Día das Letras Galegas… Á vez, e ao quentor do traballo das agrupacións,
ou con independencia delas en casos, foron nacendo grupos de traballo dedicados ao teatro, ao tratamento
de temas relacionados co ensino e coa educación, banda deseñada, grupos de canción galega moderna e
de folk, non só dentro de Galicia, senón tamén en núcleos da emigración tanto do estado español como en
países americanos e europeos.

Coa actividade desenvolta nos primeiros quince anos logrouse unha concienciación e dinamización en
moitos sectores da vida galega como non acontecera endexamais. Os traballos levados a cabo respondían
á concepción que os grupos fundacionais tiñan da problemática de Galicia. Se ben os tempos desa etapa
foron arriscados e cheos de obstáculos, o pulo xuvenil e a teimosía que alentaba nos seus responsábeis lo-
graban superar a maioría das veces os atrancos e as arbitrariedades das autoridades franquistas, descon-
certadas en moitas ocasións pola vigorosidade e polo activismo das mocidades, das que non eran capaces
de neutralizar ou minguar o eco dos seus traballos concienciadores.

As actividades que se emprendían, aínda que moitas veces algunhas quedaban polo camiño debido á
censura imperante, tentaban de concienciar a sociedade e de amosarlle con profesores e xente preparada
a realidade do seu país. E iso, naturalmente, viña a ser cultura na súa acepción máis ampla do termo, e de aí
que os temas sociais e políticos, con certas cautelas, non estaban ausentes do quefacer cotián. En contraste
coa indixencia e pasividade da colonizada e apouvigada cidadanía, era tanto o pulo idealista que aniñaba
nos corazóns e nas mentes das novas xeracións, que o seu activismo e conciencia esperta tiña forzosamente
que sobordar nos primeiros quince anos o puro labor cultural.

Nesa etapa moitos dos responsables do funcionamento dos grupos organizados tomaron parte activa
na oposición á ditadura, na axitación no terreo cívico e na creación dos primeiros xermolos de grupos po-
líticos e sindicais, con formulacións teóricas que empataban coas correntes vixentes no mundo. Aínda que
ideoloxicamente había unha variedade grande, o certo é que había neles unha inclinación maioritaria cara
ao nacionalismo de esquerdas tinguido en casos de marxismo, o que máis adiante provocará diverxencias
con Ramón Piñeiro, quen se amosaba alérxico á incorporación desas dúas características definitorias dunha
esquerda auténtica nun país con perfís culturais, históricos, económicos e sociais ben definidos.

A oposición ao réxime tivo, co paso do tempo, plasmación nalgúns feitos colectivos de variada fasquía.
Entre outros, un foi a creación do denominado Consello da Mocedade en 1963, do que nacerían o Partido
Socialista Galego (PSG) nese mesmo ano e a unión do Pobo Galego no seguinte. Ou a conxuntural creación

Díptico e folla voante conmemorativos das Letras (1968 e 1967, fondo O Facho)
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Na década de 1960 ten lugar un florecemento de asocia-
cións culturais por toda Galicia. Foi unha das moitas ma-
nifestacións de oposición a un réxime que levaba máis de
25 anos conculcando as liberdades en toda España e, no
caso especial de Galicia, practicando un xenocidio cultu-
ral. Non eran organizacións partidarias senón máis ben
movementos cidadáns espontáneos e iso explica que apa-
recesen como erupcións en moitas partes e tivesen carác-
ter urbano e vilego. Lembran dalgunha maneira o que su-
cedera, aínda que nacidas en circunstancias diferentes, as
Irmandades da Fala en 1916.

unha das asociacións máis madrugadoras foi O Galo,
en Santiago. Seguramente non foi casual que este andazo
de asociacionismo tivese o epicentro nesta cidade. A ela
acudían universitarios de toda Galicia en número que an-
daría polos 3000 naquela época. Aínda que non fose máis
que por razóns estatísticas, era esperable que entre toda
esa poboación houbese unha minoría que se identificase
co ideario da oposición e, desde unha óptica galeguista,
decidise organizar algún tipo de intervención. Moitos pui-
deron chegar por convencemento propio á idea de que
outra Galicia era posible, pero ademais en Santiago resi-
dían galeguistas superviventes da queima do 36 (Otero Pedrayo, Bouza Brey, Carlos Maside [†1958], Ramón
Piñeiro ou García-Sabell) que foron mestres gratuítos de galeguismo daquel grupo inicial.

un antecedente do Galo foron os minervalistas de finais dos 50: Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Franco
Grande, López Nogueira, Rodríguez Mourullo e outros que sen seren concursantes ás Minervais formaban
parte do cenáculo político-literario: Xosé M. Beiras ou Gustavo Docampo (cf. Franco Grande, Os anos escuros).
O paso para O Galo como asociación deuse nunha promoción posterior, da que formaron parte Xulio Maside,
Ventura Cores, Salvador García-Bodaño, Aurichu Pereira e Mercedes García Fernández. Deles cinco é a idea
de constituírense en grupo para, ademais de realizar actividades de formación cara a dentro (como podían

O GALO, 1961
Antón Santamarina

Solicitude de permiso para a conferencia de Vicente
Risco (1961, fondo O Galo)Conferencia de Vicente Risco no Hostal dos Reis Católicos, organizada polo Galo (1961, fondo O Galo)
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nación comunica a través do Goberno Civil a autorización da asociación e o 9 de marzo de 1963 elíxese a
primeira directiva. Os socios que rexistra a primeira acta eran, ademais do cinco membros da comisión pro-
motora, os nove seguintes: Xosé M.ª Castroviejo Bolívar (presidente), Xosé Docanto Fanego, Xosé Luís Fon-
tenla Rodríguez, Carlos Herrero Álvarez, Arcadio López Casanova, Xulio Maside Medina, Alfonso Paz Rodrí-
guez (hoxe Paz-Andrade Rodríguez), Antón Santamarina e Braulio Pintos uribe; o secretario foi Xusto García
Díez. Nas nóminas anteriores figuran nomes que hoxe están con maior ou menor mérito nas listas do Who’s
who deste país; estaríano igual se non existise O Galo pero é sintomático que confluísen nel, o que demostra
o carácter de seminario que tivo esta asociación (igual que as outras).

As actividades da asociación nesta época foron principalmente de dous tipos. unha de tipo formativo
para os socios mesmos, que ás veces tiñan a forma de aulas, como podían ser as clases de galego (abertas
tamén para non socios); ou ben seminarios sobre algún tema específico da cultura galega (literatura, arte
ou paisaxe) impartidos por algún socio ou por expertos externos. Estas clases de galego do Galo (1963) son
as primeiras das que temos noticia des que existe o galego, se quitamos as que impartiu Cesáreo Saco na
cadea de Yeserías no ano 1947. Outra parte das actividades (estas formativas tamén, pero non só) foi a mú-
sica, tanto na súa vertente popular como na moderna; o luthier e gaiteiro Basilio Carril fabricou gaitas para
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ser clases de galego), realizar actividades cara a fóra (principalmente actividades teatrais ou mostras de
arte). De Aurichu Pereira é o nome da asociación (O Galo) e de Ventura Cores o emblema que aínda perdura:
un galo arrogante chamando polo día. Aínda sen estar legalmente constituída como asociación realiza a
súa primeira manifestación cara ao público: unha mostra de 20 pintores galegos que se exhibiu no Hostal
entre o 10 e o 30 de xuño de 1961. Nesa exposición colgaron os seus cadros os vangardistas da época: Abe-
lenda, M.ª A. Dans, X. Ledo, Quessada, Virxilio, A. Pérez Bellas… Foi inaugurada por V. Risco cunha conferencia
sobre Galicia y la revolución estética. O responsable de xestionar a autorización gobernativa foi un dos artistas
participantes (Alejandro González Pascual) e no tríptico (catálogo) que acompaña a solicitude enviada a In-
formación e Turismo o 8 de xuño de 1961 figura por primeira vez o emblema do Galo. Así figura tamén nos
programas doutros actos deste ano (un recital da soprano Carmen Quintana o 19 de setembro e a repre-
sentación de Las sillas de Ionesco o 5 de novembro).

O paso a asociación legal ten lugar o ano seguinte. O 10 de xaneiro de 1962 está datado o primeiro es-
tatuto da asociación, remitido ao Ministerio de Gobernación o 31 de marzo. A comisión que promoveu a
legalización dos estatutos estaba composta por Óscar Fernández Refojo, Xusto García Díez, Mario Orjales
Pita, Salvador García-Bodaño e Mercedes García Fernández. O 16 de xullo de 1962 o Ministerio de Gober-

Cartas de Salvador García-Bodaño a Manolo Caamaño (1961, fondo O Galo) Cartas de Manolo Caamaño a Salvador García-Bodaño (1961, fondo O Galo)
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Entre o ano 1963 e 1969 realizáronse ducias de conferencias albergadas en diferentes locais da cidade,
entre eles o do Círculo Mercantil (hoxe Fundación Granell), o salón de Información e Turismo (rúa do Vilar
35) ou a Capela do Hostal. Non podemos pormenorizalas na brevidade deste escrito; por vía de exemplo
podemos mencionar algunhas que abren e pechan a década, como as que se dedicaron en 1963 a Aquilino
Iglesia Alvariño, falecido dous anos antes, impartidas por J. M. Castroviejo, Cunqueiro e Del Riego (presen-
tadas por Borobó); ou as que a pecharon, en 1969, un ciclo memorable sobre economía de Galicia, impar-
tidas por Mario Orjales, González Casanova e Isla Couto. Entremedias das dúas datas desfilaron polas pales-
tras do Galo moitos outros conferenciantes. Independentemente da repercusión que podían ter as súas
intervencións de cara ao publico, para os que as organizaban tiñan o valor engadido de pór en contacto di-
recto aos que daquela eran mozos novos con persoeiros da cultura, e xa daquela figuras da nación, como
Otero, Filgueira, Cunqueiro ou Carballo, e aínda doutras nacións, como foi Rodrigues Lapa.

No ámbito do teatro O Galo, ao longo daquela década, organizou só ou en colaboración co Cadro Ar-
tístico da agrupación Cantigas e Agarimos, dirixido por Rodolfo López Veiga, un número grande de repre-
sentacións, unhas veces con posta en escena (as feitas co Cadro de Cantigas) e outras en sesións de teatro
lido. un dos anos máis fértiles en representacións foi o 1966. Ese ano presentáronse A noite vai coma un río
de Cunqueiro (lectura), Catuxa de Houlihan de
W. B. Yeats (lectura), A farsa das zocas (lectura
con presentación do propio autor, Carballo); o
17 de maio representouse unha antoloxía de es-
cenas de textos varios: A revolta (J. Mariñas), Os
vellos (Castelao), A noite vai coma un río (Cun-
queiro), A fiestra valdeira (Dieste); e tamén unha
escenas de O amor no teatro galego. Segura-
mente é dese mesmo ano tamén a lectura es-
cenificada do Orestes de Arcadio López Casa-
nova. Intentaba o Galo con isto recuperar unha
vella tradición iniciada na Coruña a principios
de século, continuada despois a partir da fun-
dación das Irmandades e rota en 1936, pero principalmente buscaba que o galego tivese unha presenza
pública nun dominio refinado; nótese ademais que ningunha das obras representadas é de carácter cos-
tumista (do tipo O chufón).

No ámbito do teatro temos que lembrar aínda outra actividade con bastante repercusión social: o premio
Castelao. Convocouse durante catro anos (1964-1967). O importe do premio conseguíase a través da «Cam-
paña do peso», na que os socios e simpatizantes do Galo saían ás rúas cun peto de barro a pedir un peso. O
fallo era un acontecemento social que reunía nunha cea de gala, á beira do xurado, case todo o galeguismo
cultural da época, encabezado polo patrucio Otero. A través deste premio saíron á luz dous textos impor-
tantes: A revolta de J. Mariñas e A outra banda do Iberr de Xohana Torres.
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O Galo e foi mestre, en Cantigas e Agarimos, de varios dos fundadores; é verdade que ningún daqueles
aprendices chegou a facer carreira ningunha dentro do eido da música, pero cando menos souberon de-
tectar as posibilidades que podía ter a música folk, hoxe un dos símbolos máis importantes da nación e un
dos seus produtos culturais máis exportables. Tamén no Galo da época se falaba moito das posibilidades
que podía ter a canción moderna no proceso de recuperación do idioma e como experimento traducíanse
cancións modernas con escasa fortuna; neste mesmo sentido podemos lembrar que entre os socios do Galo
hai nomes (como Vicente Araguas) que chegaron a ser recoñecidas figuras no movemento de Voces Ceibes.
É verdade que Voces Ceibes non naceu do Galo, pero unha das primeiras actuacións públicas de Voces Cei-
bes, o festival do Capitol do 1 de decembro de 1968, foi autorizado porque o Galo presentou a solicitude
gobernativa correspondente.

As outras actividades tiñan proxección cara a fóra. Como un dos obxectivos do Galo era facer proselitismo
cultural, a iso dedicou unha boa parte das súas enerxías. Neste sentido podemos lembrar que O Galo se
fixo presente na vida santiaguesa a través de dúas actividades principais: as conferencias e o teatro. A oferta
cultural no Santiago da época era bastante cativa (fóra do recinto universitario); entre as poucas actividades
que se realizaban son dignas de mención os concertos da Asociación Filharmónica, as sesións do Cine Club
(primeiro do SEu e despois da Asociación Fotográfica); algo de teatro universitario ademais do da compañía
Ditea (que só empezou a usar o galego en 1969); conferencias (patrocinadas principalmente por embaixa-
das, como a francesa ou a italiana). E pouco máis. En galego nada. Iso si, moito troyanismo aínda. Este ermo
axudou a que as actividades do Galo tivesen unha repercusión considerable.

Díptico anunciador da
primeira representación
teatral organizada polo
Galo (1961, fondo 
S. García-Bodaño)

Convite para a cea do fallo
do II Premio Castelao de
Teatro (1965, fondo O Galo)

Primeira páxina do libro de
actas do Galo (1963, fondo
O Galo)
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a tolerar; por iso é necesario que existan demandas que veñan de abaixo para arriba, como as que noutrora
propiciaban as asociacións culturais. 

Os comezos do Galo corresponden a unha época aínda difícil da nosa historia, cando conseguir autori-
zación para facer a lectura escenificada dun texto sen ningunha mensaxe subversiva, só polo feito de estar
en galego, e que sería presenciado por 50 persoas, requiría numerosos trámites e moitas veces acababa en
fracaso. Foron poucos os que protagonizaron aquela aventura e se cadra illadamente o resultado do Galo
ou de cada unha das asociacións non foi espectacular; pero, certamente, non foi frustrante e aínda hoxe se
percibe que o que fixeron no seu conxunto foi unha achega importante para que algunhas cousas empe-
zasen ou volvesen ser normais neste país. Por iso, cando che presentan a alguén que non coñecías ou tiñas
medio esquecido e que foi un vello camarada de ideario, se entende que che recorde con fachenda: «eu
tamén fun do Galo».

Un canto e unha luz na noite Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)28

Cadrou esta época de actividades do Galo coa da vernacularización da lingua da liturxia. Aínda que o
Galo non era confesional, entendeu a importancia sociolingüística que tiña que o galego se convertese na
lingua litúrxica da igrexa galega; neste sentido, propiciou celebracións en que xerarquías como o cardeal
Quiroga ou o bispo Nóvoa Fuentes usasen o galego dentro dun recinto relixioso; se cadra unha das primeiras
veces que ocorría desde o Concilio de Trento (300 anos antes).

No ano 1968 a vida política no medio universitario (e en parte tamén fóra del) deu un cambio radical.
Apareceron organizacións estudantís decididas a enfrontarse abertamente contra o sistema, sen autoriza-
cións gobernativas; entre esas organizacións, algunhas defendían postulados claramente galeguistas; en
realidade asumiron postulados galeguistas máis ou menos radicais a maioría das organizacións. É probable
que o galeguismo do Galo tivese algo que ver neste contaxio. Pero neste novo ambiente as poucas e mo-
destas aspiracións dos fundadores do Galo quedaban bastante baleiras de contido, porque as metas das
novas organizacións eran moito máis ambiciosas política e culturalmente. Isto explica que as actividades
do Galo pasasen por unha etapa de esmorecemento, aínda que de 1969 é o importante ciclo de conferencias
sobre Economía Galega realizado no Mercantil, ao que aludimos antes.

Con períodos de maior ou menor actividade, a asociación O Galo sobreviviu a transición e a vinda da
democracia. Cincuenta anos despois da súa fundación aínda segue existindo; a principios de 2011 a Fun-
dación 10 de Marzo celebroulle as vodas de ouro cunha exposición conmemorativa. Cremos que a idea do
Galo (e do resto das asociacións xemelgas) segue aínda (ou volve) a ser necesaria porque os gobernos, como
dicía Eça de Queirós «toleram, mas não promovem»; nos tempos que corren mesmo están pouco dispostos

Díptico para anunciar un ciclo de
conferencias de homenaxe a Castelao,
organizado polo Galo (1973, fondo
Ramón D. Toxo)
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Daquela algúns de nós eramos mozos e mozas que, coma moitos na Galiza de comezos dos anos 60, esper-

tabamos ao sentimento de amor á nosa Terra e ao noso idioma, á consciencia e á defensa do país.

Estudantes uns, traballadores outros, non fixo falta senón unha chamada para agrupar un fato de vonta-

des que puxo en marcha un inxente labor.

Pero nunca as cousas xorden da nada.

Se a sublevación fascista tronzara de raíz o importante esforzo da xeración do Partido Galeguista, o fran-

quismo non dera rematado coa nosa identidade nacional, por moito que perseguise e desprezase a nosa

cultura e a nosa fala.

Sentiamos Galiza, respirabamos Galiza.

Grazas, nalgúns casos, aos superviventes daquela xeración que con medias palabras, ou con palabras en-

teiras pronunciadas nunha intimidade clandestina, nos transmitían o vello legado. Grazas, noutros, ás propias

vivencias e aos vencellos con esas clases populares marxinadas por conservaren o vello idioma. E sempre,

invariablemente, por unha reflexión máis ou menos explícita que seguía á vía do sentimento.

No caso concreto de meu irmán Xosé Miguel e mais eu, foi determinante o feito de irmos vivir, en 1960,

á Coruña á casa do noso avó, Manuel Banet Fontenla. Xosé Miguel con 16 anos e eu con 14, comezamos a

falar en galego e a manter longas conversas con aquel rexo vello. El fora integrante da Cova Céltica, fundador

da Academia Galega, membro dende o comezo das Irmandades da Fala, asistente significado da 1ª Asam-

bleia Nazonalista de Lugo e persoeiro do Partido Galeguista.

Na súa biblioteca bebemos aglaiados a nosa cultura. Dende a Biblioteca Gallega ás coleccións de Céltiga

e Lar e á editorial Nós, incluída a revista homónima. Dende o teatro de Cotarelo e de Lugrís Freire ás tradu-

cións de Plácido Castro e os irmáns Villar Ponte e as de Avelino Gómez Ledo. Dende os Arquivos do Seminario

de Estudos Galegos ao Terra de Melide. Dende a teoría política de Risco aos debuxos de Castelao. 

Escoitabamos Radio París en galego (aquela emisión de Xesús Nieto Pena que despois continuou Ramón

Chao), cando podiamos mercabamos La Noche –que acollía a voz do galeguismo– e levabamos fóra da casa

a nosa pequenísima actividade. Xosé Miguel comezando a escribir, eu recitando ou prestando libros. E di-

vulgando estas inquedanzas entre os amigos.

Entón había que aferrarse a todo, había –en certo modo– que volver empezar de cero. Dende berrar

reclamando o Himno Galego para que pechase un concerto folclórico (único lugar onde, con sorte, podía

cantarse) a intentar espallar a nosa bandeira, que coñecía a hostilidade do mundo oficial e dos seus

tentáculos.

ACENDER UN FACHO
Henrique Harguindey Banet

Antonio Concheiro, Ánxeles Penas,
Rafael Dieste e Manuel Lourenzo
nunha mesa redonda sobre o teatro
galego (1975, fondo O Facho)

Acta de elección da
xunta directiva do Facho
(1965, fondo O Facho)
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Salazar, Cova Céltica, Academia Galega, nacemento do teatro galego, fundación das Irmandades da Fala

etc.

Con esta tradición empatou O Facho cos seus cursos de galego, recitais de poesía, ciclos de conferencias, gru-

pos de teatro, concursos de contos, exposicións, colaboracións na prensa e na radio… O Facho –presidido no

comezo por Xosé Miguel Harguindey e despois, esplendidamente, por Manolo Caamaño Suárez– exerceu durante

moitos anos unha profunda dinamización cultural que deixou unha importante pegada non só na vida coruñesa

senón tamén na galega. Do mesmo xeito que esta asociación foi produto de anteriores sementeiras, tamén ela

contribuíu ao nacemento de moitas iniciativas culturais. E colaborou, irmandada, co regueiro de asociacións que

despois de 1963 se foi espallando por Galiza adiante: a Asociación Cultural de Vigo nacida no 65, Amigos da Cul-

tura, de Pontevedra, no 67, a Auriense, de Ourense, no mesmo ano… Un ronsel que se multiplicou nos anos 70.

Este asociacionismo deixou un impresionante froito cultural en Galiza. Iso xa sería abondo para que fi-

gurase remarcado na nosa historia contemporánea. Pero, ademais, por mor das circunstancias e ante a pro-

hibición dos partidos políticos e a falta das liberdades, el desempeñou un papel decisivo no avance socio-

político do pobo galego. O nacionalismo, reconstruído na clandestinidade pouco despois de nacer O Facho,

atopou nas asociacións culturais galeguistas o osíxeno que necesitaba.

E non hai dúbida de que a Galiza das liberdades, do autogoberno e do idioma galego recoñecido oficial-

mente e introducido no ensino débelle moito a O Facho e aos moitos fachos que na Galiza se prenderon e

que en moitos caso continúan acesos.

Mais o franquismo volveu recuperar o poder e intentar eliminar calquera sinal de identidade propio da

nosa nación, practicando –agora de novo dun xeito descarado– unha estratexia de afogamento das liber-

dades e de arrasamento do país. Unha política de terra queimada.

Por iso mesmo, porque o perigo continúa e porque só unha acción colectiva cotián e teimuda será quen

de vencer aos que seguen intentando acabar co noso país, a loita ten que continuar con máis forza.
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Por suposto que a lingua galega non se ensinaba

dentro do sistema escolar. Por suposto que o noso

idioma só aparecía moi «controladamente» na prensa

e na radio. Pola contra, o que non era tan raro é que

dende o sistema escolar, dende as institucións oficiais

e dende uns medios de comunicación estreitamente

vixiados polo franquismo, se rebaixase, se degradase e

se ridiculizase a nosa fala. E mesmo estaba prohibido

que as persoas puidesen chamarse con nomes galegos.

Non esquezamos que Galiza –coma o resto do Es-

tado español– vivía baixo unha ditadura, nun estado fe-

rreamente centralista; inda que nos anos 60 xa non fose

tan implacable coma en décadas anteriores e algúns, con retranca, lle chamasen «a ditablanda». Pero a re-

presión continuaba. Sen liberdade de reunión, asociación ou manifestación. Sen liberdade de expresión.

Por iso a loita por Galiza era inseparable da loita pola Democracia.

Unha loita que xa ía abrindo fendas no vello edificio dunha Administración podre e inepta que non lle

ofrecía á maioría da xente máis saída que a miseria ou a emigración.

Pouco a pouco, a pulso, fóronse gañando espazos de liberdade. Aínda que moitas veces axexados e fi-

chados pola policía, nacían faladoiros e xuntanzas, realizábanse actos que non contaban coa simpatía do

réxime, perfilábanse movementos reivindicativos… O galego ía gañando presenza no mundo da cultura,

na edición, nos medios de comunicación. Mesmo a Igrexa parecía que se animaba a introducir o galego na

liturxia, algo que podería contribuír decisivamente á normalización da nosa lingua.

E o mundo asociativo tamén comezaba a moverse. Resultaba toda unha heroicidade crear unha asocia-

ción. O proceso legal era complicado, longo e laborioso, sempre suxeito á arbitrariedade do Goberno, que

era quen concedía ou non a autorización. Pero, dun xeito máis ou menos informal, comezaron a actuar gru-

pos coma O Galo en Santiago.

En 1963, a Academia Galega –por proposta de Francisco Fernández del Riego– acorda celebrar o 17 de

Maio o centenario de Cantares gallegos e instituír ese día para homenaxear cada ano a un escritor ou escri-

tora. Será o Día das Letras Galegas.

Nese clima, a algúns pareceunos chegado o momento de iniciar na Coruña o asociacionismo cultural ga-

lego. Andrés Salgueiro e mais eu, que levabamos meses dándolle voltas á idea de constituír unha asociación

cultural, decidimos facer un chamamento para convocar as persoas interesadas; por iso escribimos unha

carta a tres medios de comunicación (un xornal e dúas emisoras de radio) que a difundiron.

E, entre censura, dificultades administrativas, prohibicións, control policial e unha serie de atrancos e in-

timidacións que constituían un pano de fondo moitas veces oculto, comezou O Facho a súa andaina. Unha

andaina que concitou na cidade unha ondada de simpatía e de colaboración. Non en van A Coruña conta

cunha longa tradición galeguista: revista Galicia dos irmáns De la Iglesia, Biblioteca Gallega de Martínez

Programa das Letras de 1965 e mecanoscrito de Harguindey Banet para a homenaxe que a RAG lle tributara a Cabanillas en 1961
(fondo H. Harguindey)
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Chego con trece anos á Coruña, resido primeiro na Academia Galicia e, máis tarde, na rúa Afonso VII –entón
aínda era VI, por un erro que a viraba en «Alfonso Vi», cando menos para o «sereno»–, ben preto da actual
sede do Estudio de Teatro Casahamlet, onde traballo.

Sinto falar do grupo poético Amanecer (Garcés, Torneiro, Avilés…), dos faladoiros do Café Galicia, da pro-
gramación da Asociación de Artistas (Cunqueiro, Manuel María…) e da Asociación Cultural Iberoamericana,
presidida por Garcés, o meu futuro profesor de Literatura (Cunqueiro, Laín Entralgo, Zunzunegui, J. Hierro).
Tamén vou ao cinema e ao tea-
tro, que divido en tres parcelas:
o das compañías, o de «Festiva-
les de España» e o puramente
vocacional: G. T. Imperio, da OJE,
de J. D. Vales Vía (Williams,
Valle…); A. T. Tespis, de José Re-
dondo (Sastre, Puschkin, Mo-
lière, Mroczek…); Asociación
Cultural Iberoamericana, diri-
xida por A. Naveira (Valle, Cun-
queiro, Castelao, Ionesco…); La Farándula, de L. Iglesias de Souza (Pemán, Muñoz Seca, Casona, Paso…);
Agrupación Teatral Coruñesa, de M. Méndez (zarzuela, «El anticuario»…). Canto aos outros, toca ver o que
programa o Ministerio ou as compañías privadas: de clásicos ou autores «de prestixio» de todas as épocas
a zarzuelas, comedias e dramas do máis variado.

Certamente, aínda hai outro teatro: o que se facía nos centros de ensino: Salesianos, Fogar de Santa Mar-
garida, Grande Obra de Atocha, Compañía de María…

O meu interese polo teatro viña de atrás: das compañías ambulantes que visitaban O Valadouro, quer
actuasen no Cine de Ventura, quer en barracas, no parque, ou ben na praza, ao relente, nas noites de verán…
E das veladas que se organizaban polo inverno, nas que algunha vez participara…

Agora, na Coruña, era preciso formarse: ver todo o que se puidese e ler. E cando a froita for chegada…
Tiven unha axuda extraordinaria: un amigo, Francisco Pillado, compañeiro de estudos, en cuxa casa había

unha biblioteca onde podías ler todo o teatro e informarte do existencialismo, do absurdo, de Brecht, da
guerra, do exilio… Para alén diso, o seu pai, F. Pillado Rivadulla, traballaba na prensa e na radio e, sen eu ter

DESEMBARCO
Manuel Lourenzo

Carteis da compañía Teatro Circo de Artesáns (fondo M. Lourenzo)
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Hai un aspecto relevante da actividade teatral na Coruña: a realización de semanas, xornadas e mostras
de teatro. Citemos, por exemplo, os ciclos de teatro independente peninsular e as mostras de teatro galego
e paralelas á de Ribadavia, programadas no salón da Caixa de Aforros da ronda de Nelle pola Comisión Or-
ganizadora de Teatro (Teatro Circo e asociados); as semanas de Teatro organizadas polo Concello en varias
localizacións: praza das Bárbaras, cinema Valle Inclán… Certames, como o de teatro escolar, que aínda or-
ganiza o T. Candilejas no Colexio Calvo Sotelo, ou o que organizaba a Caixa de Aforros. Ciclos e campañas
patrocinadas por esta entidade por todo o país. Concursos literarios, como o Concurso de Teatro Infantil O
Facho (1973) ou o prestixioso Rafael Dieste, da Deputación da Coruña (1991)…

Non quixera que este breve escrito parecese un catálogo, que, en todo caso, requiriría unha pausada in-
vestigación e, desde logo, moito máis espazo. Fican, pois, moitas cousas sen contar, mesmo algunhas ben
significadas. Non contei, por exemplo, a estrea do Don Hamlet, de Cunqueiro (Teatro Colón, 1959), que fora
unha sorte de presentación en sociedade do teatro galego e que, sen entrarmos en criterios valorativos de
orde estética ou interpretativa, aínda hoxe nos ilumina, ao deitar sobre unha sociedade tan, digamos, indo-
lente a respecto do uso do galego a sospeita, cando menos, de que a nosa cultura podía aloxar, sen caer es-
carranchada no medio da praza, unha traxedia que, polo demais, acontecía en Mondoñedo…
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rematado aínda o bacharelato, procurárame traballo neses medios: comentarios e críticas sobre cinema e
teatro…

Tentei constituír un grupo teatral con Pancho Pillado e fracasamos. Tiñamos, con outros compañeiros,
un faladoiro literario no Café Triana, da avenida das Mariñas, oposto ao dos consagrados do Café Galicia, no
Cantón Grande. O noso flutuaba entre o romanticismo e o surrealismo: de Pondal a Lorca, de Valle Inclán a
Ionesco, por citarmos algúns nomes recorrentes…

Arrancamos, por fin, cando –á medida que iamos sendo informados e lidos– tamén se ía concretando o
noso compromiso coa lingua e co país. Creamos, con outros, o Grupo Independente de Teatro (1965), aco-
llido á Asociación Cultural O Facho, a única galeguista da cidade, e presentamos un traballo con textos de
Carlos Muñiz, Castelao, Pimentel e Celso Emilio Ferreiro; despois, e no auditorio de «Festivales de España»,
na praza de María Pita, a obra de Max Frisch O señor bonhome e os incendiarios… Viñeron tempos maos e,
despois dunha breve estadía en Tespis, con Strindberg e Ionesco, formouse o Teatro Circo (1967), aloxado,
teoricamente, no Círculo de Artesáns, e que nunca, malia a súa incidencia dentro e fóra do país, chegaría a
ser legalizado. Galiza e Portugal, Asturias, Catalunya, Euskadi e Madrid coñeceron algúns dos seus traballos:
a Crónica do sol de inverno, da miña autoría; o Entremés, de Feixóo de Araúxo; o Zardigot, de Euloxio R. Ruibal;
o Macbeth, de Shakespeare… e os relatorios, debates e polémicas que, após miles de quilómetros de itine-
rancia, acabaron fundamentando o teatro independente do país –substantivo e adxectivo que só van xuntos
por etapas, cando as cousas se viran moi negras–…

Morre de morte matada o Teatro Circo e cando, para traballarmos dentro da lei, creamos unha «cooperativa
de consumo» denominada Escola Dramática Galega: local propio; organigrama propio; tres departamentos:
Dramática, Didáctica, Estudos Teatrais. E de aí nace tamén outra cooperativa, a Luís Seoane, con sala propia. E
unha nova forma de traballar: programación constante, substitución de «grupo» por «compañía», nome que
hoxe domina e que se usa alegremente… Entre os anos setenta e oitenta danse na Coruña experiencias teatrais
moi variadas: Teatro Humanista Nuevo Aspasia, de talante filosófico, creado por Juan H. Les; os grupos Titiri-
teiros do Norte e Teatro do Alvardán, nados no Colexio Público Labaca, que recollen o herdo do teatro inde-
pendente; Arístide, Fenosa, Sardiña –dedicado aos clásicos grecolatinos–, Danthea, Alexandre Bóveda etc.
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A longa posguerra logo de 1945 causará grandes mudanzas no mundo. Movéronse as derregas dos Estados

e comezou un tránsito de millóns de persoas dunhas partes a outras da Terra e a aplicación de dúas estra-

texias políticas distintas. Asemade, tamén cambiou a economía das nacións e, xa que logo, os destinos para

todos os emigrantes do mundo. Os galegos que antano emigraran a América, principalmente á Habana, a

Bos Aires e a Montevideo deixaron testemuño visible da súa presenza nestes Estados que non participaron

na Segunda Guerra Mundial. Logo da sublevación militar contra a República española e da Guerra Civil, su-

máronse a ese colectivo extraterritorial os exiliados que conseguiron salvarse e establecerse neses e noutros

como o receptivo México. Estes exiliados lograron os seus froitos nesas metrópoles onde vivían os descen-

dentes dos emigrantes que os precederon. Reproduciron no Novo Mundo o que viran en Galicia. Naceron

así novas parroquias coa denominación de orixe de fillos de tal terra e, pola súa vez, a concentración, ás

veces, en centros galegos, e no caso bonaerense, dunha Federación de Sociedades Galegas. A estas institu-

cións mutualistas acudían os fillos deses fillos para festexar a súa etnicidade. É importante esa colectividade

quer como coro, quer como público crítico, pero dentro dela o senlleiro serán algúns dos seus solistas.

