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PRESENTACIÓN
Esta publicación é unha débeda de Guitiriz e a súa comarca cun dos seus fillos máis activos nestes anos de
entre séculos, Victoriano López-Felpeto Paz. A iniciativa abrollou na Asociación Xermolos, pero a estela de
Vito alongase en todos os eidos do ser e actividade do noso pobo. O seu ronsel alumea a moitos sectores. Foi
fundador da Asociación de Empresarios de Guitiriz, e Presidente da ANPA do Colexio de Lagostelle, dende
1999, ata a súa defunción, o pasado 5 de marzo. Un dos trazos que remarcou a súa personalidade foi a
capacidade de xuntarse con outras e outros veciños para organizarse, e programar obxectivos en grupo,
potenciando o asociacionismo. Endexamais foi un militante, forxado nun laboratorio afastado da vida..., por
iso, o seu compromiso demostrouse no devir cotián, nos asuntos máis sinxelos e nas grandes decisións, coma
foi a súa participación activa na loita contra o peche de Sidegasa, e a arribada dos bidóns do Casón.
Pero queremos celebrar a lentura coa que Vito alimentaba as súas intervencións no tecido social e cultural.
Por iso, principiamos, a publicación cun artigo sobre a transcendencia da achega que cadaquén pode facer ao
colectivo no que está a desenvolver a súa vida.
Forma parte da historia de Xermolos, un ente que se mantivo rexo e activo, a pesares dos cambios sociais
e culturais das xeracións que se foron sucedendo na súa primeira liña, afastados de personalismos e
protagonismos particulares. A achega de Vito, foi importante, porque ata a fin, arrimou o ombro. É unha
fortuna que a familia e os amigos percibisen que a súa derradeira xornada ateigada de ledicia, xenerosidade,
traballo en grupo, fose a celebración comunitaria do Martes de Entroido, o 5 de febreiro, coma adoitaba facer,
xusto un mes antes.
Tamén a que ía ser a súa derradeira visita e proxecto de traballo, foi a noite anterior ao seu internamento
no Hospital, aos locais de Xermolos. Non nos imaxinabamos que algunhas palabras e opinións vertidas
naquela conversa, aquela noite, foran un testamento, unhas mandas que seguen vivas hoxe, e que intentaremos
tirar adiante. Por iso, seguimos sentindo a súa presenza, o seu alento. E atopamos nel unha raíz emocional,
perenne, que vai xermolar sempre.
Algunhas das colaboracións desta publicación, son cartas persoais, directas, de ti a ti, cun Vito que
seguimos amando, que por iso mesmo non pode morrer. Segue compartindo os manxares da Vida, nas verdes
pradeiras do Festival de Pardiñas, coma debuxou o seu fillo Óscar. Prendeuse outra luz, na noite eterna
alumeada, nunha festa sen fin, na que el vive para sempre, prendido no noso corazón.
As outras olladas, que acompañan os distintos apartados, é un intento de conectar o labor de Vito con
outros colectivos do país, na liña que alimentaba de recoñecerse coma un membro máis dunha rede de
voluntarias e voluntarios que potencian cada día a sociedade civil. Son achegas parciais con Xermolos,
algunhas pertencentes a grupos que nos axudaron nalgún momento a medrar, outras que están a facer o mesmo
camiño.

3

VITO LÓPEZ-FELPETO

Pa Papa

Vito en Pardiñas
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I. A XEITO DE CANCELA
A FLOR QUE NUNCA MORRE
QUIXÉRAMOS SER ESTRELIÑAS
PARA ESTAR PRETO DE TI
NESE LUCEIRO ENCENDIDO
QUE NOS AXUDA A VIVIR
PASAN OS DÍAS E O TEMPO
NON PODEMOS ESQUECER
QUE ESTÁS CON NÓS TODA-LAS NOITES
E SEMPRE AO MENCER
GUSTARÍANOS OÍRTE,
TAMÉN PODERTE VER
SABEMOS QUE NON PODEMOS
PERO TI SI O PODES FACER
SEGUIRÁS ESTANDO VIVO
NOS NOSOS CORAZÓNS
NON ESQUECEREMOS NUNCA
QUE NOS DECHE O TEU AMOR
ESTOS DOUS FILLOS QUE TEMOS,
ÓS QUE QUEREMOS TANTO
ESTÁN MEDRANDO CON NÓS
E TI ESTALOS AXUDANDO
CEN ANOS XUNTOS
E O QUE TI SEMPRE DICÍAS
COMPARTIMOS MOITAS COUSAS
E MOITAS MÁIS NOS GUSTARÍA

O casamento no ano 1989

ESTAS COPLAS QUE FACEMOS
VAN CHEAS DE LEDICIA
SABEMOS QUE A TI
E O QUE MÁIS CHE GUSTARÍA
E XA PARA REMATAR
UN DESEXO IMOS PEDIR
QUE ALÓ ONDE ESTÉS
SEMPRE SEXAS FELIZ

Pili, Rodrigo e Óscar
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RECORDOS
É difícil expresar en poucas palabras o que para min supuxo compartir moitos anos a amizade de Vito. Non
podería precisar cando o coñecín, só sei que apareceu na miña vida ó mesmo tempo que Pepe; e dende aquela
recórdoo en todas a nosas festas, xuntanzas, etc.
Recordo aquelas noites no Centro, onde Vito, sempre era Vito, poñía toda a súa imaxinación, simpatía, bo
humor e amizade. Logo aparecería Pili, que, por outra parte, eu xa coñecía. E, coma quen non quere a cousa,
compartimos noites e noites de conversa, días de vacacións, viaxes, experiencias cos fillos, en fin, toda a nosa
vida. Aínda recordo aquela manta que ía de casa en casa, envolvendo ós nosos fillos.
Vito era un bo amigo, amigo dos seus amigos e inimigo de ninguén. Da súa boca xamais lle oín saír palabras
de vinganza, odio ou desprezo. Eso si, era un home intelixente, íntegro, con principios e sobre todo con criterio
propio, tan difícil de encontrar nos tempos que corren. A el non llas daban con queixo. Sempre mo dicía miña
filla: «Mamá, Vito é unha das persoas máis intelixentes que coñezo», e realmente o era.
El era o promotor, o motor de todas as xuntanzas, a «alma da festa», e do traballo, se tocaba. Ninguén lle
regalou nada, dou fe, pero tampouco pedía nada. El, día tras día regalábanos o seu bo humor, os seus chistes,
inacabables. Eu sempre me preguntei, coma será posible ter un repertorio cada vez máis amplo; pero non era só a
cantidade, era a súa alegría, a súa forma de contalos. Calquera chiste malo el convertíao no mellor dos contos.
Recordando eses tempos un pensa, ¿non houbo momentos malos, tristes?, si, si os houbo, cada un tivo os
seus, pero os nosos «cafés» servían para facelos máis levadeiros. Nin a súa diabetes conseguiu apartalo dos
amigos, das festas, dos viaxes, do carnaval, do Festival de Pardiñas.
Votámoste de falta, non podía ser doutra maneira, non eras un home mediocre, ti eras o centro de toda
reunión, ti non buscabas o papel, pero todos sabíamos que eras o que mellor o desempeñaba. Ideabas,
participabas e executabas, nunca faltaban novas ideas se ti estabas no «allo». Festas, fins de ano no pantano,
entroidos, viaxes, conversas nas largas noites de inverno, que case sempre caían a venres.
Se por outra cousa se podía definir a Vito, ademais de ser un dos mellores amigos que te podías botar a cara
era por ser un home da súa familia, un amante da súa dona, fillos, irmáns e nai. Todo o noso tempo libre estivo
sempre unido ó tempo libre dos nosos fillos. As viaxes, as festas, as comparsas, o café, organizábase como grupo
familiar, todo estaba unido: amigos e familia.
Non podo, ó recordar a Vito, tan presente polo demais na miña cabeza, disocialo de Xermolos, non coñezo a
ninguén (ademais do cura que casou a tantos membros de Xermolos) que tivera tanto amor, tanta paixón por
Xermolos. É coma o pai que fala do seu fillo, este un día vaise da casa, todos sabemos que ten que voar sen nós,
pero estamos orgullosos de axudar a formalo, a que se valga por si mesmo e observamos, con amor, os seus
avances, e sufrimos cos seus fracasos. Criámolo, procuramos o seu desenvolvemento, a súa autonomía, voará só
ou con outros, pero sempre estaremos aí para o que faga falta. Este mesmo sentimento, salvando as distancias,
era o que
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observaba eu en Vito cando falaba de Xermolos, el foi unha peza clave no seu nacemento e desenvolvemento,
pero un día tivo que deixalo en mans de outros, aínda que nunca de todo; pero todos sabíamos que no momento
que fora necesario, Vito sería o primeiro en botar unha man. Que me perdoen as xeracións posteriores, pero eu
identifico a Vito e ó cura con Xermolos, sempre seguindo de cerca os seus pasos (non faltou a un festival, a unha
cea, non lle falta unha revista, camiseta, pegatina ou calquera outra cousa que teña que ver con Xermolos) e, se
era necesario, participando co mesmo entusiasmo que nos primeiros tempos, como vimos todos cando se
organizou o vintecinco aniversario de Xermolos ou a primeira cea da Asociación.
Vito é irremplazable, pero a súa pegada segue presente na súa familia, nos seus amigos, que sempre o
votaremos de menos, é na asociación que tanto amou: Xermolos.

Pilar Fernández Miragaia
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UN VERDADEIRO AMIGO
Un verdadeiro amigo é alguen que te coñece tal como es, comprende onde estiveches, acompáñate nos teus logros e nos
teus fracasos, celebra as túas alegrías, comparte a túa dor e xamáis te xuzga polos teus erros.
Un verdadeiro amigo é como unha única alma en dous corpos distintos.
Un verdadeiro amigo duplica as túas alegrías e divide as túas penas.
Un verdadeiro amigo é aquel que entra cando todos os demais se van.
Un verdadeiro amigo é alguén que está contigo porque o necesitas, aínda que lle gustaría estar noutro sitio.
Un verdadeiro amigo é aquel que cre en ti aínda que ti deixaras de crer en ti mesmo.
Un verdadeiro amigo é alguén capaz de tocar o teu corazón dende o outro lado do mundo
Un verdadeiro amigo é aquel que cando che doe mirar para atrás e che dá medo mirar para adiante, miras para a
dereita ou para a esquerda e ai está, ao teu lado.
Un verdadeiro amigo é moi difícil de encontrar, máis difícil ainda deixalo e imposible esquecelo.
Por todo esto creo que eu tiña un verdadeiro amigo, e quero dicirche que os recordos constrúen un camiño que chega
ata o corazón e logra que os amigos sempre se sintan moi preto, aínda que en realidade estén moi lonxe un do outro.
Eu tamén quero dicir que non hai que poñerse triste ante unha despedida. Unha despedida é necesaria para volver a
reencontrarse. E un reencontro, despois dun momento ou despois de toda unha vida, é algo inevitable se somos amigos de
verdade.
Moisés Pérez
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COPLAS DUN AMIGO
ISTO É UN RECORDO A VÍCTOR
QUE UN DÍA SE MARCHOU
CHAMÁRONO PRA OUTRA VIDA
CANTO VACÍO AQUÍ DEIXOU

VIAXES CON EL FIXEN
EN MOITAS OCASIÓNS
ORGANIZAMOS FESTAS
E TAMÉN EXCURSIÓNS

O QUE DE AQUÍ TE LEVOU
AS SÚAS RAZÓNS TERÍA
MAIS PENSAR NON PENSOU
NA FALTA QUE AQUÍ FACÍAS

HAI DUAS DATAS DO ANO
QUE TEÑO QUE MENCIONAR
O FESTIVAL DE PARDIÑAS
E TAMÉN O CARNAVAL

SE UN CARPINTEIRO QUERÍA
A VERDADE É QUE ACERTOU
POIS AO ESCOLLERTE LEVOU
O MELLOR QUE AQUÍ HABÍA

NESTAS DÚAS DATAS
TI NUNCA FALLABAS
DISFRAZÁBASTE NO ANTROIDO
EN PARDIÑAS SEMPRE ESTABAS

EU DOU GRAZAS A DEUS
POR TERTE COÑECIDO
E TAMÉN CHAS DOU A TI
PORQUE FORAS MEU AMIGO

MOITOS DISFRACES FIXEMOS
PRA PODER DESFILAR
NO DESFILE DE XERMOLOS
O MARTES DE CARNAVAL

UN AMIGO É UN TESOURO
QUE NON SE PODE MERCAR
NIN HERDALO NIN VENDELO.
POR ISO O HAI QUE COIDAR

COMO TI SEMPRE DECÍAS
NON IMPORTA O GAÑAR
O QUE SI É IMPORTANTE
É PODER PARTICIPAR

OS AMIGOS NON SE COMPRAN
SEMPRE CHE OIN DICIR
CANTA SORTE TIVEN EU
O DÍA QUE TE COÑECÍN

O ANTROIDO PARA TI
ERAN DATAS ENTRAÑABLES
DISFRAZÁCHESTE MOITAS VECES
DE DISTINTOS PERSONAXES

EU RECORDO CON CARIÑO
A ESE AMIGO QUE PERDÍN
CANTAS COUSAS CON EL FIXEN
CANTO CON EL APRENDÍN

E POR CITAR ALGÚN
DOS QUE FUCHES REPRESENTANTE
RECÓRDOTE DE PITILLO
DE MÚSICO E DE CANTANTE
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O FESTIVAL DE PARDIÑAS
PARA TI ERA ESPECIAL
POR ISO, ANO TRAS ANO
ALÍ ÍAS MERENDAR
XUNTOS NOITES PASAMOS
ATA A ALTA MADRUGADA
FALANDO DUNHA COUSA E OUTRA
E RINDO A GARGALLADA
EU QUERO DARCHE GRACIAS
POLA TUA SIMPATÍA
ONDE TI ESTABAS
SEMPRE HABÍA ALEGRÍA
EU ESCRIBO ESTAS COPLAS
SÓ PARA RECORDAR
TODAS AS QUE TI FIXECHES
PARA FESTAS ANIMAR
NON TAPÉMO-LOS OLLOS
PA NON VER A REALIDADE
DE TODO CANTO TI FACÍAS
PARA ESTA SOCIEDADE
AMIGO, DESDE AQUÍ CHE DIGO
QUE NON TE PODO OLVIDAR
SÓ ESPERO QUE ALGÚN DIA
NOS VOLVAMOS A ATOPAR
E XA PARA DESPEDIRME
SÓ PODO DESEXAR
QUE DEUS TE TEÑA CON EL
E QUE DESCANSES EN PAZ

Moisés
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Creación de Xosé Lois Otero
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AQUEL RAPAZ CO PELO REBELDE
hai días
nos que a vida
magoa a nosa vida
ecos de lembranzas
chegan ata nós
pisando o indiferente
silencio do presente
MANUEL PEREIRA VALCÁRCEL

Cando un perde a un amigo, unha negra sombra ábrese paso no teu interior, medrando silenciosamente, e só
cando na soidade da noite te paras a pensar, decátaste e é nesa consciencia e para saír dese desacougo que te
agarras ao salvavidas que che permite encher o enorme oco que a súa pérdida crea no teu interior. E, como se a
propia supervivencia te empurrara, elixes, como remedio ao baleiro, as lembranzas que esparexidas pola
memoria en caótico deambular tes almacenadas cheas de teas de araña propias do abandono que o vivir che
impón sen te decatares. Pero non che valen calquera delas. De entre todas as que fomos almacenando no
petate, cando fas este alto no camiño, elixes as que che provocan un sorriso cheo de señardade por seren parte
das vivencias que máis intensamente marcaron a propia vida.
Para encher o enorme oco que deixou dentro de min sinto a necesidade de rescatar escenas da nenez,
cando xogabamos nos arredores das nosas casas, ou na carpintería dos Felpeto que para os ollos duns rapaces
ofrecía todo un universo de posibilidades. Tamén as batallas contra os de Torrevella, transformados co tempo
en lides deportivas.
Pero sobre todo, foi a adolescencia e os primeiros anos de mocidade os que nos deron momentos
inesquecibles de complicidade, de compartir esperanzas, de confesar segredos, de ilusionarnos co futuro, de
ver a vida desde unha honestidade da que hoxe nos gabamos.
Foron os primeiros tempos da Asociación que encheron as nosas vidas de tantas cousas que serían sinais
inequívocas da nosa madureza. Coñecemos a Alfonso, montamos o grupo de teatro que nos permitiu viaxar e
divertirnos, experimentamos a responsabilidade de crear o Festival de Pardiñas sabendo que estabamos a facer
algo grande, fixemos nosa a Lingua..., foron tantas vivencias! Tantos momentos cheos de vida! E aí nese
universo de amizades estaba Vito. A imaxe que é máis nidia na miña memoria, é aquela do rapaz co pelo
rebelde, difícil de peitear, agarrado a un Ducados, impulsando, cheo de forza... Como admiraba a súa decisión!
O convencemento no que pensaba que lle permitía ser motor que tiraba dos demais.
Perdemos un amigo, unha referencia para os que deixamos a vila, e a tristura enche o noso corazón, pero,
sen dúbida, mentres nós teñamos vida, nesas lembranzas, que só con pechalos ollos podemos recuperar, na
obra en común, pervivirá en nós e con nós.

Xosé Lois Otero
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DOUTOR LÓPEZ
Cada xeración nova recibe o pasado cultural do seu pobo e, simultaneamente, actúa sobre él, modificándoo e
arrequecéndoo coas suas propias achegas.
Isto foi o que pasou a unha xeración, que empezou con Raíces e Cañotos, que quixo pasar do inverno á primavera, e
por iso situouse como Xermolos.
Nesta xeración estabamos varios dos que hoxe nos unimos nesta revista, que teremos moitos recordos en común. O que
isto escribe, pasou a ser o socio de pago nº 3, e Victoriano (o auténtico Doutor López) pasou a ser o socio de pago nº 4.
Estimado Victoriano:
Dado que do futuro non podemos escribir, porque o descoñecemos, escribiremos do pasado e dos recordos. Por iso
permíteme utilizar un ton desenfadado, para que estas letras non parezan orfas, e poida así resaltar a túa humanidade, que
che facía entrañable, e creaba escola con estilo propio.
Deíxame entón que explique o do Doutor López.
Coa axuda da miña compañeira Maribel, estivemos repasando aqueles momentos e recordos do nacemento de
Xermolos, das reunións de San Salvador, polos problemas de luz en Trasparga, das visitas a sede de Fenosa, para tratar de
arranxar o problema. Pero bon, estoume enleando e quería aclarar o do Doutor López.
Eran uns Entroidos, nos cales o profesor Blanco Torrado estaba convalecente, por un accidente automobilístico, e
estabamos visitándoo no hospital de Lugo; alí compartimos filloas e orellas, que preparara a nai de Victoriano. No
faladoiro, comentabamos como poder entrar no hospital, para visitar a Alfonso (naquelas épocas había moitas restricións),
e a solución trasladóunola Victoriano: «Non hai problema, a min si me paran na porta comento que son o Doutor López».
Isto explica a humanidade que fai escola.
Estimado Doutor López:
Onde te atopes, alá lonxe, como un irmán che falo.
Quique Fonte

No 1987
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A CHAVE DO CORAZÓN
Pasou o meu amigo a man polo poxigo
e en min tremeron as entrañas.
Erguinme para lle abrir ó meu amigo,
pois fuxíame a alma ó seu falar:
as miñas mans destilaban coma mirra,
os meus dedos eran mirra refinada
sobre o ferrollo da pechadura,
Abrinlle ó meu amigo,
pero o meu amigo partira, xa pasara.
Busqueino e non o atopei,
Chameino e non respondeu
CANTAR DOS CANTARES 5,4

Vito foi das primeiras persoas que coñecín, cando cheguei a Guitiriz. Estaba agardándome, o 24 de outubro do 1976. Unha
tarde nostálxica de outono. O Campo da Feira estaba estrado de follas ocres e vermellas, mentres o sol xogaba, ao lonxe, coas
siluetas dun grupo de mozas e mozos, que abriron as súas mans para saudarme. Vito prestou a voz. Converteuse no voceiro
daqueles embaixadores do pobo. Todo era sinceridade e transparencia, polo que a conversa corría fluida coma o río Forxá, que
fun descubrindo con eles, coma o río da súa infancia. Asistiron á miña, primeira, e case única, misa na «igrexa nova»,
naqueles tempos de transición e tensión entre varias experiencias de facer igrexa. Cando axiña, tamén fun etiquetado por uns
poucos, coma un «roxo», porque celebraba en galego e compartía moito tempo coa mocidade, e non facía as beiras aos que se
crían os «donos» do pobo...
Aquelas rapazas e rapaces serían a primeira liña. Despois fomos
tomar unhas cuncas de viño e outras brebaxes, segundo a
apetencia de cadaquén, no Bar Gaibor.
Encabecei esta lembranza do amigo, cun texto recollido da
Biblia, que condensa con beleza poética, a emoción que naceu en
min, cando xa «non o atopei». A súa chave é a que me sigue
levando e abrindo de par en par, as portas dun mundo misterioso,
máis liberado, onde Vito mora para sempre. Deume a chave do
seu corazón, que foi a que me introduciu daquela, nos umbrais do
verdadeiro Guitiriz, do que me namorei para sempre, que se
proxecta nun Guitiriz dos bos e xenerosos, que xa fixeron a súa
parte, o seu camiño... Esa «Santa Compaña», que nos alumea en
tantas noites escuras que temos que superar. Tantas travesías do
deserto que tamén compartimos, mentres traballamos aquí, man a
man, paso a paso...
Abrimos as portas, para que ninguén se sentise marxinado, senón,
pola contra, todos atopasen acollida, e ninguén estivese triste nin
desesperanzado no noso entorno. Coas fiestras abertas, corría o
aire fresco, deixando o paso libre a todas as diferencias, que
sempre acaían ben, na construcción daquela asociación que
necesitaba de todas e de todos.
Debuxo de Carlos Cabezas
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Celebro que na casa da nai, boten de menos a música, que Vito ía facendo, co seu feixe de chaves, cando subía as
escaleiras... Algo característico del. As chaves que gardan, coma nun xoieiro, tantas inquedanzas, cuítas, entusiasmo,
soños..., as distintas estancias do seu universo, nas que, día a día, ía forxando a súa vida. As chaves que nos abren a porta do
máis sagrado de nós. Eses recintos máis íntimos que cadaquén garda con tanto agarimo. Aquelas chaves eran un sinal, das
moitas responsabilidades que tiña Vito: o fogar, o taller, a oficina, as asociacións..., e sempre ían con el.
A medida que se comprometía na vida, ía traballando a madeira do seu corazón, coas trenchas dos sentimentos. Pura
cerna, que o mantivo firme, ata na enfermidade. Ía eliminando aquelas arestas, que el matinaba, que non lle daban o perfil
soñado... Labraba nas fibras do seu tronco, para acadar a mellor comunicación coa xente.
Mesmo respondendo ao significado do seu nome, Vito ou Victoriano, «o que vence», adoitaba saír victorioso, airoso,
de todas as situacións vitais, ata da mesma morte, coma pode comprobarse nesta revista, que demostra coma vive, aínda
despois de morto. A min, facíame lembrar aquel símbolo, o «vitor», que descubrira nos tempos da Universidade de
Salamanca, acompañando o nome do que acadaba o título de doctor, nos muros, coma os grafitis actuais das nosas paredes.
Un grao de honor ao que o noso amigo tamén accedera, no seu mergullarse na universidade da vida. A existencia dun, non
se mide por anos, senón pola intensidade coa que se viven, pola paixón que imprimimos ás nosas actividades, e neste
sentido, el alonga a súa vida nestes anos e moitos máis.
En situacións puntuais, plantouse con outros, diante do bispo, coma voceiro da maioría do pobo e comarca, avalados
por centos de sinaturas, solicitando que paralizase o meu traslado a outra zona, el púxose á fronte de comisións e sinaturas,
para impedir a marcha daquí, pois el vía que había que seguir traballando polo sendeiro que principiamos no 1976.
E seguimos sentindo a súa forza, agora dende o alto, prendido do noso corazón e da memoria agradecida dun pobo que
non esquece ós seus benefactores.
Alfonso Blanco Torrado

No 1977
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VICTORIANO
Coñecín a Vito cando era un rapazote que aínda non cumprira os vinte anos. Estabamos a estrear a democracia e
coincidimos en numerosas celebracións en familia. Falabamos, como non podía ser doutro xeito, de política, dos
acontecementos que se sucedían vertixinosamente; era moi cauto nas súas opinións e sempre cunha pinga de
humor que herdara do seu pai. O humor era un dos seus rasgos característicos naquela época e o acompañou toda
a vida.
Pero sobre todo falabamos de Galicia, da necesidade dun novo «rexurdimento» despois de tantos anos de
asoballamento cultural e político.
Naqueles intres tiña unha activa participación no asociacionismo cultural e veciñal, sempre comprometido
co Festival de Pardiñas, do que era, xunto con outros moitos, un eficaz impulsor.
Despois, seguindo na mesma liña de afortala-la sociedade civil, tan importante no sistema democrático,
participou na APA do Colexio e na Asociación de Empresarios de Guitiriz.
Que importante foi o seu labor e como o deben de botar en falta os seus veciños, pola importancia que en
todas partes, pero sobre todo nos municipios cativos, teñen as persoas que sacrifican o seu tempo de lecer, para
entregalo á comunidade e estimula-la información, a transparencia e a participación cidadá; piares básicos do
sistema democrático, xunto cun control eficaz dos elixidos, hoxe piares esquecidos.
Como sempre estivo xunto a todos vostedes, estou convencido de que o baleiro que deixa a súa desaparición
é enorme e sempre a figura de Victoriano permanecerá no recordo.
Carlos Dafonte

No 1991
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No 1989
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II. INTRODUCCIÓN
O TERCEIRO SECTOR
Nos últimos trinta anos existe un crecemento e proliferación de entidades e asociacións que van configurando o que se
denomina como «terceiro sector». Un ámbito en certo modo difuso, que se define pola súa non pertinencia nin ao sector
público nin ao sector privado. O terceiro sector, defínese por un marco que se sustenta en base a un sistema de valores
compartidos pola sociedade, ou por parte dela, e implicaría, teoricamente, unha profundización na democracia real e a
participación cidadán, por exemplo a través do voluntariado.
En termos cualitativos, cabe sinalar que o trazo máis distintivo do terceiro sector está constituído pola súa
diversidade, na medida en que se integra desde organizacións tradicionais de axuda mutua, movementos e asociacións
diversas, hasta fundacións.
O terceiro sector da lugar a realidades e situacións moi diferentes, un feito que implica relativizar calquera
valoración global e unitaria que se realice sobre as organizacións que integran o mesmo.
Algúns elementos xerais que poden considerarse no desenvolvemento das organizacións do terceiro sector son:
–Organización: distínguense das agrupacións informais ou específicas, por un certo grado de entidade formal ou
institucional.
–Carácter privado: xorden da iniciativa cidadán ou privada.
–Autonomía: Son independentes, é dicir: teñen liberdade para autogobernarse de acordo coas súas propias normas
e procedementos.
–Non reparten beneficios, os seus fins son outros e non buscan o lucro para os seus directivos ou os seus membros.
–Valores solidarios. Desenvolven unha actividade dun xeito público e a súa finalidade é contribuír ao benestar
xeral.
–Participación de voluntariado. As organizacións do terceiro sector caracterízanse por ter un grado de
participación de voluntarios.
En contraposición, pódense apuntar algúns elementos negativos no funcionamento destas organizacións, como a
excesiva dependencia da financiación pública (motivando unha forte competencia entre as propias entidades), a
adopción dunha perspectiva excesivamente parcial e focalizada dos problemas sociais, na medida en que a maioría das
organizacións céntranse nada máis que no seu campo de acción específico.
Considerando ás organizacións que se insiren no campo da acción social, existen moitas dificultades para o coñecemento
da súa estrutura, asociadas tanto á indefinición conceptual, como á carencia de fontes estatísticas fiables. Facendo unha
clasificación en tres grupos, en función do tamaño e ámbito de actuación, o primeiro grupo está integrado polas grandes
(Cáritas, Cruz Vermella, ONCE, Obras Sociais de Caixas de Aforros…, cun presuposto forte, e participación de numeroso
persoal —remunerado e voluntario— e que estenden a súa actuación ao ámbito estatal e internacional. O segundo grupo
estaría integrado polas entidades de tamaño intermedio, con maior ou menor implantación no conxunto do estado, e
ocasionalmente con presenza no ámbito internacional. O terceiro grupo comprendería ao gran número de pequenas
organizacións, no que o seu territorio de acción é reducido, circunscribíndose ao ámbito local ou comarcal.

19

VITO LÓPEZ-FELPETO
Neste terceiro grupo, na década dos anos sesenta e setenta, prodúcese en Galicia a creación de numerosas
asociacións, tanto nas cidades como nas vilas, lográndose unha concienciación e desenvolvemento da vida social
galega.
No ano 1976, un grupo de rapaces e rapazas da vila de Guitiriz, como Victoriano López-Felpeto Paz e un crego
chegado este mesmo ano, chamado Alfonso Blanco, tratamos de facer unha asociación para desenvolver a cultura e
outras formas de diversión e formación, na que Vito participou moi activamente.

Pepe Sangiao

No 1977
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III. OS PRIMEIROS ANOS
PEQUENA BIOGRAFÍA DE VITO
Victoriano López-Felpeto Paz naceu o día de san Froilán de 1958 en Guitiriz, sendo o
segundo fillo de Xosé do «Roxo» de Pígara e de Eutimia da casa do Elías de San Cosme
de Nete. Pasou a súa nenez argallando trastadas cos seus amigos e irmás e asistindo á
escola vella onde aprendeu a ler, escribir, facer as contas e a coidar vermes de seda con
don Antonio e dona Carmiña Barral entre outros. Aos dez anos, como vían que era listo,
os seus pais mandárono a estudiar a Foz, para o que tivo que ir a vivir co seu tío
Victoriano, cura da parroquia de Vilaronte. Alí pasou uns anos estudando nos colexios do
Pilar e o Martínez Otero ata o seu traslado a Lugo para rematar o Bacherelato no Instituto
Masculino, aínda que residía no Colexio Menor Eijo Garay. Nestes anos en Lugo fixo
amizade con outros rapaces inquedos coma el e xuntos implicáronse na vida culural do
colexio organizando un cine-clube e diversos

talleres de fotografía e arte. Tamén

percorreron o Camiño de Santiago dando testimonio da súa riqueza cultural e etnográfica,
nunha época na que éste estaba practicamente esquecido e intransitable. Esta experiencia
foi plasmada nun extenso traballo que foi premiado a nivel nacional e que lles permitíu
acudir a un cursiño de cine en Huelva e voltar á casa con novas ideas.
Ao remate do bacherelato e tras a selectividade decide seguir estudiando na Escola
de Comercio de Lugo, aínda que a súa intención non chegou a bon fin por estar máis
interesado na vida cultural e nas novas iniciativas políticas que nas aburridas clases de
contabilidade. Ao pouco tempo decide deixar os estudios e traballar no negocio de mobles
familiar con seu pai. Tras o prematuro falecemento de Xosé no 1983, ponse ao fronte do
negocio, xunto co seu tío Manuel. Ben axiña se adapta á vida da vila, sen deixar de aportar
as súas ideas e esforzo na fundación da Asociación Cultural Xermolos, participando nela
na creación da Feira e Festa da Música e da Arte, no grupo de gaitas, baile, teatro, así
como na coral e en todas aquelas actividades que lle permitía o seu traballo.
Será no seo das actividades de Xermolos onde coñece a que será a súa dona, Pili
Beres, da veciña Roca, coa que ten dous fillos, Rodrigo e Óscar. Xuntos e en familia
continúan a participar na recuperación das tradicións locais como as festas do Antroido e a
involucarse dun xeito activo na Asociación de Pais e Nais de alumnos do colexio, da que
foi presidente dende 1998, organizando diversas actividades e tentando mellorar a
situación educativa dos centros.
Á fronte do negocio de mobles tamén paticipa na revitalización da vida económica
da vila, formando parte como tesoureiro da Asociación de Empresarios da comarca de
Guitiriz e aportando novas ideas que axuden á supervivencia económica das pequenas
vilas e do rural galego.
Vito falece inesperadamente no mes de marzo de 2008, vítima dunha breve
enfermidade e deixando tras de si unha estela de ausencias e moitas cousas por facer.
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A AUSENCIA LEVA O TEU NOME
Coma se foses unha fonte
Como un río de luz
Ilumínaste por dentro
A dor non vence a túa mirada
A túa voz permanece
A túa voz alcánzanos
é río de luz
Só de luz
MARÍA GUERRA

Querido Vito,
Esta vez es o protagonista absoluto da revista que atesouraches ano a ano, sen perder nin un só número. Pero non se che
rende homenaxe porque xa non estás connosco, senón precisamente por todo o contrario: porque estás máis presente que
nunca. Moitos dos teus amigos, familiares, antigos compañeiros, colegas… falarán aquí das túas múltiples facetas: como
empresario, como membro de Xermolos, da APA, da Asociación de Empresarios, como persoa activa nesta pequena
comunidade que é Guitiriz. E pódese dicir que estiveches involucrado activamente en todos os acontecementos importantes
que pasaron neste pobo nos últimos trinta anos. Parece como si te apropiaras da máxima de Castelao: «O verdadeiro
heroísmo está en transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos». Como heroe anónimo ti fixéchelo á perfección.
Algúns verante como eras, outros como crían que eras, uns soñarante, outros imaxinarante. Uns recordarán un sorriso,
un xesto, unha palabra, un chiste, unha ollada… e dese conxunto sairá o que realmente es. Entre todos conformaremos unha
imaxe, como un xigantesco caleidoscopio que só cando se vira cara a luz é capaz de mostrar un debuxo precioso e perfecto
de múltiples facetas.
A nós invádenos a nostalxia e queremos ir un pouco máis aló, ou sería mellor dicir queremos ir un pouco máis lonxe e
retrotraernos tamén aos anos da nosa infancia e mocidade, quizais porque consideramos a mellor forma de abrir esta sección
correspondente aos teus primeiros anos.
Atrevémonos a soñar nun mundo en branco e negro e, a pesar de todo, recordamos a nosa infancia chea de cor.
Pasamos invernos longos e fríos, vendo como colgaban os carámbanos de xeo dos beirados da nosa casa, veráns cálidos que
se alargaban nas interminables tardes de domingo cando íamos aos Sete Muíños ata que se nos engurraba a pel; tardes de
cine e pipas; nostálxicos e chuviosos outonos que contemplábamos a través dos inmensos escaparates da exposición, e
primaveras dun verdor que xa non existe. Son moitos os recordos que se agolpan na nosa memoria, querendo saír á
superficie: o arco e as frechas que construíches para roubar as mazás á señora María desde a xanela da túa habitación (nunca
conseguiches acertarlle a ningunha), as batallas que emprendiamos cos da Igrexa Vella con aquelas espadas estupendas que
ti construías cos cus de botellas de auga osixenada e dous paus torneados coma se fosen floretes dos mismísimos
Mosqueteiros (iso sí, duraban pouco fronte aos couceiros que traían os da igrexa esnaquizando ao instante nosas flamantes
espadas de madeira, que reconstruíamos ao día seguinte con cabezonería e un listón máis gordo). E as fogueiras de San
Xoán, especiais, que facías, sempre imaginativo, con pirámides de caixas de cartón recheas de madeira (certo que
xogábamos con ventaxa e tíñamos unha materia prima envidiable). Pouco importaba que ardesen nun plis plas, comparadas
coas que facían os do Curro Vello que botaban rodas de tractor e levantaban un fume negro como a noite. As nosas
desaparecían pronto, pero ardían cunha intensidade tan brillante e un fume branco que compensaba os instantes fugaces
como a mellor das estrelas. Hai tantas cousas… As máquinas flipper con gomas de cores e pinzas da roupa ás que
xogabamos con canicas, as chapas cos nomes dos ciclistas en circuítos ben delimitados... Todo saía da túa imaxinación. Nós
eramos meros espectadores que nos divertíamos ante cada nova idea

22

VITO LÓPEZ-FELPETO
Aínda temos presente a cara arrepiada de papá cando te viu aparecer co pelo até os ombros (tempos aqueles nos que
tiñas pelo!) e unha camiseta de Xesucristo Superstar á túa volta de Huelva, onde fuches facer un curso de cine, sen acabar
de crer que aquela especie de hippie fose o seu fillo. Animaches festas cos teus chistes, noites de esmorga con sorrisos e
anécdotas (todas «verídicas»), queimadas con conxuros inventados, memorables nadáles coas nosas particulares
«panxoliñas» (O noso «Cuco» a varias voces non resistiría ningún casting de Operación Triunfo). Eras o noso MacGiver
particular, aquel personaxe dunha serie da tele que fabricaba de todo cunha caixa de mistos. Pois igual. Vimos arranxar o
encendido dun coche cun cartón e calquera aparello electrónico coas pezas máis insospeitadas que naquel instante tiveses a
man. E xa non falemos da túa prodixiosa memoria que nos deixaba abraiados sempre, pero sobre todo cada vez que
xogábamos ao Trivial (lembrarás aínda a cara de estupefacción tras recitarnos completo e sen tatexar Un soneto me manda
hacer Violante de Lope de Vega trinta anos despois de aprendelo).
Son tantas cousas que nos resulta imposible condensalas nuns poucos párrafos. Demasiada vida, demasiadas
experiencias, demasiadas emocións, demasiados sentimentos… Non. Nunca é demasiado.
Significabas tanto para nós…
Pero agora teremos que mirar cara adiante, como a ti che gustaría, e recordar que sempre fuches partidario de conceder
á nostalxia a súa xusta dimensión, sen dramatismos.
Sabemos que non quererías vernos varados nun tempo indescifrable que xa non nos pertence, sumidos nunha tristeza
insondable. Regresarías unha e outra vez para recordarnos que hai un motor interno que nos move e que tira de nós,
empuxándonos cara un futuro do que ti formas parte a través de todos nós. Regresarías unha e outra vez para insuflarnos ese
optimismo que sempre te caracterizou e que día tras días soubeches transmitirnos para continuar adiante.
E na soidade da escaleira nunca deixaremos de ouvir o tintineo das túas chaves ao subir á casa de mamá, que che
precedía como unha fanfarria que anuncia unha gran ópera, pero dunha forma máis pausada, máis humilde, máis serena,
soando nas nosas mentes como un eco amplificado mil veces, a pesar do baleiro, a pesar do silencio, a pesar das bágoas, a
pesar da ausencia, recordándonos que segues aquí, connosco, como ti desexarías… a pesar de todo.

Loli, Fina, Paz e Elena
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A VIDA EN COPLAS

TI SEMPRE COPLAS FIXECHES
E CON TODOS TE METICHES
NON PENSES QUE TE LIBRACHES
–TÓCACHE AGUANTA-LOS CHISTES.
NACICHES NO SAN FROILÁN,
TANTO CHE IBAN AS FESTAS
QUE AS VISITABAS TODIÑAS
–HASTA A DA RAPA DAS BESTAS.
PUXÉRONCHE VICTORIANO
POR SER DO CURA AFILLADO
E RABENARONCHE O NOME
PARA ASÍ DIFERENCIALO

MOITOS CONTOS NOS CONTACHES

XA FOSE A COTA DO LEITE

SEMPRE ESTABAS INVENTANDO

OU OS BIDÓNS DO CASÓN

TIÑAS OS CORROS NAS FESTAS

AÍNDA QUE ALGÚNS LLES DOESE

COMA AS OVELLAS NO PRADO.

NUNCA CHE FALTOU RAZÓN

GUSTÁBANCHE AS QUEIMADAS,

SEMPRE FUCHES ARGALLEIRO

OS CONXUROS E MEIGALLOS,

E UN ACTOR DE PRIMEIRA,

EN PÍGARA SEMPRE ESTABAS

POR NON PERDE-LO PAPEL

CON TEUS PRIMOS –I O CARALLO!

HASTA PUXECHE-LAS MEDIAS.

NON CHE GUSTABAN OS PUROS,

VOLVÍAS A TODOS TOLOS
MOITAS IDEÍÑAS TIÑAS,
E METÍCHESTE EN XERMOLOS
PARA ARGALLAR PARDIÑAS

PERO SI MOITO OS CIGARROS
CANTOS LEVAS ENCENDIDO
DEBAIXO DALGÚNS CARBALLOS!

DE FAMILIA NUMEROSA
DE CINCO, O ÚNICO FILLO,
TRAÍANTE TÚAS IRMÁS
COMA UNHA RULA NO MILLO.

MOITO TI TES TRABALLADO
NON TODO CHE ERAN FESTIÑAS
NAS CASIÑAS DA BISBARRA

E XERMOLAR XERMOLACHES,
AÍ ESTÁN QUE BEN SE VEN,
O RODRIGO E MAILO ÓSCAR
QUE BOA FACHENDA TEÑEN!

MONTACHES MOITAS COCIÑAS.
ENTRE MADEIRAS MEDRACHE,
NON PORQUE FORAS UN TOXO,
XA NO SANGUE O LEVABAS
–ERES DA CASA DO ROXO.

A GAITEIRO TE METICHES
TOCANDO EN TODALAS FEIRAS,
HASTA A MULLER NAMORACHES

A TODOS ENCANDILABAS,
ERAS UN NENO FEITIÑO,
E OS OBREIROS DO TALLER
DÁBANCHE DE BEBER VIÑO.

