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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
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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)