As romarías, en datas sinaladas, coa música producida por coros e por orfeóns, bandas ou gaiteiros coas

súas vestimentas, as comidas e as xuntanzas da colectividade galega constituían a súa propia illa nun océano

con outra lingua e con outras tradicións nas que se desenvolvían acotío. A lingua, falada, impresa ou gravada

en discos, tamén formaba parte, polo menos, desa singularidade, logo enxalzada polos poucos intelectuais

exiliados. Algúns destes morreran e outros deran en marchar aos poucos para Galicia ou para outros destinos:

Xosé Suárez, Lorenzo Varela, Otero Espa-

sandín, Colmeiro, Federico Ribas, Rafael

Dieste, Martínez López…

Logo do falecemento de Castelao, en

1950, a figura máis relevante era Luís Se-

oane, un artista total que vai acadar unha

gran proxección en Arxentina. Os outros

intelectuais emigrados ou exiliados que

quedaron desenvolvían, logo de gañar a

vida, o seu labor con menos azos nas ins-

titucións da colectividade e pola súa

conta. Os que quedaron eran poucos e

GALICIA FÓRA DE GALICIA: 1950-1975
Miguel Anxo Seixas Seoane

Portada da revista A malla, editada polo Centro Galego de Bos Aires (1974, fondo
M. Caamaño)
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de Seoane, pero tamén de Leopoldo Nóvoa ou Maruja Mallo… Xorden novas publicacións periódicas: Agro-

mar, Rianxo, Mundo Gallego, Adiante, Galicia Emigrante, Cousas Nosas, Agarimo, Eufonía, Loita, Aquí… Galicia,

Consello de Galiza, que se suman ás vellas. Aparecen novas audicións (La Voz de Galicia, 1953; Galicia Emi-

grante, 1954; Galicia en el aire, 1958 ou a radio do Centro Lucense, 1959).

Amais destas homenaxes e das lembranzas, orais e escritas, as novas efixies (a de Castelao en 1951), os

murais de Seoane, as imaxes gravadas e pictóricas dos artistas, as fotografías e as filmacións fecundaban esa

memoria de Galicia. A inquietude era tamén política e aí estaban os superviventes da Irmandade Galega e

o esmorecido Consello de Galiza, que preside Antón Alonso Ríos, con delegados en certos países, e a pre-

sentación da denuncia, coordinada dende Galicia, pola persecución ao galego durante a xuntanza da Unesco

en 1954 en Montevideo. Fúndanse novas organizacións, como as Mocedades Galeguistas, en agosto de 1953,

con fillos de galegos e novos emigrados, a Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas (AGUEA),

que preside Antonio Baltar Domínguez en 1956. Nese ano, celébrase en xullo o I Congreso da Emigración

Galega. O libro galego aquí editado véndese alá (pouco), onde se expón na capital do Plata en 1958. A nova

asociación Fillos de Galegos é de 1959. O primeiro tomo do proxecto da Historia de Galiza, encargado en

1947, redáctase en Galicia e publícase en 1962 e o segundo en 1973. Bos Aires é capital do libro galego até

que Galicia comece a recobrar o seu pulo editorial a partir de 1949.
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maiores e case non recibiron achegas posteriores, coa excepción de

Ramón de Valenzuela, que arriba en 1949; de Eliseo Alonso, en 1950; de

Laxeiro, en 1951; de Alberto Vilanova, en 1954; de Isaac Díaz Pardo en

1955 ou de Faustino Rey Romero, en 1966. Das novas xeracións, Neira

Vilas, chegado en 1949, sumarase logo a ese labor colectivo a prol da

lingua e a cultura galega até 1961. En 1950, chega Antón Moreda, que

volverá a Galicia en 1960, e chega logo tamén a Bos Aires Antón Santa-

marina Delgado en 1953.

Continúan daquela os concertos das antigas agrupacións e mesmo

xorden outras novas. Proseguen os certames literarios anuais con do-

tación económica, aos que se presentan autores galegos con proble-

mas económicos ou de publicación pola censura na Galicia franquista.

Destacamos o Pre-

mio Castelao do Cen-

tro Galego, convocado en 1951, o Valle-Inclán, o Eduardo

Pondal, en1953 e en 1954. Incorpóranse como accésits aos

premios do Centro Galego os Premios Ánxel Casal. En xa-

neiro de 1955, apróbase un regulamento interno para os

concursos literarios-musicais anuais do Centro Galego, que

en 1957 cumpre o seu cincuentenario cuns premios ex-

traordinarios. Súmase a este o Centro Ourensán ao convo-

car outro no centenario do nacemento de Curros. Tamén

continúan os certames musicais, menos, cos seus premios,

interpretacións e edición en partitura ou en disco (Prieto

Marcos, Julián Bautista, Ángel Romero, Campos Vázquez,

Obdulia Prieto, Adolfo Anta, Andrés Gaos, Rafael Gayoso, 

F. Balaguer, Vide…). Continúan as representación de obras

teatrais galegas doutrora e novas (Ricardo Flores e 

E. Blanco Amor), a reedición de libros en galego e a publi-

cación de novos (Seoane, José Conde, Eliseo Alonso, Lo-

renzo Varela, Alonso Ríos, Blanco Amor, Emilio Pita). Ase-

made, edítanse en castelán obras de asunto galego de

autores de Galicia ou de fóra. Velaí están as Edicións Galicia,

Nós, Ánxel Casal, Nova, Botella al Mar, Citania, Do Rueiro, Ars-

novos, Follas Novas…, pero tamén había edicións de autor.

Continúan, así mesmo, as conferencias, as exposicións

de artistas galegos nas galerías bonaerenses, sobre todo

Carta de Ricardo Palmás, activista cultural na emigración en Bos Aires, ao cardeal Quiroga laiándose da postura
oficial ante o uso do galego na liturxia (1965, fondo M. Caamaño)

Arriba, carta do Instituto Argentino de Cultura Gallega
dirixida ao presidente de Breogán (1973, fondo G.
Iglesias Sueiro). Abaixo, ficha para unha conferencia
dos seminarios que organizaba a Mocedade Galega de
Barcelona (1961, fondo Tino Caamaño)
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Na illa de Cuba, antano outro dos destinos dos galegos, con ex-

celsas mostras desa abundante e importante presenza na Habana,

a comunidade galega edita Vida Gallega en 1951 e segue coas súas

actividades, pero co triunfo da revolución cubana en 1959 cambian

as tornas. Volverán algúns deses emigrados de antano a Galicia, ou-

tros fuxirán a outras terras e moitos permanecen e avellentan na

illa e só recibirá dende Bos Aires en 1961 ao emigrado Xosé Neira

Vilas, que desenvolverá toda a súa actividade creativa en galego

na Habana, onde investigará, recompilará e divulgará o que queda

dese legado na sección galega do Instituto de Literatura e Lingüís-

tica da Academia de Ciencias, creada en decembro de 1969.

Caracas convértese nunha nova póla dese torgo galego que vai

florecer en terra caribeña. Amais dos actos e festexos da colectivi-

dade, publícanse os xornais Galicia, Aires da Terra, Irmandade, De-

nuncia, Nós, Compostela, Hermandad Gallega de Venezuela, Alborada

en Maracaibo, Vento da Terra, Terra. Do seu porto saíu o transatlán-

tico Santa María secuestrado polo DRIL, no que participa Pepe Velo, en xaneiro de 1961, para chamar a aten-

ción sobre as ditaduras de Franco en España e de Salazar en Portugal. Na capital de Venezuela, edítanse

obras en galego (de Sesto Novás, emigrado en 1962, ou de Celso Emilio Ferreiro, en 1966) e en castelán. Con-

vocan o premio do Lar Gallego e estréase o Himno a Castelao con letra de Blanco Amor e música de Pedro

Antolín (1953). Amais dispón da audición Ecos de Galicia e alí editase o disco de longa duración en galego

Galicia canta, 1970.

En Bogotá, case non existe semente, pero, con todo, xorde a publicación Casa de Galicia: Hogar Español

en 1965.

Nos Estados Unidos, estaba a Casa de Galicia, que realiza as súas actividades e convoca os seus certames

literarios en galego (1952 e 1967). Alí expón de cando en vez Seoane e mais Nóvoa na galería Sudamericana

e, na Bodley, E. Granell, alí exiliado dende 1957. Tradúcese a poesía medieval para o inglés e mesmo se publica

en inglés (José Yglesias). Nos Estados Unidos, ao contrario que no resto do continente, onde xa ensinaba

Primitivo Rodríguez Sanjurjo, os exiliados acollidos exerceron de profesores nas universidades e nelas di-

vulgaron dentro das súas posibilidades a cultura galega: Martínez López en Austin, González López e Guerra

da Cal en Nova York, Otero Espasandín en Pennsylvania, Rubia Barcia e Los Ángeles. Logo xa se incorporaron

como profesores, e despois, Pacio Lindín ou Peregrín Otero. Así mesmo acolleu a Universidade de Oregon a

Antón Martínez-Risco Fernández, que logo foi para a Universidade de Laval, en Quebec.

En Porto Rico, que recibira na súa Universidade ao exiliado Sebastián González García-Paz e mais ao

errante (pasara pola República Dominicana e por Guatemala) Eugenio Fernández Granell en 1950, a partir

de 1968 súmase o emigrado Baldomero Cores Trasmonte, que desenvolverá o seu labor na Universidade e

na colectividade galega.
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En fin, agora non ían as persoas, só os persoeiros invitados ás Xornadas Patrióticas do 25 de Xullo bonae-

rense e unicamente viaxaban as palabras en forma de cartas ou de libros. Só Seoane, a partir de 1960, pasará

unha parte do ano nunha beira e na outra do Atlántico. Antonio Baltar, enviado a Galicia en xaneiro de 1957

para se entender cos galeguistas, fracasa na súa xestión de coordinar esforzos entre o galeguismo de aquén

e de alén mar. Outrosí ocorrerá coa misión de Perfecto López en 1958. Noutras cidades arxentinas, outros

centros manteñen a sociabilidade e a memoria da comunidade, como o Centro Galego de Rosario e o Centro

Galego de Avellaneda.

Na outra beira do Plata, en Montevideo, acontece igual en menor cantidade e con menor intensidade.

Créase a audición Sempre en Galicia, 1950. Xorden novas publicacións periódicas: Galiza, Galicia, Banco de

Galicia, Cousas Nosas, Finisterre, O Irmandiño, Compostela, Nós, Guieiro. Represéntanse obras clásicas galegas

e fúndase o teatro popular galego. Publícanse libros en galego de emigrados (Neira Vilas, Núñez Búa) e de

xente residente en Galicia. Convocan certames literarios e publican obras sobre Galicia en castelán. Establé-

cense as Xornadas de Cultura Galega, 1956. Expoñen de cando en vez Seoane e mais Nóvoa, principalmente,

e outros artistas novos. Danse conferencias e organízanse mostras de libros, de xornais e de fotografías.

Novos bustos lembran a Castelao, en 1956, e a placa ao Consello de Galiza en 1962, ano en que volve a Bar-

celona un dos seus membros, Lois Tobío. En 1963,

xorde a asociación Fillos de Galegos con C. Zubi-

llaga, e logo, o Padroado da Cultura Galega, en

1964.

En Chile, a presenza galega é moito menor, pero,

con todo, editan en galego a Manoel Celso Garrido

e expón algún galego como Prieto Nespereira.

En México, dáse outro importante gomo en terra

allea. Este Estado acolleu os exiliados: Luís Soto, Ar-

turo Souto, Florencio Delgado Gurriarán, Carlos

Velo, Elixio Rodríguez, Alejandro Campos Ramírez,

Silvio Santiago, que volta a Galicia arredor de 1960,

Jesús Bal y Gay, que volve a Madrid en 1965, Ramiro

Isla Couto, que vén de Cuba e que logo dunha es-

tadía liscará para Venezuela antes de regresar a Ga-

licia. Na capital, créase en 1953 o Padroado da Cul-

tura Galega e alí publícanse obras en castelán sobre

Galicia e en galego. Aparecen publicacións periódi-

cas: Saudade, Vieiros, Boletín Informativo, Compos-

tela, Nova Galicia. Xorde a audición Hora de Galiza,

1951, e pinta e expón Arturo Souto e outros artistas

convidados de Galicia.
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doutros autores galegos na editorial Roi Xordo. Tamén en

Lausana expón Grandío e publican a revista Anduriña, e en tres

cidades suízas fíxose a estrea de tres obras musicais de Ro-

gelio Groba.

Novo destino tamén é agora Alemaña, en proceso de re-

construción como case toda Europa, e esgazada como esta

en dous proxectos políticos. Só ás cidades da occidental se

dirixen os mozos galegos. Outrosí pode dicirse do destino e

vida dos novos emigrantes en Bélxica ou en Holanda. En

Roma, un grupo de estudantes aí residentes, Os Irmandiños,

sumouse á defensa de Galicia e da súa lingua.

Finalmente, Londres acolleu a un intelectual exiliado

como Plácido Castro, en 1949, que regresa a Galicia en 1956.

O 23 de xaneiro de 1956 emitíase o derradeiro programa de

radiodifusión, o 83, de Galicia desde Londres da BBC, que co-

mezara en 1947. Na illa establecerase unha nova colectivi-

dade galega. O Centro Galego de Londres nace en 1968 e,

amais das festas, dará algún froito. Un reducido grupo (Pérez-

-Barreiro e Teresa Barro, emigrados en 1964, que viven da tra-

dución e traducen para o galego Macbeth) tiran en 1971 a publicación en galego Grupo de Traballo Galego,

que remata en 1972, e os emigrados sacan a publicación periódica Emigrante en 1973. Mesmo se representou

e publicou, en 1974, en inglés A Virxe do Cristal de Curros Enríquez; unha adaptación teatral de B. Batán, con

ilustracións e arranxos musicais de Richard Rees.

A Europa que se estaba a redefinir estaba cada vez máis preto de Galicia e cada vez máis os emigrados,

neste caso menos numerosos e con menor densidade que en América, podían pasar con frecuencia uns

días na súa terra de orixe de quereren. A lingua galega e a cultura, que os unía e identificaba, ían, aos poucos,

gañando en Galicia parte do territorio da cultura do que foran outrora desposuídas. As achegas culturais

que se facían dende América e Europa ían murchando ao diminuír a emigración e só os investigadores e

galaicistas dalgunhas universidades do mundo contribuirán coas súas sementes e os seus gallos a este novo

florecer.
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Se cadra, o gran cambio

para o mundo foi a nova Eu-

ropa que xurdiu na posguerra.

Agora, agás Venezuela e EUA,

será o novo destino dos gale-

gos. Xa antano emigraban a

Lisboa. En Portugal, neutral na

Segunda Guerra Mundial, a co-

lectividade continúa a publi-

car xornais: La Voz de Breogán,

Heraldo de Galicia. Represén-

tanse obras clásicas galegas

(Castelao) e tradúcense outras

para o portugués. Expón de

cando en vez algún galego,

como Tino Grandío. Tamén aco-

lle O Porto en 1974 os exiliados Margarita Ledo e mais a X. Casabella. Na Universidade, o interese pola lingua

e literatura portuguesa lévaos a editar a poesía medieval galega. Isto mesmo acontece nas universidades

no Brasil, onde emigraron galegos con menos presenza cultural galega ao estaren máis diluídos na lingua

irmá. Con todo, alí publícase Lira celta de Francisco Barros Cascallar.

En París, onde sobrevivía algún exiliado (César Alvajar, delegado do Consello de Galiza, morre en 1965),

pinta e expón Colmeiro dende que se establece en 1948, pero tamén o farán Maruja Mallo ou Lago Rivera.

En Francia, en reconstrución tras a desfeita da guerra

mundial, publícase tamén en galego unha coidada anto-

loxía de poesía de Rosalía de Castro, Pondal e Curros na

editorial Monte Medulio, en 1954, e a escolma de Castelao

feita por Alberto Míguez e obras en castelán como Galicia

Hoy de Editions Ruedo Ibérico en 1966. Tira a xente nova

xornais como Nova Galiza, Galicia en Francia, Boletín Casa

de Galicia e Ecos de los Celtas. Dentro das individualidades,

destaca o establecemento en París do músico e escritor

Ramón Chao Rego en 1955 e a do pintor Leopoldo Nóvoa

en 1965.

En Suíza, neutral na segunda guerra europea, a nova

colectividade, coa creación de A Nosa Galiza, en 1967 en

Xenebra, tamén saca publicacións periódicas: A Nosa Ga-

liza, Galicia Emigrante e libros de Celso Emilio Ferreiro e

Publicacións da Editorial Roi Xordo de Xenebra (1974, fondo Ramón D. Toxo)

Carta do Grupo de Traballo Galego de Londres
(1970, fondo M. Caamaño)
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A cultura galega afrontaba o século XX como o período de afianzamento, pero todas as aspiracións se viron

truncadas polo alzamento militar en 1936 e a posterior instalación da ditadura franquista, que paralizou vio-

lentamente o traballo da xeración Nós e a consolidación política do nacionalismo galego. A dura represión

imposibilitaba o desenvolvemento dunha cultura, dunha nación e dunha lingua que non fose a española.

Os proxectos gardáronse nos caixóns e só no exilio se desenvolveron accións mentres que Galicia seguía

amordazada. A ditadura franquista deixara un ermo en todos os ámbitos do país, tamén na cultura, pero

non puidera evitar que os silenciados soñasen e pensasen en alternativas para ir facendo fértil un campo

bombardeado e arrasado. 

Nun momento en que nin o Boletín da Real Academia Galega estaba escrito integramente en lingua ga-

lega, teñen especial importancia iniciativas editoriais como a colección pontevedresa Benito Soto (1949-

-1952), que na súa curta existencia deu ao prelo obras de autores da importancia de Álvaro Cunqueiro, Celso

Emilio Ferreiro, Cuña Novás ou Luís Pimentel. No mesmo ano créase Bibliófilos Gallegos, que, sen ter unha

liña galeguista, promove o primeiro premio de narrativa, ao que podían concorrer obras en galego1, e da

mesma maneira fomenta a tradución2. En 1950 fúndanse en Vigo dúas importantes editoriais, Monterrei e

Galaxia, que dinamizaron a impresión de libros en galego, tan deficitaria ata ese momento. A Editorial Mon-

terrei publicou dende a reedición dos textos conservados de Nicomedes

Pastor Díaz ata a obra que os críticos consideran que inaugura a Nova Na-

rrativa Galega, Nasce un árbore, de Gonzalo R. Mourullo. A Editorial Galaxia,

presidida por Otero Pedrayo, debuxou un proxecto máis ambicioso, que ide-

aron Xaime Illa e Francisco Fernández del Riego, e ao que se incorporou

Ramón Piñeiro como director literario. A súa aposta foi construír un futuro

sen esquecer as grandes voces da literatura galega como Rosalía, Curros,

Castelao ou Cabanillas, que saíron do prelo ao mesmo tempo ca as obras de

autores novos como Xohana Torres, X. L. Méndez Ferrín, Camilo G. Suárez-

-Llanos ou María Xosé Queizán. O seu labor caracterizouse por trazar pontes

entre as diferentes xeracións, unidas por unha lingua común, da que fixeron

un modelo culto que empregaron nas súas edicións e que se converteu

nunha normativa tácita ata que apareceu a oficial.

Con estes precedentes, e coincidindo cun período de aperturismo do ré-

xime, a década dos sesenta abría pequenas fendas que deixaban entrar al-

ASOCIACIONISMO CULTURAL PARA RECONSTRUÍR UN PAÍS
(1961-1975)
María Dolores Villanueva Gesteira

Díptico para a conmemoración das Letras dun grupo universitario de Vigo (1975,
fondo Felipe-Senén López)
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Cultura, que fora prohibida once anos antes. A existencia dunha publicación periódica sempre fora un dos

obxectivos máis anhelados da Editorial Galaxia, pois nela vían a posibilidade de posuír un vehículo perma-

nente da actividade cultural galega, que pola súa vez servise para incorporar Galicia á cultura universal e

exportar a imaxe do país fóra das fronteiras, amais de contribuír ao prestixio da lingua. No primeiro número

da publicación indícase que a súa saída coincide co centenario de Cantares gallegos, unha data que utiliza

tamén a Real Academia Galega para establecer o primeiro Día das Letras Galegas, unha iniciativa de grande

éxito e ben recibida polo conxunto da poboación que cada ano puña en valor un escritor en lingua galega.

Fúndase o Partido Socialista Galego, que tiña en X. M. Beiras un dos seu piares. E tamén nese ano en Vigo

abre as súas portas a Fundación e Biblioteca Fermín Penzol, en Sada créase Ediciós do Castro e en Lugo ce-

lébrase a exposición «Cen anos de Literatura Galega (1863-1963)» no Círculo das Artes. 

Nese annus mirabilis bota a andar na Coruña a Agrupación Cultural O Facho, por iniciativa de Enrique

Harguindey Banet e Andrés Salgueiro Armada. A captación de socios fixérona a través das ondas radiofónicas

e das páxinas dos xornais, implicando así a xente moi diversa nun proxecto que intentaba ser unha luz na-

queles tempos de penumbras, como quere indicar o nome escollido. Reimundo Patiño debuxou un sol sobre

unha leira como imaxe da asociación, unha leira da que naceron importantes froitos pouco tempo despois.
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gunhas raiolas de luz que aproveitou o galeguismo. Galicia experimentaba fondos cambios estruturais, como

o desprazamento dunha parte importante da poboación do campo á cidade, debido ao asentamento de

empresas automobilísticas, de estaleiros ou de hidroeléctricas. Nese escenario de mudanzas créase un im-

portante movemento de asociacionismo cultural que marcamos en 1961 coincidindo coa aparición da Aso-

ciación Cultural O Galo, en Santiago de Compostela. En poucos anos proliferarían colectivos semellantes en

diferentes cidades e vilas galegas e na base de todos eles estaría o grupo Brais Pinto, creado en 1958 en Ma-

drid por estudantes e traballadores galegos3. As preocupacións das asociacións centráronse en organizar

cursos, conferencias, actividades lúdicas, en definitiva, dinamizar a sociedade galega e facer visibles os pro-

blemas reais do país e a importancia de construílo tendo en conta a lingua e a cultura propias. A Asociación

O Galo, creada por Ventura Cores, Salvador García Bodaño, Carlos Maside e Mario Orjales4, marca o punto de

partida desa aposta firme por fiar un tecido cultural máis permeable ao conxunto da poboación. Para iso

organizaron excursións, conferencias, exposicións ou lecturas dramatizadas en colaboración con Cantigas

e Agarimos. 

O ano 1963 é capital para Galicia porque se concitan feitos moi significativos que fortalecen o ámbito

cultural, pero non só. Será nesa data cando a censura permite a segunda andaina de Grial. Revista Galega de

Acta dunha reunión das asociacións culturais galegas (1970, fondo Consello da Cultura Galega)

Díptico para anunciar un ciclo de conferencias organizado por estudantes universitarios (1973, fondo Xavier D. Toxo)
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lecturas e comentarios de textos literarios. Estaba dirixido inicialmente por Xohana Torres e despois collería

o seu relevo X. L. Franco Grande. Outra das iniciativas con gran repercusión cidadá foi a impresión de 2000

adhesivos baixo o lema «Falemos galego», que encheron Galicia grazas á colaboración coa asociación O

Facho e coa Agrupación Cultural Auriense. Foron impresos na Serigrafía Galega de A. Álvarez Blázquez e ti-

veron un grande éxito, polo que aínda se fixo outra fornada de adhesivos, nesta ocasión coa frase «Galego

na escola». 

A lingua galega estaba apartada das canles de ensino regrado e esta foi outra das grandes preocupacións

e reivindicacións do asociacionismo. O idioma estaba vivo na oralidade, pero os seus falantes non adquiriran

as destrezas de lectoescritura na lingua propia. Todas as asociacións dedicaron esforzos en organizaren cur-

sos para o público interesado, pero centráronse moi especialmente no alumnado universitario e nos mestres,

porque capacitalos a eles era garantir que no futuro puidesen ensinar e desempeñar o seu traballo en galego.

No ano 1964 O Galo organizou o primeiro curso na Academia Minerva, impartido polo profesor Vidán To-

rreira, ao que seguiría outro no Instituto Padre Sarmiento, que tivo como docente a Antón Santamarina. No

mesmo ano O Facho iniciou os cursos de galego con Leandro Carré Alvarellos á fronte e tamén comezaron

en Pontevedra ou en Lugo a través doutras asociacións. No marco das clases sempre había espazo para con-

ferencias, que impartían persoeiros da vida cultural galega como Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro, Antón Fra-

guas ou Carballo Calero, e incluso para outras actividades, como a lectura da Antígona de Jean Anouilh en

versión de Franco Grande e X. M. Beiras, coa que se clausurou o quinto curso do Facho. A creación do Instituto

da Lingua Galega (ILG) en 1971 foi decisiva por moitas razóns, pero entre elas por elaborar o primeiro manual

para o estudo do idioma, que contou con tres volumes: Gallego 1 (1971), Gallego 2 (1972) e Gallego 3 (1974).

Para facermos unha idea da súa relevancia o Gallego 1 nun ano editou 16 000 exemplares e ata 1980 levaba

vendidos ao pé de 60 000, o que nos indica a súa repercusión. O ILG organizou cursos en solitario, pero tamén

en colaboración coas asociacións ata que o galego entrou no sistema educativo. 

A relevancia do asociacionismo vai máis alá do ámbito cultural, pois se repasamos a nómina de autores

que foron saíndo ata o momento atoparemos algunhas persoas que tempo despois serían líderes ou inte-
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As asociacións culturais tiñan entre as súas preocupacións o fomento de xéneros como o teatro ou a litera-

tura infantil, que eran tratados de esguello polas editoriais. Organizaron concursos literarios que tiveron un

destacado éxito, como o Premio de Teatro Castelao concedido pola Asociación O Galo, que estaba dotado

con máis de 10 000 pesetas, conseguidas a través de achegas cidadás con «A campaña do peso». A listaxe

de obras premiadas inaugurouse con Cando morren os faroles5, de Ángel de la Peña, e clausurouse con Un

hotel de primeira sobre o río, de Xohana Torres6. En 1968 O Facho organiza un concurso de contos infantís

coa idea de dotar de material de lectura en galego aos máis pequenos. Dende o seu comezo ata 1975 pre-

sentáronse trescentos oitenta relatos para nenos e cento vinte e sete escritos polos cativos, o que fai un

total de máis de cincocentas creacións de literatura infantil que viñeron a enriquecer o xénero. O escritor

Carlos Casares recibiu o Día das Letras Galegas as 9000 pesetas coas que estaba dotado o premio pola súa

obra A galiña azul. Ao ano seguinte sería Bernardino Graña o agasallado pola peza O león e o paxaro rebelde,

ambos os textos publicados pola Editorial Galaxia. Sendo consecuentes coa traxectoria que emprenderan,

en 1972 botaron a andar o Concurso de Teatro Infantil O Facho, que xuntaba nun só proxecto dúas angueiras

fundamentais do momento. A convocatoria era bianual e o premiado recibía 25 000 pesetas o 25 de xullo,

o Día da Patria Galega. Na primeira edición sería nova-

mente Carlos Casares o autor galardoado pola peza As

laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, que foi es-

treada polo Grupo de Teatro O Facho e publicada pola

Editorial Galaxia. Se falamos da escena galega non po-

demos obviar o labor da Agrupación Cultural Abrente,

que en 1973 puxo en marcha o Concurso de Textos Te-

atrais e a Mostra co afán de fomentar a escrita de obras

que despois serían montadas por diferentes compa-

ñías. Ribadavia converteuse no lugar de encontro e de-

bate da escena teatral galega e deu a coñecer e reco-

ñeceu con diversos premios o bo facer de Euloxio R.

Ruibal, Manuel Lourenzo e Roberto Vidal Bolaño, sen

dúbida ningunha os tres piares do teatro galego. 

En 1965 nace a Asociación Cultural de Vigo, presi-

dida por Camilo Nogueira e que contaba entre os seus

membros con X. L. Méndez Ferrín ou X. L. Franco

Grande. Unha das achegas máis significativas da agru-

pación foi a incursión nas ondas olívicas, pois conse-

guiron emitir o primeiro programa de radio en lingua

galega en España despois do ano 1936. Raíz e tempo

podía escoitarse semanalmente nas ondas de La Voz

de Vigo e neste espazo tiñan un lugar privilexiado as

Folla de inscrición dun curso de lingua e literatura galegas
organizado polo Facho (1973, fondo M. Caamaño)
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loita política que xa estaba no agromar do asociacionismo e abriu novas frontes en que seguir batallando

para construír un país con identidade propia.

NOTAS

1 Na primeira edición foi premiada a novela A xente na Barreira de Carballo Calero, a única que concorreu en galego, posto que as dezaoito restantes

estaban escritas en castelán. Saíu á luz en 1951.
2 Ramón Piñeiro e Celestino Fernández de la Vega obtiveron o premio de tradución Bibliófilos Gallegos por verter do alemán ao galego o Cancioneiro

da poesía céltiga de Julius Pokorny.
3 Crearon Brais Pinto X. L. Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Alexandre Cribeiro, Bernardino Graña, Herminio Barreiro, César Arias, Fernández Ferreiro,

Reimundo Patiño, Bautista Álvarez e Blanco Losada. 
4 Posteriormente incorporaríanse Antón Santamarina, Óscar F. Refoxo ou Mercedes García, entre outros. 
5 Nesa primeira edición do premio foi finalista a peza de Xohana Torres, Á outra banda do Iberr, que mereceu unha mención especial por parte do xu-

rado, o cal aconsellou a súa publicación. En 1965 sería editada pola Editorial Galaxia. 
6 Só se realizaron catro edicións do Premio de Teatro Castelao. A revolta de Mariñas del Valle foi a peza gañadora no segundo ano, quedando deserto

o premio na terceira convocatoria. 
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grantes do Partido Socialista Galego (PSG) ou da Unión

do Pobo Galego (UPG). Para todos eles a incursión

neste tipo de iniciativas culturais era a vía para pene-

trar na sociedade e unha forma de facer visible a lingua

e, no fondo, un país que estaba sedado polo narcótico

da ditadura. Así, entre os fundadores do Galo, da Agru-

pación Cultural Auriense ou do Facho están algúns dos

primeiros militantes do PSG, do mesmo xeito que nas

fileiras da UPG estaban membros da Asociación Cultu-

ral de Vigo. 

Este viveiro de iniciativas, de proxectos, que levaron

a cabo as asociacións enmárcanse nun panorama cul-

tural e social máis amplo no que xerminaron ideas in-

teresantes e de éxito como a Colección O Moucho, que

publicou a Editorial Castrelos en 1967 e que tiña entre

os seus libros O catecismo do labrego, que logrou ven-

der quince edicións. No eido musical comezaban a soar

en 1968 Voces Ceibes, que realizaron o primeiro recital

nunha aula da Facultade de Medicina ateigada de pú-

blico entusiasmado. Así comeza unha frutífera traxec-

toria de música galega, belixerante, comprometida so-

cialmente e monolingüe, unha estela que seguirían

despois Emilio Cao, Antón Seoane, Rodrigo Romaní, Be-

nedicto, Pilocha, Folerpas, Luís Emilio Batallán, Suso Ba-

hamonde, Miro Casabella etc. Son só algúns exemplos significativos da ilusión e das ganas coas que o gale-

guismo afrontaba o seu futuro.