BAILANDO UNHA MUÑEIRA.
CADA ANO POLO ANTROIDO
ESTUDIABAS AS NOTICIAS
E CON UN POUCO DE CHISPA

FUCHES A ESTUDIAR CO CURA,
E PARECE QUE FOI ONTE,
APRENDICHES MOITAS COUSAS
ALÓ POLO VILARONTE.

OS CACHOS TIRAN AS OLAS,
AS LABRAS DE TAL PAU SON,
ANQUE OS RAPACES NON FALEN
BEN DIN FILLOS DE QUEN SON.

DENUNCIABAS INXUSTIZAS

FUCHES SEMPRE ESPABILADO
DE MOITA E BOA CONVERSA
POR ONDE ANDABAS METIDO
NUNCA FALTABA UNHA FESTA.
NON PERDÍAS UNHA FESTA
O TEU ERA TRASNOITAR
ERAS BON PA TOMBOLEIRO
–XA CHO DECÍA TEU PAI.
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OS QUE ESTAS COPLAS FACEMOS
MOITAS CONTIGO ESCRIBIMOS,
E CONTIGO CONTAREMOS,
PRA ISO SOMOS OS TEUS PRIMOS!
Os teus primos da Casa do Roxo

VITO LÓPEZ-FELPETO
LEMBRANDO A VICTORIANO LÓPEZ-FELPETO
AGORA QUE ESTAMOS XUNTOS
IMOS A COMPOÑER
UNHAS COPLAS A UN AMIGO
QUE NON VOLVEREMOS VER.

PARA AS BODAS COMPOÑÍAS,
PARA OS ANTROIDOS TAMÉN
AS TUAS COPLAS «AMIGO»
NON AS RIMABA NINGUÉN.

TÚAS RAÍCES SON DE PÍGARA
DUNHA FAMILIA FELIZ
EN ROCA ATOPACHE A PILI
E LEVÁCHELA PARA GUITIRIZ.

ALÓ POLOS ANOS CINCUENTA
NA VILA DE GUITIRIZ
VICTORIANO LÓPEZ FELPETO
VEU AO MUNDO MOI FELIZ.

Ó DEDICARCHE ESTAS COPLAS
NON É PARA TE IMITAR,
POR QUE XA TODOS SABEMOS
QUE NON TE PODEMOS SUPERAR.

EN ROCA A COÑECICHES,
ESAS COUSAS SON NORMALES
PERO NUNCA TAN FORTE CHE DEU
CO TEMA DOS MINERALES.

FOI O NENO DA FAMILIA,
POIS CATRO IRMÁS TIÑA EL
TODOS TIÑAN CUALIDADES…
NINGUÉN COMPOÑÍA COMA ÉL.

O DÍA DA TÚA VODA
COMPUXÉMOSCHE UNHAS COPLAS,
A TODAS NOS RESPONDÍAS.
XA TOMARAS UNHAS COPAS.

VARIAS CUALIDADES VOS TIÑA
O AMIGO VICTORIANO
DÁBALLE Á FOTOGRAFÍA
E Ó ANTROIDO CADA ANO.

DE FAMILIA RELIXIOSA
POUCO SE PODÍA ESPERAR,
PERO ESPERA QUE TE ESPERA
QUE ALGO BO ÍA PASAR.

CASI NON NOS DABAS TEMPO
A CANTARCHE DITAS COPLAS
POIS A TUA INTELIXENCIA,
FACÍANOS CALAR A BOCA.

MOITOS DOS QUE AQUÍ ESTAMOS
CONTIGO NOS DISFRAZAMOS
CANTAMOS ALGUNHAS COPLAS
E QUE BEN NOLO PASAMOS.

FOI UN BO ESTUDIANTE
ALÓ NO «EIXO GARAY»
SEU PADRIÑO ERA CURA,
E EL… «MANDA CARAI».

VODAS, COMUNIÓNS, BAUTIZOS
E COMIDAS FAMILIARES,
SEMPRE FUCHES O MÁIS DISPOSTO
EN TODIÑOS OS LUGARES.

DEDICÁBASTE A FACER «MUEBLES»
E NON OS FACÍAS MOI MAL
PERO TAMÉN CADA ANO
«INVENTABAS» PRA O CARNAVAL.

ERA UN HOME INTELIXENTE
MAIS ESTUDIAR NON ESTUDIABA
E TIVO QUE VOLTAR PRA CASA
PARA GANAR A XORNADA.

FUCHES GAITEIRO E BAILARÍN,
FACÍAS BOAS QUEIMADAS,
CONXURABAS COMA NAIDE.
PASAMOS MOI BOAS VELADAS.

TI DISEÑABAS OS TRAXES,
BONECOS E MOITO MÁIS,
DISFRUTABAS COMA UN NENO
NOS DÍAS DO CARNAVAL.

E PASAR, SI QUE PASOU,
LOGO DE MOITO ESPERAR,
CARA LONGA E SEN PELUCA
EMPEZOU A TRABALLAR.

A CHEA QUE EU COLLÍN
O DÍA DA TUA BODA
NON A PODEREI ESQUECER…
¡FOI UNHA FESTA MOI BOA!

MIRA QUE POLO ANTROIDO
VAIA FRIO QUE FACÍA
CAMBIALOS DE PORTA EN PORTA
NAIDE A CULPA QUERÍA.

EN GUITIRIZ ASENTOUSE,
VILA QUE TANTO QUERÍA
POLA QUE TANTO TRABALLOU
CON LEDICIA, CADA DÍA.
CANTÁBACHE NA CORAL,
E COS AMIGOS TAMÉN
TÍÑAMOS BO REPERTORIO
E TODOS… AMÉN, AMÉN.
COPLAS QUE TI FACÍAS
CON TANTA FACILIDADE,
CON UN PUNTO DE IRONÍA
E MOITO DE REALIDADE.
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NAQUELES DÍAS DE ANTROIDO
HABÍA QUE TER COIDADO
UNS DE PÉ, OUTROS DEITADOS,
¡TRABALLO GARANTIZADO!
E NOS TEMPOS DA CORAL
RUÍDO SÍ SE FACÍA,
DO, MI, RE, LA SOL, FA,
DE ESO NON SE SABÍA.
GUSTÁBANCHE OS GRUPOS GALEGOS
A QUENLLA MÁIS MILLADOIRO
TAMÉN CHE GUSTABA BAILAR
NOS FRIOS DÍAS DE ANTROIDO.
AQUÍ ESTAMOS MOITOS XUNTOS
PARA FACER ESTE INVENTO
PERO SEMPRE RECORDANDO
AQUELES LEDOS MOMENTOS.
MOI BEN O TEMOS PASADO
ALÓ NAS FESTAS DE ROCA,
MOITO CHE TEMOS BAILADO
Ó COMPÁS DO GRUPO «A OCA»
COA QUEIMADA QUE BEBEMOS
MENUDAS CHEAS VOS COLLEMOS
CANTAMOS «O MIUDIÑO»,
QUE BORRACHERA TRAEMOS!

MOITO NOS AGUANTACHE
FUCHES BASTANTE PACIENTE
TI NOS FACÍAS AS COPLAS
TEMOS QUE CORRESPONDERCHE.
PRA COMPOÑERCHE ESTAS COPLAS
NOS ENTROU PREOCUPACIÓN,
NAIDE COMA TI AS FACÍA
NON TIÑAS COMPARACIÓN
PRA FACER ESTAS COPLIÑAS
MOITO CHE BARRENAMOS
TODO SERÍA MÁIS DOADO
SI AQUÍ CONTIGO CONTÁRAMOS
XUNTÁMONOS UNS POUCOS
OS TEUS AMIGOS DE SEMPRE
LEMBRANDO AQUELAS HISTORIAS
TEMOSTE MOI PRESENTE.
QUEN NOS GUÍA NESTA EMPRESA?
DE ONDE VEN A INSPIRACIÓN?
SON AS TÚAS ENSINANZAS
APRENDIMOS A LECCIÓN
Os teus parentes e amigos de Roca
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A ESCOLA DE DON ANTONIO SANTAMARINA
Vito, coma todas e todos os alumnos da Antonio Santamarina Becerra, gardaba unha garimosa lembranza daqueles anos,
do seu primeiro ensino. Este mestre, ensinou nesta vila dende 1954, ata a súa xubilación. Para el, coma para moitas e
moitos, era unha referencia do galeguismo crebado pola guerra e a represión da posguerra. Vito participara daquel
maxisterio, a ras de chao, sen perder as raíces..., que exercía este ensinante da saga dos Santamarina da Fonsagrada.
Xermolos dedicoulle un monográfico, para reivindicar a súa personalidade senlleira (Guieiros, nº 5). Un mestre cordial
que trataba aos rapaces con todo respecto, mesmo considerando a súa orixe labrega. Na aula, e fóra, no horto que tiña a
carón da escola, compartía unha cultura total, endexamais alleante... Non é de estrañar, que cando principiou Xermolos, o
seu Grupo de Gaitas, no que estaba Vito, don Antonio, aparecese por alí, animando esta iniciativa, que lle facía lembrar
aqueles grupos de danzas e gaita que el impulsara nos anos 50. Estas fotos, que ilustran este fito, son da Festa da Arbore
dos anos1957-1958, o ano no que naceu Vito. Moi entrañábel, foi abrindo a mente daqueles alumnos á identidade de
Galiza, sen os prexuízos doutras e doutros colegas, marcados polo estigma da intolerancia da ditadura.
Esta comunicación sincera, seguiu alimentando os encontros de Vito, co seu mestre de Guitiriz, dende o mesmo
aprezo, porque cadraban en moitas facianas da vida, como era o amor a Galiza, a súa cultura e folklore.
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Con súa nai en 1989

A familia do Roxo de Pígara casi ao completo no 2002
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IV. NO COLEXIO DE LUGO
VÍCTOR, NO LUGO DA PRODIXIOSA DÉCADA DOS SETENTA
Víctor foi un dos afortunados e privilexiados mozos daquel abondoso e ben poboado mundo rural (aldeas/vilas, xunguidas
nunha necesaria e boa harmonía) que atopou saída no estudo sen ter que emigrar a América ou a Europa á procura de vida
mellor como tivo que soportar unha gran parte dos fillos e fillas da Terra nas décadas anteriores (50/60) As dos anos de
máis emigración de Galicia cara Europa que viña de padecer a sangría humana da segunda guerra mundial. Hai tempo
dabondo para elaborar unha sinxela análise e tirar algunhas conclusións daquela etapa. Mesmo ao través da vida de Víctor
e dos seus coetáneos. Eu podo (e quero) dar fe desa ditosa e inesquecible etapa, xa que tiven a sorte de vivir e compartir
con centos deses mozos/as que tamén tiveron que deixar as súas aldeas e vilas para buscar saída por medio da súa
formación. Para min, que os acompañei con idade xa madura, foi unha auténtica gozada.
O meu trato, directo e persoal, con Víctor, rapaz/mozo, no tempo da súa estadía en Lugo, foi limitado. A relación
próxima e primeira chegou pola familia. Ao mesmo tempo cás xuntanzas cos amigos e compañeiros do Colexio Menor
Eijo Garay, onde compartimos moitos actos xuntos (conferencias, charlas) e concertos do Coro do Colexio, Fuxan os
Ventos e sobre todo despois da fundación do Coro Mixto da Xuventude, que naceu da fusión do coro xa existente no
colexio e co xa activado das rapazas do Colexio Menor Feminino Santísimo Sacramento. Neste colexio residía a súa irmá
Lola, xunto con un bo grupo de internas de toda a provincia, entre as que había unha boa fornada de Guitiriz. (Aínda
estaban lonxe os institutos nas vilas) Segue a unirnos unha profunda amizade. Foi un grupo humano fenomenal. Lola
representa ao resto. Era, coma seu irmán, unha rapaza sinxela, humilde, nobre e moi traballadora. Con aire feliz e
sosegado da xente da aldea. Sempre disposta a colaborar nas iniciativas e actividades sociais e culturais que ían nacendo
ao redor dos dous Colexios Menores de Lugo e de Auxilia, na que participaron residentes de ámbolos dous colexios.
Lembro, e sublíñoo gustoso como homenaxe a Víctor, seu irmán, o estupendo e fermoso traballo de actriz, naquel
remexido cultural, costumista/musical do Nadal «Galicia canta ao Neno», no que interpretou o papel dunha ama de casa
na cociña de lareira, típica da aldea galega, nunha Noiteboa rural.
Por esta circunstancia especial, por algúns outros encontros e polas actividades culturais e artísticas compartidas, eu
era bastante coñecedor da rica vida de Víctor. Sabía do seu carácter ledo e xuvenil, da súa fonda afección ao cine, á
fotografía, ás viaxes e do seu trato cordial con amigos e compañeiros. Máis tarde, coa chegada de Afonso a Guitiriz (coas
amplas actividades de Xermolos) sei que andou tamén mergullado, a fondo. Estou desexando coñecelo máis ao través das
outras colaboracións. Para lembrar, gozar e agradecer a súa vida. E as súas obras e, sobre todo, o seu exemplo de home,
rexo e forte. Por iso, suxiro que tamén compartamos, neste traballo, unha sinxela reflexión que todos coñecemos pola fe,
pero que nos custa activar, actualizar. Algo que a fe cristiá nos confirma, baseada na seguridade da Palabra e da Promesa
de Xesús: Que Víctor vive, ditoso e feliz, noutra nova, distinta e mellorada dimensión! Que Víctor vive xa no País da
Plenitude do Deus de vivos onde non reinan as limitacións! Que Víctor segue tamén activo, activado e presente nas nosas
vidas, por enriba e máis aló dos gratos recordos e das fermosas lembranzas daqueles tempos xa idos e sen volta!

29

VITO LÓPEZ-FELPETO
Velaí a conversa/coloquio final con Víctor que comparto con todos e todas! Algo doado de facer para os que cremos
na relación/comuñón que se dá entre nós máis aló da morte e da separación física. Algo que facemos, a cotío, mesmo sen
nos dar conta. Real e lóxica entre persoas que se aman. Para os que deixan abertas as portas da mente e do corazón aos
demais, non hai fronteiras. Todos o temos feito, aínda que non o poñamos por escrito. Aos que teñen esa fe, dáselles esa
facultade. Aínda máis: poden vivir a experiencia. Pregunten ás súas nais e avoas. Ou á xente do rural. Invítoos a intentalo,
mentres lle botan unha ollada. Tamén é lugar axeitado para vivir esta experiencia nunha igrexa en soidade, no silencio da
montaña, na ribeira dun río! Lonxe do barullo, do consumo. Sen pantallas e intermediarios.
Vaia esta conversa para Víctor e para a xuventude, leda, traballadora, optimista e esperanzada do rural galego da
década dos 70! Abonda con lembrar anacos das vosas vidas que soubestes vivir e compartir naquela vitalista etapa das
utopías e dos imposibles que, xermolados no maio francés do 68, propiciaron suaves ventos de humanidade e de liberdade
para levar adiante todas as transicións pendentes, tanto no eido político e cultural/social coma no relixioso. Vivístelas
xuntos, felices, ilusionados! Con moita alegría e esperanza!
Foi a etapa histórica máis importante e decisiva para crear
mentalidades optimistas de cambio e de futuro, diante a
Europa, chea de cartos pero baleira de ideais. Tamén para a
xuventude do rural, a máis traballadora e entusiasta dos tempos
modernos. A anos luz da actual!
Alédame moito lembrar contigo, Víctor, e proclamar,
expresa e publicamente, por primeira vez e por escrito, este
acontecemento histórico, vivido na nosa Terra. Quizais foi a
etapa máis importante da historia da xuventude rural galega. Ti
fuches un dos autores e co/protagonistas. Aconteceu o milagre,
que podemos chamar «a invasión pacífica e cultural», da
amurallada e ben pechada cidade de Lugo, feita por un grupo
anónimo da xuventude humilde, sinxela, limpa e aberta do rural
galego. Centos de rapaces e rapazas, coma ti, que cheos de
ilusión e de esperanza, con arreos para saír da vida sen futuro e
con azos e gañas de saír adiante para mellorar a vida condenada
a unha emigración forzosa ou mesmo de escravos, por falla de
formación. Nese intre, chegastes por milleiros dende todas as
aldeas e vilas espalladas pola grande, extensa e empobrecida
provincia de Lugo. Quizais forzados pola necesidade, xa que
non había institutos nin colexios de Ensino Medio, nas vilas, as
cabeceiras das comarcas. Fixestes unha cativa pero necesaria e
imprescindible «gran revolución cultural», sobre todo no
referente á loita pola «igualdade de oportunidades» mudando
unha triste situación de séculos, na que só tiñan acceso á
cultura os fillos e fillas dos ricos das vilas e da cidade. Mesmo
axudastes a adiantar a creación dos institutos nas vilas e pór a
primeira pedra para o «campus universitario», que, nas vosas e
seguintes décadas, chegou aos once mil alumnos/as.
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Fostes, Víctor, os pioneiros en abrir aqueles imparables camiños da «formación para todos» Algún día haberá
que elaborar un estudo para facer luz, claridade e xustiza sobre aquel feito. Agora está a faltar aquela forza,
capacidade de loita, entusiasmo, traballo e entrega que rebulía no ámbito xuvenil da cidade de Lugo. Hoxe en día, a
xuventude está chea e sobrada de cousas (cartos, coches, móbiles, botellóns...) e baleira de iniciativas, entrega,
gratuidade. Morreu o rico voluntariado, tan abondoso daquela. Matárono os cartos camuflados nas gratificacións,
subvencións, primas. A xuventude actual está diminuída, en declive. Non sabe (ou xa non pode) compartir o que ten.
O abafante consumo e a insultante globalización do mercado libre non acaba de encher as ansias e devezos de
felicidade do ser humano. Amigo Víctor, ti que xa estás xunto ao Autor da Vida, bótanos unha man! Fainos falla un
espírito distinto para se decatar da situación actual e un corazón doído pola humanidade ferida con gañas de mudar as
cousas para mellorar a situación do rural que se está a baleirar de todo.
Grazas, Víctor, por me refrescar a memoria e facerme revivir aqueles fermosos e felices anos no que todo o
soñado, desexado e querido... se tornaba real. Seguimos contando contigo!
Grazas, Afonso, por me regalar outra agradable oportunidade de poder compartir algo da miña sinxela vida coa
riqueza e fartura da túa/vosa. Creo que Víctor segue presente e activo!

Xesús Mato

Creación de Xabier Varela
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IN MEMORIAM VÍCTOR
A mediados dos anos setenta cheguei a Lugo coa miña maleta cargada de ilusións e o mesmo tempo de morriña e soidade,
o meu destino era o Colexio Menor Eijo Garay onde aqueles sentimentos deixaron paso pouco a pouco a outros derivados
das novas amizades. Alí foi onde coñecín a Víctor, un rapaz da miña idade e que coincidía comigo en carácter e en
afeccións. Eran uns anos de moita inquedanza cultural e asemade de moito movemento político polo final do réxime.
Pronto nos fixemos os típicos amigos inseparables que acudiamos tanto aos concertos de música clásica do Círculo
das Artes coma aos mitins políticos das primeiras eleccións democráticas ou a tomar uns viños pola rúa da Cruz, eso sí,
moi ben uniformados.
As nosas inquedanzas culturais leváronnos a organizar cine forums, onde se proxectaban filmes e logo se tiña un
coloquio sobre a película. A nosa afección era tal polo cine que chegamos a facer un curso de cine en Huelva. Moito do
noso tempo de lecer no Colexio Menor transcorría no laboratorio de fotografía revelando e experimentando coas fotos que
nós mesmos tirabamos.
Noutros momentos, coa tenda de campaña e a
mochila ao lombo, empezando no Cebreiro e rematando
en Santiago, fixemos o camiño por etapas para recoller
toda a información posible, plasmala nun traballo e
divertirnos o que puidemos (que non foi pouco).
Aínda podería traer á miña memoria moitas outras
actividades e outras anécdotas nas que participamos pero
quedarán entre nós.
O paso do tempo fixo que
por causa dos estudos nos foramos
separando e a distancia fora
enfriando, que non esquecendo,
eses anos das nosas vidas que nos
tocou compartir dun xeito intenso
e proveitoso.
Agora coa imposibilidade de
recuperar aqueles tempos, quero
que saibas, Víctor, que esteas
onde esteas, e a pesares de pasar
máis de trinta anos, segues a
formar parte da miña vida porque
eses anos compartidos non hai
quen os borre.
Dende a memoria, unha forte
aperta do teu amigo.

Alfonso Fernández
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UNHA PROCESIÓN DE MOCHILAS TAMBALEANTES SEGUINDO A VITO
Amencía e o día era fresco, unha mañá desas craras de primavera nas que espertas coa sensación de durmir ben

pero poucas horas. A música irrompeu nos altofalantes, de súpeto, sobresaltándome, como todos os días
daquel curso... e dos anteriores. Media volta e quería volver durmir, cando unha man zarandeou o meu colchón
tirando das mantas, a voz grave de Vito soou ao lonxe da miña semiinconsciencia, retumbando no cerebro...
era sábado e quería seguir durmindo. Espertei totalmente cando me dixo que había que ir rápido a recoller as
mochilas e as tendas de campaña. Eu sabía que os primeiros en chegar sempre recibían as mellores e as máis
cómodas, así que facendo tripas, corazón e demais de non sei onde, saltei dun brinco e nun periquete estaba
nas escaleiras acompañado do meu amigo para recoller os útiles de acampada. Vito era así, impetuoso, cunha
tremenda forza de vontade e persuasivo para convencerme de que era conveniente levantarse a recoller os
apeiros e avituallamento. Ben provistos de pertrechos «escudillómetro», tenda e demais, fomos almorzar aquel
rico chocolate augado que faría funcionar que dá xenio o ril e o intestino durante a camiñada de «a marcha»
nos momentos máis inesperados... claro que naqueles camiños do Señor, dispuñamos de amplísimos espazos
tras os «balados» das «corredoiras», con fermosas paisaxes para contemplar mentres o chocolate empuxaba o
peixe da cea anterior.
Saímos do colexio cargando comida para dous días, apeiros e utensilios de cociña —con cociña
incluida— e diante daqueles fardos enormes divisábasenos a duras penas medios ocultos polo vulto do petate
que cargabamos cada un. De toda a cuadrilla só un parecía destacar firme e decidido... era Vito, a súa equipaxe
—a máis pesada de todos— movíase con grácil soltura ao ritmo dos seus pasos, nós —o resto— pareciamos
borrachuzos tambaleantes «escondidos» baixo os petates. Creo que alguén me comentou nalgunha ocasión que
vernos partir era como ver unha procesión de mochilas tambaleantes seguindo a Vito.
Camiñamos pouco máis de dous quilómetros ata a saída de Lugo e decidiuse ir a «dedo» ata Melide.
Tiñamos que facer as fotos da ponte de Furelos, a igrexa e algunhas máis para ilustrar un delicioso traballo que
empezara Vito, versaba sobre o Camiño de Santiago ao seu paso por Galicia. Así que nos separamos en grupos
de dúas persoas e empezamos o auto stop. Ao longo da mañá todos chegamos a Melide.
O día limpo e levemente cálido ofrecía moitas posibilidades de traballo. Así que empezamos a localizar o
vello camiño de Santiago e a famosa ponte de Furelos, diso encargáronse Vito e Alfonso. Xa próximo o
mediodía e cando o rato empezaba a facer madeixa nos bandullos de todos nós, decidimos que sería
conveniente buscar un lugar para acampar e montar as tendas, así que remontamos o curso do río e topámonos
cun fermoso lugar moi preto da ponte que, por aquel entón, estaba a prestar servizo na estrada de Lugo a
Santiago. Montamos as tendas e preparamos os nosos «comistrajos» (no que eramos expertos, de aquí, quizáis,
a nosa afección á cociña, porque a estas temperás idades seméntanse as futuras habilidades. E dito sexa de
paso, non entendo por qué nunca os meus amiguetes queren que sexa eu o cociñeiro). Non recordo o menú,
pero seguro que todo desapareceu nun airiño. Non se sabe moi ben cómo, pero dase por suposto que parte iría
ás pequenas barrigas «protestantes» e outra parte ao caudal do río mentres se fregaba o perolamen habido e por
haber.
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A tarde, ademais de servir para probar a comodidade das tendas con algunha sesta, tamén se aproveitou
para tomar contacto coas persoas do pobo que nos puidesen asesorar e informar con datos do Camiño de
Santiago. Subimos a Melide e buscamos ao párroco da vila. Despois de preguntar e visitar algúns lugares,
demos con el. Este home, de agradable aspecto e mellor humor, interesouse por nós, a comodidade da nosa
permanencia e o aloxamento; informámolo dos nosos sistemas de acampadas e ofreceunos montar as tendas
nunha horta-xardín preto da igrexa, o cal se lle agradeceu, pero preferimos seguir á beira do río.
O párroco amosounos a igrexa e explicounos as características máis importantes da súa arquitectura; a
continuación, permitiunos ver o museo e facer algunhas fotos das antiguidades que alí se conservaban. Eu
era o fotógrafo da expedición, así que tomei a «Foca» —curioso aparello— de obxectivo extensible e
dispúxenme a tomar unha instantánea dos restos do antigo enreixado que rodeou a igrexa. Dado que a luz era
escasa, decidín facer unha toma con tempo de exposición longo, para o que puxen xeonllo en terra, cal
militar de fusileros e encadrei a través do visor aquel enreixado. Cando estaba a piques de disparar, Vito
chámame:
—Dieguéz, Diéguez...
—Shhhh… un momento, agora non podo.
Vito esperou pacientemente —esta era unha das súas grandes cualidades—, permanecín inmóbil durante
eses dous escasos segundos que tardou en abrirse e pecharse o obturador da cámara, entón levanteime e Vito
achégase a min cun sorriso e estendendo a man cara á cámara, sacou o protector que cubría o obxectivo
dicíndome:
—Así adoitan saír mellor...
O silencio e as miradas entre nós foron de só un segundo e a gran gargallada estalou cando o cura me
mirou ao meu e non puiden conterme ao miralo. ¡En fin! os «profesionais do obxectivo» tamén nos
despistamos.
Terminamos a sesión fotográfico-informativa e adicámonos a coñecer un pouco o pobo e as súas
tabernas, lugares moi apreciados por nós naqueles tempos. Xa entrada a noite, saímos de Melide e —do
mesmo xeito que os mouchos que se van cada un á súa oliveira— nós fomos ás tendas a durmir.
Esa noite, Vito contoume as primeiras impresións sobre a idea de facer unha asociación cultural en
Guitiriz, comentábame que tiña un bo «puntal» para preparar todo o concernente ao aspecto legal e de
rexistro —o que nós considerabamos máis difícil—, falábame dun tal Alfonso, un cura novo que estaba en
Guitiriz e ao que coñecín máis tarde. Dicíame que esa parte estaba a cargo deste Alfonso, xa que el coñecía
ben estes mecanismos. Mentres falaba, á luz do campingas, os seus ollos brillaban e transmitíame esa
espléndida sensación de forza e decisión que o caracterizaba. Expúñame as ideas, os proxectos de facer
concursos e preguntábame se se podería facer algo de cine. Tiña en mente filmar algo, facer un pequeno
documental explicando un pouco a actividade que debía xurdir en Guitiriz a través desa asociación, quería
ensinar as técnicas de fotografía, de imaxe e facer talleres de contos, de redacción, de pintura, de música, etc.
Aproximar aos nenos e adultos o concepto da beleza da arte, tanto en canto fose posible dadas as limitacións
económicas que existían. Buscábanse solucións a este problema durante a charla, facer rifas, facer lotería en
Nadal... e calquera outra cousa que reportase ingresos na incipiente asociación. Estiven ao escoitar e
compartindo os seus proxectos ata altas horas da madrugada, en que o esgotamento terminou sumíndonos
nos brazos de Morfeo.
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O día, cando estás de acampada, é o primeiro en espertarche se non aparece algún «can» a husmear
buscando algo de «ñam ñam». Estirarse dentro do saco é unha proeza que adoita terminar con algún buraco
no fondo polo que adoitan asomarse os dátiles dun dos pés, así que coa experiencia, procuramos non facelo
con excesiva frecuencia, no entanto considerei que era unha forma de ventilar e cando me din conta
conseguira a tan famosa xanela que me permitiría ambientar e perfumar o interior da tenda co consecuente
pracer e algarabía do resto do persoal, que saíu de estampida a tomar un pouco de aire fresco á beira do río.
As ablucións —copiosas e abundantes, como case sempre— de todos nós, permitiron que os índices
limpasen as legañas e os pavillóns auriculares brillasen un pouco máis que de costume ao quedar levemente
humedecidos polas cristalinas e súper frescas augas do Furelos. Por iso decidiuse dar entrada a parte dos
víveres e sentámonos en círculo para ir pasando a barra de salchichón de man en man, dentada vai e dentada
vén ata que se deu boa conta do mesmo, idéntico camiño levou o chorizón, as barras de pan e mesmo o bote
de leite condensada. Xa coas barrigas cheas e sendo domingo, decidimos ir dar unha volta polo pobo e ver a
feira e mercado, así transcorreu a mañá. Non recordo a comida dese día, pero sei que pola tarde
emprendemos o retorno ao colexio, como sempre en auto stop, escondidos baixo os petates e mochilas,
menos tambaleantes que na saída, xa que os víveres estaban a bon recaudo nas barrigas e non sobre as
costelas.
Xa no colexio, Vito, Chita, Alfonso (Fernández, do colexio), e demais puxeron orde nas notas tomadas e
eu revelei as fotos para ir engadindo ao traballo sobre o Camiño de Santiago.
José Antonio Diéguez

No 1977
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Creación de Xabier Varela
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PRA UN AMIGO
Deixoume xeado e triste a nova do prematuro falecemento de Victoriano, amigo eterno dende que nos coñecéramos
cursando Bacherelato en Lugo, os dous internos no Colexio Menor Eijo Garay.
Xa fora do colexio, víamonos algunha vez cando aínda non existía a autovía, o que facía imprescindible o paso por
diante da súa moblería camiño da costa, e tomábamos un café nun bar próximo, pero as vicisitudes da vida e a miña
ausencia de Galiza durante varios anos (fun a vivir a Cantabria) fixeron que perdéramos o contacto.
Volven á miña memoria imaxes esquecidas daqueles tempos. O percorrido diario, aínda en pantalóns curtos, dende
o colexio ata o instituto nas frías mañás do inverno. Os paseos en bicicletas alquiladas a peso a hora en Platero de
Recatelo e a exploración coa lóxica curiosidade infantil das zonas baixas de Lugo, antes pura natureza virxe e agora
ocupadas por rúas e edificios.
Xuntos chegamos á adolescencia e durante varios anos convertímonos en inseparables. Lembro que acometimos o
proxecto dun traballo sobre o Camiño de Santiago en Galiza, laboura á que xunto con Campos e Alfonso adicamos case
todos os fins de semana dun ano a percorrer por etapas e coas mochilas ao lombo a distancia que separa Pedrafita de
Santiago, unhas veces camiñando baixo a choiva e outras facendo auto-stop. Tomábamos notas e facíamos fotos en
branco e negro de todo o que víamos relacionado co tema, que despóis revelábamos nós mesmos no precario
laboratorio fotográfico que había nos sótanos do colexio.
O que mais disfrutábamos era a acampada en cada etapa. Montábamos a nosa tenda de campaña e ceábamos unhas
latas de conserva quentadas nun camping-gas. Logo adicábamos o tempo libre a curiosear os arredores do pobo (tamén
a discoteca ou pubs, si os houbera no lugar). Con todos os datos e imaxes recopilados, elaboramos un groso volume que
presentamos ó concurso. Supoño que foi a nosa ilusión e dedicación o que fixo que gañáramos o Premio Nacional.
De Victoriano sempre nos quedará o seu fino sentido do humor e a súa gran honradez e humanidade. O seu
recordo estará para sempre nos corazóns dos que tivemos a fortuna de coñecelo. Hasta sempre, compañeiro e amigo.

Jesús Rodríguez Rodríguez («Chita»)
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V. O OFICIO
UNHA PUNTA NA CHANCLETA
Érase unha vez unha familia de carpinteiros que cansos de facer carros de vacas, portas, fiestras e pasamáns de
escaleiras dicidiron montar un pequeno negocio de mobles na vila de Guitiriz. Ó principio, houbo que vender as fincas
para ter algo co que comezar, e deste xeito abríronse as portas dunha pequena carpintería que seguiu a facer portas e
fiestras, pero pouco a pouco foi subindo de categoría e chegou ata a facer dormitorios, mesas, aparadores e todo tipo de
mobles. Eran aqueles tempos nos que os patróns traballaban o mesmo ou máis que os obreiros e compartían con eles os
viños de final da xornada, as matanzas dos cochos, as vodas e os enterros. E empezaron a chegar os fillos, e con eles as
preocupacións e as alegrías. Había que darlles algo que facer a esa recua de mocosos, dez nin máis nin menos, un detrás
doutro, como as letras do abecedario. Eses rapaces criáronse no medio dos tablóns de castaño e das virutas, aprenderon
a andar ao son dos martelos que cravaban puntas e memorizaron o vocabulario dos carpinteiros ao mesmo tempo que os
ríos de España. As lesnas, trenchas, berbiquís, botadores, cepillos, gubias e serras, eran máis fáciles de meter entre os
miolos que a lista dos reis godos. Co tempo foron aprendendo a cravar puntas, a poñer tiradores, a montar
dormitorios… Formaban un lote de repartidores bastante peculiar. Ao principio, como non había camión, facían o
reparto con un carriño de cor gris, conducido con dilixencia polos máis vellos Victoriano e Manuel Anxo. Os máis
pequenos, se quedaba espacio, subíanse enriba coa esperanza de que houbera que levar algún colchón a A Casilla,
adonde as veces chegaban ata catro dilixentes operarios sabedores de que a señora Maruja, á que tanto lle gustaban os
pequenos, lles daba un xelado. Tamén botaban a sortes quen había de levar aquela lámpada a dona Sara a da farmacia,
que sempre os agasallaba con un bombón de proporcións e sabor estratosféricos ou un tebeo, que pasaba de man en
man ata acabar esfollacado de todo.
Pero os días verdadeiramente memorables eran os da limpeza do taller, cando os dez rapaces, organizados coma un
exército de formigas, sacaban montóns incalculables de serrín e viruta e organizaban os recortes de madeira dun xeito
tan perfecto que cando volvían os obreiros ao día seguinte, non eran capaces de atopar nada. Ao mando do exército de
formigas estaba sempre Victoriano, coñecedor coma ninguén dos recortes de madeira que aínda eran aproveitables.
O premio para tan polvoenta actividade solía ser unha Coca-Cola ou unha Fanta de litro —sempre era un dilema
decidirse por unha ou outra—, que repartían entre todos coma si se tratase dun cofre de moedas de ouro. Despois de
tanto traballo e cheos de serrín ata as orellas, saían a correr cara ós Sete Muiños, onde facían un lavado colectivo
compartindo unha pastilla de xabón da Toxa.
O rapaz máis vello de José, Victoriano, chegou a coverterse nun experto en amañar as «desfeitas» que facían os
máis pequenos: poñía dereitos os tiradores tortos, dáballes a volta ás traseiras que cravaban do revés, e ata inventou
unha fórmula máxica que tapaba as raias que aparecían misteriosamente nos mobles, o «cuspe de galiña».
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Toda aquela recua de rapaces medrou pedíndolle caixiñas de bisagras ao señor Xoán, vendo ensimismados como
Enrique afiaba coa súa trencha os lápices para levar á escola. Era aquél un afiado perfecto, insuperable, que se convertía
na admiración dos demais rapaces da escola, que intentaban imitar sin éxito cos seus afialápices. Tamén aprenderon a
respetar as sestas dos obreiros enriba dos seus bancos de carpinteiro, a que non se tocaban as ferramentas de cada un
deles e a que todos os que traballaban para a familia, nunca chegarían a adquirir a categoría de «mis empleados», senon
que chegarían á xubilación permanecendo na triste categoría de «os nosos rapaces». Nin que dicir ten que todos
gañaron a pulso ese merecido título, por ser capaces de aturar a esa recua durante tantos anos, e por ser os primeiros en
arrimar o ombreiro para as duras e as maduras.
Todos os anos, cando chegaba o verán, coma se dun ritual se tratase, mercábanse en Tolda uns cantos pares de
chancletas, que os nenos non sacaban dos pes ata que empezaba a chover alá polo mes de setembro, e como andaban a
diario enredando no taller, sempre había algún que cravaba algunha punta na planta do pe. Era entonces cando os
doctores Virgós e Quintela, ou para o caso valía o mesmo don Pedro, o practicante, frotaba as máns ao ver aparecer ós
rapaces de Felpeto que, coma se acabasen de recibir un castigo, saían pola porta cos cuíños dooridos despois da
inxección antitetánica.
O tempo pasou axiña e todos aqueles rapaces xa peitean canas, xa non poñen tiradores, nin reparten colchóns e nen
sequera levan chancletas, pero seguen a ter puntas cravadas. Dende o 5 de marzo do 2008 teñen unha que manca moito
e andan a buscar unha antitetánica que lles cure a ferida. Xa probaron a fórmula do «cuspe de galiña», pero creo que o
seu inventor, Vito, esqueceuse de dicirlles que é totalmente inútil para facer desparecer as raias da alma.

Loli, Fina, Paz e Elena

A carpintería vella de Felpeto
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MUDANZAS DA VIDA
Estou sentada na miña cociña. Non sei por qué neste lugar o teu recordo
é máis vívido, quizáis porque son os primeiros mobles que colocache na
miña casa. En realidade, non te recordo. Véxote en cada habitación, en
cada moble onde eu coloquei as cousas que me importan, os libros, as
fotos… Véxote nese enorme armario da miña habitación que os dous
observamos sorrindo, sentados ao borde da cama, cando acabaches de
colocalo. Véxote na mesa da habitación de Pablo, que non entraba nin
con vaselina —como ti dicías— e por fin Miguel e ti conseguistes que o
fixese. Porque cando empezabas unha cousa, non podía quedar a
medias. É curioso. Agora xa non choro, ou choro menos. Cando te vexo,
sorrío, porque a ti tamén te vexo sorrindo ou morto de risa como nas
miñas mudanzas, co camión hasta os topes no que ti realizabas un
enorme puzzle para que todo encaixase e entrase, aínda que a bombona
sempre acababa colgando por fóra en precario equilibrio. Véxote
descargando o camión, primeiro o sofá que deixábamos na beirarrúa
para descansar de cando en vez. Así un día de extenuante traballo
convertíase nunha xolda. Véxote voar pola estrada o día que Elena tivo
o accidente con aquel 127 verde que en Calvos de Randín os
contrabandistas confundían co da garda civil, co consecuente susto. Ou
voando a Lugo o día que Óscar tivo aquelas convulsións, con Pili fóra
de si, e eu co pequeno espidiño atrás, rogando para que non fose nada,
mentres ti, impertérrito, controlando en cada momento o coche,
conseguías chegar á residencia máis rápido que unha ambulancia.
Véxote na porta de urxencias, logo de saber que Óscar estaba ben,
fumando un cigarro, os dous mortos de risa ante o meu estrafalario
aspecto coa miña camiseta de durmir que non me dera tempo de
Debuxo de Pablo

cambiar.

E sígote vendo en tantas ocasións. De pequeno cos teus pantalóns curtos e a túa camisa, cos teus ollos verde grisáceo
—que nós envexabamos; eras o único que tiña eses preciosos ollos— brillando porque algo bulía na túa cabeza. Véxonos
aos dous no coche de línea (dáquela non lles chamaban autobuses) da Empresa Ribadeo camiño de Vilaronte, con aquel
revisor malencarado ao que lle puxemos de alcume o Napias, e logo en Mondoñedo, mentres esperabamos o enlace que nos
levase a Vilaronte, único momento no que estabamos completamente sos, gozando dunha liberdade que poucas veces
tiñamos. E de adolescentes en Lugo, no Agarimo, aquel bar decorado con inquietantes esculturas, onde nos reuniamos a
cambiar impresións e inquietudes con outros como nós. E facendo de león ou de muiñeiro naquelas primeiras obras de
teatro de Xermolos, nas que participábamos casi toda a familia. Véxote en tantos sitios, en tantas situacións, e sempre que te
vexo estás co sorriso e a túa tranquilidade. Por iso no quero chorar. Sei que a ti non che gustaría.