As asociacións galegas estiveron sempre nesa dinámica de creación e de traballo e non ratearon esforzos

en cada unha das tarefas que emprenderon, senón que foron xenerosas ao apoiar outras iniciativas que re-

vertían no proxecto común que era Galicia. Nas súas sedes presentáronse moitos dos libros que publicaban

as editoriais e realizáronse moitas conferencias, pero tamén saíron á rúa para organizar recitais e actos con-

memorativos polo Día das Letras Galegas. Por iso non podemos achegarnos ao asociacionismo galego sen

reparar na colaboración que mantiveron con entidades, como o Instituto da Lingua Galega ou a Real Aca-

demia Galega, e coas editoriais galegas. A partir de 1975 as asociacións continuaron a xeira de traballo e

embarcáronse en novas singraduras como a celebración do 25º cabodano da morte de Castelao, o Concurso

Nacional de Poesía O Facho (1978), o Concurso de Contos de Terror Edral (1983) ou o Concurso Nacional O

Facho de Cómics para nenos (1980). A transición non mudaría radicalmente a situación, pero posibilitou a

Folleto coas cancións de Voces Ceibes para un recital en
Ourense (ca. 1973, fondo Felipe-Senén López)
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Escribo instado por Ricardo Gurriarán, rememorando Unha memoria da esquerda nacionalista, da autoría do
amigo Suso de Toro, despois de longas conversas comigo e outras persoas en 1991 e desde a convicción da
importancia que tiveron as asociacións culturais esparexidas por cidades e vilas no espertar da consciencia
nacional de Galiza no tempo da Ditadura. unha delas foi a Asociación Cultural de Vigo, da que fun presidente
pola vontade dunha manchea de compañeiros. 

Acababa de rematar os estudos de Enxeñaría Industrial realizados en Bilbao e Madrid no momento en
que emerxía unha nova oposición estudantil, sindical e política e a nacionalista en Galiza, Cataluña e Euskadi.
En Madrid, onde estiven entre 1962 e 1964, encontrámonos un grupo de galegos: Arxona, Pais Antiqueira,
Xoán e Xaquín López Facal, Patiño, Ortiz, Consuelo García Devesa, Darío e Afonso Álvarez Gándara, Mari
Carme Valderrama, Roi Alonso ou David McKenzie, entre outros. Algúns deles participaran no grupo Brais
Pinto1. Reuniámonos os domingos, debatiamos sobre cues-
tións políticas e culturais e organizabamos conferencias
sobre Galiza e o mundo. unha década despois da disolu-
ción do Partido Galeguista, tamén acerca das primeiras
iniciativas sobre a creaciónn dunha nova organización na-
cionalista. Profesores como Tierno Galván, Aranguren,
García Calvo ou Ruiz-Giménez encabezaban accións de
protesta. 

Retornado a Vigo en xuño de 1964, en setembro entrei
a traballar en Citroën. Non tardou o reencontro co grupo
de nacionalistas novos que decidiran crear a Asociación
Cultural de Vigo. Fun presidente, primeiro durante tres
anos e un ano máis na mesma década despois de selo
Afonso Álvarez Gándara, con Méndez Ferrín, Cuíñas, os Ál-
varez Gándara, María Xosé Queizán, Touceda, os irmáns
Xoán, Xaquín e Paz López Facal, Antón Bar Boo, de Plasti-
bar, Luís Noya, da imprenta Lumen, Bernárdez, Quinteiro,
Abal, Valentín Arias, Camiño Noia, Xulián Maure, Lores,
Casal, Lema, Lima, Panchulo González Amadios, Sanxuás,
Luz Rei, Basilio, Sanseveriano, Herrero, Mario, Margot, Cal-

DA ASOCIACIÓN CULTURAL DE VIGO
Camilo Nogueira

Tarxeta para anunciar unha conferencia na ACV (1969, fondo M. Caamaño)

Folla de inscrición da ACV (1966, Fundación Penzol)
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manifestabamos o Primeiro de Maio fronte á cadea de Príncipe, rodeados da policía, que sempre prendía a
alguén para entregalo no Tribunal de Orden Público. Moitos terían un papel fundamental nas reivindicacións
políticas e sociais e nas folgas de 1972. 

O que veu despois non corresponde a este relato. Si hai que considerar que, na emancipación nacional
e social de Galiza, o traballo de todas as asociacións culturais, das persoas lembradas e doutras moitas que
viviron esas circunstancias merece ser recoñecido.

NOTAS

1 O grupo estaba formado por mozos de procedencias e con experiencias diversas, algúns descendían de persoas que co levantamento militar e
fascista padeceran a máis cruel represión. A miña familia, en sentido amplo, vivía entre o mundo rural de Lavadores e o pesqueiro e industrial de
Vigo. Había responsábeis das sociedades agrarias e algún alcalde de Lavadores. Meu pai, comezando como encargado de ebanistaría no taller
dun tío, era escultor e formara parte da directiva do Partido Galeguista de Vigo. No ano 1932 fixera o monumento aos mártires de Sobredo, unha
muller e dous homes labradores que dez anos antes foran asasinados pola Garda Civil cando loitaban pola redención dos foros; o monumento
foi derrubado polos falanxistas en 1936 e reconstruído polas asociacións de veciños depois da Transición. Crieime durante a posguerra nunha
vila onde houbera resistencia e dura represión; nun ambiente en que dominaba a consciencia da perda dun mundo mellor identificado co tempo
da República, mais tamén, como en todas as partes, co silencio sobre o sucedido. Despois da escola primaria fixen o bacharelato no instituto
Santa Irene, onde o ambiente non era nin falanxista nin clerical. Continuei na Escola Industrial e, ao acabar, puiden emprender en Bilbao os
estudos de Enxeñaría Industrial, nalgún curso por libre. 
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vet de Magalhães ou os xesuítas Villamil, Hervada e Magadán e contando coa simpatía de veteranos como
Isla Couto, co que na Caixa de Aforros traballaba Franco Grande, Domingo e Paco Fernández del Riego, Rufo
Pérez, Viñas Cortegoso ou os irmáns Álvarez Blázquez. Traballaría na Asociación Xosé González, moi novo
aínda, quen incorporaría un bo grupo de mozos que, formados polo Padre Seixas, chegarían a protagonizar
accións políticas destacadas, entre eles Moncho Reboiras. Asistían, así mesmo, militantes do PC de Fernando
Alonso Amat, das CC OO de Belarmino, Waldino ou Leirós e compañeiros da uSO de Guillerme Marín, Ferreira
ou Gundín, que sería secretario xeral da JOC estatal.

A Asociación Cultural convivía con outras asociacións como O Galo en Santiago, O Facho na Coruña e moi-
tas máis por toda Galiza. En Vigo traïamos conferenciantes sobre cuestións económicas, políticas ou culturais;
dábanse clases de galego; impulsabamos iniciativas para programas en galego nas emisoras de radio. Con
eses propósitos tiñamos relacións con sociedades culturais das vilas próximas. Deuse alí o que creo que foi o
primeiro concerto de Benedicto García como membro de Voces Ceibes e preparáronse outros, como os de
Paco Ibáñez ou Luís Cilia. Promovemos, xunto co Facho de Manolo Caamaño, iniciativas a favor do uso do ga-
lego, como as «Falemos galego» e «Galego na escola». Era un lugar de reunión para todos. Non era infrecuente
que nos rexistrase a policía, nos chamasen a declarar ou nos impuxesen multas polas nosas actividades. 

As tarefas e os membros da Asociación Cultural de Vigo non foron alleos ao nacemento ou desenvolve-
mento de organizacións políticas e sindicais. A Galicia Socialista (GS), que naceu nese tempo, pretendía a
autodeterminación de Galiza como nación e partillaba as correntes europeas que procuraban a superación
da división da esquerda entre comunistas e socialistas, dando pé coa súa acción ao primeiro gromo do sin-
dicalismo nacionalista. Foi o momento en que, participando fundadores de 1964 e novos militantes, a unión
do Povo Galego (uPG) tomou impulso político e organizativo. A uPG e GS fusionaríanse en 1971. Estaban
tamén afiliados do PSG, que asinou un documento programático con esas organizacións. Participaba xente
do Partido Comunista e reponsábeis das CC OO e tamén da uSO, daquela moi potente. Eramos dos que nos

Manifesto reivindicativo das asociacións culturais nas Letras de 1975 (fondo M. Caamaño)

Oficio para nomear un comisario co fin de que asista a
unha asemblea da ACV (1969, Arquivo de Xustiza de
Pontevedra)

Folla interna para dar conta da nova directiva da ACV (1970,
Fundación Penzol)
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Ao comezo dos anos sesenta do século XX Pontevedra cambiara pouco respecto das miñas lembranzas in-
fantís: desapareceran as feiras de gando no centro da cidade que tinguían de ruralismo á nosa vila adminis-
trativa e capitalina; e por conseguinte aseguraban, no seu tempo, un movemento comercial importante
para a economía local. Os tratantes acudían coa súa variada fachenda por todas as portas e camiños que le-
vaban á cidade do Lérez. No campo da feira saudábanse os feirantes e comezaba o chalaneo; regateo entre
comprador-vendedor no que se xuntaban a sabedoría popular de defensa e a picardía herdada dos nosos
antepasados. Avivecen tamén na miña memoria os recordos de moi neno cando acudía de vacacións dende
A Coruña á casa dos meus devanceiros pontevedreses. De mañanciña, a berrega de toda a variedade de
gando, cos seus bramidos cacofónicos, por veces, recordaban, polas rúas da terra de Teucro, unha sinfonía
disonante. Amencía xa; e Pontevedra púñase en pé.

Os fatos de leiteiras dos arredores, coas súas caldei-
ras enxebres, repartían polas vivendas da vila o ali-
mento básico dos mamíferos. E resistían o imparable
empuxe das centrais leiteiras na década dos anos se-
senta. Emporiso o colectivo do leite galego –o máis im-
portante de España– acabou engulipado pola industria
leiteira, que dende hai máis de 40 anos vén facendo e
desmantelando á súa vontade, polo tanto, as instala-
cións do gando, como fixando unilateralmente o prezo,
o número de cabezas e demais inxustizas dentro da ex-
plotación capitalista.

A sorpresa persoal meirande foi bater con Tafisa e
Celulosas. A industria de pasta de papel anegaba a ría
de veleno dende Lourizán; e a riqueza marisqueira das
marismas do Lérez desapareceu decontado. Os ponte-
vedreses botaban chispas ante aquel fedor pestilente.
A poboación fervía de carraxe, pero ninguén se movía.
As mobilizacións populares apareceron anos despois.

Os bailes co rostro tapado co gallo dos carnavais
pontevedreses, durante a posguerra civil, foi un feito in-

A LOITA POLO RESCATE DA CULTURA GALEGA EN PONTEVEDRA
Agustín Rodríguez Caamaño

Retallo de prensa que dá conta do conflito no Ateneo de Pontevedra
(1968, fondo A. Zulueta)

Manifesto fundacional dos Novos (1963, fondo Tino
Caamaño)



61

nio Iglesias Vilarelle. A Polifónica tiña e ten un repertorio principal da polifonía do Século de Ouro, e contaba
cunhas cordas de sopranos sobresaíntes. De motu propio o autor do comento ingresou decontado na coral
pontevedresa e permaneceu durante os oito anos de estadía na capital provincial.

Había tamén algunhas conferencias nas sociedades recreativas e entidades, exposicións e recitais. O Ate-
neo de Pontevedra fundouse nesta década e foi presidido por Alfonso Zulueta. Tivo un labor intenso en
actos culturais. E houbo serias liortas coa autoridade gobernativa; pero aquel éxito e aceptación tivo unha
vida efémera.

O galeguismo estivo condenado ao silencio e foron controlados todos os seus pasos pola policía da di-
tadura franquista durante corenta anos. Só a constancia e a fe puideron sortear algún dos atrancos postos
ao desenvolvemento da nosa propia cultura. Acoso e represión na vella vila; foi a máis sanguinaria de Galiza
polo traballo de Castelao, Losada Diéguez e outros guías do pensamento político, cultural e social, defen-
sores da identidade nacional do noso País.

Os colectivos de mozas/os do interior e do exterior da nosa patria xenuína naceron basicamente pola
inquedanza intelectual e a necesidade de liberar da mordaza a lingua propia e a cultura galega; e, ao mesmo
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sólito na Galiza da ditadura. A explicación desta tolerancia
do gobernador civil do momento, seica estivo na porfía dun
membro da política local que na sombra manexou os fíos da
política da cidade e da súa bisbarra durante 40 anos. (O na-
rrador destes retrincos esvaecentes, puido gozar aínda dun
capuchón, feito por unha curmá pontevedresa, durante os
entroidos 1963-65).

Mais a cidade e a contorna vivían con alta paixón as cores
do Pontevedra club de fútbol; pois o vello equipo de Pasarón
acadara o ascenso á división de honor na tempada 1962-63. Por iso baixo calquera pretexto: xuntanza, xan-
tar, festexo, vitoria granate, os pontevedreses, cheos de ledicia, cantaban e cantaban o «alirón»…

Atopeime tamén algunhas sorpresas léxicas; por exemplo, dende a bisbarra de Pontevedra, a verba «vila»,
de fonda raizame histórica e tradición oral, fora substituída polo vocábulo «pueblo» na boca dos falantes
de Alba, Bora, Campañó, Marcón, Mourente, Salcedo, Lourizán, Tomeza… E, como dixo Sánchez Cantón:
«pobo que non se lembra do seu pasado medrará torto de corpo e baleiro de espírito».

A arribada deste cronista á capital pontevedresa foi en abril de 1963. Agardaban a incorporación na nova
oficina bancaria e chamaban á cidade condal para saberen a data do meu cesamento. Por outra banda, o
máis activo dos rapaces galeguistas acudía á entidade da rúa de Michelena todas as fins de semana polo

mesmo motivo.
Entón, a boa vila pareceume un lugar calmo, onde había tempo para

todo; unha sociedade pechada, dabondo xerarquizada; leda e retranqueira;
adormecida pola néboa da ría, que rubía polo Lérez, e calaba os ósos do
corpo nos días da invernía.

Deixando atrás séculos máis afastados de inquedanzas espirituais, arre-
dor dos anos vinte do s. XX, Pontevedra tiña unha vida intelectual, investi-
gadora, musical, artística e de gran actividade literaria, por influxo da xe-
ración Nós.

Corenta anos despois –a partir de 1960–, a cidade do Lérez mostraba
aínda unha ramallosa moi viva. Atopámonos o Cineclub cuns directivos e
socios con gran coñecemento do cinema. un cine con presentación das
cintas e coloquio, que burlaba a censura franquista do cine comercial e re-
sultaba moi didáctico e democrático; todo un exercicio de liberdade de
pensamento. O cineclubismo galego naceu en 1954 en Pontevedra presi-
dido por J. Lazcano Castedo, do que se dicía: «na súa testa está todo o ar-
quivo da historia e da actualidade do cinema».

Entre outras agrupacións musicais lembramos o coro dos institutos e a
Coral Polifónica, que dirixía un home de gran sensibilidade musical: Anto-

Á esquerda, solicitude para a realización dun programa de radio en galego, por iniciativa dos Novos (1964, fondo
Tino Caamaño). Á dereita, acta dunha conflitiva reunión do Ateneo de Pontevedra (1968, Arquivo de Xustiza de
Pontevedra)
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persuadir, que teorizar. Rescataron os libros no idioma propio que, nas reboticas das librarías, se conservaban
en formol, afastados coma se tivesen a peste, lonxe das vitrinas expositoras habituais e dos andeis interiores;
o rescate do esquecemento dos libros galegos e a venda pública nas rúas e prazas máis céntricas das cidades
e vilas galegas aconteceu a partir do 17 de maio de 1963, como fixemos en Pontevedra na primeira cele-
bración do Día das Letras Galegas, dedicado a Rosalía. Logo, no Cantón Grande coruñés armouse unha
mesa-expositora de venda de libros galegos, atendida por mozas socias de O Facho (e en Santiago por O
Galo). Por aquela agrupación, a máis prolífica, foron organizados centos de actos galeguistas; concursos li-
terarios de contos infantís, recitais, grupo de teatro propio, publicacións, conferencias arredor de temas di-
versos, mesas redondas, emisións de radio en galego, unha páxina semanal cedida por El Ideal Gallego e
numerosos cursos de galego.

Pero houbo tamén outros colectivos de afervoada defensa da cultura galega e do idioma patrimonial,
ademais dos citados, que merecen a nosa lembranza e agradecemento de Galiza: Auriense, Abrente, Valle-
-Inclán, Asociación Cultural de Vigo, Breogán, Francisco Lanza, Sementeira, Os Cigurros…

En Pontevedra (1963) espreguizábase un fatiño de mozos con moito músculo e devezo galeguista. Eran
Tristán, Ramón Barral Andrade, Xosé Luís Fontenla Rodríguez e Suso López. Todos arelabamos soerguer o
herdo espiritual e social feridos; ser pobo; sermos ceibes.

En dúas semanas de estadía chegou a primeira celebración do Día das Letras Galegas (17-5-63), dedicado
a Rosalía. En Santiago ía pronunciar unha conferencia en Fonseca o profesor Carballo Calero e tamén os poetas
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tempo, recuperar a liberdade de ex-
presión dun pobo asoballado pola
historia pasada e recente. Os grupos
xuvenís loitaron por dotar de con-
ciencia de seu a sociedade galega e
facer do noso colectivo humano un
pobo cohesionado e ceibe. Os
novos desafiaron e arrostraron os
perigos dun réxime ditatorial onde
a bota imperialista do egocentrismo
castelán pretendía capar a nosa voz
e a creación cultural propia e univer-
sal; ende ben chegouse a tempo.

Os grupos de rapaces e rapazas xurdiron, pois, a finais dos anos 50 e sobre todo na década dos 60 do sé-
culo pasado. Moitos descubriron Galiza nos libros. Xuntáronse –dende diferentes puntos de vista– por unha
necesidade vital, proselitista, legalizando os seus grupos e sabendo das actividades culturais mutuas. Outros
colectivos naceron con naturalidade, espontaneamente (coma os cogomelos), dentro e fóra de Galiza.

De certo, o grupo Brais Pinto de Madrid foi o fato de mozos de meirande sona e formación literaria. Ti-
veron e contaron coa experiencia e consello de Ben-Cho-Shey. E fundaron unha editorial co mesmo nome
do grupo en 1958 na que algúns membros publicaron as súas primeiras obras. E contou con algúns nomes,
hoxe ben coñecidos: César Arias, Herminio Barreiro, Alexandre Cribeiro, Xosé Fernández Ferreiro, Méndez
Ferrín, Bernardino Graña, Ramón Lorenzo e Reimundo Patiño.

A actividade foi plural e desigual, pero entusiasta en todos os grupos. Velaí unha mostra: teatro galego,
concursos de contos, conferencias, recitais dos novos poetas e escritores, exposicións, presentacións de li-
bros, as primeiras emisións en galego por Radio Pontevedra, Vigo, Lugo, A Coruña… Coa chegada da de-
mocracia (1977), as entidades políticas oficiais, con máis medios económicos, asumiron as actividades, en
xeral, do movemento cultural da mocidade galega. Porén, mantéñense aínda algunhas agrupacións culturais
–sen as actividades doutros tempos.

Tamén as asociacións culturais rescataron do esquecemento e da marxinación, sobre todo, os intelectuais
nacionalistas que foran desposuídos do seu maxisterio, do traballo, da súa cátedra, encarcerados ou deste-
rrados. E recobraron a súa voz e, dalgunha maneira encuberta, expresaron de novo as súas ideas.

Emporiso sorprende que todo o labor cultural desenvolvido pola mocidade galega, hai cincuenta anos,
non merecese atención ningunha polos escritores, xornalistas, colaboradores etc. Cando menos, nas páxinas
literarias semanais das publicacións diarias.

Para calquera interesado –a vía de exemplo– pódense consultar as tres Memorias publicadas pola Agru-
pación Cultural O Facho (A Coruña). Sen dúbida, os novos estudosos quedarán asombrados da riqueza te-
mática tratada e do traballo dos membros directivos. Aquelas rapazas/es preferían preparar o futuro, actuar,

Anuncio de actividades dos Novos (1964, fondo E. Acuña)

Carta do cardeal Quiroga Palacios a Tino Caamaño, en resposta á súa solicitude de ser casado en galego (1966,
fondo Tino Caamaño)
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rización foi denegada polo Ministerio de Gobernación. Os
Novos foi a única agrupación cultural de Galiza non autorizada
naquel tempo.

Dixemos xa que a represión da ditadura e da falanxe foi moi
dura en Pontevedra. O nacionalismo como mal menor foi con-
denado ao silencio e os seus partidarios relegados do seu tra-
ballo, desterrados, encadeados, paseados… Os fusilamentos
dos condenados a morte: republicanos demócratas, socialistas,
nacionalistas, comunistas e demais forzas políticas progresis-
tas, tiñan lugar ao alborexar o día na Caeira. As descargas dos
fusís petaban nos ouvidos dos pontevedreses, espertábanos e
facían tremer os seus corpos. Emporiso os días dos crimes,
os/as fascistas e os reaccionarios/as rebentaban coa risa e di-
cían: «hai carne fresca»…, segundo testemuñas escoitadas
polo autor nos anos sesenta. Nunha cidade pequena como a
do Lérez, por forza, a barbarie e os sucesos lutuosos descritos
da sublevación militar, as medidas represivas posteriores e a
privación das liberdades e de opinión pública estaban aínda
moi vivas 25 anos despois.

Con aquel pequeno xermolo de rapaces pontevedreses sou-
bemos dunha emisora de radio que poñía en onda un programa ¡¡en galego desde París!!; era Radio París,
que os domingos pola noite emitía un programa de temática galega cada quince días. Acudiamos á casa
de Suso López e escoitabamos a voz emocionada de Xesús Nieto Pena, autor e locutor de Aló Galicia. Axiña
entramos en contacto co autor ourensán. O narrador destas páxinas enviáballe información puntual da ac-
tualidade e o devalar da cultura galega; fixemos unha campaña cerca da dirección da Radiodifusión francesa,
e tamén o Diario de Pontevedra, pola nosa iniciativa, anunciaba Aló Galicia; e así pasou a emisión radiofónica
a ser semanal.

Co gallo da «Campaña do peso» –a iniciativa dos universitarios galeguistas de O Galo en Compostela–
naceu unha colecta popular para recadar fondos e así premiar a mellor obra de teatro en galego. O concurso
tivo unha grande aceptación en Galiza. O grupo pontevedrés bateu o récord de recadación. No Diario de
Pontevedra publicáronse dúas entrevistas en galego con universitarios. A emisión en galego de Radio París
dedicou un programa á «Campaña do peso». E o meu nome foi citado varias veces. Decontado chegoume
un «recado» ameazante da Jefatura de Falange.
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novos (Salvador García Bodaño, Arcadio López-Casanova, Xohana Torres e Carlos Casares) lerían os seus poe-
mas en loor a Rosalía Castro. (O relator destes recordos foi convidado aos actos; e alá marchou no Castromil
e regresou xa de noite a Pontevedra nun taxi).

Antes do acto, os universitarios galeguistas portaron unha coroa de loureiro ata o monumento a Rosalía,
ben acompañados por axentes de paisano da policía da ditadura franquista. Alí falou ardidamente Arcadio
López-Casanova sobre «A Mocidade galega diante de Rosalía». Despois do acto académico e da conferencia
de don Ricardo Carballo Calero, o escritor Carlos Casares recitou o poema «Verbas de espranza pra Rosalía».
Seguidamente, universitarios e socios de O Galo fomos cear ao «Bombeiro» en Compostela. Na sobremesa
algúns compañeiros preguntaron: Abondaban aqueles actos apaixonados da mocidade, reivindicativos, im-
portantes, pero minoritarios para influír na sociedade e cambiar as cousas? Chegaban para promover e res-
catar a cultura galega e o idioma orixinal, e polo tanto patrimonio universal, do oprobio, do autodesprezo
e da persecución pola ditadura?

Eran evidentes, xa que logo, outros ideais afervoados que buligaban na mente da xuventude daqueles
anos, pois no traxe cultural non cabían outras organizacións sociais e políticas; actividades necesarias para
cambiar e artellar o futuro democrático que se albiscaba.

Na Pontevedra dos meus devanceiros, o catedrático Isidoro Millán González-Pardo, o día 17 de maio,
data do centenario da publicación dos Cantares gallegos de Rosalía, pronunciou un primoroso e fermosísimo
discurso. Tamén na Galiza infinda houbo unha luzada nova. E centos de estrelas comezaron a escintilar.

Os homes das xeracións nacionalistas, anteriores e superviventes da guerra incivil, comezaron a chamar
a aquel fato de mozas e mozos, Os Novos, sobre todo por boca de Ramón Piñeiro. E nós, na vila do Lérez,
adoptamos aquela denominación para os primeiros pasos de actividade cultural. Eramos partidarios de ter-
mos un local social propio; de legalizar o grupo para non depender de entidades ou sociedades; e asumir
as nosas responsabilidades, sobre todo á hora de solicitar o trámite e autorización da conferencia, recital,
presentación de libros etc., sempre baixo guión e nalgúns casos co texto completo na Delegación de Infor-
mación e Turismo e despois acadar do Goberno Civil o visto e prace, sempre máis difícil.

Non tiñamos, pois, dúbida ningunha. Cumprimos todos os requisitos e presentamos os estatutos da Aso-
ciación Cultural Os Novos. Careciamos de filiación política e non tiñamos antecedentes penais. Pero a auto-

Denegación de permiso para unha conferencia
de Ruiz-Giménez (1975, fondo X. Vidal Fraga)
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Ourense foi un lugar bastante singular nos anos da transición. E, seguramente, tiña razóns para selo. Viña
duns tempos en que, dun xeito especial, as fronteiras entre actitudes ideolóxicas e públicas nos anos cin-
cuenta ou sesenta foran bastante esvaídas e, por veces, confusas.

A represión franquista centrouse, sobre todo, na esquerda política e no tecido civil da sociedade máis
consciente e deixou bastante de lado, aínda que transitoriamente, inactivos e coutados uns galeguistas que
se caracterizaran, dentro do conxunto de Galicia, pola súa centralidade na actividade cultural e polo con-
servadorismo social. Pasados os primeiros anos tráxicos, buscaron formas de continuar o seu traballo e darlle
proxección pública.

Lembremos que a posición dalgúns galeguistas ourensáns, dos que o máis nomeado sería Vicente Risco,
foi de adhesión explícita ao Movimiento, abxurando da
súa actividade política anterior. Outros houberon de per-
manecer calados un tempo e modificar a súa lingua prin-
cipal de instalación cultural para desenvolver o seu labor
cultural reorientado e esquecendo, desde logo, definiti-
vamente, a política. A actividade difusora na prensa de
Risco, Otero e Cuevillas, pero tamén a presenza pública
da Coral de Ruada ou de músicos como Faustino Santali-
ces, a actividade de impulso ao Museo Arqueolóxico e ás
escavacións arqueolóxicas na provincia, a homenaxe a
Lamas Carvajal en 1947, as revistas Posío (1945/47) e Posío
Arte y Letras (1951/54) así como os famosos faladoiros
exerceron moitas veces como punto de contacto entre os
vellos galeguistas católicos e os novos axentes de cultura
de moitas órbitas ideolóxicas.

Así, chegamos a mediados dos anos sesenta cun pa-
norama en que seguían funcionando entidades societa-
rias recreativas e culturais tradicionais na cidade como o
Liceo Recreo Orensano (1850), o Orfeón unión Orensana
(1887) ou La Troya (1923) na Ponte. A súa era unha vida
inercial ao redor de modestas actividades societarias,

AQUELES ANOS DO ASOCIACIONISMO CULTURAL
Afonso Vázquez-Monxardín

Felicitación de Nadal de Blanco Amor á AC Breogán (1973, fondo G. Iglesias Sueiro)

Voceiro da Auriense (1968, fondo Carlos Guitián)
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Ventura, Alberto Sánchez, Xirinachs e Antonio S. Bolaños. Aínda así, o máis rechamante da historia destas
xornadas foi o secuestro gobernativo por parte do Tribunal de Orden Público (TOP) dunha película, A Tola,
da autoría de Miguel Gato e cuxo argumento xiraba ao redor duns «paseos» nos que uniformados asasina-
ban a homes do común e a posterior tortura e mutilación da muller dun dos mortos até que viraba tola.

Tamén relacionado co mesmo ambiente de cine está a formación en novembro de 1975 dun primeiro
núcleo do grupo Adepende, que funcionou como unha plataforma cidadá para a recuperación do Teatro
Principal, que naquela altura se atopaba en perigo de desaparición física. A súa recuperación para a vida ci-
dadá, a través da compra e restauración por parte da Deputación de Ourense, foi un dos éxitos da mobili-
zación social na transición ourensá, só comparable na vitoria no rexeitamento á instalación dunha fábrica
de celulosa nas proximidades da ca-
pital, en decembro do mesmo 1975.

A actividade cinéfila da cidade
ourensá tivo a súa correspondencia
en semanas de cine organizadas
tamén en Celanova –polo Cineclub
Solpor– e no Carballiño, desde
1975, polo cineclub que leva o
nome da vila e que desde 1983 se
transformaron nas actuais Xociviga,
Xornadas do Cine e Vídeo de Galicia,
de gratísima pervivencia e que a
configuran como unha das referen-
tes principais do cinema galego na
actualidade.

O TEATRO
Pero se o cine era punto de encontro, tamén o era o mundo do teatro. Alá por 1961, Segundo Alvarado
funda o clásico Teatro de Cámara y Ensayo, que axiña se organiza como grupo de Teatro Juvenil Valle Inclán
de Ourense, acubillado para desenvolver o seu labor no oficialismo da Delegación Provincial de la Juventud.
Esta agrupación, verdadeira canteira iniciática do teatro ourensán, percorreu festivais de teatro xuvenil por
España adiante e gañou varios premios até participar, fóra de concurso, no IV Certamen Nacional de Teatro
realizado en Ourense en 1967. Neste ano, deixa a súa compoñente xuvenil e organízase como Agrupación
Teatral Valle Inclán, acolléndose a un local de ensaios prestado pola Deputación e terá actividade até 1974.
Xa antes, en 1970, un grupo de actores do Valle Inclán leva a cabo a fundación do grupo Histrión 70, xa cun
carácter vocacionalmente afastado do clasicismo dos grupos anteriores e cunha clara vocación de integra-
ción nos movementos do novo teatro independente. Tamén nestes anos setenta, vai xurdindo outro polo
de actividade ao redor da Agrupación Cultural Auriense cun grupo de teatro afeccionado que representa
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pero que servían tamén, no caso sobre todo do Liceo,
como referente espacial no que se realizaban encontros ou
ciclos dos núcleos de actividade cultural, como, por exem-
plo, a maioría dos actos do centenario de Lamas Carvajal
ou o Congreso Nacional de Arqueología en 1953 ou con-
ferencias dos máis ilustres escritores que ocasionalmente
pasaban por Ourense. As novidades desenvolvéronse,
sobre todo, como en tantos outros lugares, ao redor dos
faladoiros dos cafés como o Hotel Parque, Miño e Cortijo.

CINE E CINECLUBS, SALVAR O PRINCIPAL
Por estes anos corenta e cincuenta, o cine gozaba de im-
portancia crecente como forma de pasatempo e distrac-
ción popular. Lembremos que o decimonónico Teatro Prin-
cipal comezara a proxectar cine mudo desde 1916 ou que
o Cine Losada, na rúa do Paseo, fora aberto xa en 1928. Nos
anos corenta, abriranse o Coliseo Xesteira (1941), o Cine
Mary (1946), o Cine Avenida (1948) e o Cine Yago (1949) no
barrio da Ponte.
Pero a fiestra que representaba o cinema a outras realida-
des foi o que motivou unha inquieta actividade societaria
desde inicios dos sesenta ao redor dos cineclubs, un dos
puntos asociativos de persoas concienciadas e críticas.
Desde o inicial Cineclub Miño nos inicios dos sesenta e o
posterior Cineclub Ourense, acabou callando no curso
1970-71 na formación do estable Cine Club Padre Feijoo.
Este, por facilidade operativa dos seus impulsores, naceu
ligado á Escola de Profesorado de EXB e foi un auténtico
motor da actividade cinematográfica independente na ci-
dade e en Galicia. En xaneiro de 1973, organiza a primeira
Semán do Cine de Ourense e en xuño a I Mostra do Cine
de Arte e Ensaio. Aquela Semán foise transformando nas
Xornadas do Cine de Ourense, que na súa derradeira edi-
ción levaron o nome de VI Xornadas do Cine das Naciona-
lidades e Rexións (1978), e que no foro de reflexión que
acompañaba ás proxeccións houbo participacións tan des-
tacadas como as de J. M. Bandrés, Carlos Casares, Vicent

Arriba, cancioneiro para un recital organizado pola
Auriense. Abaixo, solicitude de permiso para unha
conferencia (1968, fondo A. Perianes)
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pretación da música coral tradicional galega coa música de
autor. O prestixio do músico Faustino Santalices afianzou o
traballo da Coral. Por outra banda, os traballos de recupe-
ración etnográfica promovidos polos epígonos de Nós,
como a recollida de cantigas –lembremos o libro Cancio-
neiro da Limia Baixa de X. Lorenzo ou Santa Marta de Morei-
ras de X. Ramón Fernández-Oxea– non reverterían na cadea
cultural, posto que o traballo destas xentes estaba centrado
fundamentalmente en eruditas cuestións antropolóxicas e
arqueolóxicas.

Así pois, será a Sección Femenina a través da súa sección
de Coros y Danzas quen ocupe este espazo máis activo no
mundo do folclore, pois xa desde 1943 organiza os seus fes-
tivais no Teatro Principal ou no Coliseo Xesteira e participan
nas «demostracións sindicais» dos primeiros de maio. Nes-
tes anos, xentes interesadas acollidas na obra Sindical Edu-
cación y Descanso e na Sección Femenina visitan o rural da
provincia de Ourense recollendo cantigas e filmando bailes
tradicionais. Se o galeguismo vello estaba pechado no
mundo arqueolóxico, o nacionalismo novo amosaba sempre a súas reticencias con este mundo da cultura
popular e as palabras «culturalista» ou «folclorista» pasaron a ser descualificativos usados con profusión na-
quelas datas. Así pois, co terreo libre, o feito en movementos folclóricos até a Transición veu das beiras do
poder franquista e, cando se esfarela aquela organización, nacen varios grupos herdeiros daquela actividade.
O principal destes grupos será Fiadeiro (1976-1980) e que coexistirá durante toda a súa existencia co Ballet
Folclórico Ourensán, que, desde 1963 até a súa desaparición en 1993, tentará unha liña máis recreadora,
no ronsel estético do Ballet Gallego Rey de Viana. Integrantes destes dous grupos irán dando lugar a outras
iniciativas, como serían Esmorga (1978-84), Asuada, de máis curta duración, e, posteriormente, como her-
deira, Foula.

unha orixe distinta ten o Grupo de Danzas Castro Floxo. Comeza a súa andaina en 1977 como agrupación
folclórica de Seixalbo e co consello e afecto de Xaquín Lorenzo, con quen os seus promotores crearon uns
lazos de amizade intensos.

Dentro do mundo musical, debemos lembrar tamén actuacións senlleiras que serviron como puntos de
inflexión na conciencia da transición. Estes recitais, nos que se concentraba a mocidade «contestataria», es-
taban organizados principalmente por agrupacións culturais ligadas ao mundo do progresismo represen-
tado por Rumbo, primeiro, logo por Breogán e, finalmente, polo Ateneo. En Ourense, realizáronse, da súa
man, máis de media ducia de recitais de Voces Ceibes entre os anos 1968 e 74, en locais parroquiais, no
Teatro Principal, no Ateneo etc., e outros dous do cantautor portugués José Afonso (1973 e 1975). Pola súa
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obras máis básicas e de compromiso popular e que serían representadas, sobre todo, nas agrupacións cul-
turais da contorna sociopolítica da Auriense.

En calquera caso, como O Carballiño é a vila do audiovisual, será Ribadavia a vila do teatro por excelencia
en Galicia, máis aínda que a propia capital da provincia, onde se crearon iniciativas anteriores. Polo impulso
da Agrupación Cultural Abrente, entre 1973 e 1980, realízanse na vila ribeirá as Mostras de Teatro, cunha
serie de actividades ao redor das representacións tales como coloquios, encontros, concursos, premios, nos
que se evidenciarán as tensións entre clásicos e anovadores do teatro, así como unha auténtica transposición
das tensións políticas do momento entre sectores progresistas. O solpor da cultura militante fixo esmorecer
aquela experiencia, pero despois de finalizar esta primeira xeira renacen ininterrompidamente, desde a
data, as xornadas cun novo nome, Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, até a actualidade.

OS GRUPOS MUSICAIS E FOLCLÓRICOS
Houbo outro sector cultural que sufriu fondas reorganizacións durante a Transición. Referímonos ao mundo
da recollida e divulgación do folclore tradicional. En Ourense, a prestixiosa Coral de Ruada (1919) sobrepú-
xose a todos os inconvenientes temporais e continuou o seu traballo de coro de elite combinando a inter-

Proposta de sanción a un representante de Breogán porque se cantaron cancións non visadas nun recital (1971, fondo
G. Iglesias Sueiro)
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lexio Médico, en 1968. Tamén fixo cursos de galego nos Maristas.
Axiña conseguirá alugar un local na rúa Curros Enríquez, onde orga-
nizarán as súas actividades até o ano 1975, cando se trasladan a
outro na praza do Correxedor, no que hoxe ocupa o Café Auriense.
Nos últimos tempos da presenza en Curros Enríquez, o sector máis
combatente do nacionalismo, coincidente coa presenza en Ourense
como profesor no instituto do ferrolán Francisco Rodríguez, vai ocu-
pando progresivamente espazos dentro da agrupación até que se
fai co control absoluto pouco despois do cambio de local. Esta asun-
ción do compromiso político explícito na súa faciana máis radical,
soberanismo antiautonomista e rupturista, fixo que os sobreviventes
da vella conversa do Cortijo, entre eles algúns membros do vello PSG,
se afastasen dela.

Durante os tempos da Transición, a Agrupación Cultural Auriense
funcionou como un auténtico club e escola de militancia nacionalista
na súa lectura nacional-popular e como tribuna pública e sede desta ideoloxía. Os ciclos de conferencias, as
charlas, as representacións de teatro, os cursos de galego etc. rotaban entre as agrupacións culturais de Galicia
integradas de feito na Fronte Cultural da AN-PG (Auriense, O Galo, O Eixo, Asociación Cultural de Vigo etc.) e
ían formando unha xeración que nunca antes se achegara desa forma ao galeguismo. Francisco Rodríguez,
Manuel María, Francisco Carballo, López Suevos, Vilas Nogueira, Camilo Nogueira, Millán Picouto, Xan López
Facal etc. foron figuras habituais nestes encontros. A actividade nos tempos da Transición centrouse na ex-
plicación das alternativas políticas das «Bases constitucionais prá participación da nación galega nun pacto
federal» (1976) asumidas polo organismo de coordinación política de oposición desde a hexemonía nacio-
nalista formado ao redor da uPG, o Consello de Forzas Políticas (que sumou tamén ao PSG, PGSD, MCG, Par-
tido Carlista,) ou da actividade desenvolvida pola AN-PG e as súas «asociacións de masas», ERGA, Frente Cul-
tural, uTEG etc. Como símbolo desta evolución ao nacionalismo popular, a bandeira coa estrela vermella
substituíu na asociación á bandeira de Galicia que se viñera usando desde a súa constitución.

O Ateneo
A outra grande entidade cultural da Transición ourensá foi, sen dúbida, o Ateneo. Se ben as súas raiceiras
chegan até unha fundación oficial en 1969, non será até anos despois que empece unha actividade signifi-
cativa e regular xa da man de axentes progresistas que participaran na fundación de Rumbo, primeiro (1967-
-70) e Breogán, despois (1970-74). De feito, boa parte da directiva desta segunda entidade participará acti-
vamente na primeira directiva autorizada polo Ministerio da Gobernación, en 1974, despois da asemblea
fundacional de 1971. A súa presenza nun amplo local no edificio da Torre de Ourense, nun local de propie-
dade pública, facilitou enormemente o seu traballo no que denominariamos xenericamente de progresismo
autonomista.
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banda, a Agrupación Cultural Auriense trouxo no ano 1974 ao autor portugués Luís Cilia ao Colexio Marista,
mentres que Amancio Prada actuou no salón de actos dos Salesianos en 1975.

O MOVEMENTO FEMINISTA
Falando das asociacións civís da época da Transición, paga a pena reparar un momento no movemento fe-
minista, organizado na cidade como o Movemento Democrático da Muller-Movemento de Liberación da
Muller (MDM-MLM). Este, fundado en 1965, mantívose en Ourense hibernado até 1976, ano en que unha
xuntanza de mulleres integradas ou próximas ao Partido Comunista xunto con outras independentes ou
doutros partidos minoritarios da esquerda (Movemento Comunista, Liga Comunista, Partido do Traballo
etc.) deciden estudar a loita polo control da Asociación de Amas de Casas coas mulleres conservadoras pró-
ximas ao poder político establecido. Houbo unha auténtica mobilización e resultaron gañadoras as conser-
vadoras. Ao pouco tempo, a organización fractúrase porque se funda AGM (Asociacion Galega da Muller),
impulsada polo Movemento Comunista de Galicia e que arrastra boa parte das independentes ou dos outros
partidos pequenos e que, despois duns meses, constituirían outros grupos feministas de vida efémera. O
nacionalismo, nesta altura da Transición, estaba bastante afastado deste tema.

O MOVEMENTO SOCIOCULTURAL
Pero na época do tardofranquismo e da Transición serán dúas as entidades que nuclearán a actividade so-
ciocultural, ligadas cada unha a unha forma de entender a saída á situación da ditadura.

Agrupación Cultural Auriense
Por unha banda, o galeguismo cultural organizárase ao redor do impulso dun grupo de profesionais novos
na Agrupación Cultural Auriense, no ano 1967. Confluirán alí, baixo a presidencia honoraria de Ramón Otero
Pedrayo, persoas de varias xeracións e varios matices ideolóxicos. Desde 1968, o faladoiro organizado á
saída da misa en galego na capela do Santo Cristo, ás nove de cada domingo, na cafetaría El Cortijo foi punto
de encontro deste grupo diverso. Os máis
vellos, Otero Pedrayo, Eleuterio González
Salgado, Bieito Fernández Álvarez, Xaquín
Lorenzo, Xesús Ferro Couselo, xuntábanse
con xente máis nova como Nemesio Barxa,
Antón Fernández Sánchez, Carlos Guitián,
Pepe Lino Vázquez-Monxardín, Daniel Ba-
rata. Nos primeiros anos, a actividade xirou
ao redor da organización de actos e sema-
nas culturais noutras sedes, desde a súa in-
auguración cunha conferencia de Ferro
sobre a orixe da cidade de Ourense no Co-
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sociais, asociacións cívicas, culturais, deportivas etc., para a organización da manifestación unitaria pola Au-
tonomía do 4 de decembro de 1977 en Ourense. Delas saíu un fermoso cartel de Xaime Quessada –quen
xa fixera a imaxe corporativa do Ateneo en forma de caracocha ou cañota– e a escolla de Blanco Amor como
orador unitario.

A Casa da Xuventude
No tardofranquismo, inauguráronse en Ourense dous edificios que axiña deberían cambiar as súas funcións.
un, a mediados os setenta, foi a Delegación Provincial do Movemento –bautizada polo xornalista Segundo
Alvarado como «Casa de cocholate»–, que tivo no salón de actos algunha ocupación esporádica nestes tem-
pos da Transición, sobre todo de xornadas de cine e algunha charla organizada directamente desde a De-
legación de Cultura.

O outro edificio, inaugurado en 1970 grazas á xestión de Eugenio López, ourensán e daquela Delegado
Nacional de la Juventud, como local para o seu departamento, chamado naquela altura Delegación Nacional
de la Juventud (e que englobaba a OJE), até a súa desaparición en abril de 1977.

Nos anos da Transición, baixo o maxisterio organizativo de Benito Losada –último delegado da xuventude
do anterior réxime–, converteuse nun espazo de liberdade exemplar en España polo que supuxo de expe-
riencia de coxestión democrática entre os socios e a Administración, referendada e consolidada nuns esta-
tutos aprobados en 1979. As distintas agrupacións xuvenís –de partidos políticos, ecoloxistas, pero tamén
puramente sociais ou recreativas– competían en eleccións a un Consello de Dirección que xestionaba acti-
vidades e contas e que deron lugar a encarnizadas loitas electorais. Nos primeiros anos, foron hexemónicos
os mozos ligados ás Xuventudes Comunistas e posteriormente pasaron outros: nacionalistas, conservadores,
socialistas etc. Funcionou como espazo de aprendizaxe para exercicio da democracia e lugar onde calquera
tipo de actividade expositiva ou de espectáculo era posible. Pero, independentemente da xestión compartida,
o labor cultural desenvolvido desde a Casa, coa organización de encontros tan importantes como as Xornadas
de Banda Deseñada, as Bienais de Caricatura, os Outonos fotográficos, os Maio Xove, os Concursos de Contos
para a Mocidade etc. convertérona, de feito, no espazo máis vivo de referencia na cidade. Alí acollíanse, para
desenvolver a súa actividade, os máis diversos colectivos, polo que funcionou, de feito, como a Casa de Cul-
tura que Ourense non tiña, máis alá do salón de actos da rúa de Concello, no edificio da Biblioteca Pública
Provincial, que acolleu durante anos as proxeccións do Cineclub Padre Feijoo.

Non debemos rematar este texto sobre a actividade asociativa nos anos da Transición en terras ourensás
sen mencionar a Cidade dos Muchachos do P. Silva. As súas instalacións no lugar de Bemposta, en Seixalbo,
en funcionamento durante cincuenta anos até iren esmorecendo nos anos noventa do século pasado e ex-
tinguirse nos comezos deste, foi un espazo tamén de ampliación de liberdade. Lembremos como nos inicios
da Transición se realizaban presentacións públicas de alternativas políticas de esquerda e nacionalistas, sen
contar sequera con autorizacións gobernativas imposibles –era ese ínterim en que as organizacións non
estaban aínda legalizadas–, que, forzando o sistema, nin se pedían ante a convicción de que non lles inte-
resaba ás autoridades nesa época de cambio un enfrontamento naquel espazo.
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En calquera caso, o funcionamento do Ateneo durante a Transición supuxo a plasmación da estratexia
de converxencia democrática propugnada polo PCG naqueles anos. De aí que resultase acolledor tanto para
vellos intelectuais de Galicia –por alí pasaron Blanco Amor, Carballo Calero, Ramón Valenzuela, Eugenio
Montes, Cela, Alonso del Real– como para os novos –Alonso Montero, Casares etc. Tamén era lugar de paso
obrigado para os intelectuais españois con vocación de influír na opinión pública naqueles anos: Tierno
Galván, Tamames, Pablo Castellanos, Miret Magdalena, Aranguren, Ruiz-Giménez, Cantarero del Castillo,
González Seara e un longo etcétera.

O Ateneo funcionou máis que ningunha outra entidade como confluencia moi activa de intelectuais –ar-
tistas plásticos, literatos etc.– con profesionais liberais –médicos, arquitectos, avogados etc.– dos máis di-
versos sectores. Entre as actividades lembradas do Ateneo daqueles anos figuran os actos ao redor da me-
moria de Castelao en 1975 –50 aniversario da súa morte– coa organización dun ciclo de conferencias (Blanco
Amor, Ramón Valenzuela, Alonso Montero etc.), a mostra homenaxe de artistas que coas súas obras pagaron
a publicación de cen mil exemplares dunha antoloxía da obra do rianxeiro para a súa distribución gratuíta.
De gran transcendencia tamén foi a organización dunha mesa redonda sobre a instalación en Ourense
dunha fábrica de celulosa –no salón de actos dos Salesianos, en febreiro de 1975– e que supuxo o inicio
das mobilizacións cidadás na rúa da época da Transición e unha das poucas vitorias incontestables delas.

Tamén é conveniente lembrar como os seus locais acolleron moitas actividades, primeiro da Junta De-
mocrática (1975, ao redor do PCG, pero con outras achegas e moito independente), logo da Táboa Demo-
crática (1976, coa incorporación dun renacente PSOE, entre outros). Pero, sen dúbida, a súa achega política
máis importante foi servir de sede ás numerosas reunións organizativas de partidos, sindicatos, movementos

Comunicación da
instrución dun
expediente ao presidente
da Auriense por unha
proxección de cine (1975,
fondo Xosé-Lino
Vázquez-Monxardín).
Homenaxe a Castelao
organizada polo Ateneo
de Ourense (1975,
Arquivo da Deputación
de Ourense)
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Para Eladio Ares Ares, que debería ser
o biógrafo da tertulia, e para Epifanio
Ramos de Castro, in memoriam

Pídeme Ricardo Gurriarán un «ensaio» sobre o asociacionismo en Lugo e as súas realizacións culturais, pe-
tición que me agrada e honra, pero, dadas as condicións de espazo («uns sete folios»), limitareime a relatar
as actividades dunha institución «sui generis»: a «peña» do Méndez. Esta era a denominación habitual, se
ben os falanxistas e os máis dereitistas da localidade chamábana «la peña de los de la cáscara amarga» e in-
cluso «a peña de los rojos». En efecto, ningún dos asistentes era moi oficialista e predominaban, moi clara-
mente, os antifranquistas. Bastantes viviran con entusiasmo a experiencia da República e algúns mesmo
foron represaliados por seren republicanos. Entre os novos, case todos eran, máis ou menos, progresistas.
Dado o signo dos tempos, naquel curioso areópago lugués as conversas ían máis polos vieiros da cultura
que polos da política.

Naquela mestura de socialistas, galeguistas, republicanos varios e al-
gúns contertulios pouco definidos, a política abordábase, máis ou menos
abertamente, cando se fragmentaba en grupos pequenos e así non cum-
pría alzar moito a voz. Cando a tertulia se facía peripatética (os paseos fóra
da Muralla, ás veces a deshora da noite) estes grupos, menos temerosos
de oídos sospeitosos, falaban incluso da Guerra Civil e do comunismo.

Eu cheguei á tertulia do Méndez en setembro de 1960, días antes de
iniciar no Instituto Masculino, como catedrático de Lingua e Literatura es-
pañolas, o curso 1960-1961. Nesa cátedra oficiei de profesor de Letras (e
de pervertidor político, segundo o parecer dos ortodoxos do discurso ofi-
cial) de 1960 a 1976, agás os cinco meses en que estiven desterrado en
Montilla (Córdoba) nas boqueadas do franquismo. Aclararei que, en Lugo,
tamén fun catedrático da mesma materia na Escola Normal de Maxisterio
de 1960 a 1968, ano en que pedín a excedencia nesa cátedra. Hai días ato-
peime en Láncara coa ex-alumna Pilar Campo Domínguez, que me recor-
dou que, en 1967, falaba «na cátedra» das cancións de Raimon. Así pois,
tamén nese centro eu era un pervertidor de menores.

ASOCIACIONISMO NA CIDADE DE LUGO: A TERTULIA1 DO CAFÉ
MÉNDEZ NÚÑEZ (1960-1969)
Xesús Alonso Montero

Calendario de 1966 publicado por Cartonaxes Anmi, que foi coordinado por
X. Alonso Montero (1965, fondo H. Harguindey)
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Antón Figueroa:
Farmacéutico e médico / Galeguista antes do 36, tivo algunha actividade no PSOE desde 1977 / Moi enxeñoso e
moi anticomunista. Rifamos / V. C. Fernández de la Vega.
Ánxel Fole:
Narrador, xornalista literario / Cidadán de moitas tertulias, sen excluír as dos novos / Conversaba, peripateticamente,
con José Gómez Gayoso e outros vellos amigos.
Agustín García:
Mestre nacional (fora represaliado).
Emilio Gil Varela:
Licenciado en Ciencias Naturais, traballaba nunha empresa agrícola / Cuñado de Epifanio Ramos.
Ángel Gómez Camarón:
Represaliado, como mestre, no 36 / Dirixía en Lugo Cartonajes ANMI, onde se fixeron publicacións importantes na
pequena imprenta do obradoiro / Socialista leal.
Saturno Lois:
Pintor / Con problemas no 36 / Profesor de Debuxo no Instituto Masculino / Cidadán de exquisita sociabilidade.
Antonio López Otero:
Profesor de Latín e Grego nunha academia / Contertulio ocasional para falar de Filoloxía clásica con José Castro e
Amable Veiga.
Ricardo López Pardo:
Médico / Existía o ruxe-ruxe de que era –ou fora– masón.
José Mouriz: 
Mestre nacional / Caricaturista / Secretario do Círculo das Artes.
Óliver Núñez García:
Mozo calado, de intelixentes lecturas / Fíxose, logo, licenciado en Económicas e funcionario de Estatística.
Chucho (Antonio) Penedo:
De gran cultura teatral, actor impresionante e extraordinario reci-
tador de poesía / Homosexual perfectamente admitido.
Gabriel Plata Astray:
Catedrático de Física e Química no Instituto Feminino / Activista
científico.
Avelino Pousa Antelo:
Mestre nacional / Activista das técnicas do campo / Colaboraba con
Emilio Gil.
Epifanio Ramos de Castro:
Catedrático de Francés no Instituto Feminino / Persoa precisa, coida-
dosa e meticulosa en canta actividade cultural promoveu e colaborou.
José Luis Salgado Diéguez:
Da miña quinta, brillante matemático, impartía clases particulares
/ Aínda que tivera relacións de certa importancia con prebostes da
Falanxe, era do grupo, non sen crítica / Fomos moi amigos, e foi o
primeiro en Lugo en saber que eu pertencía ao PCE (algo antes que
Saturno Lois e Ramón Varela).
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A «peña» do Méndez en 1960 estaba constituída, entre «fixos» e algúns esporádicos, por unhas vinte e
cinco persoas. Era máis numerosa no café da tarde (de 3 a 4) que no da noite (de máis duración, aínda sen
contar as sesións peripatéticas). Vexamos os nomes, por orde alfabética, e algunhas das súas circunstancias:

Xesús Alonso Montero:
Ingresa no PCE o 1 de maio de 1962.
Ángel Johán:
Pintor e poeta / Anos de prisión nas Canarias onde fora suspendido de emprego e soldo no 36 como telegrafista /
Nestes anos, contable nunha empresa e profesor de Debuxo no colexio Fingoy.
Antonio Arias:
Médico e home de ben.
Eladio Ares:
Dos máis novos / Aberto a plúrimos saberes, progresista e versado en Economía / Chamado a ser o biógrafo da
tertulia.
José Castro:
Profesor de Latín e Grego na Academia Navarro / Solteiro / Quizais o único que falaba o galego habitual e normal-
mente na súa casa, na periferia de Lugo, na aldea.
Luciano Fernández Penedo:
Catedrático de instituto de Matemáticas, exercía de Inspector de Segunda Enseñanza / Non era, exactamente, fran-
quista, pero, no franquismo serodio, entendendo que docentes menos cultos e intelixentes accedían a postos moi
altos (non erraba), cobizounos e tratou de facer méritos / En 1974 foi o funcionario que iniciou na sombra o expe-
diente contra XAM.
Celestino Fernández de la Vega:
Pensador, tradutor, experto en moitos saberes / Funcionario do Goberno Civil / Home fundamental como inspirador
e mentor de actividades culturais (no Círculo das Artes, no Museo…), sempre en postos discretos pero moi eficaces
/ Devoto das tertulias, acudía, despois de xantar, á do café Madrid e non á do Méndez por estar rifado con L. Fer-
nández Penedo e Antón Figueroa. Ás noites, asiduo no Méndez.

Folleto de actividades do Instituto Masculino de Lugo (1967, fondo M. Caamaño)
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quizais ningún tiña o galego como lingua familiar, pero na tertulia, en moitas ocasións, impúñase o galego
como liturxia. Non se esqueza que algún dos asistentes (Fole, Celestino, Avelino Pousa, Ángel Johan…) pa-
saban por seren defensores da lingua galega e non ignoraban que eran observados, escoitados. Cando o
futuro autor da monografía consulte aos superviventes (xa poucos), quizais chegue á conclusión de que na
historia da tertulia o ano 1960 constituíu unha inflexión: incrementouse o galeguismo na praxe idiomática
e esquerdizouse o discurso político.

ACTIVIDADES
A tertulia era encontro, cátedra e incitación, tres razóns para que algúns dos seus compoñentes ideasen e
realizasen, en traballo colectivo, actividades que cómpre entender desde o espírito da tertulia e desde as
posibilidades de materialización inherentes á función profesional de determinados contertulios. Mencio-
naremos as actividades culturais xurdidas, dun xeito ou doutro, no seo da tertulia.

DEZASETE DE MAIO DE 1963: DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Celebrouse no Museo Provincial. Era o primeiro e houbo que improvisar un pouco2. A idea foi de Celestino,
que, ademais, moveu a burocracia do Goberno Civil (para o imprescindible permiso) e suxeriu o auditorio
do Museo, que dirixía o arqueólogo don Manuel Vázquez Seixas, con quen Celestino falou. Eu apresureime
a convidar a Méndez Ferrín (profesor no colexio Fingoy) e á súa muller, María Xosé Queizán, ademais de avi-
sar e ensaiar a dous alumnos, Isabel García e Rafael Bárez, que impresionou como recitador

Foi, probablemente, o acto máis denso e «reivindicativo» de Galicia nese Día das Letras: dous discursos
pouco evasivos (Alonso Montero, Méndez Ferrín), recital (R. Bárez, I. García, M.ª Xosé Queizán) e acompaña-
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Mauro Varela:
Avogado / Moi antifranquista e bastante anticomunista / Citaba, con retintín, a Marx e a Engels, como «Don Carlos
e don Federico» / Contertulio e paseante das noites.
Ramón Varela Méndez:
Galeguista antes do 36 / Presidente do Círculo das Artes, centro dunha extraordinaria actividade cultural no seu
mandato / Coñecía a miña filiación, dábame diñeiro para os presos etc.
Amable Veiga Arias:
Catedrático de Latín no Instituto Masculino / Creador da Fonoloxía galega e historiador da prehistoria do idioma
galego / Socialista un pouco procomunista.

Xa aquí, é de xustiza sinalar que non era unha tertulia só patriarcal. Non era episódica a presenza das
mulleres, das que recordo:

Hermesinda Ansedes:
Profesora titular de Literatura española no Instituto Feminino / Esposa de Epifanio Ramos.
Hortensia Fontela Ramos:
Do comercio / Esposa de Eladio Ares.
María Luisa Maseda:
Funcionaria do Goberno Civil / Esposa de Celestino F. de la Vega.
Norma:
Esposa de J. L. Salgado Diéguez.
Adela Panise:
Mestra Nacional / Esposa de A. Figueroa.
Emilia Pimentel Iglesias:
Profesora titular de Literatura española no Instituto Masculino / Esposa de XAM.
Teresa Rodríguez Andrade:
Profesora titular de Inglés no Instituto Masculino, anos despois / Esposa de Amable Veiga.

Repárese na circunstancia de que se trata sempre de «esposa de». Excepcionalmente acudían soas (sen
o marido) á tertulia.

Pola tertulia do Méndez, a das tardes, pasaban, ás veces, persoas que residían fóra de Lugo, algunha
lonxe, entre elas, Novoneyra (O Courel), Ramón Piñeiro (Santiago), Fermín Penzol (Castropol), Domingo Car-
ballo (Heidelberg), Daniel Cortezón (Ribadeo) e Tino Grandío (Madrid). Estas presenzas, sobre todo en pe-
ríodos vacacionais, eran unha proba do carácter e do interese cultural (e, ao seu xeito, político) da nosa ter-
tulia. Algún, como Novoneyra, era noctámbulo e sumábase aos nosos paseos, moi frecuentes. Nos primeiros
anos estas camiñatas remataban na taberna do Manco, no barrio de Recatelo, onde exercitabamos con certa
unción o canto (Pousa Antelo, Ares, Salgado, eu…). Daquela, en Lugo, aínda se cantaba nas tabernas.

Cando se faga unha monografía sobre a tertulia do café Méndez Núñez, haberá que dedicar un capítulo
á lingua utilizada nas conversas; en realidade, ás linguas, pois o galego e o castelán estaban presentes nunha
ou noutra medida, dependendo das horas, dos contertulios ¡e dos temas! Entre os contertulios, en 1960,

Carta de X. Alonso Montero a Carlos López Polo, secretario de Breogán
(1972, fondo G. Iglesias Sueiro)
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grego. Este inédito, prologado por Germán Alonso, sacerdote e profesor de Relixión no meu Instituto, con-
sérvase hoxe no ALXAM3.

A MOSTRA BIBLIOGRÁFICA NO SALÓN REXIO DO CÍRCULO DAS ARTES: «CEN ANOS DE LITERATURA
GALEGA (1863-1963)», DECEMBRO, 1963
A idea, que secundou decontado Epifanio Ramos, foi miña, unha idea que acolleu con entusiasmo Ramón
Varela, o presidente do Círculo, que non regateou medios para que o proxecto se materializas con riqueza
e esplendor. Celestino e máis eu chegamos a facer unha viaxe en taxi por media Galicia (Santiago, Vigo…)
á procura de libros «raros» en bibliotecas de amigos.

Nos días da Mostra houbo conferencias rosalianas (R. Carballo Calero, S. Martínez Risco) e un magno re-
cital (Celso Emilio Ferreiro, Arcadio López-Casanova), pero o acto máis singular foi a conferencia do sacerdote
José Alvilares Moure («O clero e a lingua galega») seguida dun coloquio en que varios eclesiásticos, un pouco
desconcertados, amosaron en castelán as súas reticencias4. A prensa galega e Radio París dedicáronlle á
Mostra, que tivo un extraordinario éxito de público (o escolar incluído), gran atención.

A Mostra, deseñada por min en 55 seccións, foi organizada e montada por Epifanio Ramos e por XAM,
tarefas en que nos axudaron as nosas esposas, Hermesinda Ansedes e Emilia Pimentel. Tamén elas colabo-
raron na catalogación do material ofrecido, ao ano seguinte, no volume Cen anos de Literatura Galega. Ca-
tálogo da exposición bibliográfica (Círculo de las Artes de Lugo, 1964). O autor da cuberta foi Saturno Lois,
que, un ano antes, fixera o debuxo do cartel anunciador da Mostra. Cónstanos que o Catálogo de 1964 aínda
é un instrumento moi útil para eruditos e bibliógrafos galegos.

LETRAS FRANCESAS, LETRAS GALEGAS, 1965
Nese ano o Círculo das Artes (lémbrese, de novo, ao entusiasta presidente Ramón Varela), publicou o folleto
Galicia y Francia: traducciones, asinado por Epifanio Ramos e por min. En realidade a miña colaboración foi
moi pequena: o inventario dos textos franceses verquidos ao galego e dos galegos verquidos ao francés,
daquela moi poucos. As páxinas máis interesantes son de Epifanio Ramos: breves textos galegos (Rosalía,
Castelao…) en versión francesa.

Epifanio Ramos, que era catedrático de Francés no Instituto Feminino, convocou, ao ano seguinte entre
as súas alumnas, un concurso de traducións (galego-francés) que foi moi frutífero. No ALXAM consérvase
un exemplar mecanoscrito desa edición (houbo unha ou dúas máis).

O «ANNUS MIRABILIS» DE CARTONAJES ANMI; 1965
Modesta empresa que dirixía o ex-mestre nacional Ángel Gómez Camarón. Desde había algúns anos felici-
taba as festas navideñas con textos de autores galegos (Castelao, L. Pimentel…), pero en decembro de 1965
quixo ofrecer algo máis ca un tarxetón ou un díptico, algo espectacular, e conseguiuno, conseguímolo. Epi-
fanio Ramos, Saturno Lois e mais eu coordinamos un grupo numeroso de escritores e artistas plásticos e
compuxemos un calendario para 1966 co título Platero e mais eu / Homenaxe galego a Juan Ramón Jiménez
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mento musical. Pénsese que nalgunhas cidades (Ourense, por exemplo) non houbo celebración rosaliana.
No auditorio estaba, ao pleno, a «peña» do Méndez. Era como se fose un acto seu.

A celebración luguesa foi relatada e comentada nunha revista madrileña por Laín Feijoo (X. L. Méndez
Ferrín): La Estafeta Literaria, 8-6-1963. Reproducimos algúns fragmentos:

Orador

[…] comienza levantándose Jesús Alonso Montero, un espléndido ejemplar de escritor apasionado, joven profesor
de Literatura. Dice de forma aguda, directa, inapelable. Mide sus períodos a puñetazos, como dicen que Withman
hacía con sus versos. Nos habla de la lección doble de Rosalía, hace hoy justamente cien años. una mujer no letrada
escribe un libro en un lenguaje despreciado, proscrito, maldito: lección de valentía. una mujer mediatizada por las
asfixiantes normas y ritos de la clase acomodada, elige el idioma de las gentes humildes de su país y se encierra
voluntariamente en la cárcel de la lengua gallega: lección de libertad…
[…]
Entre los muros conventuales. Suena la zanfoña medieval de Faustino Santalices. una vez más se oye el misterioso
canto coral de «Negra sombra». Se levantan jóvenes estudiantes –Isabel García, Rafael Bárez– y reciamente recitan
poemas de Rosalía. En este momento yo creo que todos los asistentes al acto estaban pensando que el
mejor poema dedicado a Rosalía lo había escrito hacía años un poeta lucense llamado Luís Pimentel […] María
Xosé Queizán […] recitó el poema menos oral, menos recitable de las letras gallegas con gran acierto.

Otro orador

Méndez Ferrín es un típico representante de la joven narrativa gallega. Y es también el más discutido de los narra-
dores jóvenes de Galicia. Sus libros de cuentos han llevado siempre al público un estremecimiento nervioso em-
butido en una implacable técnica. Ferrín no habla, Ferrín es un mu-
chacho nervioso que nos lee un ensayo…
[…]
Rosalía, para Méndez Ferrín, no es solo la autora de los grandes po-
emas metafísicos, sino la cantora de la situación real de abyección
en que se encontraba hace cien años un sector de Galicia.