Fina
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CARPINTEIROS
A transcendencia que os oficios tradicionais teñen na transformación da madeira
desde tempos inmemoriais, sempre foi de moita importancia e transcendencia
para o desenvolvemento dos pobos, que souberon aproveitar e pór en valor a
riqueza forestal das nosas fragas, valéndose destes oficios artesáns e
tradicionais, como son os de: Fragueiro, encargado de deitar e torar a madeira
no monte. Os serranchíns, que con serras de aire e portuguesas nos comezos
aserraban: táboas e vigas. Os carpinteiros de armar que montan as armaduras
dos tellados, teitos e pisos das casas. Os carpinteiros de carros e arados; que
realizaban este traballo a base de tornos de madeira, xa que os únicos cravos
que se usaban, eran os das proteccións de ferro das rellas e rodas. Os
carpinteiros especialistas en muíños, que facían, todos os traballos precisos en
madeira para que o muíño moera. O carpinteiro de taller que fai tallos, cadeiras,
portas, xanelas, e toda clase de útiles domésticos e de labranza. O ebanista,
especialista en moblería e adornos de talla. Os entalladores ou talladores, que
fan retablos, baldaquinos, coros e imaxinería. O torneiro que fai cuncas,
blaustres, gaitas, frautas, máis todo tipo de adornos cilíndricos. Carpinteiros de
ribeira, constructores de todo tipo de embarcacións mariñeiras, feitas en
madeira. O baldeiro, que fai tinas, sellas, ou sexa: todo tipo de recipientes para
líquidos. O toneleiro, que fai toneles, pipos, tinallas e cubas. O zoqueiro, que fai
as zocas, madreñas, chinelas e paus, para os zocos. Os peneireiros que fan
peneiras, cribos, pandeiretas e pandeiros. Os cesteiros, que fan cestos e cestas,
con vergas de carballo e baras de vimbio, etc...
Todos estes artesáns que utilizando a madeira como materia prima,
desenvolveron a súa arte e bon facer, conseguindo realizar, verdadeiras obras de
arte, das que temos infinidade de mostras, espalladas ó longo das nosas aldeas e
pobos; nas suas igrexas, mosteiros, pazos, lugares, casas, alpendres, pobos
mariñeiros, peiraos, adegas, e currunchos do noso pais; froito desa irmandade,
entre o home e a madeira, surxen estas obras de arte, que elevan a estes artesáns,
á categoría de artistas.
Cos meus desexos de que estes oficios, non desaparezan nunca, todos os
meus empurros.

Xosé Val Díaz
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CARTA AO PAI
Lembrando o carpinteiro
Daquela era o pai novo. Cepillaba
con moito empeño e esmero na súa táboa.
Caían as virutas no chan,
coma folerpas
aladas,
sen sentirse,
amoreando fronzas levísimas de tempo.
O neno mira aleuto
mira aínda—
as amorosas labras do labor da carpenta
e quere carpentar,
manexar a garlopa co tempero acaído,
e o repasar lixeiro co cepillo,
e apreixar a manceira con tino, o pulso firme,
e ver caer as labras,
brancas,
coma pombiñas.

O pai cantaruxaba feliz seguindo a veta
dos nós, a freba limpa traballadiña a pelo
lucindo a mellor cara da madeira.
E acariñaba a táboa pasándolle a man lenta
contra as repeladuras.
Despois paraba un pouco de dar cepillo, e erguíase,
e ollaba o neno en calma
cun sorriso.
Xesús Rábade Paredes
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AS CUÑAS DO BIEITO
O Bieito é un veciño meu que, aló polos anos cincuenta, aprendía o oficio de carpinteiro. Aínda tiña poucas ferramentas,
só as precisas: garlopa, cepillo, compás de madeira e algún que outro aparello. Os seus conveciños dicían que o rapaz
prometía, e non se trabucaban, pois co tempo chegou a ser un carpinteiro de sona. A súa casa e a de meus pais estaban tan
xuntas que a parede medianeira era a mesma. Tiña un obradoiro pequeno que en realidade só era una alpendre de xestas
cun banco de carpinteiro e o cesto das ferramentas. O Bieito era o meu mellor amigo. Un día chamoume para axudarlle,
eu só tiña que darlle á moa para afiar algunha ferramenta, xa que tiña que facer cuñas para o día da tasca na casa dos seus
pais. ¿Cuñas?, non entendín nada, pero tampouco preguntei. No banco tiña unha táboa de castiñeiro, e partiuna en listóns
de dous centímetros de ancho. Afiounas por un extremo, e cortounas de oito centímetros de longo, así ata trinta... Agora
xa sabía eu o que era unha cuña. Esas foron as primeiras leccións que recibín de carpintería, e xa non me esquecín nunca
delas. Logo tamén souben que as cuñas eran para asegurar as tascas no banco.
A partir de entón, esa foi a miña paixón por todo aquilo que soase a madeira. Fixen moitas cousas, tan só coa miña
navalla de cachas de teixo, fixen carros, arados, engazos e moitos chifres de ameneiro, cando chegaba a primavera.
Hoxe busco as táboas vellas entre os refugallos que tira a xente para facer o meu arte cheo de lembranzas e agarimo,
nelas trato de pór todo o que penso e todo aquilo que quero lembrar. Táboas vellas, que coma dixo a dama da poesía
galega, Marica Campo, «cargadas de tempo e fume», ou tamén coma o poeta de A Ponte de Outeiro, Xosé Otero Canto,
«espallando cultura na cerna das táboas».
Hoxe, en fin, despois de moitos anos, os carpinteiros, os escultores de cerna viva, e todos aqueles que empregan a
madeira para levar a cabo a súa tarefa na vida, teñen en min un amigo e un fan, xa que coma eles sigo namorado, e
seguirei das árbores e do que elas nos dan: a madeira.

Anxo Lamas
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O PRIMEIRO OFICIO DO MUNDO
En memoria de Vito López Felpeto, que aínda tiña moito que carpentar

Falamos de Idade da Pedra, e dividímola en Paleolítico e Neolítico, pero en realidade foi a Idade da Madeira,
que empezou antes e aínda dura. A primeira ferramenta que houbo foi o pau, a estaca que servía pra
desenterrar raíces comestibles ou pra matar un animal. A primeira casa que houbo foi a cova natural, pero a
primeira casa artificial foi tamén de madeira: a pedra veu moito despois. E o primeiro oficio foi, xaora, o da
carpenta. O que fixo o primeiro utensilio de pedra fíxoo probablemente porque lle conviña algo cortante pra
traballar a madeira.
Mais a madeira deixa pouco rastro. Milleiros e milleiros de cacharros e fragmentos cerámicos ateigan os
museos prehistóricos. O que non vemos nunca son cestos neolíticos, nin lanzas de freixo coas puntas
endurecidas ó lume, nin arcos de teixo, nin frisgas de salgueiro, nin nasas de vimbio, nin caixas pra levar a
esca ou os remedios, nin mazas de calquera madeira gornecidas de lascas pra cascar a cabeza do inimigo.
Quedan as lascas soltas, pero non os seus mangos. Coma se neses trillos casteláns que venden os anticuarios
podrecera a madeira e quedasen só os dentes nun montonciño incomprensible.
Pero nós ben sabemos. Sabemos que os oficios da madeira son os máis antigos, e tamén quizabes os
máis nobres e os máis imprescindibles. Traballamos con materia orgánica, cousa perecedoira coma nós:
metido na terra, un anaco de abedueira pode durar catro ou cinco anos, un toro de cerna de carballo ó mellor
cincuenta, ou que sexan cen, ou mil en casos extraordinarios. Os bifaces de pedra de hai cen mil anos
parecen feitos do inverno pasado. Pero a madeira ten algo especial: podrece na terra coma nós.
Pero quizais non haxa cousa máis fermosa: é viva e ole ben. Un carpenteiro cunha trencha e un macico
abrindo unha caixa pra ensamblar. Un cesteiro preparando as talas, fendendo as varas escocidas que fumean
nas mans. Un zoqueiro coa allegre baleirando unha zoca. Tócaslle á madeira e sentes que latexa, que che
agarima os dedos. Algunhas destas cousas xa non se usan nestas partes do mundo, tan soberbias de plástico.
Ou son tan só ocupación recreativa, por tocarlle á madeira. Pero aínda queda o carpenteiro. O que fai os bos
mobles que se adaptan ó sitio. O que canga unha casa pra lousar como é debido. O que fai as boas portas e as
boas fiestras, o que pon o sollado, o que quere un escano que chame algo a atención, e entón, pacientemente,
vai labrando rosáceas no nobre castiñeiro, en sitios escollidos.
Darío Xohán Cabana

45

VITO LÓPEZ-FELPETO

Creación de Xabier Quijada

O creador Xabier Quijada, amigo de Vito e compañeiro nos Festivais de Pardiñas, reflicte nesta obra, como vivía
Vito este acontecemento, erguendo ao lombo, no centro desta representación plástica, ao seu fillo Óscar, para que
puidese disfrutar e enchouparse da música que estaba a facerse no palco, sen perder as raíces... Unha das teimas
do noso amigo: harmonizar tradición e modernidade, o futuro creativo dos seus fillos e as raíces dos devanceiros.
Sentimos co pintor, a fervenza de emocións do Festival, todo o movemento da vida que alí está a medrar
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O 7 de febreiro, fun convidado á recepción de Margarita Ledo Andión na Academia Galega, ligada a Xermolos polas
súas colaboracións literarias nas nosas edicións, e pola súa participación nos Festivais de Pardiñas e nos Encontros
da Terra Chá. No seu fermoso discurso fixo unha referencia cargada de emoción ao traballo dun carpinteiro de
ribeira. Impactoume a lectura que facía daquel feito. E xa no remate do acto, falamos, e deunos permiso para adxuntar
esta recreación tan densa, nesta publicación. Unha conversa que despois alonguei cos outros dous escritores
chairegos, que participan nesta homenaxe: Darío Xohán Cabana e Xesús Rábade Paredes. Foi unha hora na que
vibramos coa enerxía desta arte, a través da emoción da palabra.
Alfonso Blanco Torrado

DO BUCLE E DA FENDA
(…) Nesta vontade de asumir nos nosos actos prácticos, na fala, aos outros, iso que tanto nos recomenda Alain Badiou
no devandito O século, vou referir o exemplo do costrutor de barcas do porto de Ajaccio que un neno de trece anos
observaba ben de mañanciña. Un día —cóntanos o Desanti rapaz—, vexo madeira polo chan; miro táboas, achas longas
e fracas, tacos, ollo para as diferentes pezas esparexidas por acó e por aló. E miro diante, estantío, o construtor de
lanchas. Pregúntolle se vai facer unha gamela con esa madeira. Tórnase de súpeto e espeta: Cal madeira?, para
deseguido dicir: Ti ves táboas, eu vexo outra cousa. Vexo os mariñeiros que me fixeron a encarga desta barca. Son sete,
sete remeiros e o home do leme, o patrón. Teño que saber cómo facer... E así continuou coa leria de que tamén miraba
os castiñeiros, que tampouco son iguais nin é o mesmo a madeira que serve para a trabe dunha casa que a que vale para
facer a lancha. E non falemos da sorte, rosmaba en corso, facendo os cornos cos dedos da man. Imaxina —insistía—
que vergoña para min e para os meus se, unha noite de mar brava, estes mariñeiros afogan porque eu non dei sabido
escoller, hai tempo, o bo castiñeiro nin acertei co xeito de dispor as pezas da madeira.
Abofé que quen teña mirado o documental El hombre y el carro de Antonio Román, con don Xaquín Lourenzo
como relator-guionista, pode perfectamente transferir cara a esta obra un proceso idéntico ao do corso, que aúne o
coñecemento dos materiais co feitío do carro en vencello co seu sentido práctico e simbólico, a verdadeira personaxe do
filme. Tamén aquí o primeiro é escoller a mellor árbore.
Para alén de explicar o valor da xinea e os valores máis abstractos —a vergoña— dunha determinada cultura de
grupo, por que lembra Desanti, nesa súa derradeira conferencia, ao facedor de lanchas? Por unha frase que adoito lle
escoitou repetir: atópome no medio. No medio de que? No medio dos devanceiros e dos e das que aínda han vir. O
invisíbel, velaí —apréndeme Jean-Toussaint Desanti—, nese movemento aquén e alén.
Asumir aos outros polos nosos actos, polo modo no que os nosos acenos os designan, ao enxergar hoxe este
cruzamento necesario entre o pasado e o día de mañá, estar no medio e medio de xeracións sucesivas e diferentes —
homes e algunhas mulleres que se coaban polos intersticios—, de xeracións que nos foron levando cara a unha
mudanza no pensamento e cara un programa, un acto, que un golpe militar e fascista tronzou, e atinar en como recoller
o invisíbel no lugar da súa significación, para ir do explícito —o visible— ao implícito, ao que hoxe ten senso, foi un
desexo do que tiven que termar por entre momentos fortes de abatemento que me aconsellaban cambiar de motivo,
esquecer os ocos, enmascarar as fendas. Sen máis.
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Pero ao mesmo tempo prendinme nese movemento entre procedencia e punto de chegada que a niveis fácticos
recoñezo axiña en todo o que fago. E é nas dúbidas do carpinteiro corso onde sinto os meus medos a respecto do
texto ou da lancha: ver cal castiñeiro, ter man, ter oficio para facer nas pezas e, sobre todo, ter acerto en engarzalas e
en poñelas a cumprir unha función cabal.
Tampouco querería, sabédelo ben, que a lancha comezase a se afundir e canda ela envergoñar os meus, neste
caso as persoas que na Academia considerastes que é de interese manter ligames entre os que, de partida, non temos
por que ter máis en común que a produción dun espazo para vermos xuntos, un espazo de nós (…).

Margarita Ledo Andión
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OUTRAS OLLADAS
Vito sempre arrimaba o ombro a calquera actividade que axudase a mellorar o mundo. Por iso, a súa imaxinación e
esforzo foi solicitado, para estructurar e conservar, o que se considera o puzzle máis grande do mundo, que foi
construido no 2006, no Centro Social de Fingoi, en Lugo, con máis de dezaoito mil pezas, por grupos de persoas
voluntarias, entre dez e vinte, moitos martes… Era o máis grande do mundo, dos que estaban á venda, promovido
pola Concellalía de Servicios Sociais. Ata acadar un retábulo de 1,56 por 3,21 metros. Traballaron durante meses, en
varios cuadrantes, colocando as pezas que contiñan sesenta caixas. Composto de tres partes: dúas de catro mil
cincocentas pezas e a central, formada por nove mil pezas. A autora desta iniciativa é Lucía González Gómez,
creadora de Begonte, que agradece a Vito a súa colaboración imprescindible:

O PUZZLE MÁIS GRANDE DO MUNDO

A ANUNCIACION E OS REIS MAGOS de 1,56 x 3,21
m. con pezas diminutas. Despois de estar nove meses para
montalo o peor estaba por chegar: como pegalo,
transportalo, enmarcalo etc. é máis, non me poño a facer o
novo de vinte catro mil pezas que saiu hai pouco porque
sen a súa colaboración e optimismo imponme máis que a
paciencia que se necesita para facelo, posto que, ata que o
ves colgado, pásase moita tensión, xa que podes estragar o
traballo e a ilusión de todos os que colaboraron durante
tantos meses. A súa COLABORACIÓN foi imprescindible
E ESTA CREO que é unha lección máis da que NUNCA
NOS DEBEMOS DE ARREPENTIR: DE COLABORAR
E FACER O BEN, aínda que EN OCASIÓNS NOS
QUEIMEMOS, pois no recordo quedará sempre o seu bo
facer para os demais. EN TAN POUCO TEMPO
FIXECHES MÁIS QUE OUTROS EN TODA UNHA
VIDA.

E

SON

AFORTUNADA

POR

TERTE

COÑECIDO. Grazas Víctor.

Lucía González Gómez
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Nesta homenaxe a Vito, sempre trascendemos a súa vida concreta por estes lares, noutros horizontes enxergados na
mesma lentura de xenerosidade e beleza, tamén no seu oficio de carpinteiro. Gustaba de facer pallozas, igrexas,
barcos…, a escala, recreando as súas afeccións. Inserimos este traballo celebrando aquelas embarcacións, que el
facía, en pequeno tamaño, sacando vida a calquera tocho de madeira, e dándolle un alento e emoción, lembrando a
súa querencia polo mar. Yago Rodríguez transmite a creación de Francisco Fra, un carpinteiro de ribeira, que coma
Vito sabe desentrañar as fibras deste material que se alonga nun universo farturento.
O artigo deita a vontade de estilo do escritor, de arrincar a beleza dun oficio, que labra a madeira coma un poeta
que libera a expresión das aristas que prexudican a comunicación lírica.
Hai outras constantes na andaina de Francisco Fra e Vito, que os dous pertencen a unha familia de carpinteiros,
que ficaron as súas raíces nesta cerna artesanal. Nun mar coñecido e querido por Vito, que pasou varios anos da súa
infancia na Mariña de Lugo, en Vilaronte de Foz.

A FERMOSURA DO PIÑEIRO E A CARPINTERÍA DE RIBEIRA
Teño un piñeiro prantado na beiramar de Cedeira,
prantouno unha man que eu quixen,
unha man doce e segreda.
Non teño máis que o piñeiro.
Pra min é todo na terra.
JUAN PÉREZ CREUS

O mar de San Ciprián semella agarimar a face dun home xoven aínda, mais curtido pola brétema e a madeira dos
carballos. A súa voz é morna, doce coma as follas que se achegan paseniño á ribeira das praias, alí onde as gaivotas
pousan os seus pensamentos. No voo do cormorán, seica adiviño o feitizo da saraiba e a chuvia, e se o paraíso existe
como din, nel haberán de descansar as mans dos carpinteiros.
Disque Francisco Fra Rico constitúe o derradeiro salaio dunha xeira de mestres carpinteiros que comezou con
Roque de Fra e cuxa liñaxe continuaría co fillo deste, Ramón de Fra Alfeirán, e ós poucos iríase espallando polo bo
facer do seu tataravó, Ramón Fra Díaz, do seu bisavó, Germán Fra Blanco, do seu avó, de nome Francisco Fra Cortiñas,
e mais con Germán e Francisco Fra Ponte, tío e pai respectivamente do mestre que estamos a falar. Aínda lembro ó seu
pai, coñecido por agarimar a madeira, responsable de terme labrado unha chalana bela onde as haxa.
Mesmo podería pensarse que a xenealoxía deste mozo ha de remitir necesariamente a un insigne berce de pintores
italianos, que deseñarían a bóveda celeste. Por iso din as xentes mariñeiras que cando as estrelas alumean, é porque
Francisco Fra Rico anda cavilando nunha nova embarcación, no recuncho da ría de San Ciprián, onda os álamos
brancos bican a area tras o paso das augas. Moitos outonos viron pasar as túas verbas e silencios, amigo, baixo o
resplandecer das laminarias contra o ocaso. As sombras dos antergos proxéctanse cara a luz do mencer nos teus ollos,
mentres a túa man sabia repica na madeira de sempre, percorrendo vieiros.
Agora, contra vento e marea, Francisco, Fran para os achegados, e mais o seu tío Germán Fra Ponte, personifican
unha existencia adicada a tecer non soamente un xeito de subsistencia inquebrantable ó longo dos séculos, senón tamén
unha das tradicións máis fermosas que están ó alcance duns cantos afortunados.
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Quixo o azar e mais o traballo que Francisco Fra non
esquecese a sabedoría do pai do padriño do seu tataravó, chamado
Roque de Fra, a quen xa se lle atribúe a folla de asento dunha
embarcación. Mais Francisco Fra semella conter na súa mirada un
saber inmenso, afundido tal vez na escuma dos cantís que se atopan
no mar verdecente de setembro, cando os mazaricos argallan na
area tenra na procura de alimento.
A amizade con este mestre —no pleno senso do termo—
deriva na descuberta dunha extensa cultura que non se limita á
carpintería, senón tamén ó coñecemento dun novo horizonte, unha
liña infinda que difumina a separación que puidese existir entre as
máis variadas vertentes do saber.
Nas conversas con Fran advertimos que a embarcación máis
grande de San Ciprián fora construída polo seu avó, e tiña corenta
metros de eslora, pois non en van tratábase dun barco de cabotaxe.
Logo haberían de facerse os clásicos veleiros, goletas e mesmo
pailebots, segundo fose a súa arboladura, pois o certo é que o barco
era exactamente o mesmo. Tamén había pailebots abalandrados,
quechemaríns, bergantíns e bergantíns goletas, pataches e
embarcacións menores de vela latina, como os traiñóns, adicados á
pesca de sardiña, así como traineras.
Ás veces —por non dicir en moitas ocasións— os mundos
académicos tenden a enquistarse e a esquecer que hai outras
realidades diferentes da súa. Fran mamou dende cativo a cultura
mariñeira, e é quen de transmitila cunha erudición e cunha
exquisirez inigualables.
Enterámonos das árbores empregadas para facer embarcacións,
de xeito que a época de corte coincide coa baixante de xaneiro,
malia que poida efectuarse mesmo en decembro ou febreiro. O
casqueiro de piñeiro empregábase frecuentemente para os remos, se
ben podíanse facer tamén de eucalipto, mais logo serían bastante
máis pesados. Temos a vantaxe de que a madeira de piñeiro é
flexible, co cal a sección máis resistente localízase no interior do
pau. É por iso que as táboas de dentro do piñeiro son de maior
calidade, mais a zona vermella da árbore non vira ben.
A terra tamén inflúe na obtención dunha madeira de calidade,
pois por veces os piñeiros posúen moitas bolsas de resina, polo que
Fran aconsella aproveitar as primeiras toradas destas árbores. Por
outra banda, atopamos os chamados piñeiros nortegos, expostos ó
vento do norte, polo que o seu centro está desprazado cara este
punto cardinal. Por outra banda, hai carballos que nacen nos muros,
de non tan bo resultado coma os criados nos prados.
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Malia os prexuízos existentes, o eucalipto non supón unha árbore inadecuada para a construción naval,
segundo confirma Francisco Fra, empregada ademais nas partes lonxitudinais das embarcacións. Enterrábase na
praia, xa que o salitre contribúe a conservar a madeira.
Mais non foron estas as únicas madeiras empregadas, senón que o castiñeiro utilizouse en embarcacións
menores e nos remates dos barcos, así como outras madeiras coma a nogueira ou o guaiacán foron utilizadas nas
poleas ou roldanas, e incluso as caixas dos cuadernais podíanse facer de fresno.
Comenta Francisco Fra o xeito de traballar coa madeira na carpintería de ribeira, de feito que ó carballo non
se lle poñen barrotes no medio, mentres que ó piñeiro si os precisa, ó tempo que este tipo de traballo non precisa
necesariamente madeira seca. En función das necesidades, vaise serrando.
Téñome interrogado en torno á necesidade de crear a partir da madeira, e non soamente coas palabras.
Francisco Fra Rico constrúe mundos autónomos coas súas mans e coas súas conversas. Darío Xohán Cabana, o
carpinteiro de Saor, tamén, agochado agora na noite senlleira de Romeán. Quizais estes homes estean dotados
dunha sensibilidade tan antiga que mesmo sexan capaces de transmitir a tristura pousada nas briznas de herba
das nosas fragas. E a voz de Francisco Fra escoitarase no bater dos remos nas nosas augas.

Iago Rodríguez
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No 1989
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VI. AS AFECCIÓNS

Vito tivo especiais querencias, sobre todo no mundo da imaxe: a fotografía e o cine. No Colexio Menor,
foi abríndose a estes campos... Ata participou nun cursiño de cine en Huelva. Despois quixo facer un
cineclub en Guitiriz. E mantivo a atracción pola fotografía sempre... Mesmo montamos en Xermolos, unha
especie de laboratorio doméstico, para revelar as fotografías... Fixemos cursiños sobre esta arte. Vito,
endexamais, se esquecía da súa cámara, mesmo cando ía facer traslados de mobles a outras cidades e
países, aproveitaba horas libres, para recoller instantáneas daquelas viaxes. Conta con colleitas de fotos
de todas as temáticas, que reflicten os seus intereses.
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NON SON ANOS PARA MORRER
Por aquilo de ir sumando anos en cantidade respectable, a un vanlle afectando as mortes de xente moi
nova, e aledando os records que algúns resistentes van conseguindo superar. Así, en Guitiriz, puiden ir
seguindo as cifras máis que centenarias da matriarca da familia dos Garrido que chegou ós cento sete anos.
E aínda que todas as idades permitan superación, a verdade é que esta ou calquera outra similar son idades
fermosas para ver o mundo desde unha perspectiva supratemporal.
Os anos de Vitoriano López Felpeto, non. Corenta e nove anos non é idade xusta e lóxica para morrer.
Seguro que os poderes que rexen a nosa existencia saben o que fan pero casos coma este fannos dudar,
alomenos momentaneamente, de que as cousas sucedan con lóxica e xustiza neste mundo tolo no que nos
colocaron sen contar connosco.
Foron corenta e nove anos de ilusión. E unha desas ilusións tiña que ver coa sétima arte, co que
incidía no mesmo campo en que nós en Lugo, os de Fonmiñá, estamos a traballar desde hai máis de trinta
anos.
Vito quería un cine-club en Guitiriz, para revitalizar a vila. Porque aquí houbo en tempos o Cinema
Guitiriz, que un tempo administrou Cosme Iglesias Trevín, na rúa de Luis Espada. Porque sabía que os
cine-clubs eran unhas células revolucionarias no mundo da imaxe e na sociedade. En Lugo empezaron así
as cousas do cine, co Valle Inclán, co Marcos da Portela, co Círculo das Artes, ata que chegou Fonmiñá
con actividades diversas que eclosionaron nas semanas de Cine desde 1979.
Vito quedara tocado polo tema do cine na súa etapa no colexio Eijo Garay, seguro que na etapa de
Manolo Sierto, que resultou ser un armadanzas cultural nun lugar oficialmente pechado pero que o
Director Sierto converteu nun inquedo viveiro de escritores e artistas.
Cando volveu a Guitiriz, axudou a fundar Xermolos. E quixo revitalizar o vello local do cine. Eran os
setenta, no que todo parecía posible. Pero había demasiadas forzas en contra, demasiadas dificultades e
impedimentos, empezando polo mesmo local. E non foi posible o do cine club, que a pesar da revolución
audiovisual que vivimos é unha asignatura pendente para un pobo como Guitiriz.
Perdemos a Vitoriano, do que todos —familia, amigos, Xermolos, Guitiriz...— agardabamos moito.
Foise demasiado cedo. Pero deixou lembranza imperecedeira do que esta publicación é a mellor proba.
Era un ilusionado. As artes son as mellores fiestras ou escadas para asomarnos e subir ó mundo da
ilusión. El subiu e fíxonos subir moitos chanzos das escadas cara ese mundo. El abriu moitas fiestras polas
que daquela, agora e sempre entraremos nese seu e noso mundo da ilusión.

Xulio Xiz
Presidente de Fonmiñá
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Vito, dende moi novo, quería ter o propio espazo para revelar as fotos que gustaba ir recollendo... Dende a
primeira edición do Festival de Pardiñas, loitou para que esta arte estivese presente naquela fervenza da
creación. Un dos primeiros en agasallarnos coa súa arte, foi Eduardo Ochoa.

PROCESO LENTO
Sorpréndeme cada vez máis a reacción da xente que sabe da miña actividade como fotógrafo cando descobre que sigo
traballando na fotografía química e que non me pasei á fotografía dixital. O argumento para xustificar a súa sorpresa
sempre é o mesmo, «a fotografía dixital é moito máis rápida», «podes tomar unha fotografía agora e enviala
inmediatamente a calquera lugar do mundo», «podes tomar miles de imaxes e almacenalas sen ningún tipo de
limitación», e está baseado nas vantaxes da rapidez e inmediatez da fotografía dixital.
Mais para min a fotografía é un proceso lento. Penso o que quero facer, tomo as fotos, revelo a película, positivo
as copias nas que estudo os encadres, luces, etc., ata chegar á copia final. En definitiva, un proceso lento no que vou
madurando a idea ata plasmala na copia que finalmente se expón ao público.
Estamos nuns tempos en que prima a velocidade, a globalización, o exceso de información, mais para min a
fotografía é todo o contrario. Prefiro unha forma de traballar na que vou desenvolvendo a idea nun proceso longo no
que parto de poucas imaxes máis que ser unha especie de pescador entre miles de fotos tomadas irreflexivamente. E
esta forma de entender a fotografía é tamén a que prefiro para o resto das actividades humanas: é máis importante a
calidade que a cantidade, a profundidade nalgunhas cousas máis que a superficialidade en todas... Certo é que a
fotografía dixital é a adecuación perfecta para os tempos que corren, e nunca mellor dito o de correr, porque a
característica común de todas as actividades humanas é a présa, a rapidez, a inmediatez. Corremos demasiado ¿para
chegar onde?.... ao final.

Eduardo Ochoa

Eduardo Ochoa
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Eduardo Ochoa

Esta mostra creativa de Eduardo Ochoa, fainos lembrar as exposicións de fotografía, que Vito axudaba a
organizar nas primeiras edicións do Festival de Pardiñas, nas que participou este creador de Lugo… E
outros que participan nesta publicación homenaxe. O autor destas instantáneas transmítenos unha
poderosa emoción e un fondo de misterio, que nos leva a un máis alá do que podemos tocar e ver.
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Vito disfrutaba todos os Festivais de Pardiñas, das exposicións de fotografía, nas que participa a miudo, Xosé Marra,
que de máis novo quería ser carpinteiro, ata que foi tocado pola maxia da luz, un feitizo que tamén alumeou a vida do
noso amigo.

DA LUZ E AS FOTOS

Da miña casa saían todas as luces. E cando a luz marchaba —case sempre que había tronos— viña a xente reclamar, e
soaba decote o teléfono: que non temos luz, vai tardar moito?
De neno, sentía desde o meu cuarto todos os trens e, antes de que os edificios altos taparan a vista, podía ver desde
a xanela, ao pé do monte de Santa Cristina, as vellas locomotoras que deixaban unha enorme columna de fume negro.
E cando xa era día, e xa estaban entreabertas as persianas, eu desde a cama xogaba a ollar o meu cinema particular
no teito do meu cuarto. Polas regandixas da persiana proxectábanse as imaxes invertidas da xente que pasaba pola rúa.
Víase moi ben se era unha ou máis persoas, ou un coche.
Tiña tamén outro xogo: as persianas estaban feitas de táboas de madeira, xunguidas cuns engarces de metal que
deixaban un buratiño de forma rectangular. Eu ollaba as esceas da rúa e seguíaas encadradas nesa xaneliña, coma se
fose o visor dunha cámara.
Mentras, o galo da casa do Rivas cantaba ronco, e o aserradeiro de Biville facía chiar as madeiras. Eu adiviñaba o
cheiro do aserrín e as maus do señor Manuel, quen nos agasallaba con tacos de madeira para carpintear argalladas.
Non tiven unha cámara nas maus até os vinte anos. Pero cando agarrabamos unha gripe, miña mai para ternos
entretidos, deixábanos ollar unha vella caixa de habanos chea de fotos e clichés, todo misturado. E aprendín sen me
decatar a interpretar os negativos de seis por seis.
Eu quería ser carpinteiro, pero xa a luz me perseguía.
Xosé Marra
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Vito amaba a fotografía que agora nos lembra a el. Hugo l. Arias, ten exposto en Pardiñas, sobre todo colleitas
da Natureza, co mesmo entusiasmo que Vito plasmou co seu obxectivo o mundo no que conviviu. E coma el
participa nalgún grupo de gaiteiros de As Pontes.

A FOTOGRAFÍA É MEMORIA GRÁFICA DO RECORDO
fotografía é memoria gráfica do recordo, sen ela podemos lembrar moito, pero con ela o sorriso ou a bágoa
toma lugar na cara dun...
fotografíafree
é aquela fotografia que a un lle estimule «o aquel» simplemente ao ollala
fotografíafree
é provocar con imaxes o que un non pode coas verbas, ou se cadra o fai millor así, ou simplemente é
como sabe
fotografíafree
é aquel xeito de fotografiar rompendo todalas normas técnicas se o resultado é un sorriso ou unha bágoa
free
vai mais aló da fotografía, e é facer o que che ven de dentro cando e onde seña, porque así o queres e
non tes por que estar equivocado.
Hugo I. Arias

No 1985
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FOTOGRAFÍA E ESCULTURA
Case a totalidade das galegas e dos galegos podemos facer fotos. En case todas as casas hai polo menos unha cámara
fotográfica, e se a isto lle engadimos que case todos os teléfonos portátiles levan unha incorporada, podemos pensar
que nunca na historia estivo tan ao alcance da xente a posibilidade de producir obras artísticas ou documentar feitos
transcendentais. Pois non é así: cantos lapiseiros, canetas, lápis de cores... non hai nas casas, nos centros de traballo
ou de lecer? E en troques levantas pedras e non aparecen debuxantes, escritoras, arquitectos, deseñadoras etc. A
fotografía é maxia se hai fada ou mago; se non, por moita cámara e cara que ela sexa, nunca sairá o paxariño. Claro
que, como nos pasou a moitos, se practicamos moito, vemos traballos das e dos mellores, e a todo ese interese
sumámoslle o coñecemento cultural da terra á que pertencemos; entón estaremos iniciando un camiño cara a
FOTOGRAFÍA. A propósito, eu coido que a calquera persoa que teña a pretensión de desenrolar un traballo artístico
élle fundamental coñecer, practicar, estar inmersa na cultura á que pertence. Coñecer o cerne, ser o cerne dela, é
imprescindíbel para transformala. Desde ese cerne poderemos entender máis e mellor, outros mundos.
A estas alturas do curto camiño percorrido podemos facernos algunhas preguntas. A primeira foi proposta hai
uns aniños polo amigo Óscar Molina; el é un castelao (de Castela) transplantado ao pé do Mediterráneo.
Para que fotografar?
(entre a intención, o azar e a resonancia).
A mesma pregunta tamén é o título dun artigo seu para un libro compartido.
O propio Óscar escribe: «Ao meu ver o xermolo dunha obra de arte debe estar nunha experiencia de
autenticidade, nun encontro e recoñecemento cunha verdade fundamental, profunda e xenuína». E continúa,
referíndose á arte en xeral: «Máis ou menos datos, sensacións, emocións ou informacións confiren interese a unha
obra que dende a súa lexitimidade pode chegar a extremos de refinamento e maña. Non obstante, o que lle outorga a
natureza de obra de arte é ese xermolo potencial transformador».
Se aplicamos estas reflexións á realidade cultural galega, podemos facernos algunhas preguntas:
Estamos en condicións de poñer un traballo auténtico diante do público galego se descoñecemos ou non
empregamos o noso idioma a diario, se descoñecemos polo tanto, unha das razóns da existencia do propio pobo ao
que pertencemos?
Non é a palabra, as cancións de berce, un dos primeiros contactos sensuais non instintivos, que recibimos das
nosas nais os seres humanos ao chegar a este fermoso mundo?
Non é acaso unha das preocupacións máis comúns saber se a nena ou o neno xa fala? Fala como falou a súa
estirpe ou tronzouse a corda do embigo que o xunguía con ela?
Cal é o resultado artístico se descoñecemos ou non afondamos na nosa cultura, e traballamos desde outra na que
os seus fundamentos disólvense nun magma de diferentes procedencias culturais e polo tanto pouco ou nada
auténtica?
Non é a raizame cultural a maior, fundamental, profunda e máis xenuína verdade de cada ser humano?

Xan G. Muras
Inverno de 2008
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VII. A SÚA ESCRITA
AS COPLAS
Vito era un mestre nas coplas, así nas celebracións nupciais, coma no seu propio casamento, onde foi respondendo ás coplas
dos amigos, preparadas con antelación, coa súa propia retranca e humor, coma si de regueifas ou desafíos se tratase.
O Martes de Entroido do 2008, foi coma unha despedida das festas comunitarias, nas que el poñía toda a súa ilusión.
Naquela tarde ateigada de emoción, de ledicia, coa súa familia, ao completo, coas e cos seus amigos e compañeiros... Nun
pavillón atestado de veciñas e veciños, el leunos o que ía ser o derradeiro «sermón», e entregou ao lume, o inverno, os
trancos da vida, para que rexurdise a primavera, para xermolar nunha vida máis vizosa... Neste ano construíu con agarimo e
arte, un tren, o «ave», de madeira, a súa profesión e arte... E coma todos os anos interpretou, as coplas, un berro de
liberación, de denuncia das eivas da sociedade. A súa dedicación a esta celebración, era un reflexo da súa vida: unha
fervenza de ledicia, humor..., un trasunto do seu reflexo de vivir.
Nesta revista van coplas de homenaxe a Vito, Algunhas naceron nunha desas xuntanzas que el gustaba, as amigas e os
amigos, Pili, a cuñada e os cuñados, celebraron deste xeito a súa memoria. Sintonizando co xeito de comunicación que el
prefería, a linguaxe do seu espírito, e despois de crear o ambiente no que el mellor se sentía. Nun xantar alongado nunha
tarde de outono, inspirados pola saudade e convocados pola amizade, teceron estas loas, achegando cada unha e cada un o
seu sentir. Esta creación abrolla dunha fonte de augas limpas, da rocha viva, que deita os vencellos máis fortes, que nin a
morte pode con eles.
Pero calquera acontecemento motivaba a súa imaxinación e urxíao a buscar as e os amigos, para compoñer as coplas
que fixesen falla: onomásticas, casamentos, etc. Tiña un sentido do humor extraordinario, e facíaas dun xeito socarrón, con
moita retranca. Sen perder estes vencellos, foron integrándose veciñas e veciños naquela comparsa.
Tiña un forte inxenio para improvisar coplas e rimas. Así o día do seu casamento, no 1991, os primos e primas, os
amigos, estiveran preparando con antelación, unhas coplas, como agasallo. Conscientes de que o ían a entusiasmar. Pero cal
non foi a sorpresa e admiración, cando descubriron que el, sen coñecelas antes, ía respondéndolle, coma un desafía crecente,
cunhas moito máis requintadas. Pegoulles un repaso...
Hoxe hai que dicir que foi un mestre neste xénero literario e musical, e que deixou boas e bos alumnos, como pode
verse nesta revista. El principiaba o camiño, despois era doado seguilo, recoñecen hoxe. Pero era el o que facía a primeira
costura. Despois todo era coser e cantar. Lembran a altura da actuación nas vodas de plata de Manolo de Santa Cruz, no
casamento de Xesús e Cristina... Partía dunha técnica doada para el, ao xeito das regueifas.
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AS COPLAS DE VICTORIANO
Non é que calquera cousa sexa mellor que o silencio, porque xa se sabe que o silencio ten a súa beleza —sobre todo na
música— cando intercala e secuencia liñas melódicas; pero, moitas veces, despois de ler textos e algúns dunha suposta
vangarda, desas que sorprenden unicamente no momento, que nos collen de súpeto no inesperado e que provocan só
unha certa turbación e mesmo espanto porque evocan modos desvencellados do entendemento, que se interpretan
mesmo esaxerados, exasperados e de moi neutra condición que, no fondo do fondo, só buscan exclusividade, pois entón
resulta gratificante volver. Volver a se atopar con fórmulas das de sempre, con códigos sinxelos do entendemento. Eses
mesmos que serviron para nos facer comprender a nós o que por fin comprendemos. E reconforta. Non é que apostemos
polo inmobilismo, non. É aceptar tamén que hai quen conta —coma sempre se fixo— as cousas desde a altura do doado
e simple. Sen necesidade de destacar mediante xogos que rompen por romper, desde un absolutismo que evade a
claridade da comunicación, collendo camiño de espectacularidade a base de sobresaír, e anque sexa a calquera custo.
Por iso reconforta ver que hai alguén que se quedou naquelas formas orixinais do relato. Contando espazos e tempos,
sen máis ansia que a de promover —desde esas formas singulares e propias— momentos entrañables de entendemento
e diversión. Relataron directamente o que lles preocupaba e o que lles pasaba por diante dos ollos. En tempos, na
Literatura Tradicional e Patrimonial nosa, chamábaselles «fistores». Compositores e compoñedores de palabras coas
fórmulas propias do pobo. Empregan a sabenza e os temas populares para deixar constancia dos feitos. E así fan o día.
E pásome a presente, porque a hoxe chegaron. E dicía que chegaron sen máis pretensións literarias. Amosan esa
relación coa orde xeográfica, histórica e sentimental de procedencia. Unha maneira de falar e de expresarnos que non
nos pode ser nunca allea, anque ás veces crean un certo conflito con outras modalidades impostas desde a moda, desde
o exterior. Por iso aportan case sempre un punto de vista característico.
Agora xa poucos quedan e coñéceselles porque deixan memoria das súas grandes ou pequenas cousas, dos seus
sinxelos aconteceres. Son estes exemplos os que nos quedaron de Victoriano López-Felpeto. Deixou memoria dos seus
espontáneos, sabios e sobrios reflexos. Deixou, por exemplo, coplas de Antroido —propias deses días de levar a
cancela ao prado, de anarquía completa, tempos de esnaquizar con todo mesmo coas boas maneiras e as formalidades
de corrección casta— e desde ese tempo permisivo criticou sobrepoñéndose á realidade ou, quizais, mesmo á
irrealidade. Iso si, empregando os modos populares. E mira por onde, adiantouse aos tempos preconizando «os usos
dun tren que nunca chega». É o tren de Galiza que sempre tardará e será lento, para chegar, para se mover, para acadar
destinos. Non sabía Victoriano, daquelas, da teima que hoxe teñen co AVE. Pero sabía que o tren, todos os trens que
veñan para aquí, chegarán —como é costume— tarde e a destempo, cando non aproveitando as máquinas que doutros
sitios sacaron por vellas e que a nós nolas poñen por novas. Esa é a nosa sombra, xa histórica, mentres sexamos
dependentes e nos deixemos tratar así, sen intervir pedindo o que nos corresponde. Fixo aquela letra sobreposta á
música da canción que cantara Andrés Dobarro e que en orixe contaba a viaxe pola beira do río, unha viaxe lenta e
sosegada, de pracer mentres conta o narrador que alguén estivese agardando na estación. Tamén deixou letras de
acontecementos do común: a voda duns amigos. Cando casaron Xesús e Cristina, fíxolles unha historia para facelos
pasar polo apuro da picaraxada festiva. Exerce no ano de 1990 como sermoneiro do Antroido de Guitiriz e acórdalle —
que a outros non, e por iso que facía moi ben— criticar aos mandatarios que permitían a falla de pediatra, as obras do
instituto —onde chove—, os problemas no asfaltado, os problemas en deporte e cultura, a ausencia de servizos para as
señoras do mercado —que teñen que se aliviar no Bar Ramiro—, a falla de fontes ou de auga nelas, a falla de
ambulancias, …todas son tardanzas dun tren que nos chega sempre tarde. Cantas parroquias cando conseguiron ten un
campo de fútbol xa non tiñan rapaces nin mozos que nel xogaran!
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Lembra na mesma copla tamén, aquel caso de corruptela que se dera no «clan Guerra» e na ausencia de
representantes galegos no Goberno do Estado. Na mesma copla fala tamén da Galiza de Fraga, e dubida na suposición
de «…a ver como acaba con tantas gaitas» tocándolle a gaita. A cultura musical tamén abaixándose aos que mandan.
Relatou o Antroido do 1998 cando aquel barco tronzou a Ponte das Pías entre Fene e Ferrol deixando incomunicada a
cidade e con múltiples dificultades para o tráfico. No 2003 falou da planificación familiar (entre Prestiges e guerras)
con aquilo que anunciaba Aznar que pagaba por ter fillos (sempre que as mamás tivesen traballo), …anque xa daquelas
sentenciaba o difícil que é ter moitos fillos sen ter «soldo de ministro». Na copla do 2006 falaba da problemática que
xorde coa lei do tabaco. Que segundo como se aplica, dá lugar a un comentario diferente. Mentres el celebra optimista
que «fumadores e estanqueiros son especie en extinción». E xa na copla do 2007 saca o tema da ecoloxía falando das
«setas» e fala de reciclar, de consumir menos, de empregar convenientemente, de reutilizar, de rentabilizar. Faino sobre
a medida das estrofas na Rianxeira, aquela canción supostamente tan galega e que posiblemente non o sexa (…encima
de ti me pongo, Puente de la Segoviana…). Nesa métrica sitúa as coplas das «eleccións» e deixa dito que serán por
maio (cuando los trigos se encañan y están los campos en flor… cuando hace el calor). Di que temos para escoller entre
os do Psoe, Bloque ou Pepé.
Como vedes, son temas daquela actualidade que foi e que lembra espazos e tempos, temas da actualidade próxima
para os comúns do país. Deixan referencia de algo que, afectándonos a todos, pasa a ser distinto porque se fai con
fidelidade á tradición —común denominador que nos identifica— e mesmo coa orixinalidade innovadora de ter un
punto estético e musical propio. Así o fixo Victoriano López-Felpeto desde esa singularidade que, aínda hoxe, moitos
rexeitan e que el aceptou como fachenda expresiva do noso, da nosa cultura. Realmente estaba polo labor, non quería
formar parte dese coro adulador que todo o resolve con cartos e evasivas de «preformances misteriosas —que obvian o
noso— e están auspiciadas por unha rara e minoritaria especie de seudointelectuais» que nadan na abundancia e rin as
grazas e tamén fan carantoñas aos que mandan.
El estuda esa realidade que no tempo se perde e que contrasta cambiante e contraditoria. Sabe que a súa poesía non
é propiedade de ninguén, nin duns cantos iluminados que diante de certas expresións alucinan. Exerce sendo quen é,
coa expresión persoal de quen vai a modiño, madrugando para relatar os contornos da primeira luz. Por iso hai que llo
agradecer, senón antes agora, desde a lembranza. Porque contou as cousas desde a independencia, asumindo e volvendo
polo propio. Cómpre lembrar que sen esas coplas que dan referencia de Guitiriz e comarca, da súa problemática, que é
a de todos, seriamos un pouco menos felices, eivados da súa xenerosidade e graza. E —sen esas follas do pasado que
nos quedaron por el escritas— botariámolo, a el, a Victoriano, aínda moito máis en falla.
Baldomero Iglesias Dobarrio, «Mero»
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ESCOLLEITA DE COPLAS

A PONTE DAS PÍAS
ANTROIDO 1998

ERA UNHA NOITE DE INVERNO

MAIS POLÍTICOS E EXPERTOS

PEMÁN ÍA DE PERMISO

QUE FORON VE-LO DERRAMO

ALÓ NA PONTE DAS PÍAS

DIXERON A TODA A XENTE

ARMOUSE GRAN ESTROPICIO

¡AMÁÑASE DE CONTADO!