Imponse engadir que o estudante Rafael Bárez, como rapsoda
rosaliano, estreárase no Porto diante da estatua da escritora o 13
de abril dese ano. Fora nunha excursión dos alumnos do Instituto
Masculino dirixida polos profesores Germán Alonso e XAM.

EVANXEO DE SAN MARCOS EN GALEGO, 1963
Fun eu quen convidou a Amable Veiga a facer a versión galega,
desde o latín, deste evanxeo, no que tamén colaborou (nalgúns
capítulos) o profesor Antonio López Otero, que traduciu desde o
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(Papís), Arturo Reguera e Perfecto Conde Muruais, que falou, outro día, de García Lorca, un Lorca moi pecu-
liar. Sei que invitaron a Carballo Calero, que residía en Lugo, pero nunca se chegou a comprometer unha
conferencia súa.

APÉNDICE

Non sería inútil facer referencia a outras actividades, unha delas o volume colectivo O porvir da lingua galega
(Lugo, Celta, 1969), que coordinei coa colaboración de Epifanio Ramos, autor, nesta ocasión, do ensaio «O
porvir das traduccións». Moito antes, en 1960-1961, varios contertulios mantivemos bastantes conversas
para crear unha revista. Era peza fundamental Ángel Johán, pintor e poeta que participara, xa antes da Gue-
rra Civil, tan funesta para el, en empresas similares. Decidimos agardar tempos mellores: mellor economía
e un Ministerio de Información menos hostil a estas iniciativas.

Era a nosa unha tertulia nun tempo en que, en determinados cafés de Galicia, a institución da tertulia
estaba aínda vixente. Hoxe, máis ca unha realidade, é xa un tema de estudo. Non coñezo ningún traballo
de conxunto (digno de tal nome) sobre as tertulias galegas posteriores a 1936. O día que se faga con algún
rigor quizais non exista unha tan importante como a «peña» do Méndez: ningunha tan numerosa e tan
plural (dentro do antifranquismo) e ningunha que xerase, dun xeito ou doutro, tantas actividades culturais,
algunhas delas dunha implícita intención política non desdeñable naqueles tempos escuros. Eu acabo de
ofrecer un esbozo do que foi a tertulia do Méndez Núñez na década mencionada (1960-1969). Finalizo este
«ensaio» en 1969, pois con posterioridade a este ano só fun á «peña» moi ocasionalmente. Había, para min,
e non só, outras tarefas. Aínda hai persoas –poucas, certamente– que coñeceron a tertulia antes de 1960, o
ano en que eu cheguei, no mes de setembro, a Lugo e ao café Méndez Núñez, onde xa non era contertulio
o gran poeta Luís Pimentel, que morrera en 1958.

NOTAS

1 utilizo o termo «tertulia» e non «faladoiro», recomendado pola preceptiva oficial, porque non son sinónimos e porque a eliminación de «tertulia»
(e os derivados: contertulios etc.) empobrece o idioma.

2 Instituído pola Real Academia Galega na sesión do 24 de abril de 1963, a prensa fíxose eco da creación do Día o 3 de maio. En realidade, ata o día
14 dese mes (El Ideal Gallego) non se soubo que a resolución da Academia fora aprobada polo Ministerio de Información e Turismo.

3 O ALXAM (Arquivo Literario Xesús Alonso Montero) está na biblioteca da Deputación de Ourense.
4 A conferencia publicouse co título O clero i o uso do idioma galego en Lugo, na editorial Celta (1965), na colección Anteo, que eu dirixía. O opúsculo

contén un apéndice meu («Literatura relixiosa en galego»).
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i a Platero. Escollín quince capítulos que foron traducidos
por R. Otero Pedrayo, Ánxel Fole, Arcadio López-Casanova,
R. Carballo Calero, Xohana Torres…, e ilustrados por M. Col-
meiro, Grandío, Blas Lourés, A. Pérez Bellas, I. Díaz Pardo,
Mercedes Ruibal… O calendario, que contiña textos de JRJ
(traducións de Rosalía e Curros), ofrecía tamén textos fran-
ceses sobre o tema do burro (Lafontaine e Francis James),
traducidos por Epifanio Ramos. Prologouno Ánxel Fole («JRJ
visto por nós») e fixo a portada (un «platero» lírico) Saturno
Lois.

Ao ano seguinte Cartonajes ANMI felicitou as festas de
inverno cun opúsculo meu, insólito, en canto ao tema, no
xénero dos nadais:Cántigas populares sociales (59 galegas e
9 negras). Ilustrouno un artista moi pouco tradicional: Agus-
tín Pérez Bellas, que algunha vez viñera, desde Vigo, á
«peña» do Méndez Núñez.

HOMENAXE A ANÍBAL OTERO, 1966
Para moitos da tertulia foi un motivo de ledicia que a Real
Academia Galega designase en 1964 membro numerario
da corporación a Aníbal Otero. Fomos moitos tamén, na
«peña» do Méndez, os que temiamos que o gran lingüista

non redactase o discurso preceptivo para, xa lido na Academia, deixar de ser numerario electo e converterse
en numerario efectivo. Todos tiñamos vagas noticias de que o seu ánimo estaba abatido, razón pola cal en-
tendemos que podería ser útil manifestarlle publicamente, nun xantar de homenaxe, a nosa solidariedade
moral (fora preso político cinco anos) e a nosa admiración ao filólogo. Realizouse o xantar en Lugo, no res-
taurante Alameda, na primavera de 1966. Foi case un funeral.

Ánxel Fole, Celestino e mais eu, no coche de Emilio Gil, foramos á súa casa (en Barcia, Ribeira de Piquín)
para comprometer a súa presenza no banquete, ao que asistiu por educación.

MOCIDADE «CASTELAO», 1967
Eran un grupo de mozos universitarios, algúns ex-alumnos meus, que se reunían nun local recóndito (unha
especie de rocho) do Círculo das Artes. A través de min chegaron a Ramón Varela, que lles facilitou o local
e o labor e que, consciente da ideoloxía dos rapaces, rogoulles un pouco de prudencia. Polo que recordo,
durou moi pouco tempo, e as actividades abertas foron unhas cantas conferencias. Eu pronunciei unha
sobre Curros Enríquez na que lles fixen ver que, contra o que se dicía, nunca aquel cidadán e poeta fora un
revolucionario, non pasara de rebelde. Asistiron, entre outros, Víctor Peinó Janeiro, Luís Macía Salgado

Comunicación do Goberno Civil de Pontevedra da
denegación de coloquio, logo dunha conferencia de
X. Alonso Montero (1975, fondo X. Vidal Fraga)
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Hai algún tempo falouse sobre o movemento estudantil en Compostela: o 68 en Santiago, como conse-
cuencia dos traballos documentais e expositivos desenvolvidos pola Fundación 10 de Marzo. Desde o 68
para adiante, aquela dinámica estudantil non deixaría de crecer durante toda a década dos anos setenta,
parte deles vividos aínda durante os estertores do franquismo; mais isto non ocorreu só en Compostela,
pois mesmo por momentos foi de tanta importancia o que houbo de asociacionismo de estudantes galegos
noutros lugares: en Madrid, en Barcelona, en Roma, en Valladolid e, se cadra por diante, en Salamanca, en
particular en vinculación coa universidade Pontificia (a «Ponti»). Faltan crónicas e falta un estudo histórico,
que poñería de relevo como tantos profesionais, en particular no campo da docencia, exercendo en moi
diversos lugares do País, con espírito democrático e galeguizador, tiveron e viviron momentos de funda-
mental concienciación cívica fóra de Galicia entre os últimos anos sesenta e os primeiros anos setenta. Na
limitación informativa, cinguirémonos ao caso de Salamanca.

Por que Salamanca e a Pontificia? Porque Salamanca con-
centrou neses anos un considerable número de casas resi-
denciais (colexios) de distintas ordes relixiosas que procura-
ban enriquecer a capacitación intelectual dunha parte do
estudantado, reunido por elas nos máis dispersos lugares da
xeografía española, abeirándose á universidade Pontificia,
especializada no campo filosófico-teolóxico e no das huma-
nidades clásicas. Noutras ocasións, o que aconteceu foi que
un non menor número de anteriores seminaristas, tamén os
galegos, escolleron esta universidade para realizar unha for-
mación universitaria en campos como o das linguas clásicas,
a filosofía, a psicoloxía e a pedagoxía. Outros endereitaron o
seu andar na mesma cidade cara a algunha das especialida-
des de Filosofía e Letras na universidade Civil. E, mesmo,
tamén chegaron á cidade estudantes porque, en casos máis
específicos, se tomaron decisións para a formación sacerdo-
tal en tal lugar universitario. 

Este foi, a modo de exemplo, o caso do Seminario de Mon-
doñedo. A cousa foi que, co Vaticano II rematado en 1964, o

O ASOCIACIONISMO ESTUDANTIL GALEGO FÓRA DE COMPOSTELA
Antón Costa Rico, un daqueles trinta

Voceiros dos estudantes galegos en Salamanca (1970 e 1972, fondo M. Caamaño)

Circular do Seminario da Cultura Galega do Club
Amigos da uNESCO de Madrid (1966)
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marzal de 1973 en resposta aos sucesos de Ferrol (Amador e Daniel crebados); venda de libros en galego e
conferencias públicas con Beiras, Celso Emilio, Ramón Piñeiro, Vilas Nogueira (o Vilas marxista) si, pero ocu-
pando responsabilidades na Xunta Democrática provincial tamén; por veces, gaiteiros con actuación pública
e celebración de magostos con máis dun cento de participantes, si, pero tamén realización dalgúns traballos
de aula e memorias de licenciatura sobre asuntos de Galicia; delegacións de estudantes paralegais, si, pero
reunións clandestinas, con outros grupos organizados, tamén.

unha historia de identificación como galegos, que en Salamanca, uns con outros, se fan conscientes da
súa pertenza a un espazo sociocultural con trazos culturais e lingüísticos propios, a pesar de ser desconsi-
derados ou perseguidos polo réxime franquista. Estudantes que, procedendo sobre todo de espazos rurais
e vilegos, deixan de sentir algún tipo de vergoña polos seus acentos delatores ou polos seus modestos
modos de vestir. Estudantes que nunha medida moi apreciable enriquecen a súa sociabilidade non só coa
convivencia en Salamanca, non só cos chourizos e verzas que por veces comparten (levados da casa), senón
tamén cos seminarios de formación e as lecturas que debaten sobre asuntos de Galicia (economía, historia,
sociedade, política), asentando diálogos que a miúdo se seguen mantendo alén dos Pireneos.

En Salamanca, por aqueles anos, tamén había colectivos de estudantes con outras procedencias: natural-
mente leoneses e estremeños, pero habíaos, así mesmo, que viñan de Cataluña, de Andalucía, e vascos. Todos
eran menos visibles. Todos estaban menos organizados. E ningún deles era tan viaxeiro como os galegos.
Dun pobo de emigrantes saía, igualmente, a póla dos estudantes semiemigrantes. Quizais máis de 150 deles
cada verán, a finais de xuño, pasaban, con ledicia hai que dicilo, da outra beira dos Pireneos, por Hendaia
máis que por Port-Bou, para realizar estadías laborais de dous ou tres meses, ciscados por Francia, por Suíza
ou por Alemaña, para traballar na hostalaría, na construción e na industria. Alá seguía a solidariedade e o de-

bate sobre Galicia e, igualmente, a preocupación pola desaparición do
franquismo e a construción da democracia e do socialismo (entre Cas-
telao e Marta Harnecker, con menos de Lenin e un algo de Trotsky…).

Do «grupo galego» foron saíndo logo militantes en varias direc-
cións; en maior medida cara ao nacionalismo, case sempre de modo
menos definido programaticamente, mais tamén e con algunhas pre-
cisas resonancias cara ao PCE e as plataformas de acción de masas por
el inspiradas. Igualmente, sairían algúns compoñentes para o PSP de
Tierno. uns e outros, nestes casos, irían achegándose ao PSOE. Do
Grupo Galego saíron igualmente xentes vinculadas a Irimia, clérigos
nalgúns casos; promotores do asociacionismo cultural de base en Ga-
licia, ou membros activos doutras plataformas cívicas con presenza ac-
tual no País. Son un retallo fermoso da memoria próxima que cumpriría
recuperar; un retallo composto por máis abondosas biografías das que
tenderiamos a pensar. Hai materia para un libro, polo menos.
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bispo Argaya de Mondoñedo entendeu, coma
outros, que en seminarios pequenos como o
mindoniense non se podía impartir unha for-
mación teolóxica adecuada aos novos tempos,
na hermenéutica, nos estudos bíblicos, na te-
oloxía moral e noutras materias sometidas a
aggiornamento e que, sendo tantos os cambios
sociais, de nada servía unha mala formación;
entón foi como se decidiu abrir unha residen-
cia en Salamanca, para que os de Mondoñedo
puidesen ir ás aulas de Teoloxía da universi-
dade Pontificia e, xa de paso, para que algúns

outros puidesen estudar Psicoloxía, Filosofía, Pedagoxía ou Clásicas, na mesma universidade. Isto foi nos úl-
timos sesenta.

Daquela o que pasou tamén, como dixemos, foi que os seminarios, que rebordaban de alumnado, deron
en perder atractivo como centros de formación, porque co desarrollismo, coa emigración, coas mozas fóra
e as emocións a rebentar, coa vida urbana… e que sei eu, a xente botouse fóra de modo crecente naqueles
anos.

E isto que pasou nos seminarios, pasou igualmente nas casas que en Galicia tiñan os Paúles (en Maceda,
por exemplo), e os Salesianos, que, así mesmo, abriran ou dispoñían de residencias estudantís en Salamanca,
e entón, por un camiño ou outro, unha enxurrada de mozos aldeáns por maior parte, todos de sentimento
relixioso moi vivo e unha presa ou dúas deles tamén contaxiados dos mellores aires do Vaticano, saíu a fins
dos sesenta e primeiriños setenta destas casas relixiosas. Deste xeito, alá polos trescentos estudantes gale-
gos, moi maioritariamente mozos, habería en Salamanca por volta de 1970-1973. Trescentos mozos aldeáns
e falangueiros en galego facían moito balbordo en Salamanca. 

E sobre uns trinta ou algo máis, sempre entre 1969 e 1975, sen tanto balbordo, tamén facían en distinto
grao política antifranquista e algunha vida organizada, coa súa porción de clandestinidade, da que formaban
parte dúas revistiñas a ciclostilo,: Anduriña e, logo, O Sacho, a edición clandestina das Cantigas de escarnio e
maldicir de Celso Emilio con ocasión do Día das Letras de 1971, a Pedagogía del oprimido de Paulo Freire ou,
mesmo, textos de Reich. E algúns panfletos, igualmente ciclostilados, en colaboración co PCE ás veces ou
mediante contactos con xente da uPG. Algunha desta documentación clandestina chegaba a ser distribuída
por Galicia, ao tempo que desde alí se promoveron en Galicia varias xuntanzas de «xóvenes cristiáns galegos». 

Aquelas dúas ducias longas de estudantes, con coordinación e xuntanzas entre eles e non necesaria-
mente todos a un tempo, sostidas durante varios anos, eran os que mesturaban unhas actividades de visi-
bilidade social paralegal con outras ilegais: por unha parte, sostendo a celebración durante varios anos da
«misa galega», con Paco Carballo como padre e como espazo de encontro semanal de entre 40 ou 50 estu-
dantes; pero, intervindo algúns militantemente nas grandes manifestacións estudantís do 11 e do 12 de

Publicación do Grupo de Traballo Galego
de Londres (1971, fondo Tino Caamaño)
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Non sería doado atopar unha experiencia cultural tan rica, densa e complexa como a que desenvolveu a so-

ciedade cultural Abrente nunha década. Unha década de tensión, de mudanza demorada, de crise e transi-

ción cara a un «abrente» cheo de esperanzas para unha sociedade e un país malfadados da historia e sub-

ordinados a poderes, ditados e intereses alleos. Abrente non foi só unha cepa de treixadura inzada nunha

leira chea de xerez e alicante, ou unha conxuntura casual vivida polas xentes de Ribadavia e comarca nos

anos setenta do século pasado; tampouco unha lagoa de valverde na que se procuraba o milagre de emerxer

a cidade asolagada. Foi iso e moito máis: un laboratorio social de debate para urxir a normalización dunha

cultura preterida e unha conexión articulada entre a masa crítica dunha sociedade vixiada e o pensamento

emancipador que as prácticas culturais vertebran e canalizan. Da inicial Sociedade Cultural Cine-Club de Ri-

badavia sae, en novembro de 1969, a Agrupación Cultu-

ral Abrente, que formula un programa cultural diversifi-

cado, certamente comprometido co noso idioma, e

orientado á promoción das expresións máis participati-

vas que precisaba a sociedade do momento para acom-

pañar os procesos de normalización cultural que abro-

llaban daquela en moitas vilas e cidades de Galicia.

O tardofranquismo no seu devalo non conxugaba a

modernización económica derivada do plan de estabi-

lización da década anterior cunha apertura crible e sol-

vente nos eidos políticos e sociais, sendo moi eficaz

aínda a tarefa de censura e eliminación de todo o que

cheiraba a discrepancia ou de todo o que lembraba o

espírito democrático e republicano. O idioma galego,

discretamente consentido en foros minoritarios, non go-

zaba de semellante permisividade cando o asumía a

mocidade e servía de canle a actitudes críticas e reivin-

dicativas ou cando abría camiño a unha verdadeira nor-

malización cultural galega, democrática e aberta.

LEMBRANZA DE ABRENTE
Xosé C. Sierra Rodríguez

Cartel anunciador da II Mostra de Ribadavia (1974, fondo Xosé L. Chao)
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A Agrupación Cultural Abrente abandeirou este espírito e congregou entre os seus socios e directivos

un feixe relevante de mozos e mozas que, concernidos por posicionamentos ideolóxicos diversos, foron ca-

paces de conducir unha experiencia cultural anovadora que proporcionou altofalantes a moitos intelectuais

e creadores do país, silenciados ou escasamente potenciados por un réxime que non tiña ningunha présa

en acelerar o seu funeral nin intención ningunha de «xubilar» o seu caudillo e representante. 

Pero a Agrupación Cultural Abrente non aparece de súpeto, pois xermola logo duns precedentes que

adoptan en Ribadavia un perfil singular. Sen a presenza en 1967 na vila condal dos etiquetados como «curas

comunistas» –Miguel Fernández Grande, Virxilio Rodríguez Silva e Benito Sieiro Rodríguez–, sen o concurso

dunha figura esencial como Xesús Sánchez Orriols e dun intelectual como o médico e historiador Rubén

García Álvarez, o acontecido despois de 1969 non tería doada explicación. Tampouco podemos esquecer o

contexto xeral, protagonizado polo puxante e dinámico movemento asociativo-cultural das cidades da Co-

ruña, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, que mobiliza accións e contactos e posibilita procesos e sinerxías

coordinadoras que desembocan en 1970 na Hirmandade de Agrupacións Culturais Galegas. Abrente mer-

gúllase na concepción asociativa dominante nas asociacións vencelladas á Hirmandade e desenvolve un

labor intenso entre os seus asociados para que opinen sobre a súa programación cultural e participen acti-

vamente nela. A actividade cinematográfica, os ciclos de conferencias, os obradoiros de danza e música, as

actividades deportivas e outras accións centraron os programas que Abrente desenvolveu, nun ambiente

de hostilidade por parte dos representantes da oficialidade do réxime e de indiferenza dende os sectores

veciñais adoutrinados no franquismo e que tiñan interiorizado o seu discurso político e cultural. Os teste-

muños dos antigos directivos de Abrente e de varios dos seus asociados dan fe da pechadura ideolóxica

que o réxime franquista botou sobre as conciencias cidadás, favorecendo a represión cultural –no seu estrito
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Documentación de Abrente depositada no Museo Etnolóxico de Ribadavia. A última folla pertence ao
fondo de G. Iglesias Sueiro (Breogán), cedido ao Consello da Cultura Galega

Primeira actividade organizada polo xermolo de Abrente (1969, fondo M. Caamaño)
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de Textos Teatrais, entre 1973 e 1980. Estas filólogas expoñen

con clareza a enorme contribución de Abrente á recuperación

da lingua galega na escena e o pulo dado á escrita dramática

no noso idioma. Na obra Un abrente teatral. As Mostras e o Con-

curso de Teatro de Ribadavia, coeditado por Galaxia e o Museo

Etnolóxico, tanto as súas autoras, Inma L. Silva e D. Vilavedra,

como algúns dos que viviron activamente a experiencia teatral

de Abrente –Alonso Montero, Barea Monge, Rubén García, Joel

R. Gómez, Guillem-Jordi Graells, Manuel Guede, Gustavo Luca

de Tena, X. M. Martínez Oca, José Monleón, Maribel Outeiriño,

X. A. Perozo, D. Piñeiro Alonso, Euloxio R. Ruibal, Camilo Valde-

horras e Roberto Vidal Bolaño–, convidados a pechar este libro,

dan fe da grandeza daquela andaina cultural e do capital cul-

tural que achega á historia do proceso normalizador da nosa

lingua e da nosa vida teatral, sen esquecer a súa pegada como

experiencia cívica e asociativa en tempos de reconquista de-

mocrática e de negociación crítica para o peche da longa noite

de pedra. 

Hoxe a memoria de Abrente está viva e salvagardados os seus testemuños e documentos no Museo Et-

nolóxico con sede en Ribadavia, grazas ao xeneroso depósito executado polos que tiñan a titularidade da-

quela asociación cultural. Moitas son as voltas e reviravoltas que podemos dar sobre o fenómeno de Abrente,

aproveitando este legado. A memoria colectiva, parafraseando a Halbwachs, constitúe unha realidade su-

perior que promove interaccións, opinións e impresións, e a memoria dos procesos colectivos establece vín-

culos e alimenta as identidades; identidades que, neste caso, promoven a imaxe da singularidade e a gran-

deza dun proxecto compartido. No abrente da memoria residen o porvir e a esperanza para encamiñar a

renovación das experiencias e a reformulación dos discursos.
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sentido antropolóxico– e condicionando ata límites insospeitados as condutas dos veciños e veciñas da

nosa terra. Isto explica a polarización da sociedade local ribadaviense logo da decisión do bispo Temiño de

separar e desprazar os tres cregos posconciliares da vila aviense, nunha manifestación explícita do mante-

mento do nacional-catolicismo ata os últimos anos do franquismo. Todo o que producía tremor no ámbito

da conciencia era satanizado e diversificadamente perseguido, e aqueles cregos, como os seus herdeiros

(indirectos) de Abrente, mostraban actitudes innovadoras e xeraban discursos alternativos que o pensa-

mento oficial e a moral dominante percibían como ameaza.

A Agrupación Cultural Abrente convocou e deu acollida aos sectores máis dinámicos da mocidade riba-

daviense de finais dos sesenta e da década dos setenta e a varias persoas da vida local necesitadas de liber-

dade e osíxeno. Tamén, despois de 1974, coincidindo co comezo das Mostras de teatro e coa creación, baixo

a dependencia da Universidade de Santiago, do Colexio Universitario de Ourense, persoas da capital pro-

vincial estableceron lazos e complicidades coas xentes de Abrente participando ou colaborando nalgunhas

das súas actividades e asistindo ás representacións teatrais e ás actividades paralelas que as sucesivas edi-

cións da Mostra desenvolvían. Pero, como diferentes autores e cronistas destacaron, non podemos com-

prender nin contextualizar o fenómeno sociocultural de Abrente á marxe da figura do «Chucho», o citado

Xesús Sánchez Orriols, fervedoiro de ideas e suxestións, mecenas da Agrupación Cultural e partícipe entu-

siasta das súas xeiras, iniciativas e convocatorias. Xesús Alonso Montero, Valentín Lorenzo Fariñas, Inma López

Silva e Dolores Vilavedra valoraron e analizaron esta relación; e as últimas investigaron polo miúdo o fenó-

meno cultural máis relevante de cantos promoveu Abrente, as Mostras de Teatro de Ribadavia e o Concurso

Voceiro de Abrente (1972, fondo Xosé L. Chao)
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O franquismo apropriou-se de boa parte das expressões populares e tradicionais da cultura e reformulou-
na. O caso dos denominados «Coros y Danzas» é paradigmático. A «Sección Femenina», criada polo Movi-
miento Nacional fascista em 1934, foi dedicada, já em plena guerra, a instruir mulheres como pedagogas
musicais, organizando cursos e incluindo a recolha e conhecimento do folclore, procurando a criação de
coros: portanto, com uma vertente popular fulcral. No após-guerra, os «Coros y Danzas de la Sección Fe-
menina», fundados em 1939, começaram a ser um dos elementos culturais vertebradores da nova nação
que se pretendia e um instrumento de imagem e propaganda interna e externa2. Outras esferas da admi-
nistração do Estado, incluindo a escola, e do Movimiento Nacional, unirom-se a esse processo.

O regime franquista elaborou, e desde cedo, uma concepção de cultura popular como cultura baixa e,
ao mesmo tempo, apreciada; nela incluiu progressivamente muitas daquelas manifestações, considerando-
-as e expondo-as como locais e regionais, menores, de uma cultura nacional superior, veiculada linguistica-
mente em espanhol mas, sobretudo, veiculada culturalmente em termos de nação espanhola. O último dis-
curso de Franco, o que foi apresentado como o seu «Testamento3» (balanço político-sentimental), colocado
em muitas das dependências públicas do Estado, logo da sua morte, sintetiza essa política: «No cejéis en
alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial
objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como
fuente de la fortaleza de la unidad de la patria».

um reconhecimento, pois, da diversidade cultural da nação que era constituída na sua unidade, precisa-
mente, polas diversas peculiaridades/manifestações populares; «tierras de España», e «multiplicidad de sus
regiones» dignas de exaltação, de louvor; palabra «exaltación», tendo como alvos produtos gastronómicos
ou trajes ‘regionais’, foi uma palavra repetida na retórica e fabricação simbólica do franquismo, a começar
pola denominada Fiesta del Trabajo4. O Rei Juan Carlos I, no seu primeiro discurso, nas Cortes espanholas,
continua o discurso de Franco, expressando como fulcral, dentro do seu programa político, o reconhecimento
dessa pluralidade invocando-a como base da unidade pátria, historicamente construída e constituída5: 

Pido a Dios ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que, sin duda, el destino alzará ante nosotros. Con su gracia y

con el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser

capaz de actuar como moderador […].

[…]

un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales,

como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un

O PROBLEMA DA DEFINIÇÃO DA CULTURA (NACIONAL) GALEGA,
A LEGITIMAÇÃO DOS SEUS COMPONENTES E O PAPEL DA LÍNGUA
DURANTE A DITADURA FRANQUISTA: UM MÍNIMO CONTRIBUTO1

Elias J. Torres Feijó

Cartel conmemorativo dos XXV anos de Paz, en galego, organizado polo Ministerio de
Información e Turismo, dirixido por Manuel Fraga (1964, fondo H. Harguindey)
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partido por todo o mundo; o património não tem por que confundir-se, em caso nenhum, com a iden-
tidade dos conjuntos que o podem considerar como tal; quer dizer-se, muitos elementos patrimoniais
podem ser apropriados e/ou pertencer a uma comunidade que não se identifica com eles nem os usa
como veículos de identidade; e outros sim.

d) Ter presente que as comunidades não são conjuntos homogéneos e reparar nas suas hierarquias; e
que podem dar-se alianças conjunturais entre posições situadas nos antípodas de um campo, aqui
cultural, se existir convergência de interesses.

uma das chaves da falta de entendimento, de compreensão da comunidade por parte de elites que pre-
tendem reorientá-la e liderá-la radica na diferente hierarquia e importância dos elementos constitutivos da
cultura que uma e outras estabelecem. Para determinadas elites, o mundo genuíno popular tem um carácter
sobretudo instrumental e/ou subsidiário aos seus propósitos; algumas elites podem aparecer (e/ou podem
ser vistas aparecendo) como relativamente impostoras, artificiosas, interessadas e a sua acção acabar sendo
vista como uma impostura frente à maior naturalidade com que obrariam outras elites, contrárias, de ver-
tente mais populista, ainda que contrárias à legitimação dessa cultura popular. Quiçá isto pode contribuir
para explicar as razões por que os que aparecem como defensores da cultura e da ‘cultura do povo’ são
vistos com receio polos populares, e as razões por que elites puramente instrumentalizadoras são vistas
como ‘naturais’ na sua acção e no seu consumo (às vezes literal), como não marcadas, como as que mais se
parecem ao tal povo e como ele agem.

A apropriação e fagocitação franquista de muitos elementos da cultura galega significava o reconheci-
mento e uso das tradições populares; não era possível replicar, então, que as desconsiderava; mas fazia delas
um uso entendível como menor e de minus-valorização perante a cultura legítima, a espanhola e veiculada
em espanhol, o que, por pura metonímia, podia implicar para alguns galeguistas um menosprezo polo povo
galego e a sua cultura.

Isto todo unia-se à histórica elaboração, quase funcionando já
como substrato, da marginalização do popular e do tradicional; a mar-
ginalização dos gostos e das propostas populares. A apreciação de
muitas manifestações populares como sub-cultura ou baixa-cultura
pode ser comum a todas as elites e estar presente em bastantes dos
agentes resistentes, em função da sua formação e do seu habitus.
A cultura popular, não escrita normalmente, é considerada polas elites
culturais resistentes que invocam a defesa do popular como menor
frente à cultura escrita, alta literatura, música culta, pintura, etc. (apesar
da resistência intelectual a que a sua politização possa incliná-las mas
vivendo a tensão com a necessidade de praticar um repertório ‘culto’,
derivado precisamente da sua vontade política: a politização reclama
elite; e a elite tem um capital cultural que quer pôr em valor). A ten-
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tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia

y en su tradición.

Essa articulação do reconhecimento da
pluralidade para inseri-la dentro da uni-
dade, como mecanismo e construto (de
que é imagem a invenção dos trajos re-
gionais, em ocasiões sobre bases reais,
de Coros y Danzas, todos parecidos,
todos com alguma particularidade) es-
tendeu-se a cantigas, danças, demons-
trações e celebrações populares, costu-
mes vinculadas ao campo ou a crenças
locais, gastronomia, vestimentas, trajos
regionais, artesanato, folclore6, e tentou
contornar, combater, minorar o peso

doutras manifestações cujas características podiam atentar contra essa unidade: pola sua própria natureza
satírica e de certa irreverência religiosa ou política (caso do carnaval7), ou pola sua índole de manifestação
«culta» potencial veiculadora de ideias críticas ou, mesmo, por em si mesmo veicular ideias (caso de deter-
minados usos da língua em situações de alta legimitação, a literatura, o ensaio, etc.).

A contestação galeguista revelava-se, nesse quadro, complexa: possivelmente, a hipótese de contestar
desde os mesmos usos da cultura popular era extraordinariamente fraca, pola própria consideração de que
era cultura ‘baixa’, provavelmente assim vista pola maioria dos seus utentes e porque exigia muitos matizes
dada a apropriação feita polo franquismo: a ditadura determinava não apenas o terreno de jogo mas tam-
bém as suas regras: o que era possível e o que não era possível fazer; basta ver o parcial, seródio e complexo
envolvimento do galeguismo de esquerda, sobretudo como organizações, nas manifestações populares. E
identificando, manipulando-os em ocasiões, esses elementos culturais com o próprio regime, desde cedo:
observe-se a fotografia de «Carmencita Franco en traje regional8», em 1941. 

Para uma análise destes fenómenos penso ser útil:

a) Distinguir a cultura como legado patrimonial, daquela que serve como instrumento activo para as
pessoas ver, perceber, intervir: entre a cultura como bem e a cultura como ferramenta. 

b) Ter presente que os agentes, instituições, grupos, etc. que intervêm no campo, ao patrimonializar ele-
mentos da cultura, acabam por marcá-los e vinculá-los à própria ideologia atribuível a esses agentes,
grupos ou instituições: os diferentes e até contraditórios significados que Rosalia ou Castelao no campo
cultural e político galegos mostram, tenhem a ver com disputas patrimonializadoras e marcas geradas. 

c) Considerar que o que seja arquivado com a etiqueta de patrimonial não tem que ser comum e com-
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pode ser vista como potencialmente perigosa ou fruto da manipulação aos olhos de utentes, mesmo frente
à emanada das instâncias que detentam o poder, cuja acção tende a ver-se como mais ‘natural’ ou, até, ‘neu-
tral’, ‘isenta’, resultado da identificação entre poder e verdade; e, também, da menor necessidade dos agentes
dominantes em significar a sua proposta política nesse âmbito cultural. Mas essa marcação é incontornável:
essa proposta cultural que pretende mover consciências políticas não pode actuar de outra maneira; ou é
intervencionista ou não é: eis um dos seus mais importantes funis, ou, até, becos (sobretudo se não conse-
gue transitar rapidamente para outras propostas na altura de eventuais mudanças no espaço social, quando
os campos do poder começam a ser campos em que, com dificuldades mas sem interdições absolutas,
podem tentar legitimar-se as ideias veiculadas através dos campos da cultura; e quando esse espaço social
está conformado para esperar que assim seja). 