SEGUNDO OS HOMES DO TEMPO

MAIS CANDO PASE O SEU TEMPO

O QUE ERA UNHA BRISA CATIVA

VEREMOS CANTO E «O CONTADO»

CONVERTEUSE EN TEMPORAL

MENTRAS TANTO OS DE FERROL

QUE ARMOU UNHA TRAXEDIA MARINA

TEÑEN QUE PASAR A NADO

EN ASTANO HABÍA UN BARCO

MORALEXA:

GRANDE COMA UN CONDENADO

SE FAS UN BARCO MOI GRANDE

SEGÚN TODOS OS EXPERTOS

MIRA DE SABER ATALO

«ATADO Y MUY BIEN ATADO»

PORQUE CANDO SOPRA O VENTO
PÓDEO MANDAR Ó CARALLO

EMPEZA A SOPRAR O VENTO
O BARCO QUE SE DESATA
E DIXERON OS DE ASTANO
¡TERMA QUE SE NOS ESCAPA!

NO MEDIO DAQUELA RÍA
HABIA UNHA PONTE MOI LARGA
QUE A CONSTRUIRA O CAUDILLO
PRA PODER IR Á SÚA CASA

E O QUE LEVOU TANTO TEMPO
FACER QUE QUEDARA BEN
NON BOTOU NIN DOUS MINUTOS
Ó CHEGAR O BARCO AQUEL

EMPOTROUSE POLO MEDIO
E ALÍ QUEDOU APARCADO
MAIS CANDO O DERON SACADO
DEIXOU ALÍ BON FURADO
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O «DEFECTO» 2000
ANTROIDO 2000

MORRÍA O NOVENTA E NOVE
E DICÍAN OS EXPERTOS
MOITO OLLO CO DOUS MIL
PORQUE TRAE ALGÚN «DEFECTO»

O TAN TEMIDO DEFECTO
QUE TRAIA TANTO MAL
EU NON SEI SE NON SERÍA
POR SER ANO ELECTORAL

¿CÓMO SERÁ TAL DEFECTO?
NON SABEMOS O QUE PASA
PERO ATA ESTÁN PREOCUPADOS
OS CIENTÍFICOS DA «NASA»

Ó CHEGAR AQUELA NOITE
TODO O MUNDO ESTABA EN GARDA
BOMBEIROS E POLICÍAS
E OS POLÍTICOS «NA CAMA»

COMO NOS FALLE A INFORMÁTICA
CALQUER COUSA PODE FALLAR
PERO EU COMO CONTO COS NENOS
NON ME DEBO PREOCUPAR

MIRADE DE DISFRUTAR
NON PENSEDES NO DEFECTO
NON CREO QUE NÓS LEMBREMOS
OUTRO ANO CON TANTOS CEROS

FALLOUME O ORDENADOR
XA ME TOLEOU O RATO
Ó CHEGAR O UN DE XANEIRO
COMEULLE UNHA ORELLA Ó GATO
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AS VACAS ESPONXIFORMES
ANTROIDO 2001

VAMOS CONTAR UNHA HISTORIA
NON HAI MOITO QUE PASOU
UNHA VEZ HABÍA UNHA VACA
DE REPENTE TOLEOU

GRACIAS A ESTA INFORMACIÓN
FODERONSE OS CARNICEIROS
POIS XA NON HAI QUEN LLES QUEIRA
NIN UN BISTE DE BECERRO

MAIS NON HABRÍA PROBLEMA
SE FORA UNHA VACA SOLA
PERO ALGUNHAS COMPAÑEIRAS
TAMEN SE VOLVERON TOLAS

DIXO ENTON UNHA MINISTRA
ASI FALANDO DE PASO
NON HAI PELIGRO, PERO EU
NON A COMO POR SE ACASO

ASÍ EMPEZOU O LÍO
E MONTOUSE UN GRAN FOLLON
TIVO QUE POÑER REMEDIO
A MESMA ADMINISTRACIÓN

E XA PARA REMATAR
DIREIVOS A MORALEXA
PRA QUE AS VACAS NON TOLEEN
SÓ TEÑEN QUE COMER HERBA

TODA CANTA VACA MORRA
VÁMOLA A ANALIZAR
E TANTO TEN COMO DEA
HABERAIA QUE QUEIMAR

A RAÍZ DESTE PROBLEMA
XURDEU GRAN INFORMACIÓN
SÓ CONSIGUEU UNHA COUSA
AUMENTALA CONFUSIÓN

UNHA INCINERADORA
A FUNCIONAR EMPEZOU
MAIS MORRIAN TANTAS VACAS
QUE LOGO SE COLAPSOU
DIXO UN POLÍTICO ENTONCES
HABERÍAS QUE ENTERRAR
E SE O FACEMOS DE NOITE
NINGUEN SE VAI ENTERAR
NON IBAN BEN ENTERRADAS
DESCUBREUSE TODO AQUELO
E XA LLE COSTOU O POSTO
A ALGUN QUE OUTRO CONSELLEIRO
Ó QUE LLE MORRAN AS VACAS
QUE NON COLLA DEPRESIÓN
XA VIRÁ ALGUÉN DA XUNTA
A PAGARLLE CUN TALON
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR
ANTROIDO 2003

ANDA O MUNDO ALGO REVOLTO

E AGORA QUE AZNAR NOS DA

ENTRE «PRESTIGES» E GUERRAS

UNHA PAGA PARA OS PEQUENOS

AGORA E CANDO FAN FALLA

NON SEI COMO NON SE PON

MOITOS NENOS E MAIS NENAS

TODO-O MUNDO A FACER NENOS

NON SE PODE DORMIR TANTO

SOAMENTE HAY UN PROBLEMA

NIN VER A TELEVISIÓN

SOIO COBRAS SI TRABALLAS

HAY QUE DARLLE MAIS Ó «VEO»

COMO SI AS AMAS DE CASA

PARA AUMENTAR A POBOACION

NON FIXERAN NUNCA NADA

XA O DI A IGLESIA CATÓLICA

SI QUERES TER MOITOS FILLOS

O DO CONDÓN ESTA MAL

DIFÍCIL O VAS A TER

PARA QUE SAIAN VEN AS COUSAS

SIN TER SUELDO DE MINISTRO

NON HAY COMO O NATURAL

NON CHEGAS A FIN DE MES

AS FAMILIAS NUMEROSAS
SON ESPECIES A EXTINGUIR
CALQUERA CRIA SEIS FILLOS
TAL COMO SE VE O PORVIR
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AS SETAS E VEÑEN AS ELECCIÓNS
ANTROIDO 2007

VANVOS FALAR UNHAS SETAS

ELECCIONS VEÑEN

ALGO QUE NON E NORMAL

ELECCIONS VEÑEN, ELECCIÓNS VEÑEN

SE NON COIDAMO-LO PLANETA

ELECCIONS VEÑEN E VAN

ÍMOLO PASAR MOI MAL

HAICHE MOITOS CANDIDATOS

COAS VERBERNAS QUE
ANDIVERON
CERRABASE UN BON «CURRIÑO»
E CANDO A ORQUESTRA NON TOCA
CANTA ELA «O MIUDIÑO»

ÓS QUE PODEMOS VOTAR
Ó PASO QUE VAMOS HOXE

(BIS)

DENTRO DE MOI POUCOS ANOS
NON QUEDARAN MOITAS SETAS
E POIDA QUE NIN HUMANOS

ALO POLO MES DE MAIO

CO QUE BEBEN NAS VERBENAS
CARGASE UN BON CAMIÓN
DE CERVEZAS E DE VIÑO
E DE «MARTINI CON LIMÓN»

TOCANOS IR A VOTAR (BIS)
MÁIS AINDA ESTAMOS A TEMPO
DE AMAÑAR ESTA DESFEITA

TEMOS QUE ELEXIR ALCALDE
E AINDA NON SABEMOS CAL

O QUE TEMOS QUE FACER
E COIDAR A NATUREZA

ELECCIÓNS VEÑEN, ELECCIÓNS VEÑEN
ELECCIÓNS VEÑEN E VAN

PERO, PARA FACER ESO

HAICHE MOITOS CANDIDATOS

MOITO TEMOS QUE CAMBIAR

ÓS QUE PODEMOS VOTAR (BIS)

HABERA QUE IR EMPEZANDO
POR MENOS CONTAMINAR

TEMOS VARIOS CANDIDATOS
PARA PODER ESCOLLER (BIS)

PARA CONTAMINAR MENOS
AS TRES ERRES HAY QUE USAR

OS TESTIGOS QUE HOXE LEVAN
BUSCARONOS NAS REBAIXAS
ANTES DE FIRMAR BEBERAN
DE CERVEZAS CATRO CAIXAS

TÉMOSCHE OS DO PSOE
OS DO BLOQUE E OS DO PP

REDUCIR, REUTILIZAR
E POR ÚLTIMO RECICLAR
REDUCIR NON E DIFÍCIL
SI ESTAMOS MENTALIZADOS
NON TEMOS QUE GASTAR MÁIS
QUE O QUE NOS E NECESARIO
SI REUTILIZAR QUEREMOS
NON TEMOS MÁIS QUE PENSAR
QUE TEMOS QUE USAR MILLOR
O QUE IMOS A TIRAR
E UNHA VEZ QUE XA NON TEMOS
MÁIS USOS PARA PODER DAR
TEREMOS QUE SEPARAR
PARA PODER RECICLAR
E CON MOI POUQUIÑO ESFORZO
ANQUE MENTIRA PAREZA
SEGURO QUE CONSEGUIMOS
COIDAR MAIS A NATUREZA
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A NAI DELA VAI PASAR
TODO-LOS VERANS A FOZ
O PAI DEL VAICHE PARA PARGA
PORQUE O VIÑO E MILLOR

VITO LÓPEZ-FELPETO
O TREN
ANTROIDO 2008

O TREN QUE NOS MANDAN PRAS TERRAS DO MIÑO
NON SEI SI O USARÁN OS NOSOS NETIÑOS
O TREN VAI ANDANDO PASIÑO A PASIÑO
LEVARALLE ANOS CHEGAR Ó DESTIÑO
DIN QUE SERA UN AVE E QUE IRA RAPIDIÑO
PERO EU PENSO QUE SERA MAIS BEN UN PAXARIÑO
ALGUÉN PODE SER QUE O ESPERE NA ESTACION
ESPERARA ATA A XUBILACIÓN
DINNOS OS POLITICOS QUE LOGO VEN
EU NON SEI SE OS CREERA ALGUÉN
GALIZA MERECE UN TREN DE VERDADE
QUE TEÑA ALTA VELOCIDADE
O TREN QUE NOS MANDAN PRAS TERRAS DO MIÑO
NON SEI SI O USARÁN OS NOSOS NETIÑOS
O TREN VAI ANDANDO PASIÑO A PASIÑO
LEVARALLE ANOS CHEGAR Ó DESTIÑO
O TREN QUE NOS MANDAN PRAS TERRAS DO MIÑO
NON SABEMOS SI O USARÁN OS NOSOS NETIÑOS
O TREN VAI ANDANDO PASIÑO A PASIÑO
LEVARALLE ANOS CHEGAR Ó DESTIÑO
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COPLAS DE VODA: «TAMÉN VOS CHEGOU A HORA»
CRISTINA E JESÚS
23 DE SETEMBRO DE 2006

JESÚS E MÁIS CRISTINA
ORDENARON DE CASAR
E TARDARON TANTO TEMPO
PRA A NENA PODER LEVAR
E ANQUE SE CASEN HOXE
O CURA NON AVISARON
CASANSE PO-LO CIVIL
POIS ASÍ E MAIS DOADO
POIS PRA CASARSE NA IGREXA
HAI QUE LEVAR MONAGUILLO
ANILLOS, ARRAS E VELAS
E TAMEN PIDEN PADRIÑOS
CHEGOUCHE A HORA JESÚS
XA E TEMPO DE PAGAR
TODAS AS QUE LEVAS FEITAS
HOXE VANCHAS A COBRAR
COÑECERONSE NA FESTA
DOS MILAGRES DE SAAVEDRA
XA CHE FOI UN BO MILAGRE
QUE CADRARAN EL E ELA
COMO SE FAI CO CARNET
ANTES DE IR A EXAMINARSE
PRÁCTICAS HAI QUE FACER
PARA PODER ACOPLARSE
DEBERONSE ACOPLAR BEN
O RESULTADO XA O VEDES
A NENA É MOITO MAIS GUAPA
POIS NON SE PARECE A ELES

PRESUME DE ELECTRICISTA
E EMPEZOU A ESTUDIAR
NON FAI FALLA TANTO ESTUDIO
PARA APRENDER A ENCHUFAR
TEN COIDADO JESUSIÑO
DE ANÁLISIS ELA ENTENDE
CANDO TE METAS NA CAMA
VAICHE ANALIZAR O LEITE
COA EXPERIENCIA DO LEITE
E DESPOIS EN «INGAPAN»
HAS TER SORTE RAPACIÑO
SOPAS NON CHE HAN FALTAR
A ELA VAILLE MOITO O XOGO
SOBRE TODO COA BARAXA
CANTA AS CORENTA COA SOTA
E QUEDASELLES TAN ANCHA
MAIS PARA XOGAR O TUTE
TIVO QUE BUSCAR PARELLA
E A VICTOR FOI CHAMAR
PRA QUE XOGARA CON ELA
A JESUS E A CRISTINA
GOSTANLLES MOITO AS VERBENAS
PERO NON LLES GUSTA TANTO
CANDO LLES DESPERTA A NENA

EL E UN MOZO INTERLIXENTE
TODO ENTENDE E TODO AMAÑA
MAIS COMO DI O REFRAN
APRENDIZ DE MOITO MESTRE DE NADA
EL SABE TRABALLAR BEN
MANEXANDO A SOLDADURA
MAIS HOXE FOI A FACER
OUTRO TIPO DE ATADURA
A ATADURA QUE FIXECHE
E MALA DE ESCAGALLAR
ANQUE LLE DES CO SOPLETE
NON SE VAI A DESOLDAR
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COAS VERBERNAS QUE
ANDIVERON
CERRABASE UN BON «CURRIÑO»
E CANDO A ORQUESTRA NON
TOCA
CANTA ELA «O MIUDIÑO»
CO QUE BEBEN NAS VERBENAS
CARGASE UN BON CAMIÓN
DE CERVEZAS E DE VIÑO
E DE «MARTINI CON LIMÓN»
OS TESTIGOS QUE HOXE LEVAN
BUSCARONOS NAS REBAIXAS
ANTES DE FIRMAR BEBERAN
DE CERVEZAS CATRO CAIXAS
A NAI DELA VAI PASAR
TODO-LOS VERANS A FOZ
O PAI DEL VAICHE PARA PARGA
PORQUE O VIÑO E MILLOR

VITO LÓPEZ-FELPETO
AINDA NOS QUEDA A NAI DEL
QUE SEGURO QUE ESTÁ A RIR
AGORA DESPOIS DA VODA
NON SABE O QUE LLE VAI VIR
TERA QUE QUEDAR COA NETA
MENTRAS ELES VAN DE FESTA
POIS É TRABALLO DA ABOA
ATENDELA SE DESPERTA
A MADRIÑA DA PEQUENA
ESTUDIOU VETERINARIA
QUE NON GASTE TANTO EN GATOS
E DEIXE ALGO PRA A AFILLADA
O PADRIÑO SEI QUE ESTUDIA
NON SABEMOS QUE CARREIRA
LEVALO CRARO MENIÑA
POIS AINDA NON TEN CARTEIRA
TEN A MENIÑA MAIS TIOS
QUE AINDA QUE NOS NON
NOMBRAMOS
ESPERAMOS QUE LLE DEAN
A PEQUENA MOITOS CARTOS
TEN COIDADO JESUSIÑO
AGORA QUE VAS CASAR
POIS AQUÍ Mª CRISTINA
VAITE QUERER GOBERNAR
ESTE ANO DOUSMIL SEIS
FOI ANO DE MOITO LUME
E A CAMA DESTES DOUS
ALGUN DIA VOTA FUME
PRA QUE SEXA «NOVEDÁ»
ALGO NA NOITE DE BODAS
PONLLE A JESUS UN «LIGUERO»
E VERAS QUE RISAS VOTAS

Creación de Xan Amil

TODO O QUE A QUI VOS PUXEMOS
NON FOI CON MALA INTENCION
SOIO FOI PARA VOS DICIR
TEMOSVOS NO CORAZÓN
E PARA NON ABURRIRVOS
NOS XA IMOS PARAR
SO NOS QUEDA DESEXARVOS
A MAIOR «FELICIDA»
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No nº 48, da Revista Xermolos, agosto de 2004, Vito e outras e outros amigos, escribiron este artigo. É unha mostra
do seu xeito de traballar, en grupo, compartindo o seu sentido das cousas e da vida. É un reflexo do que el pensaba
sobre este Festival.

A PRIMEIRA XERACIÓN DO FESTIVAL DE PARDIÑAS
Este ano celébrase o XXV Festival de Pardiñas, e vintecinco anos despois da I Feira e Festa, os que comezamos esta
andaina, ignorantes da importancia que no tempo ía ter, queremos facer un repaso daqueles primeiros momentos, que
gracias á grandeza da mocidade, coa súa ilusión e entrega desinteresada, a fixo e segue a facela posible.
Facendo memoria, lembramos a necesidade que sentiamos daquela de cambiar cousas, e tamén de compartir cos
demais os descubrementos que estabamos a facer: a nosa historia, a nosa literatura, a nosa música... En fin, a nosa
cultura. Pero faltaba o xeito, a canle que nos permitira chegar a moita xente. E atopámolo, durante os ratos de tertulia
ou debate que tiñamos no local de Xermolos. Pero, coma a memoria, enchida de emoción, pode enganarnos, o mellor é
refrescala coas palabras escritas nos primeiros e artesanais números da Revista da Asociación, nas que diciamos:
Somos un grupo de xente nova que vimos traballando fai máis de dous anos, para que a cultura sexa un dereito para
todos, para que a xuventude da nosa comarca teña máis medios para formarse e divertirse. Estamos convencidos de que a
través da cultura, da música, do teatro, dos libros, das festas, do xogo... estamos elevando o nivel de convivencia e alegría da
nosa vila de Guitiriz. Un dos nosos obxectivos é recuperar as raíces populares das nosas festas (…). Estamos preparando a I
Feira e Festa da Música e da Arte, encontro vivo cos creadores das distintas manifestacións da arte do noso pobo.

E así naceu a idea, e comenzaba o camiño. Despois houbo que buscar o sitio e o día axeitados, cos que non se
danara a ningunha outra festa do Concello e, velaí, atopámonos con Pardiñas e o primeiro sábado de agosto. E
arrincamos, era 1980.

Vito na inauguración da exposición dos 25 anos de Pardiñas
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Comenzou o traballo: reunións para se organizar, contratar os músicos, ir pedir polas casas, buscar un chigre,
montalo, carrexar as pezas de escultura de Leandro Seixas, o creador de Pígara, conseguir cerámica, os libros, os
discos... Erguerse ás cinco da mañá, para ir polas sardiñas a Corme..., e á fin, celebrouse o I Festival e a ilusión
tornouse realidade.
Hoxe, coa perspectiva que dá o tempo, atopámonos cun Festival de fama,
outorgada polos profesionais de tanto renome que por el pasaron: María
Manuela, Amancio Prada, Milladoiro, Fuxan os Ventos, A Quenlla, Os
Diplomaticos de Monte-Alto, Os Resentidos, Taranis, Doa, A Roda, Xosé
Manuel Eirís, Brath, Wotan, Na Lúa e tantos outros que converteron á nosa
Feira e Festa en referencia que identifica a Guitiriz nos catro puntos cardinais,
o que nos enche de orgullo, sabendo ademais que segue a ser fiel á idea
recollida naquelas primeiras revistas:
Cando o parimos, quixemos darlle un nome, que a distinguise, que
proclamase ós catro ventos a maneira de ser dos seus proxenitores, apelidámola
así: FEIRA E FESTA DA MÚSICA E DA ARTE, porque queremos que sexa un
festival de música, de cores e de formas. Que todo o que sae da imaxinación e do
ser de Galicia esté alí presente: pintura, escultura, cerámica, libros, música,
poesía, xogos…

Sementamos algo do que hoxe nos sentimos fachendosos. Énchesenos o
peito, ó dicir que estivemos alí, e que pertencemos ó grupo de xeración que ten
feito, con moi poucas axudas e moitos atrancos oficiais, o II, o III, o IV..., e así
ata o XXV Festival de Pardiñas. E seguimos, porque o festival pasa de
xeración en xeración, axeitándose ós modos e maneiras de cada unha delas, e
vive como festa para todos, para xuntar da man ó avó e ó neto, ás familias na
merenda, e como punto de encontro para ducias de amigos e xentes de toda
Galiza e de fóra. Nós comezamos un camiño que outros continúan e temos a
certeza de que vai perdurar. ¡VÉMONOS EN PARDIÑAS!

Vito e as súas compañeiras e compañeiros de xeración
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COPLAS DE PARDIÑAS

VINTECINCO ANOS FAI,
AGORA POR ESTOS DIAS,
ARGALLARON OS XERMOLOS
O FESTIVAL DE PARDIÑAS

ALÍ TAMÉN ESTIVERON,
ARTESANOS E ESCULTORES,
BAILARINS E MAIS POETAS,
FOTÓGRAFOS E PINTORES

FEIRA E FESTA LLE CHAMARON,
O NOME XA VOS DI ALGO,
DA MUSICA E DA ARTE,
PRA QUE O TEÑADES VEN CRARO

MOITA XENTE ACUSOU,
QUE EN PARDIÑAS SOIO HAY «CHEAS»,
DIGO EU QUE ESTIVEN SEMPRE,
NON HAY MÁIS QUE NOUTRAS FESTAS

CON UNHOS CUANTOS PAUS DE PINO,
PLASTICO E ALGUNHAS TABLAS,
CASI MONTARON UN CHIGRE
POR SI ALGO SE SACABA

MOITA XENTE TRABALLOU,
ANO A ANO PARA FACELO,
LOITANDO CONTRA OS ATRANCOS,
QUE QUIXERON DESFACELO

CAMISETAS E REVISTAS,
EMPANADA E MAIS CUBATAS,
ALÍ VENDIAN DE TODO
POIS OS CARTOS NON CHEGABAN

SI COS ATRANCOS QUE TIVO,
DURA XA VINTECINCO ANOS,
QUE SERIA HOXE PARDIÑAS,
SI TRATARAN DE AXUDALO

OS CARTOS SEMPRE UN PROBLEMA
DE DIFÍCIL SOLUCION,
VEN PINTOU DO QUE «AXUDARON»
SEMPRE AS ADMINISTRACIONS

COMO PODEREDES VER,
PARDIÑAS NON É TAN MALO,
PREGUNTADE A TANTA XENTE,
QUE REPITE ANO TRAS ANO

MAIS PARA SOLUCIONALO,
OCURREU ALGO MOI BON,
A ILUSION E O TRABALLO,
DE VARIAS XENERACIONS

POIS É UNHA FESTA DO POBO,
A QUE VAN MOITAS FAMILIAS,
VELLOS, RAPACES E NENOS,
XÚNTANSE SEMPRE EN PARDIÑAS

SEMPRE HOUBO PERSOEIROS
DA CULTURA INVOLUCRADOS,
E ATA VEU ALGUN POLÍTICO
CREEMOS QUE «DESPISTADO»

DE TODAS FORMAS VOS DIGO,
VINTECINCO ANOS DESPOIS,
QUE AS XENTES QUE TRABALLARON,
FOI PORQUE ALGUEN OS XUNTOU

Ó LONGO DE TANTOS ANOS,
MOITOS MÚSICOS PASARON,
DE GALICIA, CASI TODOS,
EXTRANXEIROS, UNHOS CUANTOS

XA SABEDES DE QUEN FALO,
E FAGO UNHA PETICIÓN,
DENTRO DOUTROS TANTOS ANOS,
SIGA COA MESMA ILUSION.
Un adicto a Pardiñas
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OS POEMAS

Ademáis de coplas, sempre festivas e ledas, Vito sacaba de vez en cando a súa pequena alma de poeta, reflectida case
sempre en poemas intimistas adicados a súa dona Pili. Nos cumpreanos, aniversarios, ocasións especiais para os dous
«afiaba a súa pluma» para homenaxear á dona do seu corazón. Dicía Lord Byron que para ser un bon poeta hai que
estar triste ou namorado. Vito indubidablemente estaba namorado… da súa dona, da súa familia, da súa xente, dos seus
amigos, das pequenas e grandes cousas, dos soños posibles e dos imposibles… da vida.

Deixa que o sorriso na túa cara alume

Non quero máis bágoas nos teus ollos

Que che vou decir que ti non saibas

Deixa esquencida toda a túa tristura

Non quero perder a túa sonrisa

Tempo ai que eu xa non te escribo

Que todo en ti volva a ser ternura

Soio quero que todo-los teus soños

Xa sabe que te quero

Que en vez de bágoas os teus ollos teñan lume

Sexan sempre soños de ledicia

Qué máis da a forma en que cho digo

Quixera poder para-lo tempo

Non sei se saberei vivir sin ti

Un ano e outro máis

Para que a nosa noite non morrera

Non sei maís que decirche que te quero

Pasa o tempo e non nos decatamos

Como morre o candil co vento

Non quero que te alonxes máis de min

Parece que foi onte, e xa levamos

Quixera que non amanecera

Sin ti non teño máis que medo.

Os fillos a medio criar.

Cando contigo estou, sóbrame o mundo

Pensei que non che podía querer máis

Cando sin ti, fáltame a vida

E despois de xuntos tanto tempo

Soio estou nun burato escuro

Vou vendo que según medran os días

Do que ti es a única saída

Un soneto facerche eu quixera

Vai medrando tamén o que eu che quero.

Mais penso que non sei se darei feito
Dez anos conmemoran estos versos
Cousas boas e malas compartidas

Para decir o que sinto no meu peito
Tiña que ser poeta, quen me dera.

Moitas experiencias xa vividas
Moito que contar ós nosos netos.

E poeta non son, que máis quixera
Decirche que che quero, e eso un feito

Pero cen anos vivir eu quixera
Para seguir compartindo contigo

Aínda cando esté no cadalsito
Tamen che querería, si pondera.

Toda a vida seguir sendo o teu amigo
Cen anos xuntos, quen pondera.

Nove anos decindo día a día
Queroche como non quixen a ninguén
Se mil durara tamén che querería

Outro ano máis e xa van tres
Cantas cousas pasaron neste tempo
Cantos días de auga, frío e vento
Cantos planes saíron ao revés

Mais tamén houbo hermosos días de calor
Non todo ía ser tristura
Noites nas que a fermosa lúa
Alumou como nunca o noso amor.

Sigue correndo o tempo coma un río

Ese amor que compartimos con laguen

E o meu amor por ti sigue medrando

Que medra xunto a nós todo-los días

No quente vrao ou no inverno frío

Quixera outros mil anos para el tamén

Se ti non me quixeras morrería chorando.
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VIII. CREADOR DE ASOCIACIÓNS
1. XERMOLOS
AQUELES ANOS
A historia da Asociación empeza no verán do ano 1976, cando Vitoriano LópezFelpeto Paz, os irmáns Xosé Luís e Manolo Otero Miragaya e Pepe Sangiao
pensamos que tíñamos que facer algo para divertirnos. Recordo que tódalas noites
despois de axudar durante o día aos nosos pais nos seus negocios, íamos andando
ata a As Pontes falando do tema. Naquel tempo, en Guitiriz, non había ningún local
para que a xuventude puidera reunirse, xogar ou realizar actividades. Vito e os que
alí estabamos pensamos en organizar un cine-club; o cine de Guitiriz xa estaba
pechado. Vito a principios de ese verán estivera en Huelva, con uns compañeiros de
colexio, nunhas xornadas de cine-club. Enterámonos que nos Vilares había unha
persoa que tiña unha máquina de cine e fomos a falar con ela para comprarlla. O
propietario non no la vendeu.
Aínda así seguimos coa idea de facer algo e xuntáronse a nós as irmáns de Vito e o seu curmán Manuel Anxo; os
rapaces e rapazas da Igrexa Vella (Alfredo, María, Xan Carlos, Xerardo, Xosé Antón e Xosé Luis); de Ansede (as de
Vila, Juan José); dos Liñares (Manolo Castro Santamariña); da Torre (Enrique e Suso Fonte); da Estación (Xosé Carlos
e Xabier Lorenzo Tomé); da que é hoxe Avda. da Coruña (Carlos Tomé); do Curro Vello (Quique); e de Roca
(Roberto). Realizamos algunhas xuntanzas e organizamos un partido de fútbol de parellas de rapaces atados polos pés
contra as rapazas, foi un éxito.
Neste mesmo ano, o domingo día 24 de outubro, a saída da
misa das doce, na rúa Deputación, preséntannos, a Vito e a min, a
Alfonso, o novo cura das parroquias de San Salvador e Trasparga.
Fomos a tomar algo ao bar Gaibor e Alfonso cóntanos que era a
primeira vez que estaba en Guitiriz; era as primeiras persoas que
coñecía. Nesa primeira conversa contámoslle o que estábamos a
facer. Alfonso integrouse no grupo e foi ás xuntanzas que se facían
acordándose, nunha delas, constituír unha asociación cultural.
Nestas xuntanzas cada vez aparecían máis mozos e mozas e tiveron
unha participación moi importante unhas rapazas que traballaban na
Axencia de Agraria de Guitiriz, Blanca e Mari Toñi, que prestaron
moitas veces o seu piso para as reunións.
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En Guitiriz existía unha organización coñecida como C.I.T. de Guitiriz, que se ocupaba fundamentalmente da
organización do fútbol. O C.I.T. non estaba de acordo que en Guitiriz houbese outra asociación. Vito, Alfonso e
algún máis, foron a falar co presidente para comentarlle o que se quería facer; pero éste estaba en contra da
constitución da nova asociación. Celebráronse varias xuntanzas entre a directiva do CIT e representantes dos mozos e
mozas sen lograr ningún acordo. Despois de moitas discusións o C.I.T. convocou unha asemblea na que se tratou a
posibilidade de que se constituíse unha nova asociación. A asemblea celebrouse na casa da escola, coñecida como
Casa Habanera, na aula onde dera clases o mestre don Antonio. A aula estaba chea de socios do C.I.T. e ata alí
acercámonos varios mozos e mozas; algúns eramos xogadores do equipo de fútbol. Recordo que o Presidente do
C.I.T., señor Quintela, dicía que en Guitiriz non podían existir máis asociacións, estando de acordo o resto dos
socios. Os mozos e mozas tratamos de explicar as nosas ideas. O debate foi duro e como non estábamos de acordo,
decidimos saír daquela asemblea que non entendía que a mocidade tivera as súas inquedanzas e outra forma de
divertirse.
A xuventude estaba unida e decidida a crear unha asociación amparándose na Lei de Asociacións 191/1964, de
24 de decembro. O Concello prestounos un local na casa da escola vella e alí tíñamos as xuntanzas. O primeiro nome
da asociación foi Raíces e Cañotos. Fixéronse os estatutos que foron rematados o 14 de decembro de 1976, dicindo o
artigo primeiro: A Agrupación denominase Raíces e Cañotos. Artigo segundo: A Agrupación ten como finalidade a
promoción de toda clase de actividades culturais e deportivas: A) A organización de conferencias, coloquios e cursos
públicos de carácter cultural. B) A convocatoria de concursos de poesía, contos, pintura ou calquera outra actividade
artística ou literaria. C) A celebración de recitais poéticos e a representación de teatro lido ou escénico. D) A creación
dunha masa coral polifónica e grupos instrumentais. F) A constitución dun cine-clube e a súa integración na
Federación Nacional de Cines-clubes. G) A práctica de deportes, quedando suxeitos ao réxime xurisdiccional da
Delegación Nacional de Educación Física e Deportes. H) A difusión, en xeral, da cultura nas súas distintas ramas e
manifestacións. Dando prioridade á cultura autóctona. Artigo terceiro: O domicilio da Agrupación Cultural fíxase na
rúa Xeneral Franco, 44, baixo. Artigo cuarto: O ámbito territorial da Agrupación Cultural comprende a vila de
Guitiriz e a súa comarca.
Unha vez confeccionados os estatutos tíñamos un problema: para constituír a comisión xestora da asociación os
membros tiñan que ser maiores de idade, que daquela eran os vinte e un anos. Buscáronse persoas que cumpriran o
recollido na lei e formouse dita comisión. A acta da constitución da asociación celebrouse en Guitiriz o día 16 de
decembro de 1976, quedando constituída a Xunta Directiva Provisional por sete persoas. Presentouse o expediente de
constitución da asociación no Goberno Civil de Lugo e quedou inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións o día
12 de febreiro de 1977.
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A Asociación intenta ser unha canle para o desenvolvemento cultural da comarca. As xuntanzas celebrábanse na
casa da escola.
O primeiro que se fixo foi a creación dunha Biblioteca, completamente autoxestionada, os libros cediámolos os
rapaces. Para facer a biblioteca ¡axúdanos!, así figuraba nas participacións que a Asociación Cultural fixo para o
sorteo da lotería do Nadal do día 22 de decembro de 1978, no que o portador xogaba oitenta pesetas ao número 17352 e
un donativo de vinte pesetas. A Biblioteca foi medrando e no ano 1985 recibe o premio á mellor iniciativa de creación
de bibliotecas privadas, convocado co motivo do programa especial «Vive lendo» de Radio Nacional de España en
colaboración coa Dirección Xeral do Libro e Bibliotecas. A Biblioteca foi o berce da Asociación, converteuse nun lugar
de encontro e creación da mocidade.
O día 26 de decembro de 1976 presentouse unha nova actividade: Galicia canta ó neno. Tamén foi un éxito; o
ximnasio do Grupo Escolar de Guitiriz encheuse con veciños de tódalas parroquias; colaboraron o grupo Fuxan os
Ventos.
A primeira conferencia tivo por título: «O Agro galego hoxe». Dende o primeiro momento a asociación abriuse a
tódalas aldeas do concello, celebrándose xuntanzas alí onde o desexaban. Creouse un grupo de teatro, no que
participaba Vito; o 27 de xullo de 1978 presentouse en Guitiriz, coincidindo coas festas da Ponteveiga, no edificio
Torre de Pedra, coa obra Asamblea Xeral; a seguinte peza teatral foi A xustiza dun muiñeiro. Estas obras
representáronse en varias parroquias do Concello. A Xustiza dun muiñeiro foi representada, ademais, en Ferrol no
Barrio do Muelle.
En xuño de 1979 decidiuse enviar un informe á Corporación Municipal sobre as actividades e proxectos da
Asociación, e expresouse a necesidade de dispoñer duns locais que serviran de punto de encontro e de formación para
os mozos, amparándose na lexislación vixente que recomendaba a constitución de centros para a xuventude. O
Concello Pleno, en sesión celebrada o día vinte de setembro de 1979, acordou a autorización do uso a título precario
dos locais da segunda planta da casa número catro (Casa do Concello), portal dereita, da rúa Xeneral Franco en Guitiriz
(Casa do Concello), así como dun local na parte posterior na planta baixa. Os locais había que amañalos, eran as antigas
vivendas da Garda Civil, e preguntámoslle a Manolo Torcido se se podían tira-los tabiques para facer unha sala ampla.
Así foi, seguimos as recomendacións do mestre e puxémonos
mans a obra: tiramos algún tabique, caleamos paredes…
Pasado o tempo, o nome de Raíces e Cañotos non era do
agrado de todos. Ante estas discrepancias, o día 25 de febreiro
de 1981, nos locais da Asociación Cultural, Alfonso, Vito e
Manolo Otero (Manolo de Luís) comprométense a constituir o
Consello Responsable da Asociación Xuvenil Xermolos. Este
compromiso queda formalizado mediante escritura pública
outorgada o día 15 de abril de 1981 ante o notario don José
Graiño Ferreiro.
Nestes anos fixéronse moitas actividades e os obxectivos da Asociación manifestábanse ao largo da súa
existencia:
–Creación e mantemento da Biblioteca, aberta diariamente, conseguindo máis de dous mil volumes sen ningunha
axuda.
–Creación do grupo de teatro, contratación de grupos musicais e de teatro.
–Creación da revista da Asociación.
–Organización de rapaces e rapazas mediante actividades culturais.
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–Servizo permanente de información e promoción da xuventude.
–Complemento cultural á Escola de Formación Profesional e aos Grupos Escolares.
–Charlas e cursiños sobre temas relacionados co mundo rural.
–Preescolar na casa.
–Venres Culturais, con conferencias de escritores, sociólogos, psicólogos….
–Colaboración coa Asociación de Veciños Arrequento.
–Creación do grupo de gaitas, sendo a primeira actuación nas festas do Santiago de Trasparga. Vito formaba
parte do grupo.
–Creación do grupo de danzas , onde Vito coñeceu a súa dona Pili.
–Celebración da cabalgata de reis.
–Celebración do día das Letras Galegas.
–Creación do club do tempo libre.
–Deportes.
–Exposicións de escultura e pintura
–Organización do entroido, no que Vito disfrutaba e participaba, ano tras ano, sen perder ningún en algunha
comparsa. Non cabe dúbida, el ideaba, traballaba a fondo e participaba na cabalgata. No entroido de 1990 tivo a idea
de organizar a comparsa chamada «o Papa», nela participamos corenta e tres persoas, foi a máis numerosa de tódalas
que se fixeron en Guitiriz. A última comparsa na que participou, coa súa dona e os seus fillos, foi no entroido de
2008, un mes antes de falecer.
–O Festival de Pardiñas arrancou no ano 1980. O presuposto para primeiro festival foi: Grupos musicais:
duascentas mil pesetas. Transportes públicos: vinte mil pesetas. Montaxe de Exposicións: corenta mil pesetas. Total
duascentas sesenta mil pesetas. Para poder facer fronte os gastos do festival tivemos que pedir polos negocios, polas
casas e axenciar un «chigre», que se montaba nas festas do San Xoán, da Ponteveiga e nas de varias parroquias.
Recordo que no II Festival de Pardiñas actuaba Amancio Prada, non tíñamos un peso, e díxonos que se non se lle
pagaba antes da actuación non subía o escenario, convenceuse e actuou; con apuros o rapaz cobrou cos cartos
recadados nos bares do campo.
Pouco a pouco foi entrando xente nova na Asociación, novas xeracións, pero Vito nunca se desligou dela, para
el Xermolos e o Festival de Pardiñas eran algo especial, el era xerme do que acontecía. Tódalas revistas de Xermolos
están na súa casa, non faltou a ningún Festival de Pardiñas.
Na celebración dos vintecinco anos do Festival implicouse como nos primeiros tempos da Asociación, fíxose
unha exposición de esculturas, carteis, fotografías, traxes rexionais e unhas coplas feitas por Vito para a ocasión, que
amosaban o traballo feito por Xermolos. Reunímonos na súa casa con Roberto de Roca e Xosé Luis Otero para
escribir un artigo da primeira xeración e desa xuntanza xurdiu a idea de celebrar tódolos anos unha cea dos amigos e
amigas de Xermolos. A primeira cea organizámola os dous para o 31 de outubro de 2004, no Merendero, o comedor
quedouse pequeno.
Na cea de Xermolos celebrada na Casilla o día trinta e un de outubro de dous mil sete, última na que estivo
presente, ao saír, Manolo da Casilla preguntou como nacera Xermolos e recordo como Vito empezou a contarlle, co
entusiasmo que sempre o animaba cando falaba de Xermolos, como naceu esta Asociación.
A semente xermolou e que Xermolos continúe xermolando xeración en xeración.