A LíNGuA: Mas, ao mesmo tempo, o povo é a entidade que dá razão de ser à resistência cultural identitária,
sobretudo quanto mais essencialista esta é. uma das maneiras de sair desse cerco é o uso da língua. No seu
uso e defesa podem convergir, com bastante menos ruído e problemas que nos casos anteriores, a necessi-
dade de manifestar-se popular, de colocar-se do lado das classes populares, de identificar-se com elas; a von-
tade de instituir um elemento vertebrador e coesionador, porque comum a toda a comunidade, e historica-
mente constituído –a identidade nacional, portanto–, e o recurso a um instrumento que serviria para concorrer
nos campos legitimados, de produção massiva e/ou restrita (música, jornalismo, teatro, literatura…). O su-
cesso não é fácil tampouco, polas marcações, pejorativas, e de pouca concorrência, elaboradas historicamente
sobre a língua popular e os seus utentes e sobre as conotações de snobismo, identificável também com mar-
cas político-partidárias. E pola falta de referentes, fragmentação e desconhecimento da língua, que pode
provocar usos deslocados, inventos e/ou percepções de artificialidade, sobretudo aos olhos dos próprios
utentes populares; mesmo interpretáveis por estes como provas de minus-valorização e de ignorância a seu
respeito: como se eles não soubessem usar outra cousa; ou não fossem capazes de usar o espanhol; e como
o recordatório, precisamente por todas as marcas em jogo, da sua situação sub-alterna. uma língua, aliás,
que é usada polo povo na sua esmagadora maioria, mas em que esse povo não está alfabetizado: um instru-
mento dialectalizado e desestruturado, que
tende a fazer ver as pessoas que o que ou-
tros falam não é bem o mesmo, que eles
não falam com corecção, e que a proposta
escrita, seja qual for, aparece, por falta de
hábito e uniformidade, como relativamente
diferente, distante, artificiosa, alheia, inven-
tada (o que não ocorre com o espanhol, por
exemplo, visto como lógico, uno e ‘normal’). 

O que parece claro é que a actividade de
extensão realizada por bastantes das mais
significativas associações culturais da al-
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dência de auto-afirmação daqueles
que ocupam posições centrais é para a
autonomização dos campos culturais e
para fazer da sua produção e activi-
dade a mais legítima. O popular pode
aparecer, mais que como proposta,
como mecanismo reactivo utilizado
por agentes que ocupam posições e
funções secundárias e/ou secundariza-
das; ou como algo importante que pre-

cisa de um intérprete, de um apreciador e sancionador culto, etc. E isto com independência da vontade, da
dimensão objectiva deste nessa acção. O processo é antigo e, não paradoxalmente, tem uma das suas prin-
cipais bases nas tendências românticas de alegada valorização do popular.

A isto une-se e com isto relaciona-se uma defesa do popular, por vezes feita (ainda que quero evitar
aqui clichés ou fáceis slogans) ‘sem povo’ ou sem os interesses do povo, fruto de uma interpretação (muitas
vezes altruísta, mas isto não está em jogo aqui) do que para esse povo seja bom por parte dos resistentes,
inscrita na trajectória destes, em muitos casos: esses resistentes costumam ser pessoas de alto capital cul-
tural e, talvez, de superior capital económico que o conjunto popular. O habitus desses resistentes cons-
tuma condicionar a sua tendência para o desenvolvimento do programa ou do projecto político e cultural
nos campos de produção restrita ou nos espaços e âmbitos sociais considerados mais legítimos. É uma
resposta na lógica de enfrentar qualquer acusação de pertencer a culturas ignorantes, baixas, não pro-
gressivas, etc. Ou de não ter suficiente valia para concorrer em âmbitos de cultura legitimada. A necessi-
dade de combater pola legitimidade e o prestígio da elaboração própria com materiais próprios sentida
polos resistentes/proponentes gera alguns problemas e, mesmo, contradições adicionais: utilizar elemen-
tos da cultura popular não para fazer cultura popular mas cultura de elite (que, procurando a sua legiti-
mação, pode enfrentar receios de ‘desnaturalização’); e aparecer como abandonadores ou pouco conside-
radores dessa cultura popular que os dominantes sim estariam apreciando; pense-se, outra vez, na dança,
no caso galego durante o franquismo, em que o galeguismo se vê atrapado entre a sua incapacidade para
promovê-la por falta de meios ou para não ser identificado e fagocitado polos dominantes e o uso neu-
tralizador, uniformador e deformador que o franquismo faz dessa mostra popular que pode resultar exitosa
para alargados sectores populares.

Em situações de interdição política, a cultura constitui-se num instrumento e num campo habitualmente
privilegiados polos opositores para contestar o regime e veicular as suas propostas: a potencial polissemia
das manifestações culturais permitem uma maior facilidade para camuflar ou colocar na ambigüidade o
que o campo político obrigaria a fazer mais abertamente para ser eficaz, com o risco evidente da sua proi-
bição e perseguição. Mas, ao mesmo tempo, a sobrecarga ideológica e de complexidade da mensagem, re-
tira facilidade de uso e marca como interessado (politicamente). Essa sobrecarga e marcação da cultura
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em caso de conflito (como a emergência conflitiva sobre a língua a partir de 2008 deixa ver na Galiza).
E, sobretudo, se as classes populares não sentem que os elementos culturais por eles praticados (as suas
ferramentas) ou apreciados (os seus bens) merecem igual consideração. um maior alargamento de possi-
bilidades de identificação e prática permite sempre maiores possibilidades de coesão quando um elemento
ou conjunto repertorial fica, por qualquer razão, em causa. um alargamento, aliás, que tem que ser finito e
manejável, para ser eficaz nessa vertebração e coesão sociais; e para aliviar pressões sobre elementos mais
vulneráveis, como a própria língua.

Talvez isto contribua para explicar dous equívocos ou mal-entendimentos da cultura na Galiza contem-
porânea: o minifúndio e o auto-ódio. Os dous, partindo de interpretações exteriores, em boa medida, ao
tal povo, resultado de uma interpretação da ‘cultura correcta’ e da ‘atitude correcta’. Os dous associados a
mentalidades que se consideram negativas: a primeira, numa consideração igualmente negativa da pro-
priedade da terra; esta, como o rejeitamento ou renegação por parte das pessoas daquilo que constituiria
(alguns de) os seus elementos essenciais como identidade e cultura, sobretudo a partir da industrialização
e urbanização (quando eu penso que é onde se manifestam mais fenómenos de resistência e adesão po-
pulares à sua cultura). Mas isto fica já fora dos limites e das proposições das sugestões brevemente expostas
aqui.

NOTAS

1 O presente trabalho deriva de pesquisas realizadas por uma equipa do Grupo Galabra, registado na universidade de Santiago de Compostela
(uSC), no seio do projeto FISEMPOGA («Fabricação e socialização de ideias num sistema cultural emergente durante um periodo de mudanca
política: Galiza 1968-1982»), subsidiado parcialmente polo Ministerio de Ciencia e Innovación do Governo da Espanha entre 2009 e 2011 (FFI2008-
-05335).

2 Sirva, como exemplo dessa internacionalização, o facto de Franco presentear com um conjunto de «trajes regionales» a Eva Perón:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-eva-peron-coleccion-trajes-regionales-espanoles-23-08-11/1180810/. Para este
processo, pode ver-se: Estrella Casero García: La España que bailó con Franco: coros y danzas de la Sección Femenina, Madrid, Nuevas Estructuras,
2000.

3 Francisco Franco Bahamonde: Testamento político de Francisco Franco, Madrid, Ed. del Movimiento, 1975.
4 Zira Box Varela: La fundación de un régimen. La construcción simbólica del franquismo, Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la uni-

versidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 126 e ss. Posteriormente publicado en España, año cero. La construcción simbólica del franquismo, Ed.
Alianza, 2010. Último acesso 6/2/2012.http://eprints.ucm.es/8572/1/T30783.pdf

5 http://www.casareal.es/noticias/news/44-ides-idweb.html
6 É interessante a síntese de Xosé Manuel Núñez Seixas: «Supervivencia cultural y estancamiento político: Los nacionalismos periféricos», in Abdón

Mateos (ed.), La España de los cincuenta, Madrid, Eneida, 2008, pp. 145-170.
7 Para o caso galego pode ver-se: Federico Cocho: O carnaval en Galicia, Vigo, Xerais, 2008.
8 http://www.todocoleccion.net/carmencita-franco-traje-regional-por-jalon-angel-escrita-1941-arte-bilbao~x22981701
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tura, nomeadamente urbanas, foi de galeguização, externa e interna: de aprender cultura galega, de gale-
guizar-se. E de fazê-lo seguindo os parâmetros que os seus habitus e as elites dominantes e repressoras lhes
determinarom; mui possivelmente, outra solução seria bem complicada (ainda que está por realizar-se uma
comparação entre a proposta galeguista do interior e as do exílio e emigração, estas mais alargadas, menos
excludentes, mais populares); e, realmente, essa acção serviu para a constituição, em medida considerável,
das elites, dos repertórios e da capacidade de concorrência do nacionalismo e do galeguismo. Mas isso
igualmente propiciou, entendo eu, deixar um flanco alargadíssimo de elementos repertoriais da cultura
que prolongadores das elites dominantes anteriores, sectores surgidos dessa cultura popular e elementos
preteridos polas novas elites culturais galeguistas aproveitarom e praticarom de maneira mais exitosa, con-
seguindo uma adesão popular que os outros não conseguirom.

O trabalho feito foi o de tentar legitimar elementos considerados culturalmente galegos e galeguizar
produtos, materiais, etc., tradicionalmente circulantes em espanhol. Foi, nesse sentido, um trabalho de elites
para elites, invocando em muitas ocasiões o carácter popular dessa galeguização, quer como material ex-
traído da tradição ou do popular, quer como (re-)elaboração de produtos com repertório galego. Excepto,
eventualmente, algumas acções de maior extensão, o público destas actividades era, comummente, urbano
e com alto (legítimo) capital cultural, boa parte dele compartindo repertório explícito e implícito com essas
entidades, sobretudo quanto a objectivos e entendimento da ambigüidade e a polissemia. Não admira que
seja assinalado o declínio destas entidades quando o político (ao agudizar-se a resistência política ou ao
extremar-se o campo, podendo este começar a acolher com menos dificuldades o que era veiculado nos
campos culturais) ganhe maior protagonismo explícito no espaço social.

Os resistentes tendem a propor um repertório ideologicamente marcado ou perceptível como tal, dis-
tante dos interesses culturais populares em que se apoiam e querem apoiar-se, forçados a reinterpretar
essas necessidades populares com propostas de difícil viabilidade (pola carência de recursos) e concorrência
(mas concorrência que se entende imprescindível, por razões identitárias e de legitimidade), com as dos
dominantes; por ser estas isso mesmo, as dos dominantes, as que permitem maior conforto e mobilidade
social frente às elaboradas polos resistentes: o caso da utilidade da língua em casos em que, como o galego,
uma língua preterida oferece menos possibilidades que a dominante, é paradigmático, também do jogo
de capitais: os resistentes costumam ser pessoas que não conseguiriam as suas posições se não conheces-
sem e usassem a língua dominante em determinadas esferas da sua trajectória. 

Progressivamente, a língua constituiu-se num elemento repertorial comum a todas as reivindicações
identitárias e nacionalitárias; progressivamente, também, como o mais importante e quase único ele-
mento identitário a defender («língua» e «cultura» são enunciados habituais de reivindicação, mostrando-
se naquela o factor concreto e, nesta, o repositório abrangente e não identificado/ável em concreto; talvez
porque, se fosse concreto, começaria a ser objecto de disputas; e porque permite a cada qual escolhas
dentro da cultura, mas escolhas, já menores e menos abrangentes ou colectivas: com menor potencial iden-
titário global). Quanto mais exclusiva seja a proposta de identificação que as elites fazem entre a língua e a
cultura/identidade/ser galeg@, maior risco existe de perda de coesão social e de identificação, sobretudo
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À MANEIRA DE PREÂMBULO: AS LÍNGUAS NA HISTÓRIA DA IGREJA

Nos primeiros tempos da existência da Igreja, na época imediatamente posterior à morte de Jesus (nos anos

30 do século I), a língua empregada pelas primeiras comunidades cristãs –constituídas maioritariamente

por judeus, como eram também os apóstolos e o próprio Jesus– foi a língua falada habitual então em Pa-

lestina: o arameu, idioma semítico, que, com variações de tipo local ou dialectal, falava todo o povo de Israel

–e, portanto, Jesus e os apóstolos.

Em arameu estariam as primeiras intervenções públicas dos apóstolos (os discursos que, muito transfor-

mados e embelecidos, nos conservou, já em versão grega, o livro dos Actos dos Apóstolos nos seus primeiros

capítulos). Em arameu deveram de criar-se os primeiros relatos da vida de Jesus (especialmente da sua pai-

xão) e os primeiros hinos cantados nas celebrações comunitárias. Diversos factores históricos –e, em primeiro

lugar, a situação de clandestinidade em que viveu a Igreja durante os três primeiros séculos da sua histó-

ria– impediram que nada disso se tenha conservado; porém, há indícios de que o evangelho de Mateus (que

conservamos só em grego, como os demais escritos do Novo

Testamento) é uma versão e reelaboração de um primitivo

texto aramaico. E na linguagem litúrgica da Igreja permanece-

ram até hoje palavras semíticas ainda geralmente usadas e co-

nhecidas (como amém, aleluia, hossana).

Logo veio o encontro com o grego, que naquela época agia

como língua franca do comércio e da cultura no Mediterrâneo

oriental: era o tempo da chamada «cultura helenística». Na pró-

pria Palestina havia minorias de falantes de grego, aos quais se

refere o livro dos Actos dos Apóstolos como «os helenistas».

Pouco depois a Igreja estendeu-se pelo restante âmbito do

Mediterrâneo oriental, onde prevalecia a cultura helenística,

com o grego como língua habitual. Dessa época (nos anos 50 e

60) data a actividade missionária de São Paulo, reflectida nas

suas cartas, escritas já em grego. Evidentemente, nas novas co-

munidades que foram surgindo nesse âmbito helenístico

(Éfeso, Tessalónica, Corinto…) a língua de uso litúrgico nas suas

celebrações era o idioma de uso diário, isto é, o grego. E nesse

O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DO GALEGO À LITURGIA
José-Martinho Montero Santalha

Número especial da revista católica Signo dedicado a Galicia (1966, fondo M. Caamaño)
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Mas chegou o fim do latim como língua falada: desde pelo menos arredor do século X (e, nalgumas re-

giões, já antes), a gente que morava nos territórios do antigo Império Romano começou a falar modalidades

linguísticas que se distinguiam tanto do latim como entre si1.

No entanto, o trânsito do latim às línguas românicas foi um processo complexo, sobretudo porque, apesar

desse estado da língua falada, a língua escrita continuou a ser o latim ainda durante dois longos séculos

(até o século XIII).

Este fenómeno de resistência da língua culta e escrita frente às novas línguas populares e orais explica

que a Liturgia da Igreja não acompanhasse nesta ocasião a mudança de língua. Foi um processo que hoje

vemos como infeliz historicamente: a consequência foi que a Liturgia deixou de ser algo vivido esponta-

neamente como uma celebração natural, e foi-se tornando para a maioria da gente (que já não compreendia

o latim, nem sequer nos países de fala neolatina) cada vez mais num rito de carácter formalista e enigmático.

A confrontação entre as versões latina e romances do saúdo habitual da missa pode dar-nos uma ideia da

distância linguística entre o latim e as novas línguas: poucos ouvintes poderiam saber que Dominus vobiscum

significava O senhor esteja convosco (ou El Señor esté con vosotros, Le Seigneur soit avec vous, Il Signore sia con

voi etc.).

A distância entre a língua litúrgica e a língua falada pelos cristãos era ainda mais notável nos países ger-

mânicos, que entretanto se foram incorporando à fé cristã. Por isso, quando nos inícios do século XVI surgiu

nestas áreas germânicas o movimento protestante, uma das bandeiras da sua rebelião anti-romana foi o

uso da língua nativa para as celebrações e para os textos da Liturgia (e da Bíblia), em vez do Latim, língua

oficial da Igreja romana.

No Concílio de Trento, que se celebrou nesta cidade do norte

da Itália nos meados desse século XVI para dar resposta à nova

situação surgida com o movimento protestante, um dos temas

que se tratou foi o da língua da Liturgia. Porém, em boa medida

por causa das difíceis circunstâncias político-sociais em que este

concílio teve que desenvolver-se, não se chegou a modificar a

situação precedente ao respeito: continuou, pois, o latim sendo

a língua fundamental da Liturgia católica. Abriu-se, no entanto,

um espaço para as línguas vulgares na pregação, nas devoções

populares (como o Rosário e as novenas) e nos cantos, e na ca-

tequese2.

A LÍNGUA LITÚRGICA NA GALIZA

Neste ponto podemos concentrar a nossa atenção no que acon-

tencia na Galiza. Não podemos duvidar de que ao longo da

Baixa Idáde Média a língua vulgar da Galiza estaria também pre-

sente na vida da Igreja. Uma boa amostra é a versão galega de
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ambiente surgiram os evangelhos e os demais escritos do Novo Testamento, todos eles redigidos em língua

grega. Há que ter em conta que a língua grega foi a única que o Império Romano –que já nesse momento

dominava toda a zona do Mediterrâneo oriental, incluída a Palestina– respeitou, renunciando a impor ali o

latim.

De facto, nessa zona oriental da Europa o grego continuou sendo a língua da Igreja (usada pelos mais

antigos escritores eclesiásticos e pelos primeiros concílios), num processo ininterrompido que chega aos

nossos dias: as comunidades católicas gregas usaram sempre, e continuam a usar ainda hoje, a língua grega

como língua litúrgica.

O cristianismo estendeu-se cedo também a outras regiões fronteiriças com o mundo helenístico, que

possuíam línguas faladas distintas do grego, como o arménio, o georgiano, o copto, o etíope…; e também

aqui a língua da Liturgia foi predominantemente a língua realmente falada pela gente.

O LATIM COMO LÍNGUA LITÚRGICA

Quando o cristianismo chegou a Roma (e à parte ocidental do Império Romano) a língua empregada nas

primeiras comunidades ali constituídas foi, como sempre, a língua usual da gente: o latim. Daqui em diante

o latim continuará sendo a língua litúrgica da Igreja ocidental enquanto perviva como língua falada, isto é,

até fins do primeiro milénio aproximadamente.
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livro Pro e contra da Liturxia en galego: historia dunha polémica, publicado em 1980 (onde se traça a crónica

pormenorizada e documentada de todos os acontecimentos relativos à Liturgia na Galiza desses anos); o

capítulo terceiro, intitulado «Unha nova sorprendente», começa assim: «El Correo Gallego (27-XII-64) recolle

unhas normas, publicadas no Boletín Oficial do Arcebispado do 20-XII-64, sobre a aplicación das linguas ver-

náculas en España e na diócesis. O Boletín di: Por lo que se refiere a la introducción de la lengua española en la

liturgia, sólo a partir del 1 de enero de 1965…Ou sexa: non se fala nada do galego, como se en Galicia «lingua

vernácula» tivese que traducirse por «castellano»3.

Houve imediatamente muitas reações a essa decisião do episcopado galego: tanto no mundo da Igreja

como no da cultura, tanto na Galiza como na emigração americana, tanto na imprensa como na atividade

associativa. Merece uma lembrança especial, pela sua múltipla actividade reivindicativa a diferentes níveis,

a «Mocidade Galega Universitária Católica», presidida por José Luís Fontenla Rodríguez (que nesta tarefa

seguia e acompanhava o exemplo de seu pai, José Luís Fontenla Méndez).

Houve também interferências que queriam impedir a aprovação do galego como língua litúrgica na Ga-

liza. Parece que foi negativa, neste sentido, a intervenção do bispo galego monsenhor José Guerra Campos,

que então desempenhava cargos importantes no seio do episcopado espanhol. Mais agressivas foram, se-

gundo as informações que correm, as intervenções do governo espanhol: uma dirigida à imprensa galega

impondo o silêncio sobre este assunto (mas parece que esta proibição não foi plenamente eficaz, pelo menos

com alguns dos jornais galegos, apesar do risco que corriam ao fazerem caso omisso de uma tal «indicação»),

e outra a nível diplomático no próprio Vaticano, a qual, paradoxalmente, se converteu no empurrão final

que levou à aprovação oficial, por parte do Vaticano, como logo explicarei.

Na realidade, a resistência por parte tanto do episcopado espanhol (e concretamente, da sua Comissão

de Liturgia, responsável de dar por boa a aprovação) como do Consilium vaticano baseava-se em dois factos,

verdadeiramente determinantes: primeiro, que não existiam versões dignas e dignamente publicadas dos

textos litúrgicos latinos para galego, que pudessem servir de instrumento, mesmo que fosse provisório, para

o uso litúrgico na nova língua; e segundo, que a maioria dos sacerdotes galegos faziam em castelhano, e

não em galego, aquelas actividades de culto que não es-

tavam predeterminadas em latim, como eram a pregação,

devoções diversas (por exemplo, rosário e novenas), cate-

quese. Outro motivo de indecisão por parte do Consilium

era o status que, na solicitude que se lhe apresentava, pa-

recia outurgar-se à língua da Galiza como desmembrada

da portuguesa: dado que a Romanística afirmava sem he-

sitações que o galego era uma simples modalidade de

português, temia-se comprometer o prestígio científico

da Santa Sé com uma decisão contrária à ciência –e, para

mais, no campo das línguas descendentes do latim; se,

pelo contrário, se tratasse de uma variante da língua por-
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grande parte do Liber Iacobi (reproduzido pelo conhecido Có-

dice Calixtino).

Mas coincidindo com o fim da Idade Média e o início da Idade

Moderna vários factores de índole sócio-política determinaram

um progressivo relegamento da língua autóctone pelo caste-

lhano, idioma do poder estatal.

Por isso mesmo, quando, algum tempo depois, seguindo as

directrizes marcadas no Concílio de Trento, a partir da segunda

metade do século XVI se começaram a redigir os livros paroquiais

de batismos, matrimónios e defunções, a língua adotada para

eles foi o castelhano, por ser a única que se vinha empregando

habitualmente como língua escrita nos documentos notariais

desde havia já vários decénios. A par disso, o castelhano deveu

de ir tornando-se também língua habitual da pregação e das de-

voções, provavelmente de maneira progressiva.

O certo é que, quando no século XVIII o padre Sarmiento de-

fronta a situação do uso linguístico eclesial da Galiza, denuncia

com energia a contradicção que supõe usar na pregação e até na confissão uma língua alheia à vida e aos

sentimentos da maioria do povo.

O CONCÍLIO VATICANO II E A SUA APLICAÇÃO NA GALIZA

E assim chegamos aos tempos do Concílio Vaticano II (1962-1965), que, finalmente, abordou de modo deci-

dido e aberto a questão das línguas na Liturgia.

Depois de debater demoradamente o assunto durante as sessões primeira (1962) e segunda (1963), na

congregação de 4 de dezembro de 1963, última da segunda sessão, o papa Paulo VI promulgou o documento

elaborado no Concílio e intitulado «Sacrosanctum Concilium», todo ele sobre a Liturgia, que recebera a apro-

vação praticamente unânime dos mais de 2000 bispos assistentes. Aí o Concílio decidia abrir a porta às lín-

guas vulgares como idiomas da Liturgia, embora deixando que correspondesse aos bispos de cada país a

decisão final de aplicar esse princípio em cada caso concreto. Para acompanhar e vigiar o complexo pro-

cesso de mudança de línguas e de textos, constituiu-se um organismo vaticano específico (o chamado Con-

silium de Liturgia), que deveria rever os novos textos e confirmar a aprovação.

Ao longo do seguinte ano 1964, no âmbito do estado espanhol os bispos da área castelhana adotaram

o castelhano como língua fundamental da Liturgia, e os das áreas catalã e basca as suas respectivas línguas

autóctones; e em todos esses casos a decisão, já confirmada pelo Consilium vaticano, começaria a aplicar-se

em 1 de janeiro de 1965.

Na Galiza, porém, nesse momento os bispos adotaram sem mais o castelhano, isto é, sem nem sequer

fazer alusão à existência de uma língua nativa. Eis como expunham esta notícia Caamaño e Pampín no seu
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verían en breve muestro asunto, que no estaba parado por defecto de procedimiento sino por otras causas

que no acabo de ver claro. Me gustaría hablar con Vds. a mi regreso a Santiago»6.

Sobre estoutras «causas» a que tão veladamente se refere aí o cardeal Quiroga, explica Daniel López, re-

colhendo o que próprio cardeal contou depois: «Ó parecer cando o recén nomeado cardeal Gut, de nacio-

nalidade suíza, buscou, na presencia de Quiroga, a petición da liturxia en galego, levou unha desagradable

sorpresa ó atopar unha tarxeta do Ministerio español de Asuntos Exteriores desaconsellando a concesión

do permiso, pois ‘Galicia podría dejar de ser la hija fiel de España’. O suízo Gut, ó descubrir aquela impresen-

table interferencia política, deu inmediata vía libre á petición»7.

Finalmente, em 7 de janeiro de 1969 fez-se pública a autorização oficial e plena do uso do galego para a

Liturgia.

A ACTIVIDADE DO GRUPO DE ROMA «OS IRMANDIÑOS»

O Concílio Vaticano II abriu na Igreja um processo de renovação em todos os campos.

Uma consequência dessa nova atitude foi que, como também aconteceu noutros lugares (por exemplo,

em Salamanca), os seminaristas e sacerdotes galegos que estudávamos em Roma começamos a descobrir

o valor da nossa cultura, e especialmente da língua, então oficialmente marginada, também por parte da

Igreja galega.

Foram vários os factores que ajudaram a este descobrimento: entre eles, a nova sensibilidade eclesial, a

inquietude político-cultural do momento, e, também a nossa convivência com colegas catalães e bascos,

que tinham neste respeito uma posição bem definida em favor das suas respectivas línguas vernáculas.

Pouco a pouco um grupo de estudantes galegos fomos compartindo este tipo de inquietudes, e come-

çamos a fazer também algumas actividades de grupo. Obviamente, os campos litúrgico e bíblico eram-nos

especialmente sensíveis, e sentíamos espontaneamente a ânsia de podermos fazer aí pela nossa Terra.

Como existia uma grande carência de cantos religiosos em galego, e, de resto, esse era um campo onde

estava mais aberta a possibilidade de uso litúrgico (mesmo sem que existisse uma aprovação oficial do ga-
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tuguesa (como podia ser, dentro do castelhano, a variante argentina), a aprovação teria sido praticamente

automática. De maneira que, deste ponto de vista, a confusão ou indeterminação em que se movia a cultura

galega oficial do momento foi um dos motivos fundamentais do atraso4.

Neste impasse transcorreram os seguintes anos 1965, 1966 e 1967. Não faltaram, porém, em todo esse

tempo novas reclamações tanto de pessoas como de colectivos galegos; e o que é mais significativo: come-

çaram a multiplicar-se as celebrações litúrgicas que faziam em galego tudo o que se podia fazer em caste-

lhano, sobretudo a nível mais reservado ou de grupo, com textos traduzidos por iniciativas diversas, embora

sem aprovação oficial.

No que diz respeito à pregação, a hierarquia galega deu um pequeno passo simbólico em outubro de

1966, anunciando a possibilidade de fazer a homilia da missa em galego. Este gesto pode até interpretar-se

como um convite e um estímulo para que os sacerdotes se decidissem a pronunciar as homilias em galego,

o que, como vimos, era uma das condições prévias que exigiam tanto a Comissão de Liturgia do episcopado

espanhol como o Consilium vaticano.

No que diz respeito à elaboração de textos, foi decisiva a fundação da Editorial Sept em 1965, com a pu-

blicação nesse mesmo ano da tradução galega dos evangelhos elaborada pelos sacerdotes Xosé Morente

e Manuel Espiña: desde então era possível que pelo menos a leitura do evangelho na missa fosse feita em

galego. Dois anos mais tarde, em 1967, Sept publicará a versão galega dos salmos, obra de Isaac Alonso Es-

travis, o que tornava possível o uso galego dos salmos tanto na missa como no rezo do breviário para sacer-

dotes e religiosos («Liturgia das Horas»).

O texto decisivo, porém, foi O Misal galego publicado por Sept em 1968, que incluía ademais dos textos

litúrgicos da missa, o ritual dos sacramentos e uma seleção das principais orações de carácter devocional.

Era uma obra sumamente digna, elaborada com minucioso cuidado e editada com elegância apesar do

formato manual e reduzido. Com esta publicação ficava superada, embora fosse de maneira algo provisória,

a falta de textos litúrgicos: graças a esse livro pôde conseguir-se a aprovação oficial da Liturgia em galego

por parte da Santa Sé em janeiro de 1969. Foi logo declarado pela hierarquia galega como texto básico

provisório5.

Antes fiz alusão a uma tentativa de interferência diplomática do governo espanhol no Vaticano, que –par-

doxalmente– se converteu no empurrão definitivo para a aprovação. Conta essa história Daniel López Muñoz

no seu livro O idioma da Igrexa en Galicia.

No outono de 1968 uma comisão de leigos galegos (entre eles, Xaime Illa Couto e outros responsáveis

da Editorial Sept) apresentaram à Comissão de Liturgia, presidida pelo cardeal Tarancón, a recente edição

de O misal galego, e seguidamente realizaram a través do (naquela altura) padre jesuíta Manuel I. Santos

Santórum, então residente em Roma, uma gestão pessoal em Roma ante o Consilium vaticano de Liturgia,

que deveria dar a aprovação definitiva do galego como língua litúrgica na Galiza. No mês de dezembro foi

o próprio cardeal arcebispo de Santiago, D. Fernando Quiroga, quem visitou em Roma os responsáveis do

Consilium vaticano, o cardeal suíço Benno Gut e o secretário Padre Bugnini; ao regresso, o cardeal Quiroga

escrevia em carta a Xaime Illa Couto: «He visitado al Cardenal Gut y al P. Bugnini. Me prometieron que resol-

Telegrama dos Irmandiños ao xeneral Spínola con motivo do triunfo da revolución
portuguesa (1974, fondo Martinho Montero)
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Comparando esta lista com a do ano 1968 pode obser-

var-se que somente coincidem dois nomes: Joám Trilho e

José-Martinho Montero Santalha: fomos os que mais tempo

permancemos em Roma, e por isso tivemos mais oportuni-

dade de servir de núcleo estável do grupo. Mas pelo meio

dessas duas datas extremas houve bastantes outros nomes,

alguns de pessoas muito activas culturalmente como Ramón

Díaz Raña ou Afonso Magariños.

A actividade do grupo estendeu-se também aos demais

galegos residentes em Roma, que passavam de 100: sacer-

dotes, religiosos, monjas, estudantes, raparigas de serviço do-

méstico… Elaboramos listagens com nomes, endereços e te-

lefones de todos quantos pudemos localizar, e organizamos

periodicamente jantares festivos de convivência em diversos

lugares da cidade, aos quais acudiam muitos. Entre os assis-

tentes havia personalidades notáveis, como o escritor Eugé-

nio Montes Domínguez (director então do «Instituto de Es-

paña», organismo cultural oficial que o governo espanhol

mantinha na cidade, falecido em Madrid em 1982)11, o jesuíta

ferrolano Félix Pastor Piñeiro (professor na Universidade Gre-

goriana, falecido em 2011 no Brasil) ou o franciscano ouren-

sano Isaac Vázquez Janeiro (professor no «Antonianum», a

universidade romana dos franciscanos, falecido em 2003 na Corunha).

Editou-se também um boletim policopiado, chamado Trebellos, com informações e colaborações de di-

versa índole.

OUTROS PASSOS PARA A LITURGIA EM GALEGO

Nos anos 70 foi importante para a Liturgia em galego o trabalho realizado em Ferrol por um grupo de sa-

cerdotes, sob a entusiástica iniciativa do vilalvês Manuel Cillero Hermida (prematuramente falecido): tra-

tava-se da elaboração de uma «carpeta» mensal destinada especialmente a sacerdotes e catequistas, que

se chamava primeiramente Buena Noticia, «Material de traballo para homilía e catequese», e que em pouco

tempo alcançou muito sucesso, não só na Galiza mas também em outras áreas como o País Basco, Catalunha,

Andaluzia ou no próprio Madrid. Progressivamente foi passando do castelhano ao galego (naturalmente,

tendo que renunciar com isso a grande parte da sua difusão fora da Galiza), e passou a chamar-se Boa Nova.

Perdurou vários anos12.

Importante foi também a carta pastoral sobre a língua que D. Miguel Anxo Araújo, bispo de Mondo-

nhedo-Ferrol, publicou em maio de 1975. Havia ali uma referência expressa ao uso litúrgico do galego:
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lego como língua litúrgica), e como, por outro lado, dispúnhamos, dentro do grupo, de um magnífico músico

que era Joám Trilho, começamos por preparar algumas fichas musicais com textos em galego, com as suas

partituras e com explicações diversas. Vários desses cantos eram tradução ou adaptação de espirituais dos

negros americanos, que naquele momento obtinham muito êxito em toda a Europa.

De facto, alguns dos nossos cantos traduzidos alcançaram também notável divulgação na Galiza8.

Como convinha que assinássemos com um nome colectivo, decidimos, numa convivência que fizemos

durante as férias do verão de 1967 na Póvoa do Caraminhal, adotar o nome de «Os Irmandiños», por sugestão

de Francisco Lorenzo Mariño, o pároco de Aguinho (já falecido), que ali nos visitou um dia.

«Os Irmandiños» era um grupo informal de trabalho. Nem teve nunca uma estrutura jurídica ou organi-

zada (como estatutos ou regulamento ou nada similar), nem o número de membros foi fixo nem sequer de-

terminado, mas com uma conformação aberta: trabalhavam os que queriam fazê-lo, cada um no que melhor

souber fazer. E o grau de compromisso e de convicção também era variável entre os diferentes membros

do grupo.

Também foi variando a composição do colectivo ao longo dos anos, porque os que concluíam os estudos

em Roma voltavam para a Galiza.

Por exemplo, no nosso contributo (intitulado «A lingua e a Igrexa») à colectânea de artigos de diversos

autores organizada por Xesús Alonso Montero e publicada em 1968 em Lugo com o título O porvir da lingua

galega, o grupo «Os Irmandiños» que assina como autor esse trabalho, aparece explicado nas fichas biográ-

ficas relativas aos «Colaboradores» (pp. 161-164) do volume deste modo: «IRMANDIÑOS, Os.- Grupo de Cregos

e Seminaristas, estudantes en Roma: Xoan TRILLO PEREZ, Ramón SONEIRA LEMA, Pedro VARELA GESTO, Francisco

RAMIL ACEBO, Xesús FERRO RUIBAL, Xosé Martiño MONTERO SANTALLA

e Andrés TORRES QUEIRUGA»9.

Uma das últimas actividades colectivas do grupo de Roma

foi o «Manifesto para a supervivência da cultura galega», que

se publicou no verão de 1974, em galego-português na revista

Seara Nova, que dirigia Rodrigues Lapa em Lisboa, e em versão

castelhana na revista madrilena Cuadernos para el diálogo, que

então se difundia bastante na Galiza. Também neste docu-

mento se fazia referência à necessidade de que a Igreja galega

adotasse o galego como língua das celebrações litúrgicas.

Neste manifesto já não aparece o nome colectivo «Os Irman-

diños» mas os nomes individuais dos assinantes, que eram os

seguintes: Antonio Busto Salgado, Maca Cabaleiro, Xoán Curráis,

Xosé Manuel García Álvarez, Xesús García Castro, Manuel García

Otero, Xurxo Xoán Gómez Gude, Ricardo Martínez, Xosé Martiño

Montero Santalla, Marcial Portela, Uxío Romero Pose, Xosé An-

tonio Salgado, Xoán Trillo10.

Voceiro do grupo Os Irmandiños de Roma (1973,
fondo Martinho Montero)
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selhou aos bispos e aos sacerdotes explicar em língua vernácula as cerimónias e os ritos que se celebravam na liturgia da missa e dos sacramentos,

especialmente nos dias festivos («Ut fidelis populus ad suscipienda sacramenta maiore cum reverentia atque animi devotione accedat, praecipit sancta

Synodus episcopis […] explicent, […] etiam lingua vernacula, si opus sit et commode fieri poterit, […] in catechesi singulis sacramentis praescribendam,

quam episcopi in vulgarem linguam fideliter verti atque a parochis omnibus populo exponi curabunt; necnon ut inter Missarum solemnia aut divinorum

celebrationem sacra eloquia et salutis monita eadem vernacula lingua singulis diebus festis vel solemnibus explanent»).
3 Manuel Caamaño Suárez / Xosé Manuel Rodríguez Pampín, Pro e contra da Liturxia en galego: historia dunha polémica, Vigo, Editorial Sept, 1980, 250

pp., p. 25.
4 Tratei sobre este aspecto nos artigos «Ritual do batismo en galego», em: Encrucillada (Ferrol), núm. 10 (novembro-dezembro de 1978), pp. 512-516;

«A normativa lingüística nos textos litúrgicos galegos», em: A Nosa Terra (Vigo), núms. 189-190 (14 de maio de 1982), fascículo especial com ocasião

do «Dia das Letras Galegas», p. X.
5 Podem ver-se ulteriores detalhes sobre estas obras nos meus artigos «Panorama da literatura relixiosa galega», em: Encrucillada (Ferrol), núm. 4

(setembro-outubro 1977), pp. 331-356; «Materiais para a liturxia en galego», em: Encrucillada (Ferrol), núm. 5 (novembro-dezembro 1977), pp. 460-

-463.
6 Daniel López Muñoz, O idioma da Igrexa en Galicia, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1989, 296 pp.; a carta do cardeal Quiroga

a Xaime Illa na p. 230.
7 Daniel López Muñoz, O idioma da Igrexa en Galicia (cit. na nota precedente), pp. 42-43.
8 Eis como lembram Caamaño e Pampín o uso de um desses cantos na Corunha: «A capela das Capuchinas acolleu baixo as suas recoletas bóvedas

a un fato de persoas emocionadas, que cantaban con entusiasmo aquelo de “O pobo escravo en marcha está…”»: Manuel Caamaño Suárez /

Xosé Manuel Rodríguez Pampín, Pro e contra da Liturxia en galego: historia dunha polémica (cit. na nota 6), pp. 214-215. Igualmente no artigo de

Xosé Manuel Rodríguez Pampín, «O galego na liturxia. curiosidades dunha crónica», em: Encrucillada (Ferrol) núm. 5 (novembro-dezembro de

1977), pp. 30-46: «Era realmente emocionante aquilo de “O povo escravo en marcha está”» (p. 40).
9 Os Irmandiños, «A lingua e a Igrexa», em: [Vários], O porvir da lingua galega, Lugo, Círculo de las Artes (Instituto de Estudios, Sección de Publicaciones),

1968, 166 pp., pp. 103-113.
10 «Manifesto para a supervivência da cultura galega», em: Seara Nova (Lisboa), núm. 1547 (setembro de 1974), pp. 30-31; «Manifiesto para la super-

vivencia de la cultura gallega», em: Cuadernos para el diálogo (Madrid), núm. 133 (outubro de 1974), pp. 8-11 do fascículo mensual = pp. 536-539

do volume anual.
11 Publiquei uma «Lembrança de Eugénio Montes» no jornal La Región (Ourense), quinta-feira 24 de março de 1983, p. 24.
12 Como amostra do conteúdo de um dos cursos (1977-78) de Boa Nova vid. «Boa Nova 1977-78: temas», em: Encrucillada (Ferrol), núm. 5 (novembro-

-dezembro 1977), pp. 64-66.
13 A carta pastoral de Mons. Araújo publicou-se no Boletín Oficial da diocese de Mondonhedo-Ferrol correspondente ao mês de maio de 1975; já

fora feita pública antes e reproduzida parcialmente pela imprensa. Uma edição acessível e completa foi a seguinte: Miguel Anxo Araúxo, A fé cristiá

ante a cuestión da língua galega, Vigo, Editorial Sept, 1975, 36 pp.
14 Este texto do Concílio Pastoral da Galiza foi reproduzido em várias publicações; por exemplo, em: Xesús Ferro Ruibal, A Igrexa e a lingua galega,

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1987, 96 pp.: «Anexo 2», pp. 63-65.
15 Não faltaram reações contrárias a esta decisão conciliar. A este respeito podem servir de testemunho os meus artigos no Diario de Pontevedra de

aquelas datas: «Sobre a liturxia en galego (I)», domingo 12 de setembro de 1976 [réplica à série de três artigos de Francisco Javier Cons Tobío pu-

blicados sob o título «Las lenguas vernáculas en la Liturgia» no mesmo Diario de Pontevedra nos dias: quarta-feira 25 de Agosto de 1976, p. 3;

quinta-feira 26, p. 3; e sexta-feira 27, p. 6]; «As razons da liturxia en galego (II)», sábado 18 de setembro de 1976, p. 3; «A Igrexa e a lingua galega»,

23 de outubro de 1976.
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Permítimonos exhortar aos sacerdotes a que adopten con convicción a lingua galega para o seu labor apostólico en todas as
suas facetas e concretamente no terreo litúrxico, cando se trata de comunidades galego-falantes. […]

Non se nos oculta que, dado o complexo de inferioridade que moitos galego-falantes teñen con respeito á sua lingua, se
impoña unha verdadeira catequese para facerlles comprender os valores humanos e relixiosos da sua lingua, e que non teñen
nin deben falar a Deus noutra lingua distinta daquela en que falan á sua nai, ao seu pai e a seus fillos13.

Finalmente, com o Concílio Pastoral da Galiza, celebrado igualmente nos anos 70 (1974-79), houve uma

manifestação oficial clara e decidida da Igreja galega em favor da Liturgia em galego. No mês de junho de

1976 a terceira Assembleia Geral do Concílio aprovou onze proposições sobre o uso do galego na Igreja em

geral e nomeadamente na Liturgia. Falava-se ali de uma «nova etapa para a liturxia en galego», na qual se

convertesse em «cousa ordinaria» e deixasse de ser excepcional ou ocasional. Eis o texto de três dessas onze

proposições:

11.1.- O Concilio Pastoral de Galicia pídelles a todos os cristiáns (bispos, curas e leigos, cadaquén segundo a sua específica misión)
que participen na promoción da lingua galega, por ser un valor humano que está asociado coa liberación do home galego e,
por ende, coa evanxelización. […]
11.5.- É vontade do Concilio Pastoral de Galicia que esta sesión sexa o principio dunha etapa nova para a liturxia en galego, polo
recoñecemento conciliar de toda a Xerarquía da Rexión; pola xeneralización dela como cousa ordinaria; e máis, sobre todo,
polo compromiso dos responsables para levala a cabo. Estes han de comezar por adquerir a preparación necesaria, e poñerse á
laboura de desenreigar toda clase de prexuízos, e ir comezando polos pasos máis doados, cunha pedagoxía gradual e progresiva.
[…]
11.7.- Suposta sempre a dita preparación, a vontade do Concilio é que nas igrexas da cidade se chegue a celebrar polo menos
unha Misa en galego nos días festivos, e o mesmo se diga dos demais sacramentos, sempre co debido respeto á libertade dos
interesados. Naquelas bisbarras nas que o galego é a única lingua, teñen de se chegar a facer en galego todas as celebracións14.

Mais ainda: a Assembleia do Concílio considerou a promoção da Liturgia em galego como um dos dois

objectivos prioritários entre todas as proposições dessa sessão; isto é, um objectivo que a Igreja galega de-

veria intentar realizar de forma imediata e com carácter de urgência15.

NOTAS

1 Foi um documento da Igreja, num ponto relativo precisamente à língua da Liturgia, o que por primeira vez levantou acta da existência de uma

língua românica vulgar distinta do latim: no capítulo 17 do Concílio de Tours, do ano 813, afirma-se: «Visum est unanimitati nostrae ut quilibet epis-

copus habeat homilias continentes necessarias admonitiones, quibus subiecti erudiantur […]; et ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat

in rusticam romanam linguam aut theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur»: «Pareceu-nos por unanimidade que cada

bispo pronuncie homilias que contenham as observações necessárias para a formação da gente […]; e que cada um se esforce por verter essas

homilías à língua rústica romana ou germana, a fim de que todos possam compreender mais facilmente o que se diz».
2 Por um lado, o Concílio de Trento rejeitou a possibilidade de abandonar o latim naquele momento para a celebração da missa («Etsi Missa magnam

contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est patribus ut vulgari passim lingua celebraretur»: «Embora a missa contenha uma

grande formação para o povo fiel, não pareceu oportuno aos padres que se celebrasse habitualmente em língua vulgar») e condenou a opinião

de que a missa somente se devia celebrar em «língua vulgar» («Si quis dixerit […] lingua tantum vulgari missam celebrari debere […], anathema sit»:

«Declara-se inaceitável a opinião de quem afirmar que […] a missa se deve celebrar só em língua vulgar»). Mas, por outro lado, o Concílio acon-
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Adóitase considerar a estrea de Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Álvaro Cunqueiro, como o inicio do

renacer teatral galego na longa posguerra. Dirixida por Antonio Naveira, a representación tivo lugar no teatro

Colón da Coruña o 31 de agosto de 1959. O teatro de cámara, modalidade á que se acollía o grupo promotor

e realizador, fórmula daquela establecida polo réxime franquista para controlar e limitar a actividade teatral,

tiña cobertura legal no seo da Asociación Cultural Iberoamericana. 

No ano de 1960 causara así mesmo ilusión e esperanza nos círculos galeguistas a posta en escena na

universidade compostelá dunha versión en galego de Antígona, de Jean Anouilh. Fora dirixida por Rodolfo

López-Veiga Ponte, responsábel daquela do TEU (Teatro Español Universitario), e traducida directamente

ao noso idioma por Xosé Manuel Beiras, Xosé Luís Franco Grande e Ramón Silva. 

Pero o fito máis relevante de carácter dramático e sociocultural daqueles anos produciuse pouco despois,

concretamente o día 25 de xullo de 1961, festividade do Apóstolo Santiago. Tamén baixo a dirección de Ro-

dolfo López-Veiga, que abandonara o TEU para crear un grupo teatral ao amparo da agrupación coral Can-

tigas e Agarimos, estreouse na Galicia territorial, vinte anos despois que en Bos Aires, na praza da Quintana

da cidade de Santiago de Compostela, a farsa para caretas Os vellos non deben de namorarse, da autoría de

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. 

Durante toda esa década, a partir do senlleiro acontecemento, López-Veiga continuou á fronte da agru-

pación do veterano coro santiagués, onde dirixiu obras de recoñecidos autores galegos: Carballo Calero

(A farsa das zocas), Cunqueiro (A noite vai coma un río), Xenaro Mariñas del Valle (A revolta), Ramón de Va-

lenzuela Otero (As bágoas do demo); algunhas

delas, en colaboración coa Asociación Cultu-

ral O Galo. Así mesmo, puxo en escena algun-

has pezas da súa propia autoría, como Canto

por un poeta malencónico, sobre textos de

Rosalía, e Un home chamado Castelao, base-

ado na vida e obra literaria do insigne escri-

tor rianxeiro. 

O daquela emerxente galeguismo, cons-

ciente da importancia que estaba a coller o

asociacionismo cultural, promoveu a creación

de dúas agrupacións que haberían de levar a

ASOCIACIONISMO E TEATRO EN GALICIA
Euloxio R. Ruibal

Cartel manual para a «Campaña do peso», promovida polo Galo (1964, fondo S. García-Bodaño)
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cabo importantes actividades culturais nas seguintes décadas. En 1961

foi constituída en Compostela, por un grupo de universitarios, a Asocia-

ción Cultural O Galo. Ademais de diversas actividades, protagonizadas

polos máis significados persoeiros de Galicia (Vicente Risco, Castroviejo,

Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego etc.), O Galo pretendeu

fomentar a literatura dramática en galego. Convocou con tal fin o Premio

Castelao de Teatro Galego, que potenciou economicamente por medio

dunha feliz iniciativa de sobranceira raizame e grande alcance social, de-

nominada «Campaña do peso pró teatro galego». Deste xeito, non só se

espallou e dinamizou a arte dramática por diferentes lugares e sectores,

senón que se creou un ambiente propicio para a unión solidaria e con-

cienciadora en todo canto atinxise accións que beneficiasen o renacente

movemento sociocultural de Galicia. Naqueles concursos acadaron os

primeiros premios os autores Ángel de la Peña, Xenaro Mariñas del Valle

e Xohana Torres. 

A potenciación da escrita de textos dramáticos tivo o correspondente apoio escénico coa posta en fun-

cionamento da Agrupación Dramática Galega, que se levou a cabo coa colaboración de Cantigas e Agarimos

(Santiago de Compostela) e a supervisión do tantas veces citado autor e director, Rodolfo López-Veiga. Mais

tampouco a agrupación coruñesa O Facho tardou en poñer en marcha iniciativas de carácter escénico; xa

no ano 1965, dous despois da súa fundación, presentaba diante do pú-

blico o seu cadro teatral, cun espectáculo composto por un recital con

poemas de Luís Pimentel (dirixido por Francisco Pillado Mayor), textos

de Castelao e a farsa O cabalo do cabaleiro de Carlos Muñiz, traducida

do castelán e dirixida por Manuel Lourenzo. 

O Facho renovaría o seu decidido apoio ao noso teatro ao convocar,

oito anos despois, un concurso, o primeiro en Galicia, de teatro infantil;

acadou diversas edicións e nel déronse a coñecer importantes textos

para a xente miúda, moitos deles de autores recoñecidos da nosa litera-

tura, tales como Carlos Casares, Bernardino Graña, Dora Vázquez, Manuel

Lourenzo etc.

Tamén noutras cidades e vilas xurdiron grupos teatrais que procura-

ron acubillo legal en diferentes agrupacións ou asociacións, tanto de ca-

rácter nacionalista como recreativas, culturais ou folclóricas. Entre todas

elas, cómpre que fagamos expresa mención da Aula Teatral do Liceo de

Betanzos, que dirixiu Antón Concheiro e que xa en 1968 puxo en escena

unha obra de Bertolt Brecht, traducida por Xesús Alonso Montero: O que

dixo si, o que dixo non. Ademais do Grupo de Teatro do Plantel Xuvenil

Un canto e unha luz na noite Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)118

Carta de Basilio
Losada ao xefe do SEu
significando a
ausencia do galego
dos certames de
teatro universitario
que organizaban
(1963, fondo Tino
Caamaño)

Bases do Premio Castelao de Teatro (1965,
fondo O Galo)

Estatutos da Agrupación
Teatral Breogán (1972, fondo
G. Iglesias Sueiro)
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de Extensión Agraria de San Miguel de Reinante ou o da agrupación Francisco Lanza de Ribadeo, ambos di-

rixidos por Eduardo («Lalo») Gutiérrez, debemos salientar outros moitos que se crearon ao abeiro de socie-

dades artístico-culturais. Entre os máis coñecidos, atópanse os pertencentes á Agrupación Cultural Auriense,

ao Círculo de Perlío, ao Teleclub de Valadares, aos colexios Martín Códax e Breogán, ambos de Vigo, ou ao

Club Cultural Valle-Inclán de Lugo. Consideración especial merece o Liceo de Noia, onde desenvolveu unha

cumprida e loábel actividade o grupo Candea, dirixido polo mestre e escritor Xosé Agrelo Hermo. 

O grupo Teatro Circo (1967-1978) comezou pertencendo á asociación Círculo de Artesáns da Coruña,

pero axiña se emancipou ao constituírse como grupo de teatro independente, o primeiro de Galicia que se-

guía as tendencias que daquela comezaban a agromar e a estenderse polo Estado español, a partir dun pulo

pioneiro de Los Goliardos. Teatro Circo puxo en escena obras do seu director, Manuel Lourenzo, así como de

Gabriel Feixóo de Araúxo, Shakespeare, Xaquín Marín, Castelao etc. A finais da década dos 70 parte dos seus

membros disolveron o grupo e crearon a Escola Dramática Galega, entidade que se dedicou tanto á montaxe

de obras dramáticas como ao seu estudo, ensino e difusión. 

Mais, sen dúbida ningunha, o acontecemento de maior transcendencia para o noso teatro foi o que pro-

piciou a Agrupación Cultural Abrente de Ribadavia ao convocar en 1973 a primeira Mostra de Teatro en Ga-

lego e mais o primeiro concurso de obras teatrais. A maioría dos grupos que participaron nestas mostras,

que duraron até o final da década, mantíñanse ao abeiro dalgún tipo de asociación, pero axiña se foron po-

sicionando, en maior ou menor medida, en dúas correntes organizativas: por unha banda, as que se decan-

taron por manter certa independencia como grupos de teatro afeccionado e, por outra, as que emprenderon

o vieiro do teatro independente. 

Entre as primeiras, cómpre destacar Candea de Noia. Baixo a dirección de Xosé Agrelo, e con obras case

sempre da súa autoría (Noite de lobos, O mestre, Metá e metá), levou a cabo unha importante función divul-

Un canto e unha luz na noite Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)120
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súa publicación, de textos de importantes

autores, tanto galegos como pertencentes

á escena universal. Velaí algúns: Dom Ham-

let, de Álvaro Cunqueiro; A farsa das zocas,

de Ricardo Carballo Calero; Kantan, de

Seany Motokiyo (tradución de Xosé Suá-

rez); A outra banda do Iberr eUn hotel de pri-

meira sobre o río, ambas de Xohana Torres;

Non haberá guerra de Troia, de Jean Girau-

doux (traducción de Franco Grande e Xosé

Manuel Beiras); A lagarada, de Ramón

Otero Pedrayo; Macbeth, de William Sha-

kespeare (tradución de Pérez-Barreiro

Nolla); A revolta, de Xenaro Mariñas del Valle. Máis tarde fóronse sumando outras editoriais (Castrelos, Ediciós

do Castro, Pico Sacro, Xerais, Laiovento, Sotelo Blanco, Escola Dramática Galega…) á iniciativa difusora de

Galaxia de obras dramáticas que puidesen contribuír á potenciación dun sistema teatral galego.
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gativa da arte escénica por numerosos luga-

res de Galicia, pero sobre todo pola contorna

da ría de Muros e Noia. Entre os grupos que

seguiron o ronsel do teatro independente,

ademais do Teatro Popular Keizán de Vigo e

Histrión 70 de Ourense, salienta o grupo de

teatro Rosalía de Castro de Santiago de

Compostela, fundado polo sempre activo

Rodolfo López-Veiga. O grupo santiagués

acadou un notábel éxito, tanto en Galicia

como en diversas capitais españolas, coa es-

cenificación da farsa de Eduardo Blanco

Amor, Romance de Micomicón y Adhelala, di-

rixida por Miguel Pérez Romero. Esta agru-

pación, que se mantiña ao abeiro legal do Patronato Rosalía de Castro, iniciou unha nova andaina como

compañía independente coa devandita montaxe. 

A Asociación Teatro de Cámara Ditea, fundada en 1960 e dirixida por Agustín Magán, naceu como agru-

pación autónoma para dedicarse expresamente á actividade teatral amateur, e con ese fin aínda se mantén

na actualidade. Incorporouse ao teatro de signo galeguista en 1970 e renovou o seu interese e compromiso

coa nosa lingua e a nosa cultura durante as mostras de Abrente. Entre as montaxes máis salientábeis do

grupo compostelán, debemos mencionar as seguintes: Oratorio, de Alfonso Jiménez Romero; Cabalgada

cara ao mar, de Synge; A barca do inferno, de Gil Vicente; Morte e

vida Severina, de João Cabral de Melo Neto; Rosas vermellas para

min, de O’Casey; O país da saudade, de Yeats; A paz, de Aristófe-

nes; Pedro Madruga, de Agustín Magán etc.

A mediados dos anos 70 formáronse Teatro Antroido e Grupo

Troula, que axiña resaltaron dentro do teatro independente ga-

lego e que non tardaron en converterse en compañías profesio-

nais (1978), as primeiras dentro do noso panorama teatral. Non

tardaron outros en continuar o mesmo vieiro; entre eles, os gru-

pos Artello e mais A Farándula, ambos de Vigo. Dende ese mo-

mento, as compañías que se foron constituíndo elixiron na súa

inmensa maioría a vía da independencia económica e artística,

tanto se decantasen por un labor profesional coma polo cultivo

da arte escénica amateur.

A partir dos anos 60, paralelamente á crecente actividade te-

atral, a Editorial Galaxia preocupouse de fornecer, mediante a

Representación de As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas de 
C. Casares polo Grupo de Teatro do Facho (1973, fondo O Facho)
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O idioma galego nunca tivo unha relación fácil e fluída coa radiodifusión. Como dous vellos coñecidos que
non acaban de forxar unha amizade estable e satisfactoria, a relación da radio co galego pasa por momentos
e encontros fugaces, dispersos, non consolidados a case ningunha escala, sobre todo fóra do ámbito da
radio pública. Se isto é así na actualidade, que dicir das extremas dificultades do galego neste medio durante
a etapa final do franquismo, a que vai desde primeiros dos anos sesenta ata a morte do ditador, Francisco
Franco, en novembro de 1975. Extremas dificultades, mais con algunha pequena ventá a unha esperanza
que o tempo non acabaría de consolidar, como imos ver.

Nun breve contexto, debemos situar a chegada da radio ás principais cidades galegas nos anos trinta.
Antes da Guerra Civil, o idioma galego tivera unha presenza irregular pero libre en todas as emisoras, todas
elas de propiedade privada. Fora case sempre en microespazos culturais –lectura de textos literarios, charlas
de personaxes coñecidos etc.– e programas costumistas e de humor de ton popular. 

Durante a Guerra Civil o galego bórrase por completo da grella de programación –resulta imposible en-
contrar algún mínimo indicio en sentido contrario na pouquísima documentación conservada– e o mesmo
sucede durante os primeiros anos da posguerra, nos que calquera referencia a Galicia e ao galego corre o
perigo de ser duramente respondida pola censura, que controlaban os falanxistas. Estaba prohibida por lei
calquera emisión, por breve que fose, que non se realizase en español. Xa que logo, as únicas ventás radio-
fónicas a través das que é posible escoitar neses anos o noso idioma proceden case en exclusiva do estran-
xeiro. Referímonos ao Galician programme, unhas breves emisións periódicas culturais en galego da BBC
desde Londres entre 1947 e 1956. Nelas participaron figuras da cultura galega coordinadas por Francisco
Fernández del Riego. Mención tamén para as esporádicas emisións galegas de Radio España Independiente
(a popular Pirenaica), pertencente ao Partido Comunista e que emitiu primeiro desde Moscú e logo desde
Bucarest, cunha sintonización tan prohibida como difícil. 

Desde primeiros dos cincuenta tamén hai algúns programas máis ou menos estables en galego en países
de América, dirixidos á nosa emigración, mais estes non podían sintonizarse en Galicia en ningún caso. Pro-
movidos por entidades da emigración e distintos particulares, tiveron, con todo, un gran impacto entre os
galegos e galegas emigrados en Arxentina, uruguai, Venezuela, Brasil e México. O máis relevante, tanto por
ser o primeiro feito integramente en galego como polo alcance que logrou, foi Sempre en Galicia, que segue
emitíndose en Radio Carve de Montevideo. O seu principal promotor e animador foi o galeguista Manuel
Meilán, coa colaboración do Patronato da Cultura Galega da capital uruguaia. Desde o primeiro programa,
en setembro de 1950, comeza igual: «Bos días galegos. Eiquí Sempre en Galicia…».

RADIO EN GALEGO. 1960-1975
Manuel F. Rodríguez

Partcipantes dunha mesa redonda en Radio Popular de Vigo nos anos 70. De esquerda a
dereita: Alfonso Magariños, Gustavo Luca de Tena, Segundo Mariño, Ánxel Vence, Luís
Álvarez Pousa, Fernando Ramos, Ramón Villares, Xerardo Rodríguez e Víctor F. Freixanes
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unha programación de ámbito galego, pero que evitaba calquera referencia á identidade propia. Na se-
gunda metade desta década comezará a ampliarse o devandito dial co nacemento das emisoras vinculadas
aos sectores políticos do réxime –sindicatos, Movimiento etc.– e á Igrexa. E será neste contexto cando o de-
solador panorama para o galego na radio comece a contar coas primeiras excepcións, sempre moi esporá-
dicas e circunscritas ao mundo da cultura propia e, de novo, ao costumismo galego máis rancio. 

Esta aínda moi sombría situación dá un segundo paso cara a un leve incremento da presenza na radio
xusto desde finais dos cincuenta e, sobre todo, desde finais dos sesenta, coincidindo coa etapa que aquí
nos toca analizar. Comeza este novo período coa creación dunha serie de emisoras parroquiais, promovidas
polos bispados, que emiten desde varias vilas galegas entre 1958 e 1964. Aínda que a súa misión principal
é espallar o ideario da Igrexa, funcionan cunha base social das localidades onde se establecen, o que lles
concede unha escasa capacitación técnica pero, a cambio, unha frescura e unha creatividade popular cunha
marcada orientación aperturista. Sobre todo de apertura cara ao contorno local: a cultura máis próxima, as
inquedanzas da poboación da vila etc., o que leva a que mediante estes contidos entre tamén, como medio
de expresión máis axeitado, o idioma galego. Ten unha presenza irregular e escasa, pero supera a todas as
outras emisoras privadas e a RNE na Coruña, que tamén comeza a permitir algunha que outra intervención
cultural no noso idioma.

A primeiros dos sesenta, polo demais, entra nas emisoras a primeira xeración de profesionais nacidos
despois da Guerra Civil. Trátase dunha mocidade disposta a
mirar cara a diante, en moitos casos con inquedanzas sociais
e políticas en formación, e á que chegan as primeiras influen-
cias culturais do exterior, sobre todo desde o avanzado con-
torno anglosaxón e francés –música, literatura, arte, política
etc. E comezarán a ver no galego un medio de expresión ne-
cesario, naturalmente axeitado para comunicarse coa socie-
dade galega desde a radio, que por estes anos se converte
no medio de comunicación máis seguido en Galicia, moi por
riba da prensa e da nacente televisión. A pretensión destes
novos profesionais comezará a ser aceptada de xeito espo-
rádico polos responsables do medio, sobre todo no vincu-
lado, aínda que pareza paradoxal, ás estruturas do réxime,
como a propia RNE na Coruña e as emisoras do Movimiento.
É así como a mediados dos sesenta comezan a realizarse os
primeiros programas –xa non son só simples e irregulares mi-
croespazos– en idioma galego. Faranse malia a continuidade
da censura, que se volve máis permeable ao respecto, sobre
todo cando os contidos non exceden dos dous ámbitos de
admisión xa citados, o cultural e o costumista.
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Houbo outros espazos da nosa emigración americana que chegaron ao período que aquí nos convoca
e nos que Galicia e a súa cultura foron os protagonistas, pero nos que o galego, malia estar presente, non
era a lingua condutora. Entre estes destacou, sobre todo, Recordando a Galicia, en Bos Aires, conducido pola
gran figura galega da radio en América, Maruxa Boga; Galicia emigrante, desde a mesma cidade, promovido
desde 1954, e durante máis de vinte, polo intelectual e artista Luís Seoane; Sempre en Galiza, iniciado en
Caracas en 1955; e Hora de Galicia, en México.

Tamén o exilio se interesou pola radio como medio de chegar aos galegos espallados polo continente.
A emisión máis antiga –puido haber algunha máis– foi Aló Galicia, feita en Radio París polo catedrático de
Literatura exiliado Xesús Nieto Pena entre 1954 e 1964. Na mesa cidade, a primeiros do sesenta, realiza na
mesma emisora un programa para a emigración galega o xornalista Ramón Chao. Xa na primeira metade
dos anos sesenta houbo experiencias semellantes no norte de Portugal, Barcelona etc.

Volvendo a Galicia, hai que dicir que nos cincuenta o dial galego fórmano exclusivamente as emisoras
privadas nas sete principais cidades, que acaban todas asociadas á cadea SER, menos Radio Ferrol, e a emi-
sora pública estatal Radio Nacional de España, que emitía desde 1940, desde os seus estudos na Coruña,

Anuncio promocional da emisión radial Galicia
Emigrante nunha revista bonaerense nos anos
cincuenta 

Carta de Nieto Pena, director do programa Aló Galicia, a Tino Caamaño (1964, fondo Tino
Caamaño)
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Pola súa banda, a Igrexa aperturista xurdida do Concilio Vaticano II, a través dunha pequena relación de
sacerdotes comprometidos –é ben coñecido o caso do sacerdote Xesús Mato, impulsor de varias iniciativas
radiofónicas–, dá cabida ao galego en varios espazos por eles conducidos e ata na liturxia a través da radio.
Foi isto posible tras o nacemento da cadea de Radio Popular en Galicia –a actual COPE–, que na segunda
metade dos sesenta comezou a contar con emisoras propias nas cidades de Vigo, Ferrol, Lugo e Ourense.
Aínda que non pertence á cadea de Radio Popular e quizais non foi a primeira nin a única, consérvase ínte-
gra, por exemplo, a gravación dunha misa en galego emitida polas emisoras da SER en 1968 desde a capela
da Virxe do Camiño de Ribadeo, oficiada por Luís Martínez Pérez. 