Pepe Sangiao
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RETÁBULO BARROCO GALEGO PARA A MEMORIA DE VITOR LÓPEZ PAZ
Benventurados os que ensinan a grandeza da Terra porque esta incorporaraos e seralle leve.
Benventurados os que valoran a vida, porque a mesma vida agradecerallo.
Benventurados os que crean parroquia porque ela tamén lle fará memoria.
Ben poidera ser así, e así é, pois dun xeito ou doutro está escrito e bendito nos Santos Libros feitos no devalar da
experiencia. Quéirase ou non estamos feitos da mesma materia que as estrelas e con elas tivemos a sorte de compartir
Tempo e Espazo. A muiñar como unha faísca neste abismo do Cosmos. E ímonos curtindo nestes sentimentos, neles
afondamos as raiceiras, fixémonos relixiosos e quixemos erguer as esperanzas cara á luz, como fan as prantas cos seus
XERMOLOS. Así creamos códigos para expresar semellante grandeza, o Verbo fixóse carne, e tentamos entendernos,
sen conseguilo de todo... e probamos creando arte de diferentes xeitos, enseñas individuais, colectivas que levan a
pegada dun espazo, dunha colectividade e dun tempo. A arte nunca morre, morren os artistas como calquera outro de
nós. Mensaxe franciscana que os galegos levamos dentro e en todo queremos atopar a cara do Deus do que formamos
parte e nunca maxinamos como un alporizado patrón.
Alfonso Blanco Torrado, curtido entre os pondaliáns rumorosos de Tella e o fluír do Anllóns, interpretados e
cantados polo bardo romántico autor do noso Himno, veuse a estas terras do Parga a facer misión de ben, por aquelo de
quen fai ben recibe ben: non dar a esquecemento, facer memoria de Nós, ese plural maiestático que acolle o onte, o
hoxe e o porvir, a «Galiza Santa de romeiros e xograres» que cantou Cabanillas. Pobo traballador o noso, emigante, a
atoutiñar entre «Negras Sombras», e pese a todo gardador de esencias que expresa mellor o idioma, as tradicións que
consolidan casa e tribu arredor dalgún santuario no corazón da Terra.
A forza da terra afonda as raiceiras....
Nesa espiral de memoria, na que sabemos agasallar os galegos, é tempo pois de agradecer o exemplo de Vitor
López Paz. Chairego ben curtido nesa planicia limitada polos míticos montes da Coba da Serpe e da Serra da Loba,
gardadores de tantas lendas que quixemos escoitar. Sempre devecemos por subir ós montes máis altos, acougar alí,
enxergar. Aquí o de San Breixo, a Pena do Vento, a Moscosa, altares para suspirar fondo, sentir que somos todo e nada
á vez... tamén para decatarse de moitas e irracionalidades: rillar como ratos no territorio, a desplanificación, facer e
desfacer, campamentos militares xa desaparecidos, o mal aproveitamento dos recursos, canteiras de pedra de Parga, ir e
vir de vías atadas pola N.VI... E entre todo iso, na procura da perfección en favor de todos, planea a lembranza, a
dignidade de Vito. Natural da Pígara que escoita ó Ladra no seu fluír cara ó Miño... La vida son los ríos... Terras con
fonda Historia, esperpentizada de xeitos moi diversos, negada e por buscar e limpar: Trasparga ou Guitiriz. Terra de
fontes, reino das augas, que deixa erguer ó ceo bidueiras, freixos, carballos, pinos... solemne oración ós Catro
Elementos. Natureza viva denotando o estado de ánimo das Catro Estacións: murcha, chorosa coas chuvas de outono;
na primavera prateada; no verán, de verde e sombra; no outono dourada para ser abanaeada i espida polos ventos que
aquí atopan encrucillada entre as nubes grises... Lameiros, onde sempre a vaca é imprescindible, e os labregos gardan o
mellor idioma, acentos, acenos e saberes tradicionais. Terra Chá dos poetas que tiveron escola directa ou indirecta nas
artes de Mondoñedo, de Crecente Vega, de Díaz Castro... e de Manuel María, que tantas veces escoitamos, limos e
compartimos entre a súa paisaxe e paisanaxe. Na Chá todo semella pousar, e un chisco pide seu tempo para acougar os
cavilares e entender tal santuario. Xa o fixeron os que fai máis de cinco mil anos ergueron os monumentos megalíticos da
Valiña, Lagostelle, os dos Vilares e o Buriz, estudados e cantados por Fermín Bouza Brey. Escenarios cos que soñan en
Euskadi, o amigo Raul Río e Gloria, símbolo de moitos emigrantes que colleron camiño e que nos acolleron para espallar
ese Nós plural. Xente ben curtida nos camiños da vida, feita desa mesma cerna galega de lealdade á Terra e ós seus...
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Terra que foi dos castrexos que ocuparon os outeiros como o Castro do Forno, e mais tamén daqueles ermitaños
sabedores das doutrinas de oriente, os que fixeron misión e ergueron capeliñas á beira dunha fonte sanadora, en San
Alberte, ribeiras do Parga; en Bascuas; a carón dun castiñeiro milenario en Baamonde... igrexas románicas do Vilar
ou a do Santo Estebo, das Negradas nos camiños da Coba da Loba... a gótica do San Alberte, onde acudían ofrecidos
os que tiñan algún mal prendido na fala, asunto do que gostaba falar Manuel María, xa que de raparigo foi ofrecido
pola súa nai a Señora Pastora da Casa de Hortas de Outeiro de Rei... Dende entón a voz e a mensaxe de Manuel
María ecoa onde haxa calquera galego. Puzos do Ollo, Penas de Rodas... enigmas da Terra... Códigos que ben
entende o amigo, e escultor que mima ós Catro Elementos, ese outro Vitor, o da saga dos Corral de Baamonde.
Parada e fonda obrigatoria é o seu Baamonde, xa o temos dito noutras.
A forza da luz ergue ós XERMOLOS
Encrucillada tripada no medievo polos facos dos señores da Casa de Andrade e os frades de Sobrado no seu ir e
vir, nos inicios do século

XIX

polas tropas de Soult perseguindo ás de John Moore, camiño da Coruña... despois

vendo pasar as carrilanas, arrieiros, maragatos, despois os autobuses e aquel Shangay asubiando polo camiño de ferro
cara Barcelona ou Madrid... unha saída na «Longa noite de Pedra». Os balnearios con fontes de diferentes sabores, a
frescura entre os Sete Muíños, o lugar de San Xoán de Lagostelle, onde na noite de cada vintecatro de Xuño, dise
escoitar tanxer as campás dunha cidade anterga condenada, asulagada por cometer un pecado de soberbia. Lenda,
parábola, como moitas dos irmáns países do occidente céltico.
Devalar da Terra e do Tempo, Xogo da Oca, ascese de aprender a desprenderse, cara un Calvario onde a Cruz
se fai «Maio» noso, árbore frorido de Redención, misión que Alfonso Blanco Torrado soubo espallar, convidar a
compartir caliz de viño e patena de pan, os bens, os productos da terra e do traballo. Vitor López Paz, soubo poñer os
sentidos, sentir, afiar agudamente a sensibilidade. E así aquela pranta verdeceu, deu e ergueu á luz os seus Xermolos.
Asociación que se suma a moitas outras da Galiza para dignificar memoria —entre tanto esperpento asentado e
espallado polos medios— investigar e crear. A roda deste muiño non parou.
Vito coñecía a súa terra, deuna a coñecer, os xogos, as tradicións, os escenarios da Historia, recollendo,
fotografiando, promoveu o artesanado, con grande amor á cantería, tan nosa. De saga da canteiros, pero carpinteiro
de profesión, humilde e sabio, constructor dun país sólido, feito de saberes artesáns.
Misión para coñecer, querer e defender o NÓS, plural e maiestático
Respostei á chamada de Xermolos, cando estaba no Museo Arqueolóxico da Coruña, e recibín o mandado de
facer un logotipo, un símbolo: e velaí os semi-circos branco-negro, con refrexos. Como un enigmático yin-yang: o
principio-fin... suxerencias que están nas augas cando botamos un coio e se abren circos e circos que rematan
esvaíndose ata desaparecer, como o irradir do sol, as vetas da torada dunha árbore talada, as impresións dixitais... un
xeito da cara de Deus, os enigmas, que se expresan cun circo, a corda que se ata para unir principio e fin dos seus
dous cabos. Ido o tempo agrádame moito ollar hoxe aquel símbolo nacido en tempos de ilusións e esperanzas mozas,
vivo, asociado a moitas inciativas, ó Festival da Música e da Arte, da entrega da Navalliña de Honra ó chairego
ilustre, das súas actividades sensibilizadoras, abrindo outros novos camiños, recuperando patrimonio cultural, dos
templos... Fumos moitas veces a Bascuas, a ese territorio sacro, de fonte anterga e pedra fincada cristianizada como
cruceiro, de cemiterio romano, con estela funeraria feita limieira de porta... de todo eso temos falado. Iniciativas
solidarias facendo memoria, en defensa da vida, da tradición e do verdadeiro progreso, a bandeira de Vito: coñecer
para querer e defender, como tantas veces temos dito. E sempre cosendo todo cos versos, cantos e contos, coa
mesma presencia de Manuel María, que mudaba o rostro, ó compartir amizade, andaina e mesa cos seus e na súa
terra.
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Terras de feira e de romaría que saben celebrar a santos das augas, o San Xoán, a santos curadores e camiñantes
como o San Roque, a santos milagreiros como San Vicente e o San Alberte... e nós hoxe, e mentres teñamos memoria e
vida, celebraremos a lembranza de Vito, o amigo leal a súa Terra e ós seus, a NOS. Sementeira para novas prantas e
xermolos cara a luz de GALIZA

Felipe-Senén
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NA FUNDACIÓN DA ASOCIACIÓN XERMOLOS
Vito viviu con intensidade a celebración dos 25 anos do Festival de Pardiñas, do que, na liña de Xermolos, non se fixo
alarde con actos esaxerados. Foi un momento fermoso de tenrura e amizade. El colaborou a montar a Exposición
conmemorativa, e no seu libro de memoria, deixou escrita esta dedicatoria, que é a síntese da súa achega a esta
asociación:
«25 anos non é nada e é moito,
25 anos de Traballo,
25 anos de Ilusións,
25 anos de Lembranzas,
25 anos de Problemas
100 anos máis de Pardiñas» (seguen as sinaturas de Vito e Pili).
«Eu soio levo 3 anos, pero espero chegar a moitos máis. AÚPA XERMOLOS E PARDIÑAS» (ratifica, a
continuación, Óscar, o seu fillo).

Xermolos xa cumpriu 33 anos, sempre cunha raíz xuvenil, fiel ao leito no que naceu. Nestes anos sucedéronse
varias xeracións, con xeitos diferentes de concibir a vida e a cultura. E aí está o milagre de sobrevivir a tantos cambios,
sen perder a frescura necesaria para seguir alimentando actividades que esixen unha carga de creatividade, renovada
cada edición, coma o Festival de Pardiñas ou os Encontros da Terra Chá.
Pero temos que ir ás orixes, porque alí estaba Vito, aclarando aquel amencer. No noso primeiro encontro, o 26 de
outubro do 1976, no Campo da Feira e no Bar Gaibor, falamos de camiñar xuntas e xuntos, de crear coma unha
plataforma que unise á mocidade, de iniciativas que cambiasen o rumbo da sociedade, un tanto adormecida e
esclerotizada pola represión da ditadura. Alí estaban tamén Pepe Sangiao, Xosé Luís e Manolo de Luís, Xavier
Lorenzo… Vito, e varias mozas e mozos, avogaban pola creación dun cineclub, coa súa experiencia dalgo semellante,
no Colexio Menor, onde estivera estudiando... Outros, apostaron por unha Asociación Cultural, que tivese coma unha
sección máis, o mundo do cine.
A pesar dos conflictos que xurdiron cos adultos, que miraban ao axexo unha asociación, que nacía, sen a súa
vixilancia e protección, Vito propuxo un nome: «Raíces e cañotos», coma a conxunción destas dúas olladas, o legado
das e dos maiores, e o brío novo da mocidade. Desmelenábase, explicando aos máis reacios, a filosofía da súa proposta.
Algúns aceptaron aqueles apelidos, por un tempo, pero nas súas imaxinacións despuntaban outros nomes. Nesta
denominación, proposta por el, estaba a fermentar unha das chaves do seu compromiso: xunguir experiencias, idades,
camiños diferentes...
Para mín, recén chegado, a rede social, política e cultural de Guitiriz..., era allea. Todo era descoñecido. Dende os
primeiros pasos, Vito asumiu aquela iniciativa con moito entusiasmo. Foron tempos difíciles. Púxose á fronte con toda
a súa enerxía, empurrando cun grupo reducido, o que ía ser o primeiro motor do colectivo. Para os que estabamos a
arribar na comarca, el seguía a ser un caxato, no que nos apoiábamos, para seguir imaxinando novos abrentes. Non tiña
medo nin complexos, ante o acoso, que sufrimos dende os primeiros meses, pola banda dunha mafia, que non quería
deixar de manipular a sociedade. É verdade, que era xente sen estructura mental para sosterse na crista da ola. Só daban
paos de cego, pero facían ruído e dano.
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Foron meses de confabulación e maquinacións. Algúns da directiva provisional proposta, aproveitaron as súas
profesións para lanzar aínda máis globos sonda e difamacións. Só o convencemento de que as ideas daquela mocidade
eran auténticas, axudou a esta a manterse rexa e tirar adiante. Nas xuntanzas, algunha na casa de Vito, outras na rectoral
de San Salvador, unha das ideas-forza nas que ficaba aquel entusiasmo, era saber que a sinceridade dos obxectivos e
intencións, non facía máis que multiplicarse en horizontes preñados de novas metas e accións. Coma nunha carreira de
obstáculos, a asociación foi sorteando tódalas asechanzas daqueles instigadores. Mesmo nas instancias dos poderes, a
nova agrupación, tíñaos preocupados, e axudaban a axigantar os «dimes e diretes», unhas fabulacións ruíns, que non
entendían da liberdade de expresión, asociación, reunión..., que estaba a deseñar a recen estreada democracia.
Algúns membros da directiva, aínda xestora, axiña dimitiron... Despois de perseguirnos un tempo, un día
atopáronnos, no negocio e taller de Felpeto. Alí na oficina, Vito e o que isto subscribe, tivemos que escoitar os seus
improperios, pero axiña desmontamos as súas fabulacións, sen sentido... Todo o que acontecía, sentados arredor
dunha mesa, iamos analizándoo con lupa, e tirando conclusións. Non nos sorprendeu aquela espantada dos dous
directivos. Dende a primeira xornada, quedaron crebadas as pontes, pola súa banda, por falla de vontade para
achegarse á realidade social e cultural da mocidade, naqueles tempos de transición. Todo o querían amañar con
recetas moralizantes, que acusaban un pouso ideolóxico de tempos pasados. As palabras inconclusas que medio
vociferaban, deitaban un escurantismo, que nada tiña que ver co horizonte de ilusión que estaba a abrollar na
mocidade de Guitiriz e a súa comarca.
Non podemos esquecer o apoio total de veciñas e veciños de Guitiriz e as súas parroquias a esta nova iniciativa,
que xermolou na percura dun progreso social e económico, así na denuncia, ante notario, de Fenosa, auspiciada pola
asociación, polo desastroso suministro de enerxía eléctrica, nunha hora na que algúns estaban a modernizar as súas
explotacións gandeiras. Xuntanzas masivas na escola de San Salvador e noutros núcleos... Ao mesmo tempo, que
íamos achegando actividades culturais: teatro, as primeiras sesións de Preescolar na Casa, facendo o censo e
transmitindo información aos discapacitados, e ás súas familias, en colaboración con Auxilia, etc. Este apoio social,
non facía máis que dar azos a Raíces e Cañotos, despois Xermolos. Nin Vito, nin ningunha e ningún dos seus
fundadores, concibían a cultura coma algo elitista, pola contra, plantaron os seus obxectivos no tecido
socioeconómico do terrón que tripaban.
Fixo falla un Venres Santo, para que o noso universo estoupase de luz e enerxía, coa aurora da Resurrección. A
decisión tomada en Madrid, de abrir o Parlamento a outras forzas políticas, facendo legal, o que xa era real na rúa,
desmontou todo un tinglado reaccionario que estaba a castigar o proxecto da asociación: denuncias que chegaron á capital
do estado, acusacións non atendidas polo bispo de Mondoñedo, calumnia que algo queda..., pero sempre sen dar a cara.
Vito coma outras e outros axentes vivos da asociación, naqueles primeiros tempos, medramos por dentro,
robustecemos o carácter, naquel mar proceloso de insidias e trampas. Fracasada aquela directiva provisional,
aprobados os estatutos, contra vento e marea, Vito e todas e todos nós, collemos novos folgos, e seguimos na loita. O
sendeiro non era doado, demasiadas costas empinadas.
A Asociación fervía de actividades. Naqueles anos foron xurdindo o grupo de gaitas, o grupo de danza, o teatro,
a coral… Vito foi apuntándose na primeira liña de todos estes grupos.
Feito de madeira de cerna
Xermolos converteuse nun elemento integrador do crecemento da súa personalidade, para el e para moitas e
moitos máis. Un horizonte que axudaba a engrandecer o seu espírito. Era desas persoas que aproveitaba as
oportunidades da vida para facer un universo máis grande e máis fermoso, para el e para os demais. E non regateou
esforzos. Estrullou o seu inxenio e intelixencia a prol da beleza das persoas e das cousas. Gustaba de rematar todo
ben, e nisto era un artesán en todo o que emprendía. ¡Con que atención e agarimo preparaba as comparsas, as súas
coplas, os traxes, os aparellos de cada ano, verdadeiras obras de arte!
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E gustaba de traballar en grupo, de compartir e comentar as súas ocorrencias, as teimas que ían nacendo na súa
vida... ¡Cantas horas, no seu taller, imaxinando e montando os artefactos de cada celebración de Entroido! A súa casa
converteuse moitos anos no obradoiro dun sen fin de actividades: os decorados do teatro, algún moble, que aínda
conservamos do que foi o primeiro local de Xermolos... Foi coma unha extensión creativa do colectivo. Identificouse
tanto coa asociación, que a súa obra forma parte de todas e de todos.
Aínda que o Festival de Pardiñas, non abrollou ata o 1980, tres anos despois da legalización da Asociación, e
nunha primavera, onde Raíces e Cañotos xermolou en novos froitos. Levábamos meses dándolle voltas a idea. Vito
tamén tiña medo de que Pardiñas, fose a flor dun día, coma outros festivais... Coñecía moi ben a climatoloxía, as
incidencias do ambiente, do seu berce..., temía as néboas, xeadas e treboadas que podían queimar unha planta moi
tenra. A miúdo acudía ao mito dos Boedos, que asolagaron toda unha cidade. Pero, á par doutros, avezados aos ventos e
brisas da costa, adestrados en loitar contra as marexadas, esfumáronse tantos nubarróns, ou, polo menos, puxémoslle
proa, e mantivemos bariles a singradura proposta.
Principiaron as viaxes para ir executando os programas previstos, ás veces con incidencias, coma aquela tarde que
íamos cara Compostela, nunha das primeiras saídas de Vito, ao volante, e despois de subir Ponte Carreira, saímonos co
600 da vía..., polo xeo. Foi un susto, que amañamos no momento.
Aínda que por razóns naturais, un día deixou a primeira liña, nas mans doutros máis novos, e situouse na retagarda
dalgunhas das actividades de Xermolos, sempre seguiu dando folgos ao colectivo, na cabeceira, sobre todo, a través de
actividades senlleiras coma o Entroido, un dos seus animadores, o Festival de Pardiñas..., —a celebración da 25
edición—, ou iniciar aquelas ceas dos amigos e amigas de Xermolos, na noite do 31 de outubro.
Case nada acontece por azar. Percibo que hai coma fíos e pespuntes invisíbeis que van tecendo a nosa vida persoal
e a do común que estamos a construír. Por iso, non me estraña, que os xornalistas que cubriron a información do
Festival, no 1995, escolleran e fixeran esta foto, ao fondo, onde Pili, a dona de Vito, e o seu fillo Óscar, percorren a
Mostra de Instrumentos de Música Tradicional.

Alfonso Blanco Torrado
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A ÁRBORE DE XERMOLOS
Son os anos da transición. Os rapaces de Guitiriz están todos a estudar en Lugo ou Santiago mercé ao bon facer dos
mestres do grupo escolar, que seguen o camiño indicado polos construtores da escola: os emigrantes da comarca a
América, que consideraron a educación como un ben importantísimo a conseguir polos seus conterráneos. Grazas ao
labor dos seus mestres e, en especial, de dona Carmiña Barral (coas nenas; non esquezamos a separación por sexos
propia da época e que só vai acabar neses momentos) e de don Antonio Santamarina (cos nenos).
Faltaba, porén, un oco que cubrir: o do asociacionismo, o da reunión, do grupo encamiñado a conseguir para a
xuventude da zona cousas que daquela eran totalmente inaccesíbeis nas vilas pequenas: cine-clube, biblioteca..., Franco
estaba morto e todo parecía posíbel.
E nesas, chegou Alfonso! O terreo seguramente estaba preparado, mais sen el, nada tería sido igual. Todos, vellos
e novos estábamos habituados alí a outra maneira de facer igrexa, a unha única maneira de facer igrexa. E aos vellos,
aquelas novidades non lles gustaron nada. Mais os novos tiñan moitas ganas, e Alfonso moita forza vital e espiritual. E
aquilo saíu adiante.
E como enlazando pasado con futuro, as primeiras reunións tiñan lugar na escola, precisamente na aula da 3ª
sección, da que era profesora dona Carmiña. E aquilo botou a andar. Que foi o primeiro? Tal vez a biblioteca? Que, ouh
cousas!, comezou estando no que fora vello cuartel, hoxe xa só Concello.
Que veu despois? Tantas e tantas cousas, e, entre elas, o festival de Pardiñas, que éramos moito xóvenes, e tamén
tíñamos ganas de festa.
E a festa —Xermolos é unha festa— continúa, os mozos daquela substituídos (ou ampliados) polos mozos de
agora.
E aquilo que con tanto traballo xermolou, aquilo no que Victoriano tanto colaborou, é hoxe unha árbore que nos dá
sombra e cobixo a todos.
Até aos maiores, que daquela vían todo tan moderno, tan perigoso... Porque, non é influencia de Xermolos e do
bon facer de Alfonso que anos despois, en 1988, cando chega un novo cura párroco, don Ramón, tamén el consiga —
nos dez anos que está en Guitiriz— que os maiores se movan, que non fiquen nas súas casas, que —aqueles que
poden— vaian visitar aos que non poden saír da casa, a aqueles que están sós, aos doentes, os cegos, os demasiado
vellos, os tristes de vellice ou de doenza ou de soidade...?
Xa van máis de trinta anos, e aquela semente que plantaba Alfonso, convertida en árbore xenerosa, segue a dar os
seus froitos.

Tareixa Roca

Creación de Xabier Varela
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UNHA MIRADA ATRÁS SEN NOSTALXIA
Que ocorría a finais dos setenta, entre unha parte da mocidade galega, cando o que despois se chamou Xermolos
empezaba a dar os seus primeiros pasos?
Franco morrera no setenta e cinco, pero todo o aparato estatal da dictadura estaba intacto. Queríamos cambiar a
sociedade, deixar de ver os rostros sempre ameazantes dos franquistas que ocupaban a prensa a televisión, a radio, e
que, durante tanto tempo, vixiárannos dunha maneira obsesivamente kafkiana. Queríamos que a nosa voz fose
escoitada, e saír do engano político que xa había tempo descubríramos que o era.
Moitos de nós estabamos estudiando na universidade, onde todo o mundo pertencía ou era simpatizante dalgún
grupo político. Anarquistas, nacionalistas, e diversos grupos de ideoloxía comunista, debatían diariamente nas aulas a
estratexia a seguir ante as cuestións máis diversas. Pero a meta era clara, baixo o roupaxe de calquera discrepancia
coa autoridade, o que queríamos era a democracia, o socialismo e a revolución, aínda sen saber o que todo elo
puidese significar. Neste contexto, no que aínda non tíñamos unha Constitución, nin sabíamos o que iso representaba,
todo tiña para nós un significado político, xa fose unha asemblea, unha manifestación, ou asistir a unha película, a
unha obra de teatro ou a un concerto. Santiago foi para a xente da miña xeración, como antes o fora para outras, a
cidade da iniciación á política, á literatura, ao cine e á música. Había quen lía só aos teóricos do nacionalismo, pero
tamén quen lía a Marx e Lenín, a Mao, a Bakunin, a Homero aos líricos gregos, a Antonio Machado, a Hermann
Hesse e a Nietzsche. Revistas como Triunfo, Tiempo de Historia, Cuadernos para el diálogo, e posteriormente El
Viejo Topo e Ajo Blanco, foron, xunto ás sesións de cineclub, as obras de teatro que enchían o salón de actos D’a
Salle e aquelas lecturas ás que antes aludín, o alimento das nosas mentes revolucionarias e o complemento das clases
que recibíamos nas diferentes facultades.
O descubrimento de Nietzsche, ao que xa antes me referín, foi para moitos un auténtico detonante liberador en
máis dun sentido. A linguaxe potente, penetrante e poética do pensador alemán, permitiunos romper o ríxido trenzado
do discurso político asembleario, que xa a moitos nos asfixiaba. Foi nas súas obras onde descubrimos que había outra
maneira de abordar a crítica de calquera asunto que caera no noso punto de mira. A palabra «crítica» foi, en efecto,
moi importante para todos nós. Non deixábamos de usala e practicala en toda ocasión. Había que considerar isto ou
aquelo, máis sempre con espírito crítico, e Nietzsche ensinounos como facelo sen tensar e acartonar a face, senón dun
modo alegre, xoguetón, afirmativo e danzarín, moi afastado das andrómenas dos diferentes grupos políticos. Como
tamén nos marcaron unha senda nova os frankfurtianos Adorno e Horkheimer, desde a profundidade da súa filosofía
e crítica da cultura, aos que por aquela época empezamos a ler. A moitas destas lecturas chegamos a través dos
artigos e libros Savater que entón estaba dándose a coñecer. Como esquecer o impacto que en nós causou a lectura da
súa breve, pero proteica obra, De los dioses y del mundo. Nun estilo agudo e torrencial, infinidade de autores que
como el dedicábanse a «crítica», chegaron até nós en obras como La filosofía tachada, ou Apología del sofista, por
citar só algunhas. Un daqueles autores foi Agustín García Calvo que encheu en máis dunha ocasión as xigantescas
aulas de Económicas e de Medicina. Alí, aquel descoñecido para a maioría, —apartado no seu día das aulas
universitarias polo réxime franquista— ante centos e centos de estudiantes fascinados pola súa palabra e os seus
fulares, deixaba manar o seu discurso innovador e crítico, que logo apreciaríamos de novo en libros como Sermón de
ser y no ser, Actualidades ou Cartas de negocios de José Requejo.
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E si de cine falamos penso que a tríade Bergman, Fellini, Visconti, foi a que máis impacto causou en todos nós,
aínda que non poidamos esquecer a François Truffaut ou o neorrealismo italiano.
Pero se en Santiago transcorría a nosa vida durante o inverno, cando chegaba o verán os estudiantes marchabamos
aos nosos pobos, e alí vertíamos o estilo, as formas e o fervedoiro de ideas santiaguesas. E así foi como en Guitiriz,
partindo da idea de facer un cineclub, (ocorrencia, hai que dicilo, dos máis novos), empezamos a coincidir xentes de
diferentes idades e de diferentes sensibilidades políticas, iniciando unha serie de «xuntanzas» que, no máis puro estilo
asembleario, convertéronse en discusións interminábeis sobre as cuestións máis diversas e, aínda que ás veces se
tornaban peregrinas, non deixaron de ter un efecto catalizador no pobo, pois, tamén aquí, en Guitiriz, estaban animadas
por un desexo de cambio político e crítica. Eramos a sociedade civil rescatando a súa voz, durante tanto tempo apagada,
e recuperando o espazo público. Construíamos e practicábamos a democracia desde abaixo, antes de que a Constitución
fose aprobada. Moitos non deixaron de mirarnos con desconfianza e incluso de maneira despectiva empezaron a
chamarnos «O Grupo do pobo». E certamente non era para menos ter rancor cara nós. O que queríamos era cambiar o
mundo de arriba abaixo. E o máis importante, actuabamos como persoas libres ou que buscaban a liberdade, e iso antes,
como agora, sempre dá medo aos que non se atreven a dar un paso fóra das sombras. Nós démolo, en compañía de
Alfonso Blanco, e de aí xurdiron un grupo de teatro, unha biblioteca, xuntanzas nas aldeas para resolver o problema da
falta de potencia na luz e no final Xermolos.

Xosé Lorenzo Tomé
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XERMOLOS AO LONXE: ENTRE A TRANSICIÓN E A TRANSGRESIÓN
Xermolos segue a cumprir anos. Falar de Xermolos é falar de Alfonso e del falarei, pero déixenme unha pequena
paréntese, que Xermolos xermolou en cada un de nós de diferentes maneiras... Quero evocar primeiro a sotana
negra de don Manuel, o crego de Guitiriz eses anos, a súa figura no púlpito e deitado nos oficios de Semana Santa
coa calva púrpura, a súa melífula voz de NODO, o seu camiñar pausado ou a súa máis natural figura, tomando un
viño en Nistal. Déixenme evocar, que xa remato, un proxecto descabelado: eu falando con el e, unha moza, unha
nena daquela coma min, que está detrás del. Ten un spray branco, ela, e quere facerlle unha «A» sobre un círculo
pechado ás costas, na sotana negra... É un proxecto, unha acción, unha carallada de proxecto nunca realizado, que eu
lle expoño a unha moza daquel tempo, á «Aja», á Ajablanca, por enredala, por ligar con ela que está de paso na vila
só ese ano, que o pai é topógrafo, e que nin caso me fai ela; e algo hai que facer. Si, o ano que chegou o cura novo
de San Salvador eu andaba en bicicleta compulsivamente resolvendo os meus negocios.
Evoco a vila deses anos a partir das poucas casas bonitas que hoxe quedan (a do Mariñeiro, a de Caquiles, a
de Anuncia…) entre ese inmenso tubo de edificios feos que se levantaron, con corporacións electas, desde entón. O
Concello, o Barbeiro da Escaleira, a Botica de Labarta e o ultramariños de Nistal onde paraba o Ribadeo, eran
aínda un cadro vivo, ademais dunha páxina cunqueiriana. Pero a «realidade» (palabra desa época) era pouco idílica:
Parga e Guitiriz, rivalidade futbolística conducida polo CIT (Centro de Iniciativas y Turismo). Olor rancio a
franquismo. Lembro unha pistola no San Roque de Parga… que si un policía de Bilbao: Baracaldo: Portugalete:
Sestao…; non, un de Fuerza Nueva; non foi nada, oh!, que queceu e eu que sei…, circulen! Aburrimento entreverado
de diximedíxomes e moito maniar ( palabra nosa) porfiado, «suco vai, suco vén, Xesús María! ».
Nese ambiente alguén dixo que había que facer algo antes da chegada do inverno, porque só con ver chover e
subastar interminablemente no Café Centro podías podrecer, que ata pecharan o cine....Facer algo, pero que? Se
cadra un cine club, unha asociación, non sei, algo..., podiamos falar co cura novo. Quen? o cura novo, se cadra el….
Co cura? E naturalmente alá se foi, que había que pactar, e alí andaba o bo de Victoriano, Mari Nieves e algúns
máis… E alí estaba o cura, Alfonso Blanco Torrado que fía que fía foise quedando alí, e con nós; moitas veces
como Gary Cooper en Só perante o perigo... si, oh!, o do cine, xa pechado....
Vin logo, curado do meu escepticismo, que o cura era algo raro: Na súa moi fría casa de San Salvador —
enfrente das Cregas, aquelas meigas!—, gardaba entre a humidade non só o consabido e previsible exemplar, logo
de falar con el, de O Capital ou do Marta Hacknecker da época, senón outros de Nietzsche, Schopenhauer, Savater,
Cioran.... todos eses e máis, como proxecto de biblioteca aberta, alí... O crego aquel, que nos levou ao Pozo do Tío
Reimundo (o que del quedaba) a Antón dos Bloques e a min, era un raro, raro: E non só porque o expulsaran do
seminario, non só porque se «proletarizase», non só porque se fixese cura cando os seus amigos deixaban os hábitos,
senón porque non maniaba.... Iso si, teimaba e cría en algo sen dogmatizar: cría nos campos da festa como
construcción humana, no enterro como rito esencial e, tamén, e por decilo nas súas palabras, nas «verbas», como
xesto vital....
E foi na taberna do vello Gaibor, o do dente do ouro que atraía ás perdices, e logo na Escola Vella —aquela
de: «¡Arriba primera, segunda y tercera!»—

onde fía que fía, Alfonso foi leirando e fiando con todos nós,

«tododiós»....
Lembro unha desas primeiras reunións («xuntanzas», daquela) na escola vella: apagaron a luz e logo, teatral, un
foco de lanterna. Despois, a imaxe do Cabito prendendo a miserenta luz da aula. O Cabito era un garda civil
chulesco e ruín —incluso para esa época, si...— que mostraba unha goma de gas butano como complemento ao seu
uniforme e á arma complementaria...
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Alí, naquela reunión (xuntanza, digo) interrompida polo Cabito, falábase de representar a Lauro Olmo nos
Vilares e San Salvador, onde non chegaba potencia de luz e por iso falábase tamén de Fenosa e Barras Eléctricas,
que era unha vergoña que a oito quilómetros da Nacional VI non chegase luz de abondo para un mísero foco teatral
e máis aínda, nin sequera para muxir ou para os tanques de frío, que a ver se me explico, unha cousa leva a outra,
ou non? Ou, se cadra, era un ensaio, no que andaba Victoriano e Fina, os Felpetos, de nome cunqueiriano e musical,
tamén o meu curmao Carlos, abnegado personaxe da obra, Chus Vila e Antón dos Bloques, que facía as súas
primeiras poses de actor e de voz para unha TVG que daquela nin imaxinaba... Había por aí algúns máis, que sinto
non lembrar agora, loro e pregoeiro dese desaguisado escénico...
E era máxico ese sitio: alí, na Escola Vella, a da vara de Dopico, a das bandeiras en sábado, a do leite en pó
fervendo en cunca de plástico que se derrete (leite con cheirentas gotas!..), alí ensaiabamos nós e a «Aja» poñía
«prohibido prohibir» e outras monadas.... A Aja viñera de Madrid, co seu pai topógrafo: traia o Ajo Blanco e
quizá El Viejo Topo. (Xa ve, señor vicepresidente Quintana, que tamén había «progres»...) Eu toleaba con A
conquista do Pan, qué inocencia, mentres pedaleaba na miña bicicleta por conquistala, a ela, que era alborotada,
pero rica como un pan. Teorizaba ademais, que daba medo, sobre o amor libre e cousas así e o timbre da miña
bicicleta non podía máis que pedir paso, por moito que houbese que pintar a sotana negra de don Manuel ou o que
for...
Non desbarro: Xermolos son moitas cousas.... Os carteis de «prohibido prohibir» na Escola Vella soaron mal,
xunto a outros; e non só ás xentes do CIT, (Iniciativas e Turismo) senón a xente nova, comprometida e seria que,
prudente e asisada, comezaban xa a pensar, antes de acción e iniciativas vagamente «culturais», en estatutos de
asociación de maior calado e, en fin, en como encardinar os nosos proxectos noutros de máis miras, proxectos de
país e, en fin, que pensaban, asisados, que se non sería prudente retirar eses carteis porque o pobo non estaba aínda
maduro e que, se cadra non era prudente pensando na nación por vir que, en fin... Naturalmente rolou o vento sobre
min e sobre os que isto dicían, e que falaban coa súa razón, coas «verbas» que nos traía Alfonso, en definitiva
diálogo, verbas que el mantivo aí, en Xermolos, durante tantos anos...
Si, así comezou Xermolos para min. Eu amei os carteis da «Aja», progre madrileña, a «Ajablanca», que
escribiu con oito anos de retraso consignas do sesenta e oito na Escola Vella. Ben mirado, no sesenta e oito ela e eu,
andariamos polos sete anos; de pouco nos habían valer esas consignas para moitos negocios que eu con ela pretendía,
ese ano da bicicleta.
Asei sardiñas nas primeiras edicións da Feira e festa da música e das Artes, axudei un chisco a Roberto do
Pito, algúns anos despois; lembro a Xan de Gavín facendo un cartel Op-Art, logo de saír de traballar na escaiola.
Síntome orgulloso cada ano cando vexo a noticia de que volve a Festa de Pardiñas; orgulloso e un pouco vello, o
que amola máis.
Saúde, festa e unha aperta para todos os novos que non coñezo e que aí andades. O meu recordo e unha aperta
especial para ti, Alfonso, que oxalá chegue, pola túa mediación, tamén a Victoriano. Victoriano... unha aperta para ti,
alí onde esteas, por se falla o envío por Alfonso: déboche un par de chistes bos, entre un cento deles malos.
Xavier Lorenzo Tomé

94

VITO LÓPEZ-FELPETO
DAS VIVENCIAS COMPARTIDAS
A pesar de sermos dun tempo (eu leváballe algo menos de tres meses) e compartirmos escola, Vitoriano e máis eu
tivemos un escaso contacto na nosa nenez. A súa crianza e as súas vivencias desa etapa nada tiveron que ver coas
miñas. Eran anos en que os rapaces dos extremos da vila de Guitiriz, os do Curro Vello e os da Igrexa Vella, tiñamos
máis relación entre nós que cos rapaces do centro. Sintonizabamos máis pola vida familiar que tiñamos, ligada á
actividade agropecuaria; e incluso, a miúdo, compartíamos un espazo de ocio, como era o Boedo, lugar ao que eu
sempre denomino «academia» dos rapaces guitiricenses. E a de Vitoriano era unha das familias do centro da vila. Con
el cheguei tamén a compartir residencia en Lugo, o Colexio Menor, estudando o bacharelato. Pero tampouco alí
tivemos relación máis aló de nos sabermos veciños da mesma vila.
Foi Xermolos o que propiciou o achegamento entre a mocidade de Guitiriz. Esta vila, pola súa estrutura, non
favorece a relación entre o vecindario. Ao carecer tamén de locais e actividades que os vinculase, fixo que os rapaces
medrásemos illados por barrios. Xermolos, como dixen, facilitou a relación, o coñecemento e o traballo en común. Así,
nos anos finais da década dos 70, comezo eu unha relación con Vitoriano que chegou a ser moi intensa; familiar, diría
eu.
Tiñamos arredor dos vinte anos e moitas ganas de facer cousas. Vitoriano era, ademais, dos que poñían ilusión
engadida ao traballo. Lembro o acondicionamento do segundo andar do Concello para local social de Xermolos. Alí,
entre todos, tiramos tabiques, baixamos o rebo a sacos, pintamos, decoramos, fixemos armarios… e montamos o local
de ocio e a primeira biblioteca de Guitiriz. Naqueles anos da transición política, difíciles, sen dúbida, suplíamos a
carencia de medios con traballo e ilusión. Vitoriano nunca quedaba atrás.
Iniciamos o Festival de Pardiñas realizando unha variedade de labores que hoxe parecerían relato épico.
Comezabamos repartindo os carteis as noites e fins de semana previos. Logo seguía a petición de cartos polas casas da
zona, establecementos comerciais, etc., montaxe da exposición, procura das sardiñas (temos ido polas sardiñas á
Coruña o propio día do festival) e asado, montaxe e atención do chigre para o financiamento da asociación, baile na
sesión vermú (Vitoriano formaba parte dun grupo de danza galega que naquela época adestraba Rufi). A iso seguía,
recoller… Traballo sen tasa, que Vitoriano nunca eludía.
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Pero dentro dos recordos máis intensos que eu teño del, están os antroidos. Temos compartido viaxes (a Portugal,
a Andalucía…), partidas de cartas (lémbroo xogando na miña casa, el e máis eu contra meus pais, como petaba por
baixo da mesa cando levaba as corenta), fins de ano e até algún leve accidente de tránsito. Pero o antroido era todo un
acontecemento. Formabamos grupo xunto co seu curmán Manuel Anxo e Roberto de Roca. O taller da súa moblería era
o noso febril obradoiro nos días previos ao carnaval. Parindo ideas e, con mentalidade antroideira (diversión e crítica),
levamos a cabo disfraces e disfrutamos de moitos antroidos que sempre, como norma, iniciábamos entre os nosos
veciños de Guitiriz. Véñenme á memoria «a familia numerosa», onde el facía de bebé, o «grupo de jazz», o primeiro
desfile da antroido levado por varias parroquias do concello… Máis tarde, cando quedamos só el e máis eu (Roberto
casara e o curmán non vivía en Guitiriz) a nosa relación foi aínda máis intensa. Desa étapa son os disfraces dos
«cabaleiros anti-otan», os «políticos de Madrí e daquí» e os «cegos», con aquelas coplas de crítica divertida ou de
simple broma que tanto gustaban, que até nos pedían máis.
Houbo moitas outras actividades nas que el participou activamente fóra do ámbito de Xermolos e o ocio, pero que
afectaba a nosa vila. Estivo na entrevista co bispo Arauxo Iglesias para pedir o nomeamento de Alfonso Blanco como
párroco de Guitiriz, axudou na loita contra o peche de Sidegasa, na protesta contra os bidóns do Casón…
E, aínda que os tempos aqueles pasaron, as vivencias e as realizacións foron e son unha realidade que as xeracións
que nos seguen deben coñecer e valorar.
Este monográfico que Xermolos adica á súa figura, non deixa de ser merecida homenaxe a unha persoa que, como
os que estivemos con el, puxo alma e corazón no traballo cultural desta asociación en Guitiriz. E aínda que a súa vida
foi insultantemente curta, penso que, por riba da tristeza da perda, debemos sentir a satisfacción de ter compartido
espazo, tempo, traballo e ilusións con el.