As emisoras privadas comerciais, todas elas vinculadas á cadea SER, non destacaron, emporiso, por este
temperado e irregular activismo a favor do galego. Os seus obxectivos eran estritamente comerciais, o que
deparaba un menor tempo dispoñible de programación alternativa. Pero tamén nelas se observa un certo
avance, sobre todo vinculado a pequenos espazos culturais e sociais emitidos fóra das horas de máxima
audiencia. É o caso, entre outros, do espazo Aquí Galiza (1966-1967), en Radio Pontevedra, impulsado polo
Ateneo pontevedrés; Galicia sempre, en Radio Lugo, promovido polo Club Cultural Valle-Inclán desde 1973;
e, entre outros, o espazo dedicado ao agro realizado a primeiros dos setenta polo galeguista Avelino Pousa
Antelo cada fin de semana en Radio Galicia de Santiago de Compostela. Pousa Antelo tivo serios problemas

coa censura por realizar o espazo en galego, mais gra-
zas á súa persistencia –insistindo que o natural era
facer en galego programa para os labradores galegos,
todos eles galegofalantes– foino logrando en boa
medida.

Por un motivo semellante ao anterior –aínda que
cunha finalidade distinta– o galego tamén foi, desde
os sesenta, a lingua de varios microespazos de ton
moderadamente costumista, nalgúns casos realiza-
dos por intelectuais galeguistas vinculados ao réxime
que encontraron nesta fórmula a única vía admitida
para poder expresarse en galego. Foi famoso, e moi
popular na provincia lucense, por exemplo, un espazo
de mediodía de Radio Lugo redactado e conducido
polo escritor Xosé Trapero Pardo, que remataba cun
«Bo proveito, amiguiños!». 

Durante os sesenta van destacar tamén as emi-
sións en galego –aínda que non con total continui-
dade– por Radio España Independiente, A Pirenaica,
que emitía desde Romanía. Este medio de expresión
do PCE no exilio, cuxa escoita estaba prohibida, como
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Malia as extremas dificultades para encontrar documentación contrastada ao respecto, quizais o primeiro
espazo realizado en galego foi en 1964 –desde abril– Amigos da provincia, emitido por Radio Juventud da
Coruña, emisora vinculada ás estruturas do réxime. Era un programa de actualidade. Foi suprimido por orde
ministerial aos poucos meses. Realizábano Xosé María Comesaña e Antón Luaces, posteriormente vincula-
dos a TVE e RNE. Non obstante, a presenza máis estable e perdurable do galego na radio, malia seguir sendo
sempre un convidado, chegou a través de varios intelectuais novos, vinculados nalgúns casos ás incipientes
entidades culturais galegas que comezaban a formarse. Eles situaron o galego como lingua de varios pro-
gramas socioculturais. Nesta liña destacan espazos semanais como Raíz e tempo, programa en galego de
La Voz de Vigo patrocinado pola Asociación Cultural de Vigo e conducido polos escritores Xosé L. Franco
Grande e Xohana Torres. Emitiuse desde 1966 ata 1970, ano este en que nace O Espello, en Radio Popular
de Ferrol, programa feito polo futuro humorista Siro López e a xornalista Xulia Díaz. Houbo algúns exemplos
máis. Mención tamén para A xente é nosa, en La Voz del Miño, en Ourense, nos sesenta, que tiña como co-
laboradores varios intelectuais galegos.

Guión de programas radiofónicos promovidos polo Grupo Rumbo de Ourense (1967, fondo A. Perianes)
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nas emisoras públicas e semipúblicas vinculadas ao réxime e nas eclesiásticas, xa que estas, sometidas a
unha menor esixencia comercial, permítenlles aos novos profesionais mostrar de xeito controlado as súas
inquedanzas, ao tempo que dan unha maior entrada aos sectores sociais de base. Non será ata os anos oi-
tenta cando Galicia conte, por vez primeira, cun medio de expresión radiofónica integramente en galego,
a actual Radio Galega, e coas primeiras emisoras municipais, que tamén emiten neste idioma. O resto do
dial seguirá escoitándose case exclusivamente en castelán, nunha liña máis de contención que de avance.
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xa dixemos, contaba, non obstante, cun público propio en Ga-
licia. E para el realízase o espazo De Ribadeo a Tui, que se emitía
cada semana con información política e cultural de Galicia e
case sempre en galego. Os seus redactores e locutores, que
tiñan que realizar grandes esforzos para dotalo de contido,
eran galegos, como a daquela aínda nova Concha Limia.

Na recta final do franquismo, desde 1973, van chegar os pri-
meiros espazos en galego con contidos de actualidade –a in-
formación como tal seguirá prohibida ata outubro de 1977. Sen
dúbida, o exemplo primeiro e máis relevante foi o programa
magazine de alcance galego Galicia de noite, a partir de 1974.
Feito en Vigo, saíu en antena por todas as emisoras galegas de
Radio Popular. Dirixíao e presentábao o xornalista Xerardo Ro-
dríguez. En edición bilingüe, a presenza do galego chegaba a
través de diversas reportaxes, entrevistas etc. Tivo un grande
éxito de audiencia pola súa novidade e frescura. A emisora en
que se producía, Radio Popular de Vigo, converteuse por estes

anos –sobre todo a finais dos setenta e primeiros oitenta– na grande emisora histórica pioneira na introdu-
ción do galego na radio, máis alá dos espazos illados cunha finalidade case sempre cultural ou social. Foi a
través dunha serie de directores e xornalistas –Xosé María G. Palmeiro, Víctor F. Freixanes etc.–, que apostaron
sen reservas por este idioma como vehículo de expresión, buscando a súa normalización no medio a través
de diversos espazos e iniciativas tendentes a unha programación regular neste idioma. Ao longo dos oitenta
este obxectivo fracasou, malia que na segunda metade dos setenta Radio Popular de Vigo fora a primeira
cadea en emitir durante un día toda a súa programación en galego, amais de impulsar a popular campaña
Mil primaveras máis para a lingua galega.

Nos derradeiros suspiros do franquismo tamén resultou relevante a presenza do galego en RNE da Co-
ruña, aínda que sen o eco de Radio Popular de Vigo. En 1973 comeza, por exemplo, a emisión dun espazo
que o tempo convertería en emblemático e que foi o primeiro que se podía escoitar no noso idioma en
toda Galicia, grazas á eficaz rede de difusión desta emisora pública. Referímonos a Da terra e dos tempos, en
antena ata novembro de 1978. Realizábao a Agrupación Cultural O Facho. Malia saír do ámbito territorial
galego, merecen mención os espazos semanais no noso idioma dirixidos á emigración en Madrid e Barce-
lona. Destacou, entre os pioneiros, A nosa Galiza, de Manuel Fernández González, en antena entre 1973 e
1981. Foi o primeiro da emigración galega na capital catalá.

En conclusión, a presenza do idioma galego nas emisoras de radio entre 1960 e 1975, período final do
franquismo, caracterízase por superar a etapa de total prohibición imposta ata mediados dos anos cincuenta.
É un tempo de expansión e certa tolerancia, aínda que reducido por completo, case ata o final, aos espazos
e momentos culturais e de ton costumista. Ten unha maior presenza, malia que poida parecer paradoxal,
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Aquel dos setenta foi un Ourense de cine. En medio dun escenario social e político no que o réxime daba, en

versión provinciana, os seus últimos lategazos, emerxeran iniciativas e proxectos de moi variada contextura

sociocultural, nunha sorprendente converxencia de grupos e persoas que facían da blancoamoriana Auria

unha ágora de creatividade e contestación. Do subsolo saíron a un tempo todas as fervenzas: a das augas,

coas Burgas a cachón, e a das conciencias, nas que asomaban colectiva e individualmente mundos e paisaxes

de liberdade. Con Vietnam e o Maio francés recargando as pilas e, pouco tempo despois, coa Revolução dos

Cravos a contragolpe da nosa atrasada folla de ruta cara á democracia, todo o que a forzosa clandestinidade

mantivera en reserva abrollou en ideoloxías e voces contrapostas creando ágoras e formalizando, non sen

os atrancos da censura e dos burócratas que a aplicaban a pan seco, un cada vez máis definido e tenso es-

pazo público, aquel en que se deron os primeiros movementos de participación cívica, nos que o asociacio-

nismo e as iniciativas que activaron ou protexeron tiveron un papel fundamental.

Contribuíron a iso as contradicións en que as distintas familias do réxime evidenciaban con actitudes cai-

nitas a súa progresiva e inevitable descomposición. O tardofranquismo, coa súa cada vez máis consumida fi-

sionomía, non era senón a quintaesencia do que as elites

oficiais desa época, as político/burocráticas e as sociais, exte-

riorizaban en formatos de actuación pública que, lonxe de teren

como obxectivo un plan de resistencia de camaradas fronte ao

que se aveciñaba, non facían outra cousa que exhibir unha con-

frontación a cara de can polos restos. Velaí o que daquela se

dera en coñecer, sometido a obrigado silencio na prensa galega

e española da época, como «lo de Orense». Ou sexa, o que un

semanario satírico francés, o aínda hoxe vivo e de éxito: Le Ca-

nard Enchaîné, fixera explícito como un desfalco que tiña na

Caja Provincial de Ourense o corpo do delito.

A filtración do caso saíu da contorna de Carrero Blanco, que

enviara meses atrás ao seu afillado Regalado Aznar para cen-

tralizar no Goberno Civil toda a información que precisaba

sobre o lobby ourensán, que, encabezado polo empresario

Gómez Franqueira, congregaba e fidelizaba a todas as forzas

vivas, cun agregado de peso que aseguraba a conexión de Ou-

AQUEL OURENSE DE CINE
Luís Álvarez Pousa

Cartel anunciador das III Xornadas do Cine en Ourense, organizadas coa colaboración
da Auriense (1975, fondo M. Caamaño)

1974, fondo Xosé-Lino Vázquez-Monxardín
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rense con Madrid, Pío Cabanillas, en quen os duros do réxime vían a un desviacionista e, en chegando o día

X, a un posible converso. Paralos en seco para que non seguisen andando por libre foi a consigna que trouxo

con el o novo e ambicioso gobernador.

O informe que solicitou do Banco de España sobre o estado en que se atopaba a Caja Ourense logrou rom-

per o cordón de seguridade detrás do que se parapetaba ese lobby provincial. Quérese dicir, o control das

multimillonarias remesas de diñeiro emigrante, a bula financeira da que gozaban eles mesmos e os seus ache-

gados –cunha liña exclusiva de crédito adaptada á estratexia expansionista no empresarial e no político de

Franqueira–, a cobertura informativa e editorial que os Outeiriño lles prestaban utilizando o diario La Región

e o seu afluente na emigración, La Región Internacional, e tamén o que, até a chegada do novo gobernador, ti-

vera na Deputación e no daquela defenestrado presidente, Ferrer Garrido, aos artífices da rede clientelar que

medraba en sintonía coa que Franqueira ía creando aproveitando a implantación das granxas avícolas.

Porén, a descuberta que levou a cabo o Banco de España tiña na nomenclatura dese lobby aos benefi-

ciarios de importantes operacións fraudulentas que puxeran en risco a solvencia da entidade investigada.

Por certo, unha das Caixas máis sólidas e populares de España, grazas ás remesas que mes a mes enviaban

os emigrantes desde Europa, captadas e rendibilizadas a través da rede/arañeira de poder, na que foron

pezas decisivas nese labor de captación moitos curas párrocos. Entre os máis beneficiados, o propio Caba-

nillas e os donos do periódico local. Consumada a lección e humillados os homes de prol do réxime que ían

por libre na cidade e na provincia, Regalado/Carrero e os franqueiristas consensuaron un pacto de silencio

que, porén, levou consigo dúas vítimas, unha por cada lado: o gobernador houbo de abandonar Ourense e

quen actuara de parvo útil á fronte da Caja, Caíto, acabou cos seus ósos no cárcere, sairía del para morrer

cando xa Carrero voara polos aires coa bomba de ETA e Cabanillas ocupaba o Ministerio de Información e

Turismo flirteando coa barretina catalá.

Aquilo fora celebrado coa non disimulada compracencia entre os que a policía secreta e os grises cha-

maban subversivos. Poucas veces un acontecemento dese teor foi capaz, como entón, de conseguir que gru-

pos de diversas ideoloxías e de estratexias opositoras encontradas converxesen para explotalo social e po-

liticamente. Na distribución clandestina que se fixo do culpabilizador informe emitido polo Banco de España,

colaboraron todos cantos nesa altura rachaban moldes culturais e políticos na cidade e na provincia. A fór-

mula de papeis nas caixas de correo pola noite serviu para desactivar o seguro externo que, para non levala

máis alá do que un golpe de autoridade e descabezamento dese grupo local de poder, lle colocara o sector

máis fundamentalista do réxime á opera-

ción. Burlaron así a censura e, ao tempo,

puxeron ao descuberto a submisión e a

complicidade dos medios de comunica-

ción ás estratexias e intereses do réxime.

De película, sen dúbida. Como cando

trescentos mozos e mozas se confabularon

para esixir a renuncia ou a dimisión do
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Acta de constitución do Grupo Rumbo de Ourense e solicitude dun permiso para unha conferencia de
Blanco Amor (1967, fondo A. Perianes)

Acta de constitución da AC Auriense (1967, fondo Consello da Cultura Galega). E acta de constitución
do Ateneo de Ourense (1969, fondo Ateneo de Ourense)
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O CINE: FERMENTO CÍVICO E CULTURAL

Temiño burlaba os aires da contemporaneidade a base de apócemas preconciliares. Non era o bispo que

Carlos Casares literaturizou en Ilustrísima, facéndoo espectador ás agochadas das películas que proxectaba

Eduardo Barbagelata aló polos anos 20 do século pasado. Desa microhistoria cinematográfica, coas sombras

chinesas como desafío animado e o acompañamento musical en directo, primeiro, coas películas das casas

Pathé e Gaumont estreadas no Liceo e no Apolo, despois, nace un itinerario de vangardismo cívico/cultural

que fará do cine un instrumento de modernización e culturalización na que, por esta e outras moitas razóns,

se definiu andando o tempo como a Atenas de Galicia.

É nos cineclubs onde a cidade experimenta esa compenetración intelectual e cultural co cine. Viña esa

interacción, sempre minoritaria, dos anos 60, a década en que o Cine Club Miño programou ciclos de películas,

como as do neorrealismo italiano ou as dos pais do cine alemán e, xa en clave interna, os primeiros gromos

verdes que saíron das complicidades políticas, intelectuais e culturais que alimentaran as Conversas de Sala-

manca. Unha ducia de amantes do bo cine –entre os que estaba o profesor de Filosofía Carlos Vázquez, que

tivera a feliz idea de facer da libraría Tanco un permanente desafío intelectual e cívico a proba de censura e

de censores– asociáronse para compartir esa paixón cos novos públicos, eses que nacían baixo a influencia

da primeira e única televisión. Fixeron pedagoxía a eito: social, política, cinematográfica. Ás veces, aprovei-

tando, como gancho, o programa oficial das festas do Corpus. Unha tradición que retomou o Cine Club Padre

Feijoo na seguinte década, xa coa nómina de espectadores críticos in crescendo, ofrecendo nas salas da cidade

todas as películas que coa bitola arte e ensaio se pasaran durante o ano en Madrid e Barcelona.
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bispo Temiño, aquel que asumira a Franco como Caudillo da Fe, dándolles asilo no pazo episcopal da alameda

ourensá a algúns dos seus máis violentos mensaxeiros, por caso, o xefe dos temidos Guerrilleiros de Cristo

Rey. Ourense volvería ser, neste caso sen censuras nin autocensuras, obxectivo mediático; sería, tamén, unha

ocasión de ouro para que se producise un dos máis significativos experimentos informativos dos que, an-

dando o tempo, se percibiu como a primeira apertura. Loitaba o réxime cos curas que se manifestaban en

Catalunya e mesmo abrira en Zamora un cárcere para os máis indómitos relixiosos, entre eles, un número

considerable de procedencia vasca. Porén, máis alá da participación de clérigos na Asamblea de Catalunya,

nunca se dera a variable dunha iniciativa popular, segrar e xuvenil coma esta. O asociacionismo cristián máis

progresista enfrontábase así non só a un dos máximos representantes da Igrexa tridentina e reaccionaria

na que militaba, verdugo para o clero máis comprometido coas liberdades e cos pobres, senón tamén ao

poder dos que a tiñan como lexitimadora da violencia institucional e de Estado. 

Para reforzar ese movemento de contestación, que tivo como escenario asembleario a Bemposta do cura

Silva, tantas outras veces refuxio de perseguidos e de amotinados contra a represión e a prol dunha demo-

cracia participativa, contaron co asociacionismo laico. O da Cultural Auriense, na que o galeguismo cultural

que patrocinaron desde os anos escuros os últimos epígonos de Nós –o primeiro Vicente Risco, Otero Pe-

drayo, Florentino Cuevillas, Arturo Noguerol, Ferro Couselo, Xaquín Lurenzo, Leuter González, entre outros–

iría collendo cos anos corpo e traza nacionalista, intelectual e ideoloxicamente de esquerdas. E o da Asocia-

ción Breogán, na que acabara transmutándose o grupo Rumbo, arroupado desde a súa fundación en 1967

polos comunistas clandestinos, que avanzaban propostas o suficientemente polémicas como para provocar

a demonización episcopal coa que o prelado burgalés os obsequiou, aproveitando o sermón dun Venres

Santo, coa Praza Maior ateigada de público.
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NUN TERREO FERTILMENTE ESTERCADO

Sucedía en 1974, un ano despois de que coincidiran a fundación das Xornadas do Cine en Ourense e a das

Xornadas de Teatro en Ribadavia, neste caso da man da asociación Abrente, quizais os dous foros públicos

de maior significación cultural e política na Galicia da década. Certo é que sobre un terreo fertilizado naquel

Ourense de fervenza asociativa, intelectual e artisticamente á cabeza dun amplo, plural e diverso movemento

de contestación cívica e creativa.

Conviven nel diferentes tradicións culturais e políticas. Un fenómeno que, se nalgúns momentos tensou

o espazo público no que competían as asociacións e as personalidades que as representaban –velaí a con-

frontación dialéctica e pública entre os profesores Francisco Rodríguez e Xesús Alonso Montero a propósito

do Informe dramático sobre a lingua galega que acababa de publicar o segundo deles en Akal–, serviu tamén

para enriquecer o debate sobre ideas e estratexias que evidenciaban, valéndose de todo tipo de tácticas,

índices de resistencia que movían a pensar na capacidade rexenerativa do país ou nación, plural e posible.

Cando menos entre as elites culturais e políticas, implicadas tamén nos gromos de contestación obreira e

agraria, como quedara de manifesto na loita popular contra a construción do encoro de Castrelo.

Das programacións da Auriense e de Rumbo/Breogán e das que ía ser protagonista o Ateneo que chegou

da man dun grupo de persoas con diferentes pero complementarios perfís ideolóxicos, a sociedade ourensá

foi unha excepcional receptora do que se estaba a airear nos interiores da oposición política e tamén nos

circuítos culturais que removían conciencias e vontades dentro e fóra de Galicia. Conferenciantes –entre

eles, José Luis Aranguren, Cantarero del Castillo, Tierno Galván, Otero Pedrayo, José Luis López Cid, Eduardo

Blanco Amor, Ramón de Valenzuela, Carlos Casares, Alonso Montero–, recitais de Voces Ceibes, do grupo Folk

Cantigas que viñan de crear universitarios e mestres ourensáns, dos portugueses José Afonso, Manuel Freire

ou Letría, as campañas de teatro popular nas que os grupos Valle-Inclán e Histrión-70 conxugaron o gran

teatro clásico e contemporáneo –Cervantes e Valle, Cunqueiro, Ionesco e Anouilh, entre outros–, e o cine

como frontón máis masivo romperon corsés temáticos, desafiando abertamente a censura.

A homenaxe a Castelao no XXV aniversario da súa morte marcou un fito nese proceso de reducir a presión

social, política e cultural. Os máis importantes artistas plásticos do país sumáronse á homenaxe enviando

obras orixinais coas que o Ateneo organizou unha grande exposición, contando coa colaboración persoal

e artística dos ourensáns Xaime Quessada, Virxilio, De Dios, Acisclo, Manolo de Buciños, Prego, Arturo Baltar

e Vidal Souto. Nas conferencias e debates, aflorou un Castelao humano e creativo, pero tamén político e ide-

oloxicamente comprometido cunha Galicia emancipada, autogobernada. Foi en 1974, a dous pasos do 25

de Abril portugués.

Todo respondía ao que Celso Emilio Ferreiro poetizara e o grupo Folk Cantigas se encargou de musicar

coa calidade que o caracterizou até a súa desaparición: o aire puro da mañá proclama o seu dereito a entrar

en cada casa… O mesmo grupo, por certo, que, ao pouco de nacer e tras darse a coñecer nun recital que

tivo como escenario o Museo Provincial que dirixía Ferro Couselo, entoara por sorpresa nese ano de 1969 o

himno galego collendo ás autoridades franquistas de pé no medio da catedral.

Era, foi e segue a ser, na memoria política e cultural de moitos de nós, un Ourense de cine.
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O que empezou sendo un cineclub escolar, sen outro obxec-

tivo que o de facer apostolado cultural entre os estudantes de

Maxisterio, acabou en pouco tempo nun dos máis activos dina-

mizadores da vida cultural da cidade. O desaparecido Café Bar

Miño foi testemuña ducias de veces do que as sesións de cine-

club provocaban nun público que, á saída das proxeccións do

cine Mary, facía dese espazo comercial un foro de debates cru-

zados. Que lle dera cobertura xurídica ao proxecto que eu dese-

ñara para poñer en marcha as Xornadas do Cine contribuíu a

isto de maneira decisiva.

Viñamos algúns do cine de club universitario, naquel Madrid dos grises dacabalo nas

portas dos colexios maiores nos que moitos acabamos sendo, co cine de Eisenstein ou

do brasileiro Glauber Rocha e nas intempestivas horas da madrugada coas prohibidas

Acoirazado Potenkin ou Viridiana, espectadores compulsivos. Botabamos de menos na

cultura galega, tan de letras e tan popular ao mesmo tempo, un baño de realismo máxico.

Para facer posible que na Galicia dos 70 cohabitasen o home ilustrado e o homo videns. E

pensamos: por que non un cine galego? Por que non unha televisión galega?

Todo converxeu desde entón na idea de crear conciencia desa necesidade. «O cine ga-

lego é a conciencia da súa nada. Xa é algo», na escrita limiar do escritor José Luis López

Cid. Nas complicidades dos grupos de cine amateur –Lupa, Imaxe, Enroba, Grea– e tamén

dos realizadores que viñan do laboratorio/escola de Díaz Noriega e da Universidade, entre

eles os desaparecidos Miguel Gato e Eloy Lozano. Ano tras ano, para enfrontar os seus idearios estilísticos e

narrativos cos idearios políticos e artísticos dos públicos que no salón dos Salesianos escanciaban as tensións

deses tempos en debates e controversias interminables. Todos e todas estreando un discurso icónico do

que, até ese momento, careceran as teorías política e cultural da identidade, que xa nunca máis poderá ser

explicada sen o inclusivo factor construtivo da comunicación. Carlos Velo, que recibiu nas Xornadas do 77 a

primeira homenaxe nacional, e que no Ourense dos anos 20 fixera na compaña dun fillo do fotógrafo Pa-

checo, de Xurxo Lourenzo e outros os seus primeiros exercicios cinematográficos, mediou daquela para re-

afirmar esa mesma tese.

Os documentos, manifestos e declaracións daqueles anos evidencian a capacidade de convocatoria que

as xornadas tiveron para os emerxentes cinemas nacionais, convertendo Ourense no epicentro de canto ía

supoñer, cos condicionamentos propios do que non pode senón entenderse tamén como industria, un re-

velador escaparate dunha iniciática produción vasca, catalá, galega e tamén canaria. Con razón, o gobernador

que ordenou o secuestro da curtametraxe de Gato, A tola, un relato de coidada simboloxía represiva, rompeu

unha noite co berro «ahora ya sé lo que es el cine gallego» o pacto non escrito que nos permitía aos do

grupo organizador e ás asociacións que lles outorgaban a súa razón xurídica –o Cine Club Padre Feijoo e na

segunda edición das xornadas á Cultural Auriense– «botar esa cana cultural e política ao aire».
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Esta mostra sobre o asociacionismo cultural galego realízase xusto cando a Agrupación Cultural Francisco

Lanza, de Ribadeo, acaba de cumprir corenta anos. E se tal período é unha longa xeira sempre, para este tipo

de tarefas constitúe unha inmensidade. Lembro que celebramos os primeiros dez coa edición dunha ampla

memoria, e coa publicación dun volume de relatos curtos, que foran os gañadores do correspondente con-

curso. Falabamos daquela, a xeito de balance, do papel desempeñado polas agrupacións culturais durante

a ditadura, informando, a través das máis variadas reviravoltas, da existencia de movementos resistentes ao

franquismo, de partidos políticos e de forzas sindicais. Foi un labor humanístico, a prol da civilidade e per-

fectamente lexítimo, xa que as canles normais, a democracia, a vida mesma estaban atoadas. Pero xa nun

período tan temperán, formulabamos a necesidade de centrarse no propio labor cultural variando e am-

pliando as iniciativas. E, de feito, tentouse ese camiño: ciclos de historia local, actividade do grupo de teatro,

faladoiros de verán, produción audiovisual, cineclub, revista de carácter periódico, unha emisora de radio,

un fanzine e, mesmo, xornadas náuticas co obxecto de animar as sociedades locais, ás que lles correspondía

vocacionalmente.

Con todo, cremos que unha das notas distintivas da Agrupación Cultural Francisco Lanza, naquela xeira

tan difícil, tan abrupta e tan cambiante, foi unha programación afastada de adscricións políticas concretas

e, moi especialmente, de actitudes sectarias. Un repaso, mesmo pola tona, da actividade daquel tempo proba

que pola tribuna cultural pasou todo tipo de xente. Estabamos máis centrados no perfil dos conferenciantes

RETALLOS DUN ACTIVISMO CULTURAL
Eduardo Gutiérrez

Publicación conmemorativa da Agrupación Cultural Francisco Lanza de Ribadeo 
(fondo Lalo Gutiérrez)
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que na súa liña política, e tiñamos a arela de que as memorias anuais constituísen unha especie de orla de

ilustres personalidades. O retablo abrangue un amplo abano de tendencias ideolóxicas.

Tal actitude non foi apreciada nalgúns ambientes, e mesmo se deu o caso de ter que aturar accións car-

gadas de agresividade, alén da puramente verbal. Eran tempos, sen dúbida, cheos de ilusión, pero cunhas

alfas de totalidade abafantes, na procura do monopolio. Con todo, «os tempos foron indo, todo pasa», que

dixo o poeta, e, durante moitos anos, soster o mesmo espírito aberto e conciliador, ao cabo, tivo o seu eco

na creación da Federación de Asociacións Culturais Galegas, por poñer un exemplo.

Falamos do pasado e estamos certos de que é un alicerce preciso para construír o futuro. Ocorre que qui-

zais este xa chegou. As entidades aínda existen, certamente, pero aquelas notas distintivas e historiadas es-

vaecéronse en boa parte.
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Foto da primeira feira do libro de Ribadeo nunha publicación conmemorativa (1969) e documentación variada do xermolo da AC
Francisco Lanza (1969-70, fondos Lalo Gutiérrez e Chemi Lombardero)

Cartel do primeiro acto cultural da AC Francisco Lanza de
Ribadeo (1972, fondo Chemi Lombardero)
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As pioneiras asociacións culturais creadas en cidades e vilas na década dos sesenta do século pasado per-

filaron un primeiro xermolo avant la lettre do que hoxe coñecemos como redes sociais. Serviron de núcleo

convocante e aglutinante de xentes e colectivos dispostos a coñecer e propagar a realidade e os valores

culturais galegos, co idioma de noso como santo e seña, e a promover actividades –conferencias, coloquios,

cursos, representacións teatrais, presentacións de libros, exposicións etc.– consonte con eses propósitos.

Nacidas nun contexto caracterizado polas limitacións políticas, administrativas e de orde pública –a re-

presión, a censura, as vivencias da clandestinidade e as prohibicións discrecionais formaban parte da pai-

saxe–, as novas entidades asociativas deberían superar aínda outros obstáculos relacionados coa información

e coa difusión dos seus programas e as súas convocatorias. Nese mo-

mento os novos xestores culturais entraron en contacto cos medios

de comunicación, nomeadamente a prensa impresa e algunhas sig-

nificadas antenas radiofónicas. A televisión non chegara sequera á

fase de proxecto.

A acollida da novidade foi, en xeral, positiva e os media foron fa-

céndose eco das notas e dos comunicados que daban conta de ac-

cións e iniciativas impulsadas desde a base; de pronunciamentos

que explicitaban algunhas necesidades e inquedanzas de diferentes

colectivos sociais e culturais.

Comezou deste xeito, non sen reservas, unha frutífera relación

para as dúas partes. Para as asociacións culturais, desexosas de

abriren camiños mediáticos, porque os xornais e algunha antena

radiofónica convertíanse en emisores do seu quefacer e multipli-

caban os ecos dunhas cativas redes sociais de moi limitado alcance,

con ou sen boletíns ou follas informativas propias. Para os media

porque eses contidos, esas novas mensaxes, posibilitaban a aten-

ción doutros sectores da poboación nun momento en que empe-

zaba a sentirse a necesidade de ampliar a oferta informativa, par-

ticularmente a local, dando entrada a novas referencias e impulsos

da cidadanía. Con limitacións, e non sen desconfianzas dunha e

doutra parte, pero tamén como sinal inequívoca de que algo em-

OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NUNHA DÉCADA PIONEIRA
Xosé María García Palmeiro

Artigo conmemorativo dos 25 anos do Galo (debuxo de Xulio Maside)
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pezara a mudar social, cultural e asociativamente na Gali-

cia do tardofranquismo.

A comunicación entre os novos e improvisados xestores

culturais e asociativos e os media foi directa e fluída e ca-

nalizouse a través dos xornalistas que cubrían a información

local, os máis atentos ás cousas que pasaban na rúa. Cana-

lizouse, así mesmo, da man de correspondentes e colabo-

radores atentos a esas demandas e inputs culturais.

Foron tempos de moita circulación de comunicados e

notas entregadas na man nas redaccións ou nas delega-

cións dos medios, que, nalgúns casos, outorgaron carta de

natureza informativa, en forma de sección ou subsección,

ás actividades culturais e asociativas. 

Apareceron, así, propostas e respostas iniciadoras dun

debate social que foi abrindo espazos e activando meca-

nismos de participación cidadá, especialmente desde os

horizontes do que podemos cualificar como posicionamen-

tos do centroesquerda e do nacionalismo galego. A política

opositora encontrou por esa beira algún acubillo. A Dereita

adoitaba estar simplemente co Réxime.

As hemerotecas dan conta dun tempo en que o activismo das asociacións culturais dinamizou eficaz e

intelixentemente, mesmo con inevitables problemas e tensións, a sociedade galega. Nas noticias que anun-

ciaban unha convocatoria e nas informacións que describían o sucedido están tamén as primeiras referencias

dunha autoorganización social e cultural, aínda carente dun estudo completo, detallado e sistemático.

Se os anos sesenta, tempos da longa noite de pedra, foron os do espertar na recuperación da identidade

lingüística e cultural, a década dos setenta había ser a da ampliación e a diversificación de iniciativas, elos

dunha pequena rede social que foi abrindo novos roteiros e espazos de uso do idioma galego e espallou

sen rodeos a defensa da cultura de Galicia, da cultura en Galicia. Diso dan conta arquivos e hemerotecas.

Nas recensións das actividades asociativas, nos manifestos reproducidos ou só citados –non poucas veces

tamén omitidos–, nas informacións das roldas de prensa convocadas para presentar propostas e reivindi-

cacións de moi distinto signo, nas entrevistas con actores e protagonistas está unha parte do latexar social

dese tempo. Do momento en que autonomía era apenas unha luz distante ou non figuraba sequera nas

axendas da acción política.

Naceron as asociacións cos obxectivos da defensa e a promoción do idioma e a cultura de Galicia e o seu

fomento por todos os medios en presenza. Xusto é lembrar que foi moito e xeneroso o traballo desenvolvido

polos xestores culturais e polos impulsores dos movementos asociativos. Non foi menor a determinación

dos xornalistas que contribuíron, en xornais e radios, á difusión e, xa que logo, á concienciación e ao maior

compromiso da cidadanía coa lingua e a cultura de Galicia. Coa lingua porque neses anos pioneiros apare-

ceron tamén as primeiras incorporacións do idioma galego ás mensaxes informativas no papel e nos mi-

crófonos. Coa cultura porque esa expresión irrenunciable empezou a gañar espazos diferenciados e autó-

nomos como anticipo de expresións e tratamentos que medrarían ineludiblemente nas décadas seguintes,

xa no escenario da Autonomía. 

Dito sexa todo o anterior a pesar de que, onte e hoxe, nos planos da lingua e da cultura siga habendo

barreiras que superar intra e extra muros dos media.



Os 22 paneis da exposición

Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)
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