Manolo Castro Santamariña
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AQUELES PRIMEIROS ANOS
Xa choveu dende aquela. Era o ano 1976 cando Victoriano e algún máis idearon crear un cine-clube en Guitiriz dado
que a oferta cultural naquel tempo era mais ben escasa por non dicir nula; lembro que para sacar algún diñeiro para o
proxecto pensouse organizar un partido de futbol mixto con anuncios pagados polos comercios e establecementos da
vila e algunha cousiña mais.
Nesta estabamos cando chegou Alfonso a Guitiriz e, despois de coñecernos, apoiou incondicionalmente a idea
ao mesmo tempo que se pensou nun proxecto mais ambicioso que sería crear unha asociación cultural que abarcase
non só o cine senon tamén calquera outra faceta creativa como a música, o teatro, a literatura, etc. Así foi a orixe do
que logo sería coñecido como Xermolos.
Ten certa gracia a cuestión do nome. Pois nun primer momento aínda non tiñamos unha denominación oficial e
chamábannos o grupo do «pobo», tal vez por ser esta unha palabra moi repetida nas primeiras reunións e iso á xente
facíalles certo chiste; cando se decidiu legalizar a asociación, púxoselle o nome de «Raíces e Cañotos», que
tampouco debeu de gozar de moita simpatía porque apenas se empregaba na fala coloquial (así dicíase simplemente
«a Asociación Cultural»). Por fin, cara ao ano 1980 acadou o definitivo nome de XERMOLOS, que ese sí que fixo
fortuna e é o que mantén na actualidade.
Volvendo ao fío, pódese dicir que o primeiro acto importante da nosa Asociación foi un festival chamado
«Galicia canta ao Neno», celebrado o día de Nadal de 1976, unha montaxe combinada de música e teatro
representada, entre outros, polo grupo Fuxan os Ventos, onde se escenificaba o tema da celebración do Nadal en
Galicia, e que foi un completo éxito. A isto seguiron ao longo de 1977 outros espectáculos, como unha nova
actuación de Fuxan os Ventos (ésta xa como un recital exclusivo do grupo), ou a representación da obra Amores e
crimes de Xan o Panteira, xunto coa actuación do grupo Froito Novo de Melide.
Feito importante nese intre foi a creación da biblioteca, nun primer momento moi austera con libros aportados
por doazón persoal de cada un de nós, e ubicada nun aula da antiga escola nacional, edificio que fora fundado grazas
a doazón dos emigrantes de Guitiriz en Cuba, que posteriormente foi centro de FP e incluso sede provisional do
Concello, e hoxe en día é un centro cultural municipal. Nese espazo, pois, estivo ubicado Xermolos naqueles
primeiros anos.
Eran aqueles anos de moita ilusión, nos que o noso amigo Victoriano traballaba moi activamente poñendo fe e
entusiasmo nun proxecto que se vía fermoso pero que, ao mesmo tempo, nos se sabía ata onde íamos chegar. De
tódolos xeitos, aí estaba Alfonso sempre animándonos e brindándonos a súa axuda.
Lembro aquela obra de teatro representada no verán de 1978 titulada Asamblea xeral, unha fábula basada nun
texto de Lauro Olmo inspirada a súa vez nunca fábula de Samaniego onde Victoriano tiña un papel importante como
o león (o rei da selva), ou aquela chamada A xusticia dun muiñeiro, representada en 1979 con Victoriano no papel
protagonista como o muiñeiro xusticieiro.
Pouco a pouco foise andando camiño e así chegamos ao ano 1980, onde, como xa dixen antes, adoptamos o
nome oficial de Xermolos. Pero ese ano sería decisivo por algo trascendental, algo que constitúe a maioría de idade
da nosa asociación e é a celebración da I Feira e Festa da Música e da Arte (chamada coloquialmente Festival de
Pardiñas) que, como todos sabemos, ten lugar ano tras ano o primeiro domingo de agosto no entorno do balneario de
Pardiñas, e resulta ser unha combinación de música folk, exposición de pintura e fotografía, mostra de artesanía,
romería campestre e outras actividades lúdico-festivas.
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Aquel primeiro ano recordo que actuaron Xoán Rubia e María Manuela, Xosé Manuel Eirís e Saraibas e, dende
logo, foi todo un éxito que se foi repetindo ano tras ano, porque o Festival de Pardiñas no só ten aceptación entre a
xente de Guitiriz, senon que tamén atrae unha gran cantidade de público de fora.
A partires de aí, Xermolos foi unha entidade apreciada na vila, e iríanse sucedendo outros acontecementos
culturais que a irían afianzado como o que é hoxe, pero isto xa é outra historia.
Tan só quero rematar lembrando a memoria do noso amigo Victoriano López Felpeto que, dende logo, foi parte
imprescindible neste proceso de creación de Xermolos, sendo a súa labor fundamental. Querido Vito, alí onde estés,
moitas grazas e que sexas feliz.

Carlos Tomé Seoane
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O XERME DE XERMOLOS
Confeso que non me acae aquelo de poñer os afectos en escritos públicos, e máis cando estou certo de que todo o que
eu poidese manifestar ía quedar apoucado nunha manchea de loubanzas encamiñadas cara unha mesma fin: renderlle
unha persoal e merecida homenaxe a Vito.
Malia que son moitas as cousas que temos compartido dende cativos, entendo que iso non compete a alleos
(aínda seguen a ser cousas nosas), pero ocorre que, no contexto que aquí nos trae, a máis de ser curmáns e coincidir
traballando nos veráns naquel negocio de móbeis que os nosos pais (irmáns e socios) tiñan, rematamos xuntos nun
argallo que se deu en chamar Xermolos, e que, xa ía sendo hora reivindicar, derivou dunha teima súa.
Cousa ben propia de Vito era que, cando algo o motivaba, non paraba ata envorcarse de cheo... te lembro así, a
un rapaz, case que tres anos máis vello ca min, que no verán do 76, co curso do PREU recén rematado, marchou cara
Huelva a participar nunha xuntanza de cineclubes. E voltou cunha idea fixa: facer un en Guitiriz ou, cando menos,
facer algo.
Daquelas había unha única asociación na vila (o C.I.T.) presidida polo médico Quintela, e Vito convenceume
para que foramos falar con el por se fose posíbel facer algo distinto ao fútbol, pero dentro dela (digo eu!?). Sinto non
recordar quen máis ía e dou por sentado que el se encargou de lle expoñer esa vontade nosa. Como supoñiamos, non
conseguimos nada (se é que alí había algo para nós) pero pagou a pena porque saímos con máis gañas aínda de
abanear a árbore.
Os pasos que seguiron non me veñen agora á memoria, pero tamén é de xustiza asumir que, cando boto unha
ollada cara aqueles tempos non me sinto moito máis que un espectador que mira facer aos «maiores» (tiña eu quince
anos?), cos que despabilei moito e dos que aprendín aínda máis.
Así é como me vexo nunhas xuntanzas na escola vella (a hoxe rehabilitada Escola Habanera) onde se
misturaban diferentes activismos e se deixaba pasar o tempo (como era comenente no debate na daquela
¿democracia? do trinque) discutindo se os acordos compría tomalos por maioría ou por unanimidade (¡e logo había
que chegar a unha decisión para tomar a Decisión!). Alí opinaba xente que mesmo nunca estiveron en Xermolos
(cousa ben respectábel) por motivos que nunca souben ou que, quizais, non houbo.
Lembro tamén o entusiasmo co que Vito acolleu a noticia da chegada a Guitiriz dun curiña novo (Alfonso)
porque estaba desexando ter unha boa referencia para desenvolver a súa idea ou calquera outra de interese.
Despois todo ía pasando ás présas. Aprendimos que podiamos padecer de comunismo (ou ese mal dicía algunha
xente que tiñamos), e souben que eses recortes que repartía para anunciar o concerto de Fuxan os ventos e que me
pideu o cabo, nun bar, eran «octavillas» (así lles chamou el, para a miña información).
Sen que moita xente fose conscente de como se argallaban, foron aparecendo novos antroidos, o Festival de
Pardiñas (con verbena á noite, para desgusto da rapazada «pasota»), as obras de teatro e unha longa cadea de cousas
que agora parece que sempre estiveron ahí.
Mesmo apareceu un grupo de gaitas e, despois, un de baile. Nesta ocasión, o raro non é que Vito estivese
implicado (en ambos os dous, claro) senón que me convencese para participar no segundo (¡pobre Rufi!).
Coincidiamos daquela con el, Roberto de Roca, Manolo Santamariña e máis eu. Tanto nas discotecas e festas
como nas viaxes (a poder ser, pasando por Portugal e «revisando» a toponimia) e nos accidentes, e, como non, en
Xermolos (preparando actividades e festivais, ou, máis ben, atendendo no chigre e asando sardiñas, entre outras
ocupacións alternativas).
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Ata ue un día, algúns (que seguramente tampouco están hoxe na Asociación) nos mandaron recado de que todos
(os catro) ou algúns estabamos de máis, que as nosas ideas non se levaban e que xa eles se facían «cargo», así que
nos sentimos empuxados a deixar de participar.
Esa fin de traxecto foi, para min, particularmente penosa pola ignorancia que se amosou (en fondo e maneiras) e
a inxustiza que se cometeu, en especial, con Vito, apedrando así un dos maiores potenciais que tiñamos.
De nós, só el fixo vida en Guitiriz, e sigueu matinando cousas para facer sen que, ao meu entender, Xermolos o
soubera reclamar novamente nen se parase a escoitar algunha das moitas ideas que, de seguro, se lle apareceron
nestes longos invernos. Sen embargo, sempre me chamou a atención o feito de non lle oír nunca falar mal da
Asociación, senón, pola contra, referirse sempre a ese proxecto e a Alfonso co inmenso agarimo das contendas
libradas.
E tampouco lle escoitei nunca gabarse de que o xermolo fora del (nen sequera sei ata que punto foi conscente).
Cando a asociación cumpreu os seus vintecinco anos, voltei a velo exaltado como había moito tempo: participou
das celebracións, mesmo desenterrou o seu repertorio de «incunábeis» (revistas, carteis, pegatinas...) que
seguramente ninguén máis teña, e incluso tramitou un bo lote de invitacións para a cea conmemorativa, na que estaba
encantado de homenaxear a Alfonso, e onde nos reencontramos unha chea de ex que non coñeciamos aos Xermolos
de agora (e viceversa).
Dende entón, acudeu puntualmente a esa cea anual malia que cada vez ían menos, seica. Na última eu non
estiven e, se cadra, el tampouco.
Agardo que, á próxima, o saibamos levar entre todos.

Manuel Anxo Felpeto, curmán
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XERMOLOS, DENDE A PARROQUIA DOS VILARES
Atópome escribindo, aínda que este non sexa o momento máis axeitado, xa que me gustaría que o lera Vito, igual que
cando me ensinaba a poñer os dedos nos furados do punteiro. Con doce-trece anos, vivindo na parroquia dos Vilares, o
contacto coa vila non era moi grande. Facíase a través do colexio, nas súas festas, na casa dos parentes, e tamén os
mércores, día de mercado, cando íamos no coche de línea de Marga. Todo esto era pouco, para unha nena que
empezaba a ter moitas inquedanzas, e que a casa e a natureza da Tolda non me daban satisfeito.
Teño que dicir que empecei a sentir curiosidade por saber cousas, opinións e maneiras de pensar que non se
falaban ou dicían na casa, nin na escola... Pero, Alfonso, o cura que viñera novo, para a parroquia lindante, San
Salvador —¡que cura mais raro!—, si que nos rompeu os esquemas, nas clases de relixión. Xa que o anterior que
tiñamos, era don Manuel, (rezar, ser bos e non preguntar cousas que non debiamos). Con Alfonso, todo era distinto.
Empezou a espertar a curiosidade. De súpeto, relixión era falar... Dialogar de cousas entre todos e todas (aborto,
divorcio, medo, drogas, pero sobre todo, do que queriamos facer, e coma o podiamos acadar, con só poñerlle ganas e
traballo). Subir dende os Vilares a Guitiriz, para aprender a tocar a gaita, non era doado. Unha, porque na casa non
podían pasar o tempo para levarme, e outra, que sendo unha muller, mira por onde me ía dar, por tocar a gaita!. Alí
estaban, Alfonso para buscarnos e levarnos, e Vitoriano para dicirnos o que el sabía... Canto esforzo para que unha nena
da aldea, subira a Guitiriz aprender a tocar a gaita!
Os meus primeiros contactos foron con Vitoriano. Qué grande era aquel home, e que respeto me poñía! A súa
paciencia facía todo máis doado de levar e aprender. Qué bo me parecía a mín, aquel grupo de gaiteiros (Vito, Elena,
Manolo e Paco).
Con toda esta xente, que xa puxera Xermolos a andar, era moi doado incorporarse á Asociación. Por aquel entón
era a cousa máis fermosa e viva que podía ter o pobo.
A toda esta xente debémoslle o teatro, que traian polas aldeas. Daquela, o traballo no rural non era moi doado, e
tíñamos que axudar todos na casa, tamén os nenos e mozos. Pero eses días, o traballo facíase con mais gusto e de presa,
para poder asistir na escola dos Vilares, e ver aquel grupo de xente representar a obra. Posteriormente participamos
nalgunha obra nós, coma o Pauto do demo de Ánxel Fole. Tarde-noite xuntabámonos no piso do concello, no local que
tiña Xermolos para ensaiar. Lembro que aquela obra a dirixía Vitoriano. Algunha vez ca outra, tiña que poñernos cara
seria, dado que non deixabamos de falar.
Empezaron a ter moita relevancia os Antroidos, vestirnos cos disfraces que facíamos. Era un día de festa, onde o
corazón latexaba forte. Subidos nunha carroceta ou no remolque dalgún tractor, íamos correlo por todas as parroquias:
Os Vilares, Buriz, Labrada, San Salvador, Guitiriz, Parga, etc. Para rematar no Bar Rúa, en Pardiñas, comendo todos
aqueles chourizos, doces e cartos, que xuntabamos ao son das gaitas e bailando.
Outra data moi importante, era o Festival de Pardiñas. Cantas horas conviviamos para organizalo! Aquelo, si que
eran ganas de traballar. Toda a montaxe facíase entre os mozos e mozas, sempre coa idea de facelo cada ano mellor. Aí
tivemos a oportunidade de coñecer en vivo moita música, e incluso os grupos mais importantes do país.
Xermolos tiña vida para todo o ano: Cabalgata, Antroido, Teatro, Música... E algo moi importante, que era a
capacidade para pasar horas xuntos, escoitando discos, falando, coñecéndonos entre todos, e tamén o feito de traballar
voluntariamente, por algo que críamos que merecía a pena, e palpando a satisfacción de saber que eramos capaces de
todo aquelo que nos propuxésemos.
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Gustábame a maneira que tiñan de facer Asociación toda esta xente (Vitoriano, Alfonso e todos os demais), xa que
non se excluía a ninguén.
Guitiriz débelle moito a toda a xente de Xermolos, a toda aquela que achegou algo nalgún momento. A que
quedou no pobo, e tamén a que se foi vivir a outros sitios (cunha parte da Asociación na súa vida). A Alfonso por ser o
motor que sempre engrasou a máquina, e a Vitoriano que fai que esteamos lembrando todos estes momentos vividos.
Esperamos que Xermolos siga sempre aí, dándolle a toda a xuventude e a todo o pobo esa ilusión e esas ganas de
traballar e aprender xuntos.
Un bico, Vitoriano.

Elvira dos Vilares

Vito e a súa dona Pili, nun descanso do grupo de danzas
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¿TIVO ALGÚN SENSO A SÚA VIDA ASOCIATIVA?
Pediume Alfonso escribir algo sobre unha persoa que non coñecín, pero polo que me dixo, dunha idade e espíritu
asociativo similar ó meu. É curioso, pero dende ese día, síntome unido dunha manera especial a el. ¿E por qué? Porque
creo que todos temos unha misión nesta vida (máis ben varias), e parece que Deus designounos unhas similares, pero en
sitios diferentes; así que seguro que o coñecerei cando me toque a min marchar onde está el. Así que lle pido que me
oriente nesta carta.
Pensar en que escribir serviume para revisar a miña vida, e é fácil que moito do que vos deixou os motivara tamén
a revisar a vosa. Porque, ¿cál é unha desas misións de xente como el que inspira y empuxa ós amigos, compañeiros e
persoas que xurden no camiño a organizarse? Pois quizáis sexa revisar o noso estilo de vida, e plantexarnos senón
seríamos máis felices pensando xuntos, organizando xuntos, traballando xuntos. E el estaría convencido porque tamén
el o necesitaba. Sabería que a súa felicidade, e por engadido a de moita xente, vai por este camiño. As persoas somos
animais sociais e o individualismo nos destrúe. E aínda que o sabemos, moitas veces non somos capaces de saír del.
Pero hai catalizadores, persoas que empuxan, que fan que xurdan as reaccións e que a realidade cambie; e con ela,
incluso a nosa forma de pensar, e iso é do máis importante.
Hai xente que pensa que o asociacionismo é un divertimento. De vez en cando alguén me dice: Ti o pasas ben
facendo iso, verdade? Pensan que vou as reunións porque o paso mellor que tomando unhos chatos. E non é sempre así.
As veces o pasaría mellor tomando eses viños, pero case sempre hai que renunciar a eles para poñer en marcha actividades
que aínda de vez en cando den dor de cabeza, problemas e alegrías, tempo, esforzos e cartos invertidos, ti sabes que
merece a pena, porque estás intentando loitar por algo no que crees. E iso ó final fai que a túa vida sexa máis intensa e
plena. Aínda que moitas veces sabes que conseguir resultados é difícil ou utópico. Pero para que están as utopías senón
para facelas realidade? E facelo sin esperar nada a cambio, pero loitando por elas o máximo posible. Ca mellor intención.
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Cando en Lugo plantexamos a plataforma 0’7% alá no 1993, pediamos que se aumentara a cantidade e calidade
dos fondos ós países empobrecidos, o fixemos sabendo que non había nada que perder e todo por gañar. Foi unha
gozada ver a toda a xente que se achegou a xuntarse e a traballar nela. A partir de aí xurdiron persoas que empezaron
a plantexarse o tema do comercio xusto cando nin se falara del; pero é a partir de ver que unha das causas da miseria
é a explotación doutros seres humáns e a escravitude na que viven centos de millóns de persoas para que nós
poidamos mercar moitas cousas «a cen», e si é a «mil» para que se enriquezcan uns poucos, cando nos plantexamos
que se poden crear outras estructuras. E así xurde A Cova da Terra, a Asociación de Comercio Xusto de Lugo. Co
tempo ves que o importante, aparte de que poidan vivir comunidades deses países dun xeito digno, é que agora a
xente xa non te di que é máis importante amañar os baches das nosas rúas que evitar a miseria de outros. O Comercio
Xusto é unha utopía. E é verdade, pero que se está facendo realidade e depende de tod@s de que se siga alimentando.
Agora moitos políticos, non todos desgraciadamente, saben que a solidaridade vende porque a sociedade está máis
concienciada e o esixe. Para min estes cambios sociais en poucos anos son extraordinarios, son grandes cambios. Son
grandes miragres que se producen cando traballas e crees nas persoas.
E a esa xente, a plataforma tamén lle aportou moito. Axudoulle a cambiar o seu xeito de pensar e de ver o
mundo. Fixémonos máis sensibles, así disfrutas máis da vida para o bon e para o malo. Cambiou o xeito de vivir, de
consumir, de relacionarse. E moita xente desa, agora anda espallada por aí adiante con eses regalos que levan dentro
e que se queren saben que poden sacar a relucir porque xa tiveron a experiencia de que se podía facer e de como
facelo. Quizáis moitos de vos vivíchedes isto. Porque ó final, cando das, se te devolve multiplicado. Pero iso non o
sabiamos ata que o experimentamos. E moitas veces, de xeitos diferentes ós esperados. Un exemplo que seguro que
non me equivoco: el deu un pouco e se lle devolveron moitas cousas, entre elas, moitos amigos. El non esperaba iso
cando empezou a traballar nin era o seu obxectivo, pero vos fuchedes, perdón, sodes un gran regalo para él. Non o
dubidedes. Sodes a súa recompensa.
Imaxino que algo parecido viviría a todo o anterior. Non sei cómo sería a terra na que naceu: si fértil, con moita
pedra ou como. Pero el foi boa terra na que outros que chegaron antes sementaron eses valores que el abonou, regou
e fixo que medraran e que xurdiran cousas novas.
Traballou na organización da Asociación de Empresarios, e imaxino que non foi fácil. Hai que loitar contra as
desconfianzas da xente que pensa que o que buscas son os cartos ou o poder. Quizáis nin se imaxinan que haxa
persoas que traballen pola sociedade, por ti, sin esperar nada a cambio. E hainas, vaia si as hai.
Dende a APA do colexio farían actividades que sendo para os nenos, ó final unirían ós pais, e máis ós que as
organizaban. ¿Non compensou? Seguro que hai xente que con el descubríu un novo xeito de facer as cousas; ou
simplemente de que se poden facer, que non é pouco.
E en Xermolos está posta unha semente que xerminou e que chegou a ser unha gran árbore. É todo un signo de
identidade da vosa zona, do voso pobo. Seguro que vós non o vivides así, nin vos decatades, xa que normalmente
costa ver a importancia do que facemos. Así que seguide eses pasos e coidade esa árbore que seguirá sementando
cousas novas. Pero dádelle de beber, merece a pena, por vós, e por nós.
Xente como el fai que as críticas ó sistema, á política ou ó que sexa, salgan do bar ou do comedor á rúa. Dos que
din: «Isto se pode facer». E cando o fas te sintes máis persoa, máis cidadán. Máis responsable de todo o que hai.
Sabes que todo te pertence e que nada e teu.
E iso fai abrir ós ollos a moita xente que os ten pechados ou que non os quere abrir.
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Xa tedes un camiño aberto. El descubríu a importancia de sair da nosa casa e de asociarse. A importancia de que se
asocien as asociacións, xa que moitas veces as asociacións tamén se converten en illas, en capeliñas. El descubríu a
forza da comunidade como aquelo que realmente fai cidadáns libres e comprometidos. Cidadáns difícilmente
manipulables.
Por ese camiño el vivíu, ilusionouse e traballou. E con el moitos de vós. Porque este camiño non é como os que
fan os das maratóns, eles sós a ver quen chega antes. Este é dos que se fai cos amigos, cos compañeiros. Unhas veces
esperando por outros, e outras animando e empurrando ós que quedan atrás. Non deixedes que medren silvas neste
camiño. Nin por el, nin por vos. Porque os que camiñastes por el, xa experimentastes onde leva, e os que non o
fixéchedes quizáis sexa o momento de arriscarse a dar un pasiño, e ademáis sabendo que hai moito que gañar e pouco
que perder. Pero pensade só nese pasiño, se miras a meta, pensarás que é imposible e quizáis hasta teñas medo de ver o
que queda. Para o segundo paso xa haberá tempo de pensar. E senón mirade o que xa levades camiñado. El sigue con
vos dándovos ánimos nas reunións e nos viños. E aínda que xa sabía que podíades camiñar sós e que xa non o
necesitábades, porque non se consideraba imprescindible, vamos, como para deixarvos agora…
Dade gracias por telo coñecido e que xurdan moitos máis coma el. Neles está a esperanza do pobo.

Gerardo Castedo
Presidente do Consello de Asociacións Socioculturais de Lugo

No 1999
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OUTRAS OLLADAS
Nesta liña de arrequentar esta achega ao traballo de Vito, dende outras olladas, traguemos aquí o nacemento dun
colectivo ecoloxista, moi próximo a Xermolos… «Niño de Azor» de As Pontes. Son amigos que veñen colaborando en
actividades do Festival de Pardiñas, e noutras. Dende o seu traballo material, botando unha man, hai anos, para
desmontar o palco, espallando a publicidade de todas as edicións… Mesmo na pasada, contribuindo con duas
exposicións na Casa das Artes. Unha sobre a natureza do Eume e Ortegal, espazos ben queridos por Vito, e por
Xermolos que desenvolveu neles actividades coma campamentos… Niño de Azor, naceu relacionada cos centros de
ensino da vila, unha das teimas de Vito. Percurando a comuñón das nenas e nenos coa natureza. Coma en Xermolos,
nun primeiro momento, houbo debate sobre o nome que ía levar, e coma nós, tamén foron acusados polo compromiso
co pobo, e de revolucionarios, por traballar co idioma. Sensíbeis ao medio ambiente, sufriron as consecuencias da
chuvia ácida da central térmica, e da contaminación, en xeral. Algo que preocupou a Vito, non só nos sermóns de
Entroido, en todas as súas actitudes.
O crecemento destas dúas asociacións, a deles e a nosa, corre paralelo. O mesmo entusiasmo polos festivais folk,
empurrando nas Pontes o da Fraga, facendo as plantillas para os actos, organizando os «Venres Culturais», que
tamén nos promocionamos, etc… Coma eles, tamén traballamos no faiado do antigo concello.

PRINCIPIAMOS TRABALLANDO NOS COLEXIOS
A miña traxectoria asociativa estivo moi ligada ás e aos nenos dos colexios, coma adoitou Vito, sobre todo no seu
tempo de Presidente da Anpa. Empecei como adestrador do equipo Aturuxo d’As Pontes e tiñamos un bo equipo,
ademáis, eramos moi populares entre a xente nova e nunca faltaban rapaces no banquillo.
Un día, a directora do Colexio Santa María falou comigo e cos xogadores, para tratar de axudar aos rapaces de
EXB. Fomos tres os que aceptamos facer algo. Ao pouco tempo, daqueles tres que comezamos adestrando, quedei eu
só. Aquelo para min era un mundo máxico. Era feliz traballando cos rapaces. Fíxenme amigo deles e conseguín facer
unha gran familia, ademais de facer deles uns rapaces solidarios e respetuosos con eles mesmos e cos demais rapaces
dos outros colexios.
Cando tiñamos que ir xogar co Colexio Pardo Bazán, podíamos elixir, polas rúas da vila ou ben polo monte, e eu
escollía o monte para aproveitar de falarlles da natureza, árbores, plantas, etc…, que era e é algo moi importante para
min.
Despois, sen me decatar, sen querelo, funme
facendo popular, tamén entre os rapaces dos demais
colexios, que había n’As Pontes. Botei uns dez anos
no Colexio Santa María, e outros oito no instituto
público d’As Pontes.
Despois das excursións dos sábados, íamos polos
colexios, e facíamoslles preguntas do que se explicara
na saída. E aqueles, máis atentos, que ían respondendo
acertadamente,

recibían

uns

agasallos,

coma

incentivos. Outras veces facíamos este xesto no
mesmo lugar da excursión.
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A fundación do grupo ecologista «Niño do Azor»
Sobre o ano 1989, houbo unha xuntanza no concello para tratar de crear un grupo ecoloxista. Alí había unhas
catorce persoas entre as que estaban, Moncho Valcarce, Fernando Vérez, Celso Barro, Alfredo Rubio, Rochela, un
matrimonio de Ponferrada, e un cura amigo de Moncho que veu cun matrimonio e uns scouts que colaboraban coa
igrexa.
Por certo, no concello gobernaban os «Amigos de As Pontes», de dereitas, pero sen maioría, e aos que apoiaba o
BNG en temas puntuais, a cambio de cederlles certas parcelas de poder como a Cultura, a Radio Municipal, etc.
Despois de estar falando un bo tempo, a xente propúxome ser o presidente. Eu, ao principio, non o tiña moi
claro, pero seguiron insistindo, e pensei que podía facer algo bo…, porque a natureza para min é sagrada… E
acepteino, sempre que Moncho Valcarce (que xa nos coñeciamos ben), fora o vicepresidente; asemade propuxen que
o obxectivo principal serían os rapaces das escolas de EXB.
Había que pór un nome, e un gardarríos, afín a Amigos de As Pontes, traía un membrete para poñerlle ao grupo,
co escudo d’As Pontes e a central térmica ao fondo… A Celso e a min, deunos a risa… Eu propuxen que se puxera o
nome dunha aldea d’As Pontes, que se chama Niño do Azor. Gustoulle a Moncho e aos demais tamén, e así quedou
o nome, e deu lugar ao anagrama do grupo, cun niño e un azor…, e así comezamos esta andaina un grupo de oito
persoas.
Eu seguía traballando cos rapaces no colexio Santa María. E como facía traballos cos rapaces dos demais
colexios de EXB: A Fraga, Monte Caxado, A Madalegna, Endesa, Pardo Bazán…, tamén me facilitou o coñecer aos
rapaces dos distintos colexios e tamén aos profesores.
Eu traballaba pola mañá na central térmica de
Endesa e tiña a tarde libre, cousa que a maioría da xente
non tiña. O que me permitía estar cos rapaces, e andar
máis polos colexios, cousa que eu facía realmente
entusiasmado.
Fomos facendo xuntanzas tódolos venres, fixemos
algunhas exposicións de fotografía da natureza…, pero
a xente estaba bastante ocupada. Celso era monitor e
adestrador de deportes…, e Moncho tiña que dar clases
no Pardo Bazán, e dar misas polas parroquias d’As
Pontes, aínda así, era dos que máis se movía,
colaborando tamén coa Mesa pola Normalización
Lingüística (da que eu tamén era encargado n’As
Pontes), para mover carteis e distribuir propaganda que
nos mandaban de Santiago. Na Mesa eramos só tres
persoas. Lémbrome que fixemos unhas camisetas coa
imaxe dun lobo, moi fermosas, logo cada un levou
unhas poucas. Moncho foi o que máis levou, unhas
vinte. Na xuntanza que faciamos os venres nun pequeno
burato no faiado do Concello, para seguir as
actividades, Moncho foi o único que vendera todas as
camisetas.
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Co tempo souben que Moncho regalaba as camisetas aos rapaces, xa que había moitos deles que tiñan a camiseta,
e eu preguntaballes onde as compraran, e todos me dicían, que llas regalara Moncho, así cada un deles,
sucesivamente… Deste xeito fun coñecendo a Moncho Valcarce, o meu mestre e grande amigo, que tiña ese don de dar,
e darse aos demais, sen esperar nada a cambio, e facendo o que predicaba…, humano, humilde, sinxelo, agarimoso e
cun carisma que daba moita luz e moita ternura.
Moncho daba tamén clases nun colexio-instituto privado, chamado Pardo Bazán, no que os donos eran de
dereitas…, incluso lembro que había un retrato de Franco nun dos despachos dos xefes. Non había nen Consello
Escolar, e os rapaces dábanlle as queixas a Moncho, e el dícía que o falaría na próxima xuntanza, xa que o vía
necesario.
As clases de Moncho, eran moi especiais, xa que traía un día a un sindicalista, outro día a un disk-jokei… Tamén
me levou a min para falar de ecoloxia.
A presenza de Moncho para eles, comezou a ser moi incómoda, xa que se fixo moi popular entre os rapaces e
amigo de algúns dos mestres.
Contáronme os rapaces, que cando lle dixeron que ía vir un cura, non lle deron moita importancia, e pensaron que
sería un máis. O día que presentaron a Moncho, os rapaces quedaron abraiados, como dicía unha rapaza, mirámolo co
pantalón vaqueiro e chaqueta rústica, carpeta baixo o brazo, barba e boina…, o Che Guevara! —dixo a rapaza.
Logo Moncho foí invitado a un programa da Radio Municipal, que se chamaba Medio Ambiente 0 presentado por
Alfredo Rubio, despois disto fíxose fondamente popular e querido por todos.
O párroco da igrexa, dicía que Moncho era o seu mellor voceiro e propaganda. Tomaba a súa cervexa e
«copichuelas», coma el dicía, cos amigos e coa xente nos bares.
Anécdotas de Moncho hai moitas, pero poderiamos citar aquí algunha que se me ven agora á mente, como cando
iamos pola rúa e un rapaz lle dixo:
—Moncho, mira a miña moto, gústache?
Ao que seguiu:
—Moi bonita.
—Queres vir dar unha volta?
—Non, non, hoxe non… —quedando o sorriso de Moncho no aire, mentras continuaba camiñando comigo e o son
da moto alónxandose pola Avenida de Galicia á altura da Panadería do Coxo.
Moncho chegou a querer moito á xente e á vila d’As Pontes. Sentíase moi a gusto co equipo da parroquia,
especialmente cos rapaces e a xente maior, a pesar de que ten comentado, que cando aterrou neste destino, pensou
chegar a un furado, e todo o mundo lle dicía: «pero se temos o carallo máis grande do mundo» (comentaba recordando
Moncho).
Outra anécdota, foi que este cura, afeito a dar a misa polas parroquias, o día que tivo que ir ao poboado d’arriba
n’As Pontes, zona de peritos e enxeñeiros de Endesa, cheo o templo de persoas acostumadas ao clásico párroco castelán
falante, serio e formal…, aconteceu que o Moncho, fixo a mesma misa que se fora á Faeira, Goente, ou calquera
parroquia, ou mesmo antes de estar n’As Pontes, cuns modos e formas moi sinxelos e cercanos á xente, en galego,
falando coas vellas feligresas da primeira fila, mentres preparaba o altar e o caliz da eucaristía, preguntándolles polo
neno, polo tío, etc… e ata recordando a xente en folga, defendendo o seu posto de traballo. Cando a misa rematou, unha
boa parte da xente quedou moi sorprendida; Moncho tivo que volver a dita igrexa e, pouco a pouco, foise encariñando
con toda esa nova xente.
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Eis aí o carisma de Moncho, e a súa humanidade.
Volvemos a falar do Niño do Azor, ía suceder algo transcendental.
O anuncio dunha celulosa para As Pontes, ía ter unha grande repercusión no grupo, xa que había división de
opinións. Os que dicían que daba moitos postos de traballo, e os que opinábamos en contra. Falei disto na Radio Eume,
e dixen que a celulosa Fermutler alemana, era un desastre para o noso río, o Eume, e ademais o proceso da pasta de
papel íano facer fóra; ao que teño que engadir, que era una celulosa moi desfasada.
Hoxendía, a pesar de non estar a favor delas, xa non empregan o mercurio e productos tan tóxicos doutrora. Tamén
falei dun informe que viña na revista do Banco Bilbao sobre Galicia: «Europa invita a plantar eucaliptos. Galicia puede
pagar el pato».
A TVG fíxonos unha entrevista a Moncho e a mín, sobre a central térmica. Moncho falou da Choiva Áceda, como
afectaba aos cultivos, ademais da gran contaminación que estaba a sufrir o río Eume polos seus vertidos. Eu falei da
materia prima que era o carbón, dos beneficios enormes deste, e que ata o mesmo ministro Solchaga chamaba á central
«a xoia da coroa», xa que tiña catro grupos traballando. Sendo das cinco que tiñan en España, a que máis beneficios
daba. Dixen tamén, que unha vez máis, Castelao estaba vixente e que volvía a repetirse o conto: «muxen a vaca os de
fóra e levan o leite».
Tamén fixen fincapé en que, co 5% dos beneficios, non só As Pontes, senón toda a comarca sería un verxel.
Como xa dixen, a gran repercusión e transcendencia…, no grupo ecoloxista, daquelas posicións contra a celulosa e
a térmica, fixo que parte dos compoñentes do grupo foran deixando de vir, pouco a pouco, pois dicían, que era meterse
en política.
Quedamos Moncho, Celso, Alfredo, Rochela, Huguiño…, e mais eu, e seguimos adiante… Mesmo, despois de que
o grupo de goberno de Amigos de As Pontes nos botara fóra do pequeno local que nos deixaran, conseguindo máis
adiante un espacio máis xeitoso no Pavillón de Deportes.
Moncho, despois de botar un curso no Instituto Pardo Bazán, foi destinado ao Instituto Público d’As Pontes. Alí
estaba moi contento, exercendo a docencia con digna liberdade.
Fixemos unha gran campaña sobre a perigosidade das pilas e puxemos contedores en todolos colexios, ademáis de
explicarlles sobre da toxicidade que estas tiñan. Movémonos moito, informando nos colexios e na vila. Nun ano
recollimos seis toneladas de pilas, e a Voz de Galicia sacou media paxina sobre o tema.
Nas novas reunións, agora os venres no Pavillón, comezou a haber moitos rapaces novos…, de doce a dezaoito
anos. Víase que o traballo anterior nas escolas comezaba a dar o seu froito…, chegando a haber quince ou vinte nas
xuntanzas e traballando, coloreando, e creando de diversos modos, o que se podería chamar respeto pola natureza…
Nos Nadais deses anos faciamos campaña sobor da corta de pinos para facer a árbore de Nadal. Isto tivo moita
repercusión nos nenos arrastrando así aos pais e maiores… As tendas venderon moitas árbores artificiais e algunhas
tiveron que pedir máis. Tamén se venderon moitos pinos en maceta nas froristerías, hai que dicir que algúns
comerciantes se aproveitaron da nosa campaña para vender os pinos de maceta algo máis caros, cousa que
denunciamos, e xa non volveu a acontecer nunca máis.
Para estas campañas, o amigo e bo debuxante Barcala, facíanos unhas plantillas trazadas, que se fotocopiaban e
que os rapaces despois coloreaban maxistralmente, para colocar en tendas, colexios, locais… Eses venres eran unha
festa colectiva, sendo maior cando ao día seguinte, sábado, organizabamos unhas escapadas ó norte… en autobús, ó
Caxado, Mañón e ó seu río Sor, ecosistema de montaña… para rematar na costa ou na praia de Esteiro, Estaca de Bares,
onde hai un observatorio ornitológico moi importante, por ser a parte máis septentrional da península Ibérica e un paso
obrigado para as aves.
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Comezaron a vir moitos rapaces como: Edi, Oscarín, Macaco, Xermán, Minchi e Dani, Purriños, Juancito, David e
Deivi, Huguiño, Iñaki, Vicentito, Chente, Pablo, Ignacio, Sandra, Natalia, Noelia, Ana Belén, Olga, etc…, e o
tristemente desaparecido e querido para sempre por todos, Aarón… E que me perdoen os que non recordo neste intre…
E comezaron a vir tamén vellos coñecidos, antigos nenos, que agora tiñan da orde duns vinte e tantos anos…, como
Xan da Cuiña, Marqués, Celso, Rochi, Toni, Tino, Edu, Miguel, Pacheco, etc…, chavales moi unidos e coñecidos na
vila e que non tardaron en facerse famosos en toda a comarca en festivais e festas, como «Os Camilos»…, véxase en
Pardiñas, O Irmandiño, Ortigueira, Narahío… sendo n’A Fraga, a nosa festa, os motores e organizadores dos primeiros
festivais Folk, artesanía, sen deixar de ser o centro de atención e diversión na sesion Vermouth e en calquer momento…
O grupo Niño do Azor invitou a Neira Vilas e á súa dona Anisia Miranda, escritora e poeta cubana, a dar unha
charla aos rapaces no cine Alovi; e como xa se contactara cos colexios, asistiron uns 400 rapaces, cos seus mestres.
Resultou un acto moi fermoso para Xosé e Anisia, aos que despois acompañamos polo río Sor nun agradable paseo no
que chegamos á fervenza de Augas Caídas.
A estela de Moncho...
Rebobinando no tempo…, aló polo 1992, Moncho e o seu grande amigo Cerdeiriña, fixeron unha viaxe a Turquía
e á volta, Moncho comentoume que non se atopaba ben de saúde, e a min iso preocupoume... Díxenlle que debía ir ao
médico; logo, como todos sabemos a cousa foi indo a máis, e xa o ingresaron no hospital d’A Coruña; alí non puideron
facer moito…, e acabaron mandandoo para a casa da irmá, na cidade. Eu funo visitar varias veces alí, e el cada vez ía a
menos. Sen embargo, sorprendíame moito a entereza e dignidade coa que el levaba a súa doenza, sabendo que non
había volta atrás. E chegou o día, que nos deixou, pola primavera do 93. Para min, e para a xente do Niño do Azor, foi
un golpe moi duro, sobre todo acostumarse a non velo, e a que asegún ían pasando os días, o noso mestre non aparecía
tras da porta ou pola rúa coa súa carpeta, a barba e a boina…, con aquela tamén súa humildade e especial simpatía, e
sempre disposto a axudar en todo. Pero a vida continuaba...
Como daquela, o instituto non tiña nome, falamos coa monxa Herminia, persoa moi voluntariosa, galeguista e
compañeira de Moncho, tanto no centro coma na parroquia; e tamén cos rapaces do instituto, para moverse e reivindicar
o nome de Moncho para o Instituto. Fixémonos escoitar tamén por xente do BNG, ao cal pertencía Moncho e tamén eu.
E un deles, Fernando Blanco Parga, puxo moito empeño en que a cousa fora para adiante, indo a Santiago para
plantexalo no seo do partido, e sobre todo coa persoa decisiva, Francisco Rodríguez, (que naquel enton deu varias
charlas no propio centro), que se moveu para que os daquela gobernantes, deran o visto bo, e se fixera inmediatamente,
antes de que lle puxeran calquera outro nome. Cousa que se constatou ao pouco tempo, e así, coa ledicia e ilusión de
todos, o por tantos anos sen nome, pasaría a chamarse, Instituto de Bacharelato Moncho Valcarce, (agora I.E.S.
Moncho Valcarce), con todo o merecemento e dignidade.
Nós

seguimos

coas

xuntanzas,

excursións,

marchas a pé…, pero pasaron uns cantos anos…, e no
1999, morre miña nai, vaise a miña millor amiga, e
isto causame un profundo desacougo e apártame un
pouco do ritmo do grupo, recaendo agora máis a
responsabilidade naqueles nenos de trinta anos, xa
citados…, e que merecen volver a selo: Xan da Cuiña,
Celso, Toni, Tino, Edu, etc… xente boa e xenerosa.
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Creo recordar que foi no 1994, cando no Cine Alovi d’As Pontes, fixemos un acto homenaxe a Moncho, no que
estaban entre outros: Manuel María, Pilar Pallarés, Ramón Muñiz, e un membro de Comisións Labregas…, onde nos
atopamos todos os que queriamos a Moncho. Posteriormente houbo outro acto na Casa Dopeso, neste caso organizado
polos rapaces do Instituto, ao que viñeron invitados: Xácome da Irmandade M.V., o crego Manuel Espiña, Encarna
Otero..., época na que se fixera unha tirada de camisolas co retrato de Moncho, debuxado por un estudante do instituto,
xunto co lema: MONCHO, SEMPRE, SEMPRE!

Xosé Elías Ramil
Fundador de Niño do Azor de As Pontes
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A esta altura da publicación, xa temos ben contrastado, que un dos motores que moveu a vida de Vito foi a creación e
animación de asociacións. A súa desaparición física produciu en nós un baleiro, por iso viaxamos a Soutomaior, na
comarca de Vigo, que segue a lembrar con agarimo a un dos líderes do asociacionismo galego, no que buscou unha
canle para o desenvolvemento das cidadáns e da sociedade. Carmiña, coma Vito, integrouse en todos os colectivos que
xermolaban rente dela: grupo de gaitas, danza, ecoloxía, etc.

ASOCIACIONISMO: DESENROLO DE IDEAS OU SERVILISMO…?
Falabamos Fernando Pereira Caamaño máis eu, alá polo ano 1987, da necesidade que sentimos algunhas persoas,
de servir á sociedade. Fernando era por aquel entón alcalde de Soutomaior, saíra elixido nas primeiras votacións
democráticas, despois da longa ditadura franquista. Viñera de Uruguai, país que escollera para o seu «exilio
voluntario». Serviu deceséis anos no eido político neste concello, e os catro primeiros, non cobrou unha peseta
polo seu labor.
Eu, viñera tamén para as terras de «Madruga», a vivir, e integrarme de novo no rural.
Dez anos despois daquela conversa, estaban en marcha varias asociacións, que aínda hoxe, seguen traballando
por un mellor futuro de relación e convivencia. Asociacións veciñais e culturais como a de Lourido, Moreira, e
Comboa, o colectivo ecoloxista Verduxo, os grupos de música tradicional Tralovalo e a Troula o grupo de teatro
Fonte da Tella ou Pandereteiras do Lecer naceron a partir do esforzo e do ideal de servizo de persoas que cremos
que o asociacionismo é o mellor xeito de facer país.
Despois de rematada a súa etapa política na Candidatura Veciñal Independente en 1995, e xa como ex alcalde,
Fernando, «refundou» por así dicilo, a asociación AMIGOS DO PAÍS. Segundo dicía, esta asociación xa contaba
con estatutos antes do ano 36, e mesmo tivera actividade en países como Arxentina, Uruguai e México. Actos
como o do 17 de agosto en lembranza de Alexandre Bóveda, ou a entrega dos premios «Amigos do País», fixeron
que moitas persoas se achegaran a Soutomaior a vivir xuntos, inesquecibles días de lembranzas e amizade.
Avelino Pousa, Fernando Quintela, David Otero, Neira Vilas, A Quenlla, Diego Bernal, Luísa Villalta, Xela
Arias, Suso Vaamonde, Orencio Pérez, Henrique Gradín, Xosé González, Antón Bértolo, Salvador Álvarez e
tantos outros amigos e amigas, bos e xenerosos, compartiron con nós aqueles días, onde a lingua, a historia, a
música e o amor á terra, eran xantar de unión e fraternidade.
Como se recordará, Fernando Pereira falecera inesperadamente o 21 de abril de 2000, e como ben dixera
Méndez Ferrín diante do seu cadaleito, «morreu na máis limpa das pobrezas». É sabido polos que estivemos preto
del, que rañaba o peto para axudar a levar adiante, calquera acto que aportara cultura e coñecemento ás nosas
xentes. Foi un gran mestre da honradez e da dignidade e seu ideal de servizo ó país, inquebrantable.
Os que seguimos traballando por xuntar forzas e ideas para mellorar o futuro da nosa sociedade e do noso
entorno natural, temos presente ás persoas qué, como Fernando, son un referente de vocación e entrega. Só dende o
sentimento de amor polo próximo e pola natureza, podemos gozar e percibir, que o que facemos terá sempre
continuidade, e por enriba de todo, rematar a nosa vida sen ter xamais a sensación, de haber pasado por ela, coma
por unha viña vendimada.
Carmen Álvarez Domínguez
Da Asociación Verduxo de Soutomaior
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Nesa rede que se foi tecendo, na que Xermolos é só un fío. A Asociación foi estreitando vencellos con algunhas
asociacións máis que outras... Así, coa Monte Branco, de Ponteceso, o berce de Pondal... Fixemos campamentos nos
seus locais e paisaxe. O Grupo de Gaitas e Danzas actuou, na súa Festa das Letras, e os de Bergantiños, en Pardiñas,
e sobre todo, compartimos camiño. Por iso, tamén agora, neste intre sentímonos solidarias e solidarios con Vito.
Cantas veces fomos buscar as sardiñas para o festival, a aqueles portos, a Malpica..., Vito tamén! Compañeiras e
compañeiros dunhas mesmas teimas, nacemos e medramos ao mesmo calor, o da creación dende o pobo.

SUPOÑO QUE ALGO CAMBIOU
Fará preto de trinta anos chegou á porta da nosa casa, en Ponteceso, unha muller estranxeira, pero que
sorprendentemente falaba galego, un bo galego aínda que con acento.
Presentouse como Dorotea Schuber, musicóloga suíza cun apelido certamente con resonancias musicais.
Nun momento en que se denunciaba a algúns mestres porque daban a clase en galego, que disque non valía por
exemplo para ir a Suíza, ven unha muller daquel pais e preséntasenos na porta falando en galego e dicindo que é unha
musicóloga e que ven recoller a música propia de aquí e cantada pola xente de aquí. Non lle interesaba: Mi carro, nin
un canto a Galicia hei!... Quería recoller a música que chamaríamos nós de segunda, ao fin e ao cabo, música de
taberna, ou de palleiro!
Ben, Dorotea estivo uns cantos días por aquí gravando e marchou entusiasmada con gravacións do Jaijai de Neaño
(Cabana de Bergantiños), das cantareiras de Mens (Malpica), dos regueifeiros Calviño e Celestino, de D. Francisco, o cura
de Corcoesto,... de moita xente... ningunha persoa mozo ...A maior parte xa non están con nós pero si na nosa memoria.
Durante meses chegaron á miña casa cintas de casete con gravacións de cancións en galego todas ou case que
todas en voces de xente maior das distintas comarcas de Galicia, dende A Fonsagrada ata a Costa da Morte. Eu
escoitábaas, ía pasándoas ao papel e mandaba todo de volta.
Algún ano despois chegou un agasallo: un libro con algúns daqueles traballos.
O feito foi que tivo que vir unha persoa estranxeira a dicirnos que aquela música era nosa e era importante. Hoxe
esa música viaxa por todo o mundo nas voces de tantas e tantos músicos galegos.
Ao que ía:
SUPOÑO QUE ALGO CAMBIOU.
É certo que trinta anos non son nada para cambiar a maneira de pensar dun pobo, pero hoxe os nosos nenos e
nenas cantan, bailan e tocan as nosas músicas.
Dende aquela no noso concello naceron asociacións culturais, asociacións de veciños... Con só algo máis de seis mil
habitantes temos seis coros que cantan as nosas cancións, algún exclusivamente as nosas cancións; fai trinta anos ningún.
¿Será certo que empezamos a crer que non temos que ser menos ca ninguén? Tampouco temos por que pensar que
somos o embigo do mundo, pero ¿seremos polo menos o noso embigo?
Só unha reflexión máis ¿empezaremos a crer que somos nós os responsables de conservar a nosa propia riqueza?
Riqueza musical, riqueza cultural, riqueza paisaxística,...
Nese camiño estamos, e se hoxe somos poucos teremos que traballar para ser máis.
Xerardo Blanco Torrado
Presidente de FASPONTE (Federación de Asociacións de Ponteceso)
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Creación de Magdalena Seixas
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A. NO TEATRO
Sen dubida, foi o teatro o que máis o cativou, e ao que dedicou todos os seus recursos. Mesmo buscaba obras de teatro
noutras asociacións, e nesta procura salientaba o seu sentido do humor, un dos trazos máis salientábeis da súa
personalidade. Todas as súas relacións, estaban enchoupadas de golpes de retranca: nunha festa familiar, nos tempos
de lecer, nos encontros cos amigos e veciños... Desfrutaba do teatro, en todos os papeis que representaba. E
contaxiaba emoción e entusiasmo aos compañeiros e compañías dos cadros de actores e actrices.
Temos que suliñar nesta achega, non só o seu papel en cada representación, tamén o seu labor de animador,
coma ben testemuña nesta publicación, o que foi director daquelas obras, Xosé Antón.
Participou en tres obras de teatro, das que fixeron moitas representaciçons en vilas, cidades e aldeas.
A primeira obra representada foi Asemblea de animais de Lauro Olmo, no 1978. Ao ano seguinte, unha obra
escollida polo mesmo Vito, moi cómplice do teatro de Varela Buxán, A xustiza dun muiñeiro (1979). Moito gozara Vito
coa xira desta obra, que tivo unha das súas paradas no Teleclub de Vilaronte de Foz, onde vivira varios anos co seu
padriño, crego naquel parroquia, o 26 de xaneiro de 1980. En pouco máis dun mes, tiveron sete actuacións. Vito
exultaba de ledicia. En Nadal, o 8 en Guitiriz, o 15 no teleclub de Gaioso-Outeiro de Rei e o 26 nas Festas de San
Estevo de Parga, e o 30, outra vez no Grupo Escolar de Guitiriz. Xa en xaneiro: o 4 no Instituto de Vilalba, o día de
Reis, en Castro de Ribeiras de Lea, e logo en Vilaronte. Máis adiante abriríase o telón, nunha cidade máis grande, no
Ferrol.
Despois representaría co grupo de teatro, outras obras coma, Pauto do demo de Anxel Fole (1986), que el mesmo
dirixiu...

O grupo que representou Asemblea Xeral
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Asemblea Xeral

Asemblea Xeral

Pauto do demo
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A XERACIÓN DA SEMENTEIRA
Son Antón, un veciño do barrio da igrexa vella, que xunto con outra moita xente tivo o privilexio de pertencer a esa
xeración que puxo as primeiras sementes do que hoxe coñecemos como Asociación Cultural Xermolos. Eran tempos
de mudanza entre o franquismo e a transición. Os comezos nunca son doados e asegúrovos, sen poñerme nostálxico,
que os de Xermolos tampouco o foron.
A mediados os setenta chegou á nosa vila un tal Alfonso Blanco como cura de San Salvador, Trasparga e
coadxutor de Guitiriz. O home debía de traer bos folgos porque foi quen de dar conta do seu traballo, de saltar as
cambadelas que lle foron poñendo e máis de ser o catalizador deste esforzo colectivo que, partindo da idea dun
«cineclube» —moi de moda na época—, acabou sendo unha asociación cultural.
A primeira imaxe deses momentos que me vén á cabeza, é a dunha xuntanza informal no luscofusco dun día de
outono, ben abrigadiños coas nosas «trenkas», no lavadoiro de Forxá. De alí xa saímos fervendo coa ansia de encetar
decontado esa canle cultural da que abofé non tiñamos idea de a onde nos ía levar.
Por alí andaban Alfonso, Víctor e Fina de Felpeto, Manolo, Amparo e Pablo de Felpeto, Xosé Lois e Manolo de
Luís da tenda, Xerardo de Carballeira, Manolo Cachán, Roberto de Roca, Quique Fonte, Xosé Carlos e Xavier Tomé,
Blanca, Mari Toni, Conchi e Chus Vila e outros tantos que agora non veñen a miña memoria...
Logo dos avatares para constituír a primeira xunta directiva, da que houbo dimisións antes de botar a andar, por
causa das «recomendacións» feitas nunha cea no noso pobo por un político de Vilalba moi afeccionado ao dominó,
que pensaba que a tal asociación era «un nido de rojos y hay que acabar con él cuanto antes» (¡Non teño nada máis
que dicir!). Logo deles, digo, conseguimos que nos cederan a estartelada escola vella, hoxe a Casa Habanera, e no
que un día foran as aulas de Antonio Santamarina, Carmiña Barral, José Dopico —¡que pescozadas daba!—,
Carballal..., puxémonos mans á obra e fixemos de albaneis, pintores, carpinteiros, cerralleiros, cristaleiros e
decoradores. Alí fixemos biblioteca, sala de música, sala de xuntanzas, sala de xogos...
Andando o tempo, e por causa da necesidade deste local para a escola de formación profesional, teriamos que
facelo propio en dúas vivendas do mesmo andar no antigo cuartel da garda civil (o edificio do concello); estas
estaban probablemente en estado máis ruinoso aínda que a escola vella.
Cantas veces non tería andado o Víctor co camión de Felpeto «prestado» para acó e para aló, apañando máis
dunha bronca dos nosos pais por esa nosa disposición a arrimar o lombo ao que fixera falta. Procurabamos que non
fora en horario de traballo pero as veces, xa se sabe....
Foron agromando un lote de actividades: a lectura cos préstamos de libros da nosa biblioteca, as audicións
musicais co noso fondo de vinilos, as clases de música tradicional (gaita, tambor e bombo) , o grupo de teatro, os
concertos dos grupos folk da época (Fuxan os ventos, Milladoiro....), a cabalgata de reis... e o Festival de Pardiñas,
sen dúbida o ollo dereito da Asociación, e falando de ollos, non sei se o esquerdo non será ese certame literario da
Terra Chá que ten tantos anos xa como o festival e do que xa empeza a haber algunha pluma importante.
Víctor apuntouse sempre en case que todas as actividades. Quen non o lembra nas alboradas do San Xoán coa
súa irmá Helena, Manolo de Luís, Suso de Leirón e Paco dos Bloques ou de Pereira —o meu irmán—, percorrendo
as rúas do pobo e parando a botar unha paroladiña entre peza e peza cando tropezaban cos amigos.
No grupo de teatro a miña memoria fálame de dúas obras: Asemblea xeral e A xustiza dun muiñeiro.
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Nas dúas traballou Víctor e fixo papeis importantes; nunha facía ó león e na outra ó muiñeiro, ese afouto
home que se revelaba contra da inxustiza do ruín Fandiño impedíndolle casar pola forza cunha rapaza da aldea.
A primeira delas estreouse no Hotel Torrepedra, e vaia o meu recordo tamén para Quique do Chepo, que
xunto con Víctor, Fina, Conchi e Chus Vila, Xavier Tomé, Carlos Tomé, Xosé Lois e Manolo da tenda, Manolo de
Felpeto e Quico do Leiteiro, pasámolo de medo metidos na pel daqueles animais.
A segunda penso que a estramos na Casilla, e nesta tamén participaron Paz e Ana de Felpeto e Paco dos
Bloques.
¿Coñecedes o dito de: «percorremos o mundo enteiro: Parga, Guitiriz e Teixeiro»? Nós incluso o superamos
porque fixemos bolos en Vilalba, Goiriz, Labrada, os Vilares... etc.
Tiñamos un escenógrafo cunha man prodixiosa, o meu amigo Xosé Lois Miragaia, que coa boa man de
carpinteiro do Víctor non había decorado que se resistise. E por alí tamén andabamos o resto axudando no que
podiamos. Eramos uns autodidactas destemidos con gañas de pasalo ben.
Aqueles tempos foron andando e a vida foinos distanciando entre nós como xeración e tamén da Asociación,
pero atrás xermolou outra (Roberto do Pito, Quico de Martiño, Bili, Lucía, Paco e Manolo de Pereira, Fefi, Ana do
peón, Currás, Anxel do Baraxeiro, Paz, Helena e Ana de Felpeto...) e atrás desta virían outras e así ata o que é hoxe
Xermolos, unha Asociación recoñecida en toda Galicia.
Estas liñas van adicadas a todos nós, a ti, Alfonso, por esa cerna da que te fixeron, a Quique, que tanto te boto
en falta e a ti, Víctor, polo tempo que compartimos de traballo e de lecer.
Unha aperta ben grande, onde queira que esteas, do teu amigo Xosé Antón, fillo de Antonio dos
Bloques e da Rosa de Pereira.
Xosé Antón, «o dos Bloques»

A xustiza dun muiñeiro
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PEZA METATEATRAL
Nun acto e varias escenas de María Xosé Lamas.

ESCENA I
O decorado representa a vella e estartalada escola, hoxe coñecida como a Casa Habanera. Nela unha morea de
xente está a traballar para acondicionala como sé dunha asociación cultural —Xermolos— recentemente creada e
liderada por Afonso, un cura novo que chegara non había moito.
VÍCTOR.- (Subido no cumio dunha escada de man) Fina, pásame unhas puntas desas longas, por favor.
ANTÓN.- (A Fina) Deixa, que xa llas achego eu. (A Víctor) Seica precisas dun pinche, eh!
VÍCTOR.- Ai, que carainas! Sube ti aquí, que xa me encargo eu de facer os mandados. Pensas que se está moi
cómodo co lombo entangarañado e respirando o pó destas táboas vellas?
ANTÓN.- Non dixen nadiña! Toma.
MANOLO DE LUIS.- Queres que remate eu?
VÍCTOR.- Xa falta pouco. Vaime por outro anaco de táboa, das que están arrimadas á parede.
MANOLO DE LUIS.- Vou. Por certo... A que hora quedaramos o sábado?
FINA.- Ás oito e aquí mesmo.
XOSÉ LOIS.- Ai, logo, xa podemos bulir. Isto non está listo para o sábado nin que traballaramos día e noite.
AMPARO.- Home... listo non, pero un pouquiño adecentado...
PABLO.- Adecentado, dis?
AMPARO.- Polo menos non se nos caerá enriba.
BLANCA.- (Entrando coa Conchi con cadansúa vasoira) Nunca pensei que traballaran tanto as arañas!
MANOLO.- Oes, rapaza, a quen chamas ti araña?
CHUS.- Non te piques, home, que era polos bechos, non por ti.
AMPARO.- Que susceptíbel anda a xente!
MANOLO.- Anda,anda, que ben sabes que era unha coña.
XERARDO.- (Entrando con Roberto) Que, chegamos a tempo de botar unha man?
FINA.- Unha non, as catro e máis se as tiverades!
ROBERTO.- Pois nós non, pero faltan aínda unhas cantas. Manolo Cachán, Quique e Xosé Carlos quedaron de
achegarse un pouco máis tarde.
CHUS.- Tamén vai vir Mari.
VÍCTOR.- Quen era o que dicía que isto non había quedar rematado para o sábado? E para antes se cadra!
AFONSO.- (Entrando) Ola, rapaces! (Ollando arredor) Pero moito traballastes en pouco tempo! A ver, a que axudo?
VÍCTOR.- (Baixando da escada) Hoxe non creo que poidamos facer moito máis. Necesitabamos un pouco de
cemento para tapar os buratos máis grandes e despois darlles unha larpada de cal.
MANOLO.- Do cemento encárgome eu e do cal tamén, que hai algún pola casa.
AFONSO.- O sábado pola mañá facía falta traer unhas cadeiras. Xa conseguín unhas cantas.
VÍCTOR.- Vou eu no camión de Felpeto por elas.
AFONSO.- Pois agárdote ás nove. Venche ben?
MANOLO DE LUIS.- E eu vou canda el.
VÍCTOR.- Feito!
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ESCENA II
O escenario representa un local distinto, o das vivendas do antigo cuartel da Garda Civil, non en mellor estado ca o
anterior. Ao comezar a escena están a ensaiar os rapaces e rapazas do grupo de gaitas. Cando rematan a peza, vanse
despedindo e marchando.

PACO.- (Dando un redobre de tamboril) Isto marcha!
HELENA.- (Gardando a gaita) Non estivo mal. Pero haille que dar un pouco de máis ritmo, ou habemos de adormentar
ao público...
SUSO.- Muller... esta peza non hai tanto que a tocamos. Levamos dous ensaios nada máis. Con un par deles máis
facémola falar!
HELENA.- Ai, que optimista!
PACO.- Déixovos, que quero pasar pola biblioteca cambiar o libro.
HELENA.- Agarda, que vou canda ti.
VÍCTOR.- Pois eu quedo unha miguiña máis, a ver se lle dou collido o tranganillo.
MANOLO DE LUIS.- Pois veña, quedo contigo. Non estaría mal ter un bombo que nos marcara o ritmo...
SUSO.- Síntoo rapaces. Aínda teño que pasar por un encargo. Se queredes, quedamos para mañá.
VÍCTOR.- Non te apures. Vaite. Habemos facer o que poidamos.
SUSO.- Ate logo, entón.
VÍCTOR.- Dálle, Manolo. (Marca tres movementos coa cabeza e comezan a tocar. Ao rematar a primeira parte paran)
Xa saíu mellor, viches?
MANOLO DE LUIS.- Isto da gaita non sei se será o noso...
VÍCTOR.- É, home, é! Xa verás!
MANOLO DE LUIS.- Mais tes razón. Se lle poñemos empeño acabaremos tocando tan ben como a Helena.
VÍCTOR.- E logo non? Veña, outra vez dende o comezo!

ESCENA III
No mesmo decorado da escena anterior, un grupo de rapaces e rapazas ensaian una peza de teatro: A xustiza dun
muiñeiro de Varela Buxán. En escena, elementos pertencentes ao atrezzo da peza.

FINA: (CARMEN).- Entón vostede aconséllanos...
MANOLO DE LUIS: (XOSÉ).- Que nos aconsella, siñor muiñeiro?
VÍCTOR: (MUIÑEIRO).- Que sigades teimando até chegar o casamento. (Érguese pesadamente, colle a botella que
traguía i o farol e, sentencioso, prosegue) Fandiño non é parella pra ti, rapaza. E se pretende aprastar sentimentos que il
non ten nin coñecerá nunca, metendo o fuciño onde non debe, daráselle unha peiteadura e faráselle comer un caldeiro
de terra pra que de terra se encha. E xa sabendes, eh, estou da vosa banda pra tudo canto faga falla. Quedade, quedade
tranquiliños, fillos meus... Eu voume correndo, que cecais teño o muíño en vau...
MANOLO DE LUIS: (XOSÉ).- Vostede é un santiño, siñor muiñeiro.
FINA: (CARMEN).- Lástima que eu non son súa filla!
VÍCTOR: (MUIÑEIRO).- Non se sabe!..., non se sabe o que eu farei por vós... (Transición) Túa tía Xenerosa tamén
pretende que cases con Fandiño?
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FINA: (CARMEN).- Vaille boa! Miña tía é a pior de tudos.
VÍCTOR: (MUIÑEIRO).- Tan relixiosa como ela é; sendo filla de María, papando hostias túdolos días... (Transición)
Boeno, deica mañán. (Sae polo canceliño da direita. Carmen e Xosé quedan reloucando de ledicia; míranse i
abrázanse, xusto cando o Mudo fai ouvir o sobioto repetidas veces).
Todos os rapaces e rapazas que estaban na sá rompen nun aplauso.
PACO.- Perfecto! De aquí ao María Guerrero, chavales!
VÍCTOR.- Bueno, bueno, xa será menos.
ANA.- Esta escena saíu bordada!
VÍCTOR.- Aínda sairía mellor se abrira ben o condenado do cancelo...
MANOLO DE LUIS.- Déixao da miña conta, que abrir ha de abrir, home!
PAZ.- Pero que peche tamén, Manolo!
FINA.- Xa te podes poñer agora con el.
PACO.- (Ollando ao Víctor e ao Manolo preparándose en escena para botar unha das súas parrafadas) Pois vai ser
que non, que aínda lles quedaron gañas de festa...
VÍCTOR.- (Coa pucha na cabeza e arrimado a un caxato) Dálle , Manolo!
MANOLO DE LUIS.- Cal? (Víctor dille algo ás agochadas) Ai, ese? Non sei se lle darei ben... Veña, probamos. (Con
acenos de presumir)
Xa saberás que o cacique
vaime agora nomear
do comité de Saiar.
VÍCTOR.- Sempre hai un parvo que pique!
MANOLO DE LUIS.- Non te entendo.
VÍCTOR.- Pois, Enrique,
éche ben craro, abofé,
anque non o entendas ti.
MANOLO DE LUIS.- Por que o dis?
VÍCTOR.- Home! Porque
si el te fai do comité,
ti falo a el do «come ti».
Rin todos ás gargalladas.
FINA.- Botádelle outro, pícaros.
MANOLO DE LUIS.- O que lle botamos de boa gaña é un café, que teño a gorxa seca.
VÍCTOR.- Veña, todos para o Centro, que convido eu!
Saen todos e todas rindo e barullando.
PANO

Este pequeno divertimento é para Víctor. Ese compañeiro nas inquedanzas ao que non cheguei a coñecer persoalmente,
pero do que recibín parte dos azos cos que empurro o carromato da farándula a cotío; ese actor que deixou a súa forte
pegada tanto no escenario da vida como nas táboas trazadas pola couza de improvisados teatros, sementando humor e
risos para adozar a existencia dos afortunados amigos e espectadores. Vaia dende estas breves palabras a miña maior
consideración e o máis forte dos aplausos.
María Xosé Lamas
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OUTRAS OLLADAS
O TEATRO: A ARQUITECTURA DA VIDA
O tempo de lecer ocupa hoxe en día unha importante parcela na vida do home e da muller, pero ata hai moi
pouco, o ocio foi considerado como un aspecto pouco serio da vida, como tempo perdido. Só se salvaban desta
queima a música e a lectura que, por outra banda, eran patrimonio de determinadas clases sociais. Mais, a crise da
sociedade industrial avanzada deu lugar a novos valores nos que predominan o sentido hedonístico e lúdico da vida.
A sociedade está na actualidade grandemente influenciada pola publicidade. Dísenos qué debemos comer, qué
temos que pensar, cómo nos habemos vestir, e mesmo a qué e con quén temos que xogar. Por outra banda empeza e
ter en conta outros intereses: ecoloxismo, amor á arte, espiritualidade, tolerancia, altruísmo…. Os pais e as nais
desexan que os seus fillos se interesen por todo isto, o que fai necesario que a sociedade potencie este novo tipo de
persoa que dedicará moito máis tempo ó lecer, ó ocio creativo. Desexaríamos persoas libres e creativas, pacíficas,
xenerosas, altruístas e cunha cultura do ocio.
De aí que cada vez máis, xurdan grupos de rapaces a rapazas que se interesen polo teatro, e se preocupen para se
formar neste campo. Formar grupos e traballar responsablemente, creando espectáculos, ou simplemente utilizando o
teatro como instrumento de análise e crítica persoal diante do mundo.
Moitos rapaces e rapazas buscaron nesta arte esa parcela de ocio, pero enfocándoa dun xeito serio, e producindo
crearon xenerosamente alternativas de lecer para os outros.
O teatro incide grandemente, sen dúbida, na formación dos mozos e mozas; fainos creativos, informados,
tolerantes...
Gozando, así mesmo, da propia expresión como instrumento para nos axudar a descubrir o pracer que
proporciona o feito teatral na súa parte máis lúdica, construído, creando ou recreando os coñecementos a partir dun
traballo previo. O actor ten que facer propios os problemas do mundo, e darlles vida diante do seu público,
meténdose no pelexo dos homes e mulleres que os sofren. Teñen que ser receptores das mensaxes do mundo no que
viven, adoptando unha actitude participativa, asumindo responsabilidades e promovendo cambios na sociedade.
Cidadáns activos que colaboren na construción dun mundo en paz para todos.
As consecuencias que para o futuro da humanidade conleva a valoración das experiencias creativas na mocidade
son incalculables. Un pobo creativo vai atopar solucións para moitos dos seus problemas.
Como di Guilford, «A educación creativa potencia persoas dotadas de iniciativa, cheas de recursos e de
confianza, listas para enfrontar problemas persoais, interpersoais, ou de calquera outra índole. Como este ser está
cheo de confianza, tamén demostra confianza alí onde debe habela. Un mundo de xente tolerante está integrado por
unha poboación pacífica e disposta á colaboración».
O actor debe adquirir habilidades, estratexias e actitudes que lle permitan desenvolver unha boa capacidade de
análise e resolución de problemas, formar un espírito crítico, a tolerancia ou as habilidades asertivas.
Como un medio excelente de comunicación para a expresión de sentimentos, sensacións, emocións e
experiencias, para a representación e resolución de conflitos, etc.
Camuflados detrás da personaxe para expresar os seus pensamentos, sentimentos e emocións, e saber
comunicalos ó público que está compartindo con nós o tempo e espazo.
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Contar a historia non é suficiente, non se trata de se situar diante dos outros compañeiros de escena e «cantar o
texto». É preciso coñecer moi ben o personaxe que se interpreta, saber que lle pasa, sentilo na propia carne, saber por
que actúa así. Hai que aprender a se pór no seu lugar. Iso sen dúbida é a mellor aprendizaxe que o teatro pode aportar ó
ser humano: aprender a se poñer no lugar dos outros...
Pero o teatro, señores, hai que vivilo con paixón e entrega, con sufrimento e pracer, con atrevemento e prudencia
Algo teatral está xenetizado nas filias da especie humana; mais, quen alimentamos este cromosoma, semella que
temos que ir moitas veces contra corrente.
Estas razóns abondarían sen dúbida para que a musa do teatro berrara por un rapaz comprometido co propio país,
coa cultura do seu pobo e cos problemas do mundo que lle tocou vivir. Mais tamén hai outras para que o teatro chamase
especialmente por aquel amante da cultura e das artes...
Unha montaxe teatral é como unha grande obra de arquitectura na que teñen que estar integradas harmonicamente
todas as outras artes. É unha arte viva dirixida ao home vivo, a imaxe e o espazo ao servizo do actor. Podemos dicir que
a pintura e a arquitectura pertencen ás artes escénicas mentres dura a representación, todas elas compoñen as augas dun
mesmo mar. A incorporación das artes plásticas ao teatro ten, sen dúbida, o seu propio capítulo nas historias paralelas
destas artes coa escena.
Dicía Eduardo Arroyo que o actor, ó saír á escena se converte nunha peza máis do mobiliario en relación co
espazo e co decorado. Lissitsky, arquitecto e pintor ruso admirado e estudado en La Bauhaus di, «o pintor ao subir ao
escenario fíxose arquitecto». O actor, ó subir ao escenario tamén se fai arquitecto, precisa crear co seu corpo e a súa
voz, un edificio equilibrado, sostible, funcional... pero tamén fermoso.

Tareixa Campo
Directora do grupo de teatro Achádego de Lugo

Pauto do demo
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TEATRO SOCIAL
Cando subimos a un palco para representar unha obra de teatro, sempre agardamos que a sala estea abarrotada de
público, cousa bastante complicada nunha sociedade que busca a maior comodidade para non saír da casa.
A realidade teatral do país é que en moitos casos ás funcións do teatro profesional non asisten máis de vinte
persoas, e isto sempre nos leva a dicir que o teatro está en crise.
En varias ocasións participei en debates, e xornadas sobre teatro onde se falaba do teatro profesional e do teatro
afeccionado, e a tendencia do gremio profesional (do que formo parte) é considerar o teatro afeccionado como teatro
de segunda categoría.
Máis o teatro afeccionado case sempre enche as salas. Este teatro feito con moito esforzo, pero sobre todo con
moito cariño polos veciños e veciñas dunha aldea ou dunha vila consegue converter unha estrea nun acontecemento.
Entón, que pasa? Non será que a casa hai que comezala polos cimentos?
Penso que temos que facer outras valoracións do que significa o teatro afeccionado.
Cando se xunta un grupo de xente para montar unha obra de teatro, está nacendo unha colectividade, que
despois de traballar todo o día cada quen no seu traballo, se reune polas noites, e durante meses, convive ilusionada
preparando o texto, ensaiando, buscando materiais para a escenografía, o vestiario etc, e todo isto contando coa
colaboración desinteresada dos veciños e veciñas da vila, isto fai que no proceso creativo se xenere unha
complicidade, un interese, e inconscentemente se implique a moita máis xente. Se a isto lle engadimos que moitas
veces o que se aborda no espectáculo son conflictos e anécdotas locais temos moitos máis posibilidades de éxito, e a
maiores estamos facendo teatro en contacto coa sociedadade.
O resutado o día da estrea, aparte do éxito en número de espectadores, é o orgullo do público de ver a uns cantos
veciños/as convertidos en actores e actrices facendolles pasar un anaco inesquecible.
Por tanto, estase xenerando autoestima tanto a nivel individual coma colectivo, tanto no público, coma no grupo
de teatro, isto é importantísimo cando sabemos que e a falla de autoestima e unha das maiores doenzas deste país.
Tamén se está criando un público teatral tanto para o teatro afeccionado como para o profesional (e parece que
hai teatreiros profesionais que non se da conta)
Nunha sociedade cada vez máis globalizada, onde a pasos axigantados perdemos as colectividades tradicionais,
resulta imprescindible, para a nosa cultura, a nosa identidade, e o noso idioma, o traballo en equipo, capaz de
ilusionar, capaz de criar colectivos culturais con criterio propio e en contacto coa sociedade.
Xermolos é un destes colectivos, polo que pasaron xa varias xeracións e Víctor foi un deses mozos ilusionado
polo teatro, polo traballo da asociación, por contar os acontecementos locais desa maneira tan sá que é ríndonos de
nós mesmos.
Grazas a el e a moitos e moitas, a día de hoxe,case ninguén se pode imaginar Guitiriz ou a Terra Chá sen as
actividades que Xermolos leva organizado ao longo destes anos tanto no eido da música, da literatura, da poesía, do
teatro…
Vaia a miña noraboa para Alfonso e todos/as os de Xermolos polo traballo desenvolvido, por crear este espazo
de liberdade.
Pepe Penabade González
Director do grupo Volta e Dalle de Santiago
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B. NO GRUPO DE GAITAS
Vito pertenceu ao primeiro grupo de gaitas de Xermolos,
coa súa irmá Elena, Manolo de Luís, Paco dos Bloques e
Suso de Dominguiño. Aquel grupo tivo varios profesores,
pero foi Antón Santamarina, mestre de Vito na Escola de
Guitiriz, o primeiro que deu unhas clases, máis ben
teóricas, sobre a aprendizaxe da gaita... Outros mestres
foron Farruco de Tangaraño, Sito Carracedo, etc.
A primeira actuación estivo rodeada do maior
entusiasmo. Foi no Santiago de Trasparga.

Unha

parroquia que estaba a vivir un momento de plenitude,
porque estaba nos comezos dunha nova etapa, a unión da
parroquia coa estrea dun campo da festa, mesmo no
corazón da comunidade, no seu centro xeográfico. Houbo
actuación e tamén merenda preto do río da Roxida. O
grupo sentía coma propio este acontecemento, e por iso a
transmisión da súa música, aínda foi máis intensa e
emocionante.

Daquela

Xermolos

recadaba

fondos,

percorrendo as festas das parroquias, cun «chigre», a
cambio de incluír actuacións de grupos de gaitas ou
danzas, a coral ou o teatro..., no programa.
Aquel primeiro grupo de gaitas percorreu estas festas
patronais, pero tamén foi a outras vilas e cidades, e
mesmo participou nalgún Festival de Pardiñas, coma o III
e IV, no 1982.
Vito foi un impulsor de tódalas músicas, na
sociedade, e na familia. Canto disfrutou da carreira
creativa da súa irmá Elena, que comparte aquí este
agradecemento. Así naqueles concertos que organizaba
Xermolos na igrexa de san Xoán, nos veráns..., con aquel
violín, que lle compraran el e as súas irmás. Ata se sentía
coma un pai, para que ela seguise progresando nesta arte,
coa que o agasallou, mesmo no día da súa despedida
física, na igrexa de Guitiriz.
As actuacións multiplicábanse en aldeas e cidades:
Mariz, Baamonde, A Espenuca, Parga, Bascuas, co Club
Moto 7, etc. Vivía a música con tanta devoción, que ata
facía de mestre ás/aos máis novos, aos principiantes,
coma testifica Elvira no seu artigo na revista.
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AS BRANCAS BEN… E AS NEGRAS TAMÉN
O inverno faise eterno cando eres adolescente. Sobre todo na fin de semana. Eu era un rapaz de quince anos e Vito
era un mozo, aínda que non houbera máis ca tres anos de diferencia. El xa era un home. Non só polo seu aspecto
robusto, senon tamén por esa sensación de seguridade que tiña de cotío. Era un home. Quizais por iso a meus pais
non lles importaba que fora á discoteca, a unha festa ou o cine a Lugo, e chegara de madrugada. Iba con Vito i eso
era unha garantía. Houbo un tempo no que compartimos fines de semana, incluso semanas enteiras despois de saír
de traballar. Guitiriz estaba baleiro de xente da nosa xeneración. A maioría estaban estudando. Nós eliximos
traballar. Foron moitos días pola semana, nos que saiamos despois de cear e xogábamos no Centro un tute con
outros colegas, que en moitos casos nos triplicaban a idade
Despois chegou a época maravillosa dos primeiros pasos de Xermolos. Houbo que traballar moito…., pero
non importaba. Algúns dos que agora estades lendo isto, recordaredes aquel partido de futbol que organizáramos
para recadar os primeiros cartos para a asociación. Rapaces contra rapazas. Os rapaces por parellas e atados polo
nocello. Os porteiros eramos Vito e máis eu. ¡Que xeira levei! Dobrábame en corpo i en forza. Para onde iba el,
levábame no aire coma se fose un títere. Facía a parada correspondente, collía o balón e coma se fose mérito meu
dicíame: «Vale, Manolo, vale, moi ben». Eu ainda me estaba levantando do chan.
A continuación comezamos co grupo de gaitas. Vito podía estar cheo de traballar todo o día, pero non perdía
un ensaio. O grupo estaba formado por Elena, gaiteira extraordinaria, xa daquela unha virtuosa da música. Paco, o
fillo de Toñito dos bloques, tamborileiro e pillabán. Suso de Leirón, o bombeiro, con moita facilidade para o ritmo,
quizais lle viña de herencia. E, por fin, Vitoriano e máis eu. Os tres eran máis novos ca nós e polo tanto con millor
capacidade para aprender. E ademais con arte para facelo. A Vito e a min costábanos e repetiamos unha e outra vez
a mesma peza para aprendela. Pero había algo moi importante para conseguilo: a constancia. Esa era unha virtude
de Vito, que me contaxiaba á hora de ter que volver a empezar ata que por fin saía ben.
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Co grupo de teatro era outro cantar. Os ensaios facíanse de noite, aínda que era verán, rematábamos tarde. Eran
moi divertidos porque non soamente o pasabamos ben facendo a obra, senon que ó rematar o ensaio correspondente,
cansados de repetir a misma escea unha chea de veces, aínda tiñamos folgos para representar algún conto que
sabiamos os dous. O dos contos herdámolo ambos. Entón Vito poñía unha pucha que formaba parte do seu personaxe
na obra e collía unha aguillada e apoiábase nela coma os pastores cando están co gando. I eu preguntáballe: «Oiga,
estas ovellas dan boa lá?». Vito quitaba o pitillo dos labios amodiño e dicía: «as brancas, sí. «¿E logo as negras?»,
volvía eu. «As negras tamén». «¿E da carne, que me dí da carne?», insistía eu de novo. «As brancas teñen unha carne
exquisita», apuntaba el. «¿E logo as negras?». «As negras tamén». A conversa continuaba: «No que pode haber
diferenza e no leite, ¿ou?». «Bueno, o das brancas elle moi sabroso». A pregunta era clara de novo: «¿E logo o das
negras?». «O das negras tamén». Eu poñíame tenso e dicíalle: «Pero, ímos a ver, ¿por que cada vez que lle pregunto
po-las ovellas, vostede me diferencia as brancas das negras?». Vito sacaba a pucha, rascaba a cabeza, volvía poñe-la
pucha e dicía: «Ai, amigo, e que as brancas son miñas». E esperando a solución eu repetía: «¿E logo as negras?». «As
negras tamén». Remataba Vito.
A xente á que queremos é fácil recordala porque uns forman e outros formaron parte da nosa vida.

Manolo Otero, «o de Luís da tenda»
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TÓCAA OUTRA VEZ
Pasan pouco a pouco os meses nos que a ausencia de Vito non deixa de causar dor pero, moi amodiño, van aparecendo
pequenas raiolas de luz que deixan paso a recordos que pensabamos que estarían para sempre esquecidos, e que nos fan
botar un pequeno sorriso.
Fai xa uns cantos anos que cambiei a gaita por un violín, pero os meus primeiros pasos no mundo da música dinos
collida da man de meu irmán. Eran aqueles primeiros anos de Xermolos, nos que só había ganas de facer cousas e moi
poucos cartos con que levalas a cabo. Non había ninguén no pobo que soubera tocar nada nin que ensinase música e por
algo había que empezar. Por suposto, debía ser a gaita, ese instrumento «discreto e silencioso» que nunca molesta ós
veciños, que se empregou noutros tempos para espantar aos inimigos nas batallas e que hoxe nos fai a un tempo chorar
e mover os pés.
Decidiuse logo contratar a un profesor de gaita, que viña de Lugo unha vez á semana e do que só recordo que lle
chamábamos o Pelapaxaros e que alardeaba de chegar de Lugo en só vinte minutos pola Nacional VI. Non é de extrañar
que algunha que outra vez se empotrara contra un palleiro e nos dera o plantón. Así foi que entre unhas cousas e outras
dos trinta que comezamos quedamos só cinco pacientes alumnos: Manolo de Luis, Paco dos Bloques, Suso de Leirón,
Vito e máis eu. Como os fondos eran poucos e non todos tiñamos o mesmo tempo libre e habilidades, decidiuse
contratar a outro mestre máis cualificado, Sito, que tivo algo máis de sorte cos alumnos, porque ata chegaron a aprender
algo. Para aforrar cartos, eu aprendía as pezas de oído nas clases, que non eran moitas, e durante o resto da semana
ensináballas ó resto do grupo e así conseguimos montar o primeiro grupo de gaitas da comarca de Guitiriz, e
posiblemente o máis trapalleiro, pero como era o único, ninguén pareceu telo en conta e chamámoslle Arrequento, a
palabra máis enxebre que atopamos no diccionario.
E chegou o día do debut triunfal. O noso escenario de luxo sería o palco da verbena das festas de Trasparga e,
todos cheos, cós nosos traxes recén estreados, pero sabendo tocar só dúas ou tres pezas, tivemos o público máis
entregado do mundo. Para a nosa desgracia pedían bises, e como non sabíamos tocar máis pezas, Vito dicíalle a Suso
de Leirón, que tocaba o bombo: «imos tocar outra vez a muiñeira de Lugo, pero cárgalle máis ó bombo para que soe
diferente a ver se cola…».
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Non sei se colou ou non, pero dende aquel día ampliamos o repertorio e tocamos uns cantos pasarrúas polas
parroquias da comarca de Guitiriz.
Lembro de aqueles tempos as caras da xente saíndo a correr das casas ofrecendo viño, e ás vellas bailando esa
música que afirmaban non ter oído dende facía vintecinco anos.
Tamén recordo o sabor do meu primeiro augardente de herbas, e o tamboril de Paco dos Bloques arrolando
polas costas da Espenuca despois dun chato de viño. Naqueles tempos non era aínda delito darlles de beber ós
rapaces de trece anos. Foi tamén memorable a aparición inesperada de dúas suecas das de verdade, que por algún
azar do destino viñeron parar a Guitiriz. Nada tiñan que ver coas que pola época amosaban as películas de Alfredo
Landa, pero causaron a mesma expectación. Acompañáronnos ás festas de San Salvador seguidas dunha morea de
rapaces. Supoño que lles resultamos «pintorescos», pero saíron de aquí tendo probado o pulpo de Gaibor e
aprendidos uns cantos pasos da muiñeira e ata atoparon alguén que falara o inglés, a nosa irmán Loli.
Pero o recordo máis lúcido de todos e que nunca me vai abandoar é o do meu irmán con pelo, e o das súas mans
de dedos grandes e cheos de callos capaces de tapar os furados do punteiro con un só dedo.
Aínda hoxe, trinta anos máis tarde, cada vez que toco parece que sinto a súa voz murmurándome ao oído:
«Anda…..tócaa outra vez, un pouquiño máis cargada de bombo».

Elena

132

VITO LÓPEZ-FELPETO

C. NA DANZA
Vito non cansaba, e empurraba toda nova iniciativa co seu entusiasmo e coraxe... Sempre atopaba motivos para
axudar a medrar calquera idea que xurdise na asociación. Endexamais miraba cara atrás, sempre descubría recursos
para enfrontarse a novas metas, tanto en organización coma en execución, nun horizonte de transparencia e
compromiso, para mellorar o seu pobo. Marcando ritmo e harmonía ao seu arredor. Tampouco renunciou a aprender
pasos de danza, para poder arrequentar as festas.
Neste ambiente descubriu e coñeceu a súa dona, Pili, coa que ensaiou e interpretou os diferentes ritmos da vida:
valses, muiñeiras, xotas... Non só harmonizaron coma parella de baile, tamén simultanearon as diferentes facianas da
vida coa mesma sintonía, integrando sons, formas, cores, pasos..., na mesma partitura. Non ían por libre,
acompasaron o seu camiñar, formando unha unidade que envolvía co seu aire marchoso a todas e a todos os que
participaban do mesmo acontecer, sempre enchoupado na ledicia do conxunto.
Aínda que Vito participou máis ben do grupo de baile, tamén foi intérprete de danzas ben coñecidas e
tradicionais, coma algunha roda que teñen executado, por exemplo, na «Festa da Auga e do Lume», na Vixilia Pascual
en Mariz. Pero foron as muiñeiras e as xotas, as que foron enxergando nel ritmos de ledicia..., sen descuidar as de
agarradiño, coma as polkas.
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NO GRUPO DE DANZAS E NAS TROULAS DO ENTROIDO
A miña relación con Vito comezou, aló polo ano 1976, cando eu cheguei a Guitiriz, e comecei a dar clase de baile, na
miña casa. E máis tarde no Colexio de EXB., onde principiei a ter relación con Elena, que introduciu un grupo de
rapaces, no que estaba o seu irmán Vito, Manolo do Spar, Paco dos Bloques e Suso de Dominguiño, que formaba o
Grupo de Gaitas de Xermolos.
Anos máis tarde, xurde a idea de crear un grupo de adultos, formado por nove parellas, onde se forxou a nosa
amizade. Desta etapa, teño longos recordos do cortexo de Pili, que ata se permitira, un 28 de decembro, achegar á miña
casa un convite de voda… Que máis tarde, para alegría miña se fixo realidade.
Comezamos a xuntarnos polo Entroido, para facer comparsas, matinando no Martes de Entroido.
Os mellores momentos eran os de deseño e confección. Era unha ledicia ver os homes coser. Tamén nos achegaron
a unha das tradicións, que eu considero máis fermosas, na zona de Roca, que consistía na colocación de bonecos, nas
portas das casas, e a rapidez para penduralos, para que ninguén os vise.
Recordo un ano, que gañamos, un dos premios do Entroido. Fomos a cear á casa de Arturo de Roibás, ceamos
todos contentos. Voltamos cara a casa, e cal non sería a nosa sorpresa, cando pola mañá atopamos o noso boneco, na
defensa traseira do coche. Tamén recordo, cando nas fins de semana, aparecían Vito e Pili, e co paso dos anos, Rodrigo
e logo Óscar. E pasaban o rato cunha cunca de café e charlando ata altas horas da noite.
Querido amigo, tanto a miña familia, coma eu, sempre te recordaremos con todo agarimo, coma cando pasabamos
os sábados xuntos, ríndonos e charlando ata a mañanciña.

Rufi Gómez
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OUTRAS OLLADAS
ALGO MÁIS QUE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Cando falamos dunha asociación cultural (e máis aínda) cando falamos de clases de baile galego, véñensenos a
cabeza os cantos, músicas e bailes (máis ou menos elaborados) que os grupos representan en diferentes escenarios.
No caso que aquí nos ocupa Xermolos de Guitiriz e moita e ben merecida a súa fama, non so no país, senón alén dos
lindeiros do Estado español. Xermolos mailas súas actividades resultan ser referente importante no mundo da cultura
folc, ademais de modelo a seguir por outros colectivos, non so pola súa andaina, tamén a súa filosofía de servicio nos
levan a tomala como referente.
Algunhas das preguntas que se me veñen a cabeza, entre outras moitas ¿por qué se da esta circunstancia de
continuar (este colectivo) sendo un fito a ter presente nas esferas culturais e sociais? ¿Inflúe tan so a proxección
publica que supoñen estas actividades? ¿hai detrás, ocultas, outras forzas que son os alicerces da estructura, da que so
se ve a fachada, como se dun iceberg se tratase?
Para chegar a unha resposta, coherente, vou verter aquí unhas breves reflexións, dende a miña humilde
experiencia de profesor de baile e responsable da xestión de colectivo cultural. Estou ben seguro que hai outras
persoas que poderían aportar moito máis do que eu vou dicir aquí. So pretendo deixar a porta aberta a diferentes
visións que ha de completar cada quen dende a súas experiencias.
O baile, a gaita, o canto tradicional, mailas súas clases resultan ser unhas actividades que abranguen outros
aspectos, non visibles, da arañeira cultural no centro da que se atopa a persoa que a vai tecendo. Aparecen
enmarcadas estas actividades nos eidos deportivos, artísticos, de tempo libre e lecer. Máis son poucas as veces que o
enmarcamos como medio para descubrir e practicar os valores. Pódese facer e faise educación para a cidadanía (hoxe
tan en boca de todos)
A primeira visión (ou impresión) que temos o pensar nun grupo de baile, é a de persoas que se divirten e o pasan
ben realizando esta actividade, e inda por riba resulta saudable fisicamente (na vida cada vez máis sedentaria que
levamos). Isto é certo e a vez tamén e bo para a saúde psíquica e social de quen o practica, incluso de quen o observa
como espectador pasivo.
Pero aínda hai máis. O baile resulta ser (amén doutras moitas cousas) a expresión de emocións do individuo, de
sentimentos, pasando así dende o plano físico do individuo o plano anímico, polo que o baile tan «inocente» el, ten
unhas razóns de ser e unhas raíces moito máis fondas do simple divertimento. O individuo cando baila entra en
contacto co seu interior, co mundo anímico, expresando a través do ritual do baile as emocións máis fondas, os seus
sentimentos, collendo así un cariz máxico, que o vai transformando nunha persoa diferente a quen o practica de
forma activa ou pasiva. Ben que o sabían aqueles bruxos e curandeiros existentes en culturas que chamamos
«primitivas», cando acompañaban ós ritos de sanación de bailes e cantos, como se dun ingrediente máis das pócimas
e brebaxes se tratase. Quen non coñece aquel dito de que «a música amansa ás feras»? Estanse aplicando, na última
década con máis insistencia, practicas de musicoterapia, na que o música e o baile son empregados con fins
terapéuticos.
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Por outra banda atopamos a dimensión social do baile galego, non se interpreta para un so, realízase coa
parella, co grupo, para uns actores as veces pasivos. Pasamos a falar por tanto, da dimensión social inherente o ser
humano (aínda que común a especies). Na execución destas prácticas establécense unhas relacións, entre os
participantes, levando sempre unha carga (máis ou menos maior) de expresión sentimental e emotiva. Non resulta
por tanto estraño que dentro destes grupos aparezan relacións máis fondas, formándose incluso parellas que toman
corpo fora das actividades propias do colectivo.
Como sanitario vou caer na definición da Organización Mundial da Saúde (O.M.S.) sobre a saúde completo
estado de benestar físico, psíquico e social do individuo. Contemplamos aquí ás persoas non so nas esferas física
ou na psíquica, tamén a social toma importancia para a súa saúde. Curiosamente as tres esferas que como vimos de
subliñar se desenvolven na práctica do baile e da música, tanto activa como pasivamente (insisto).
Existe por tanto nas clases de baile (coñecidas popularmente en Galicia como ensaios) o que se chama en
ensinanza un currículo oculto. Este currículo oculto parece deseñado e programado por pegadagogos especialistas
na docencia. Pero fíxense por onde, os autores desta programación, son homes do pobo, sen titulacións oficiais
(asinadas por El-rei ou polo xefe do Estado do momento). Por desgracia isto tamén parece que vai cambiar cos
novos tempos, nos que se tratan de unificar criterios en introducir as materias tradicionais dentro de estudios
oficiais, impartidos por mestres titulados ... e con moito empaque que parecen saídos da universidade Complutense
o de Oxford por citar algunhas. Outros tivemos a sorte de aprender na Universidade Popular das Aldeas do País
(U.P.A.P.). Todo ten os seus pro mailos seus contras, pero non imos entrar aquí neste aspecto.
Volvendo as clases de baile de Xermolos, cando eu cheguei alí, no final dos oitenta, había unha mestra Rufi,
que ensinaba a bailar e tamén ensinaba habilidades e valores (tan de moda, hoxe nos medios de comunicación)
interculturalidade, comunicación persoal e de grupo, traballo en grupo, disciplina, solidariedade, entre outras
moitas. Os seus alumnos eran avantaxados, non so gozaban destes valores, tiñan moitos máis que non vou citar
aquí agora. En Xermolos foi onde eu aprendín, despois de moito pescudar analizar, comparar e estudiar o que alí
acontecía (ademais do que se deixaba ver). A existencia deste currículo oculto, o que lles daba un «aura» especial
ás persoas que formaban esta gran familia da asociación cultural. Co andar do tempo, decateime que non so eran
aqueles co que tiven a sorte de tratar se non que se estendía no tempo retrospectivo, e curiosamente (ou non tanto)
tamén se proxectaba no futuro cara adiante. Descubrín e aprendín a unha lección, o importante non era o que se vía
dende fora (o espectáculo) o realmente relevante eran as persoas que conformaban o grupo, como se dunha tribo se
tratase, con toda a súa riqueza de unidade, respecto, solidariedade, abnegación, disciplina, afán de superación. Algo
que eran capaces de compartir e levar fora do grupo, as súas familias, os seus amigos, alí onde ían. Valores que non
eran exclusivos duns poucos eran tódolos que alí estaban, como se dun contaxio se tratase, os que estaban
«infectados» desta enfermidade, como se dunha secta ou dunha relixión estiveramos a falar.
Unha década máis tarde non teño a menor dúbida. As xentes de Xermolos están marcadas (son diferentes)
queiran ou non, por unha pegada de honestidade, fraternidade, servizo, limpeza e outras destrezas e valores que alí
aprenden e que despois levan a súa vida persoal, e social. Para min ter pasado pola asociación Xermolos supón un
garante de calidade das persoas, sen necesidade de que vaia asinado por ningunha autoridade.Como se dun marisco
Galicia Calidade se tratase, creo que podemos asinar a marca de Xermolos Calidade as persoas que alí se divirten,
traballan, se forman. Incluso os que de xeito ocasional temos contacto con eles, notamos esa máxica
transformación que nos axuda a ser persoas en toda a amplitude da palabra e máis do concepto.
Isidoro Rodríguez Pérez
Presidente do colectivo María Castaña
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D. NA CORAL
A Coral foi outra proba do seu afán por coordinar vontades, integrar voces nunha melodía que transmitise emoción,
beleza... Era un namorado da música, coma linguaxe da alma e dos sentimentos. Non lle importaba pasar polo crisol
do lume, para queimar asperezas e ir forxando o ton axeitado, que colaborase a crear harmonía, e transmitir
fermosura, arte, boas vibracións... Non esquecía, que ás veces, a súa voz forte, moi persoal e libre, podía desentoar
no conxunto coral. Pero traballaba para axeitarse ao grupo e non desafinar. Tamén nesta faceta gustaba de
arrequentar o grupo.
Vito tiña xeitos de solista principal, pero foi capaz de axeitar a súa voz, á interpretación do grupo, diluíndo os
seus recursos, nunha polifonía marabillosa, a obra ben lograda por todas e todos. A súa intervención na coral, foi
unha mostra de como, a pesar da súa personalidade moi forte, guiábase pola batuta do director, para, á fin, acadar
sinais de beleza.
Tiña unha especial devoción polo canto, mesmo por aquelas melodías espontáneas nas que demostraba o seu
inxenio creador, así construíndo os alalás, que facían vibrar as xuntanzas máis amistosas. Pero, era sen dúbida, a
creación e interpretación de coplas populares, o xénero que mellor cultivaba.
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DAR RENDA SOLTA Á IMAXINACIÓN, DENDE A CORAL ATA O ANTROIDO
Ao meu amigo Vito

Falar de Vito é rememorar tempos nos que a maior parte do que estabamos a facer, era dar renda solta á imaxinación, e
para iso Vito, era o máximo.
Eu coincidín con el en varias actividades, coma gaita, danza, a coral... Vito era un amante da música, polo que
rematamos collendo unha grande amizade. Facer máis fermoso o noso contorno, supoñía xuntarse, e dedicarlle horas,
por exemplo, aos ensaios da coral, pero a interpretación da obra acadada, pagaba a pena, principiando pola ledicia e
entusiasmo que creaba entre nós.
Pero eu penso que si hai que escoller onde mellor o pasaba e disfrutaba era, coma non, no tempo de Antroido.
Estabamos nunha pandilla, que eramos o mellor de cada casa. E as ideas de Vito fumegaban na súa cabeza, a
borbollóns.
Pola noitiña, despois de saír de traballar, íamos pro baixo onde eu vivía e confeccionábamos os traxes... Pero, non
dous ou tres, senón catorce ou quince, segundo e dependendo da xente que houbese, aquel ano.
Vito sempre estaba disposto a facer o que fora para axudar aos demáis, xa que por enriba tiña unhas ideas xeniais.
Empezábamos facendo os traxes, correndo o Antroido polas aldeas, seguíamos o sábado cunha cea ata percorrer
Guitiriz, contaxiando o noso divertimento de comparsa, para rematar no certame dos martes, pola tarde.
Ben, amigo Vito, «O Vito de Felpeto»... Agardo, que esteas onde esteas, sigas facendo o mesmiño que fixeches
con nós. Pois de ti só se poden agardar feitos bos, e a túa beira, ninguén vai aburrirse.
Dun amigo que non te esquece.

Carlos Roibas Santalla
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OUTRAS OLLADAS
No seu afán por empurrar todas as actividades que ian xermolonado na Asociación, Vito harmonizou a súa voz rexa
co resto da Coral, creando sinais de ledicia. Aquí, Armando Cotarelo, profesor de guitarra e director do Orfeón
Lucense, o Souto do Reiseñor (A Fonsagrada) e Airiños do Neira (Baralla), canta as excelencias do canto coral…

BONDADES DO CANTO CORAL
A progresiva implantación da tecnoloxía nos usos e costumes da nosa sociedade, leva entre outros efectos
secundarios, ao illamento físico de gran parte da comunidade. Sen embargo, nalgúns avances sociolóxicos está a
deducirse que é de gran importancia para as persoas, a comunicación directa e o desenvolvemento de actividades
naturais inherentes á súa condición. Organízanse cursos para relaxarse, bailar, reirse, étc. e as persoas que
experimentan estas «innovacións» desenvolven positivas sensacións.
Nalgunhas poboacións están a xurdir asociacións culturais e persoas que están a relanzar a actividade coral,
como medio de mellorar as relacións humanas e consiguientemente, a calidade de vida dos seus integrantes.
Das bondades da música poderían escribirse máis e mellores libros, resultando cada vez é menos estraño o
termo musicoterapia. O canto coral adecuado é enerxético, terapéutico, une, libera tensións, fomenta amizades e a
relación da comunidade.
Como dato anecdótico relatarei que nunha ocasión, tras organizar uns cantos espontáneos cun grupo de
amigos, o pai de dous deles, veu emocionado a agradecerme a felicidade interior que experimentara ao cantar por
primeira vez cos seus fillos, a pesar de ser estes maiores.
Outra das miñas conviccións persoais (das que non veñen nos tratados) e que desde hai moitos anos veño
sostendo é: «se todo o mundo fixese música, seguramente non habería guerras».
Finalmente quero felicitar á xente que fai música, canta, e de forma especial á que superando dificultades,
sabe buscar tempo para cantar cos seus amigos e/ou membros dalgunha agrupación.

Armando Cotarelo Alvarez
Director do Orfeón Lucense, do Souto do Reiseñor (A Fonsagrada) e Airiños do Neira (Baralla),
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Vito, dende neno, apostou pola cultura popular que mamou na súa casa, e viviu orgulloso dela... Por iso,
non había atrancos, para iniciarse na música tradicional: gaita, danza, música coral... Practicouna toda, e
buscaba espallala ao seu redor... Xerardo Blanco, membro da Coral da asociación Monte Branco do
Couto, achega o universo creativo dunha aldea, que non perdeu esta enerxía.

ALDEA E CULTURA
Froxán é unha pequena aldea de Corme, no Concello de Ponteceso, con só unha presa de casas que miran cara
á ría de Corme e Laxe, e que como está acontecendo en toda Galicia, está a quedar sen xente, máis que nada
sen xente nova.
Aos pés da aldea de Froxan, na Casa dos Veciños da Aldea de Corme, presentouse fai poucos meses, o
libro A música en Corme, que escribíu o actual director da Banda de Música Eduardo Pondal de Ponteceso,
Jesús Méndez Torrado. Cóntanos Suso, coma desta aldea saíron camiño das festas da nosa bisbarra, os
músicos que fixeron bailar aos nosos pais e aos nosos avós durante todo o século

XX.

Labregos músicos,

canteiros músicos, sobre todo aldeáns músicos. Escribe Suso que en Froxán chegou a haber dezaoito músicos,
en só catorce casas, e que en 1917 había na aldea de Corme, tres bandas de música...
Mentres os músicos da aldea andaban os rueiros bergantiñáns de festa en festa, e co desenrolo das
cidades, durante o século

XX,

os aldeáns galegos marcharon para a cidade a buscar traballo, progreso e unha

vida mellor. E co desembarco destes aldeáns, pouco adaptados ás características de vida urbana fíxose normal
o lugar común de aldeán paleto. E o «aldeán paleto», capaz de percorrer o mundo, pasou a ser o maior
defensor dunha cultura urbana máis prestixiada que aquela que lle era propia e na que fora educado; fixo todo
o posible para non ser rexeitado.
1 A Aldea de Corme é como o seu topónimo indica unha aldea que no ano 2004 tiña catrocentos corenta e dous habitantes.
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Sen embargo, no último cuarto de século, coa chegada da democracia, en Galicia empezouse a espertar unha
conciencia de recuperación do máis propio e auténtico da nosa cultura, e é curioso como, ao mesmo tempo, que se
desprestixiaba o ser aldeán, os recuperadores das mostras culturais, colleron o camiño da aldea, coas gravadoras para
sentar as bases dunha auténtica cultura galega. E os protagonistas desta colleita, pasaron a ser: os falantes aldeáns, os
bailes dos aldeáns, a música dos aldeáns... E os grandes artistas e artesáns galegos hoxe só teñen selo de autenticidade,
se beberon na auga limpa da aldea. Teñen a gala, e expoñen nos seus concertos, nas súas mostras, a orixe aldeá das súas
recollidas. Aí están as cantareiras, os regueifeiros, os gaiteiros, artesáns...
Diríamos que os fillos e os netos dos que emigraron á cidade volveron máis tarde á aldea, na busca daquelo de
máis valor que deixaran esquecido os seus pais na aldea: a lingua, a música, a retranca, a regueifa, a gastronomía...
Toda unha maneira de vivir e de ver a vida.
Este libro sobre a presenza da música durante un século, nunha aldea da Costa da Morte é unha mostra máis de
que as aldeas galegas, durante o século

XX,

pese ás súas grandes carencias, esquecidas de políticos e poderosos, non

foron niños de iñorancia, se non que estaban a ser valorados asegún uns baremos parciais, pretensiosos e moi inxustos.
Como se pode valorar como inculta a unha poboación aldeá, capaz de conservar viva durante séculos unha lingua,
pese á presión tan grande que fixeron neste pasado século os poderes públicos co seu sistema educativo, co seu sistema
xudicial..., as cidades, os medios de comunicación...?

Xerardo Blanco Torrado
Da Coral Oliveira de Monte Branco do Couto
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E. NO ENTROIDO
A celebración do Entroido, que Xermolos recuperou, coma «Entroido na rúa», tal como proclamaban os carteis
anunciadores, tamén tivo a súa historia, coma podemos seguir nestas fotos. Principiou sendo unha actividade
itinerante. Comezaba, o martes, pola mañá, saíndo nun autobús ou nun camión..., e íamos a Labrada, Buriz, Os
Vilares, Parga... Montabamos a pancarta de Xermolos, coma fondo da celebración. Representabamos o papel,
cantabamos coplas, liamos o sermón, ata en palcos, no medio das parroquias. Percorríamos algunhas casas. E
rematábamos, xantando aqueles productos da gastronomía do Entroido no Bar Rúa de Pardiñas, ata abriamos latóns
de sardiñas, coma antigamente nas mallas... Era unha montaxe, non doada de transportar. Polo que cos anos, tivemos
que centralizar o Entroido en Guitiriz, primeiro no Campo da Feira e despois no Pavillón de Deportes, máis axeitado
para os días de inverno.
Nas imaxes desta revista podemos ver coma Vito disfrutaba daqueles xantares, que alongaban aquel proxecto
en común que era a comparsa de cada ano, programala, imaxinar letras, música, disfraces, o moneco ou artefacto a
queimar... Unha unión, a través da mesa compartida, forxada co proceso do Entroido, cando se consumía, entre os
membros da comparsa, a cesta dos productos típicos, que son un dos agasallos do certame de Guitiriz. Neste grupo,
o que el lideraba, que ten chegado a máis de corenta membros, participaban tamén os máis pequenos... E cada ano,
o animador do Entroido, Vito, axudaba aos máis pequenos a montar a súa propia comparsa... Era un soño, que ía
facéndose realidade durante todo o ano.
E dentro deste ciclo, que Vito vivía a tope, unha das actividades que máis lle gustaba, era a dos MONECOS, que
son tradición en Roca, que colgan no Entroido no máis alto das casas, palleiras, e outras edificacións anexas, nas
portas... Antes tamén os había noutras parroquias, coma en Sambreixo, pero agora só se manteñen aquí, cos devezos
de que sexan unha tradición que non morra. Unhas veces caían dos tellados, cando estaban a colocalos. O Blanco ten
unha forte tradición, nestas andrómenas e desafíos. Tamén caeu, un día a rolos, para quitalo da súa casa.
Creábase unha dinámica ou tensión, que os mantiña acesos durante todo o ciclo da festa. Hai que facelos, e
xuntarse, en segredo, para que ninguén se entere... Ás veces, uns están a facer os monecos de palla, cubertos de
roupa vella, e, se cadra, outros están a colocarllos no cume da súa palleira... Todas e todos botan fume, para non
ser sorprendidos. Uns para dar o golpe de colocalos, outros, por vergoña, para que ninguén se entere de a súa casa
foi invadida por estes trasnos, e se mofen deles. Non hai tregua nestes días, nos que a costa dos monecos, medra
aínda máis a amizade e a troula.
Tamén se levaban os arados, as cancelas, etc...., dunha casa para outra... Pero tamén lles daban cousas, a
cambio de correr o Entroido, que despois manducaban as e os membros do grupo. Vito gozaba do Entroido de Roca,
coma un máis. Foi sempre moi feliz entre os seus novos veciños.
Vito vivía o Entroido en grupo. Traballaba en equipo todo o proceso de realización, que contaba con fitos
importantes, como as xuntanzas no Nadal no Pantano. Ás veces na «Fin de Ano», despois de tomar as uvas, a unha
da mañá do día primeiro... Atopou en Roca, xa antes de casarse, o mellor leito para desenvolver a tope, o seu
sentido de facer festa...
Foron ducias de comparsas: A despedida da peseta e a chegada do euro, O Papamobil, Os cantares de cego, O
Descovery sen ter presas, Os bebés, Vacas tolas, A familia numerosa, Orquestra Eólica, O Ave galego, O Casón, O
Prestige, O novo catecismo, As monxas, Efecto 2000, Orquestra Panorámica (que chegou a actuar en Vigo, onde se
trasladaron nun autobús), Cabaleiros, Condóns, Anxo, Cura, etc.
Non só había creación literaria e musical, tamén manual e material, como era a montaxe de artefactos, traxes,
etc., coma lembramos nesta reportaxe fotográfica.
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ANTROIDO DO VAL DE FRANCOS
Pídeme Alfonso unha colaboración para este número de Guieiros especialmente dedicado a Vito e non podo negarme nin
por Alfonso, nin por Vito nin por Xermolos. Do que non estou moi seguro é de atinar con algo que poida resultar de
interese para os posibles lectores. Alfonso mesmo apuntoume o tema, indicándome que falase algo sobre o Antroido e
máis en concreto sobre o Antroido do Val de Francos, tendo en conta que Vito tamén ten colaborado moito coas
celebracións do Antroido promovidas por Xermolos.
Vaian, xa que logo estas ideas non tan ben artilladas como quixera, pero portadoras de lembranzas doridas e
sentimentos agarimosos para quen nos deixou antes de tempo e ben seguro que agora está gozando da Alegría plena no
ceo, pois foi sementador de alegrías na terra.
Nesta nosa comarca chairega vense observando nos últimos anos un considerable aumento das celebracións dos
festexos de Antroido. Así vexo que acontece polo menos no Concello de Castro de Rei, que é o que mellor coñezo.
É certo que neste Concello hai unha longa tradición de celebrar a este personaxe larpeiro e lacazán; pero tamén o é
que houbo unha longa etapa na que estas celebracións esmoreceran por moi variadas razóns. Con todo, nalgunhas
parroquias seguiuse celebrando con máis ou menos barullo aínda en anos en que as leis poñían serios atrancos.
Unha das parroquias que mantivo a tradición foi a de Ansemar, pero tamén nela fora decaendo ata que hai uns quince
anos xurdiu con novos folgos, novas características e novas iniciativas.
Nesta nova andaina merece destacarse como algo moi peculiar que celebran estes festexos tres parroquias
conxuntamente: Ansemar, Balmonte e Goberno, que forman parte do chamado «Val de Francos». Así rexurdiu esta nova
etapa co nome de «Antroido do Val de Francos».
Sen dúbida que a característica máis destacable é esta de servir de elemento aglutinante dunha actividade
comunitaria na que se implican tres parroquias. As tres son pequenas. Entre todas non chegan a formar unha grande, pero
iso non impide que poidan facer cousas importantes.
Quizáis a actividade asociativa que naceu arredor da celebración do Antroido favorecese tamén a concentración
parcelaria que se fixo hai poucos anos e case ao mesmo tempo nas tres.
Na comisión organizadora hai membros das tres parroquias e colaboración de veciños con distinto grao de
implicación. Algún deses membros foron cambiando ao longo dos anos; pero hainos que permanecen desde o comezo. Un
destes, que foi tamén principal promotor, é José Luís García Cupeiro e a súa familia. Sen restarlles méritos a outros,
penso que, se non fose por esta familia, nin se tería posto en marcha esta experiencia nin se mantería viva a estas alturas;
porque, se ben é certo que neste tipo de actividades é moi importante a colaboración do vecindario, tamén é fundamental
que haxa quen tire polo carro.
Sei que Vito tivo tamén unha entrega exemplar na realización dunha moi longo ringleira de actividades comunitarias.
O seu traballo e a súa dedicación seguirán dando froitos abondosos, que estas sementes, por fortuna, non se perden, como
non se perde nada que favoreza a unión entre veciños.
Nos xeitos de celebrar este Antroido do Val de Francos houbo e hai coincidencias con outros lugares, especialmente
da comarca, pero tamén tiña e ten as súas peculiaridades.
Unha destas peculiaridades é o chamado «Sermón», que ven sendo un recorrido crítico e satírico polos temas de
actualidade e polos acontecementos chocantes desde os máis próximos aos máis afastados. No medio da crítica estes
“sermóns” non deixan de ser moralizantes e ao mesmo tempo documentos que reflicten parte da historia que vai
cambiando co paso dos anos.
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Outra característica é o «Xuízo» ou «Sentencia» do Antroido, representado por un boneco, que sempre acaba
condenado ao lume, nun rito que ten o seu carácter purificador, xa que se lle atribúen todos os males.
Procúrase que sexan uns festexos dignos e válidos para todos, para nenos e vellos. Así, moitas persoas que en todo
o ano non acoden a outra festa gozan con este «Antroido do Val de Francos». Tamén se procuran evitar transgresións
degradantes ou procacidades de mal gusto que poidan ferir sensibilidades.
Iso non impide que sexan un estímulo para a creatividade e para expresar o enxeño agachado no rural. Esa
creatividade e enxeño maniféstanse tanto á hora de organizar como á de formar comparsas para participar.
Renaceron estas celebracións cunha finalidade festiva, asociativa e cultural. Un dos froitos desta finalidade
cultural é o libriño ao que deu lugar este Antroido xa nos seus primeiros anos: «Máis de media ducia de escritores
chairegos e o Antroido», no que colaboraron: D. José Trapero Pardo, Xosé Chao Rego, Margarita Ledo, Xulio Xiz,
Marica Campo, Darío Xoán Cabana, Bernardo García Cendán e Manuel María.
Tamén se recollen neste libriño algunhas fotos de vello e unha mostra de «sermóns» de hai moitos anos nos que se
pon de manifesto cómo veciños que ás veces tiñan serias dificultades para escribir, por teren ido pouco á escola,
manexaban, non obstante, maxistralmente a palabra e gozaban de gran capacidade para versificar.
Ben sei que o Antroido non sempre goza de boa prensa e que esconder a cara detrás dunha careta, ou dunha
carantoña como se lles chamaba por aquí, podre prestarse para facer falcatruadas non sempre acordes coa dignidade
humana; pero, por desgraza, para iso non fai falla escudarse no Antroido, que hai quen vive permanentemente
disfrazado e matinando como amolar ao próximo.
Unha cousa e divertir e divertirse e outra ben diferente amolar.
Xosé Manuel Carballo

Portada do libro
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O ANTROIDO DE VITO
HAI XA ALGUNHOS ANOS
PENSARON OS DE XERMOLOS
QUE XA ÍA SENDO HORA
DE RECUPERALO ANTROIDO
E CÓMO O RECUPERAMOS?
EMPEZARON A PENSAR,
COMO FACÍAN OS VELLOS
IR DE LUGAR EN LUGAR
LEVARON UN CAMIÓN GRANDE
POLO ASUNTO DO TRANSPORTE
E NA PRIMEIRA PARADA
ROMPENLLE AS ZOCAS Ó CHÓFER
MOITAS MÁSCARAS SUBIRON
ENRIBA DAQUEL CAMIÓN
PARECIA AQUELO UN CIRCO
ATA ÍA ALGUN LEÓN
AS XENTIÑAS DAS ALDEAS
EMPEZARON A SAÍR
E TRAÍAN TANTAS COUSAS
QUE UN GOXO HOUBO QUE PEDIR
CHOURIZOS E MÁIS FILLOAS,
ROSCAS E OUTRAS LAMBETADAS,
TANTO LLES TRAÍA A XENTE,
NON CHEGOU O GOXO A NADA
FORON XANTAR TODOS XUNTOS
Á CASA RÚA EN PARDIÑAS
E COMERON HASTA ENCHERSE
CACHELOS E MÁIS SARDIÑAS

Ó LONGO DE TANTOS ANOS
VÍRONSE COUSAS MOI RARAS
BRUXAS, PAIASOS E TRASNOS
E ATA VEU UN DIA «O PAPA»
POR LEMBRAR ALGÚNS DISFRACES,
BARCOS HOUBO, DOUS OU TRES,
VACAS, E MÁIS BICHOS VARIOS,
E TAMÉN ESTIVO UN TREN
VIMOS A «SANTA COMPAÑA»,
ESCOLAS E AUTOVÍAS,
ORQUESTRAS TIVEMOS VARIAS
E TOCOU A LOTERÍA
DON QUIXOTE E MÁIS DON SANCHO,
CABALOS, ORDENADORES,
NEGROS, LABREGOS, ANANOS
BOLBORETAS E MAIS FLORES
VARIOS MODELOS DE COCHES,
FUTBOLÍNS POLITIQUEIROS,
E SE NON VOS CONTO MÁIS
É POR QUE XA NON ME LEMBRO
O ANTROIDO DE XERMOLOS
ECHE MOI «ADIVERTIDO»
NON VEÑAS SÓ A MIRAR
ESTE ANTROIDO HAY QUE VIVILO

Vito

REMATOU AQUELA FESTA
ALÁ NO CAMPO DA FEIRA,
ALÍ QUEIMOUSE O ANTROIDO
E TAMÉN ALGUNHAS PENAS
OS ANTROIDOS POSTERIORES
FIXÉRONSE SIN CAMIÓN
MAIS UNHA COUSA É SEGURA
SEMPRE COA MESMA ILUSIÓN
PERSOEIROS IMPORTANTES
VIÑERONNOS VISITAR,
POIS PASARON ENTRE OUTROS
FRAGA, FELIPE OU AZNAR
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COPLAS DE AMIGOS

FAMILIARES E AMIGOS
XUNTOS ESTAMOS AQUÍ
FACENDO UNHAS COPLAS
COMO SEMPRE FACÍAS TI

E FALANDO DE COMPARSAS
DEIXA FEITAS UNHAS CANTAS
CALQUERA TEMA LLE VALÍA
PARA SACARLLE PUNTADAS

TIÑAS MOITAS IDEAS
PARA PODERNOS DISFRAZAR
TODAS ELAS ERAN BOAS
E FÁCILES DE MONTAR

Ó FACELAS ENTENDEMOS
QUE NON E NADA DOADO
FACELAS COMA TÍ
ISO XA NIN INTENTALO

PARA FACER OS DISFRACES
USABA TIXEIRA E COITELO
PARA SACAR UN PATRÓN
DEITABA A UN NO SUELO

PARA FACER OS DISFRACES
QUEDÁBAMOS UN DÍA
TOMÁBAMOS CAFÉS E CHUPITOS
E O DISFRAZ NON SE FACÍA

GUSTÁBACHE FUXAN OS VENTOS
E TAMEN O MILLADOIRO
AÍNDA CHE GUSTABA MAIS
DISFRAZARTE NO ANTROIDO

CON CATRO PAUS E UNHA LONA
PEGAMENTO E UNHAS GRAPAS
FACÍA BARCOS E TRENES
E TAMÉN ALGUNHAS VACAS

E ASÍ DÍA TRAS DÍA
O TEMPO IBA PASANDO
O DISFRAZ SIN FACER
E O CARNAVAL CHEGANDO

E DO ANTROIDO ÍMOS FALAR
NO QUE TAN BEN O PASABAS
CANTANDO SALTANDO BAILANDO
E FACENDO ALGUNHAS TRASNADAS

CON CINTA AISLANTE
TUBERÍAS E ALAMBRES
ARGALLABA NUN MOMENTO
INSTRUMENTOS MUSICALES

PERO NON ERA UN PROBLEMA
SOLUCIÓN SEMPRE CHE HABÍA
FACELO AS TANTAS DA MAÑÁ
PERO O ULTIMO DÍA

FIXECHES MOITOS DISFRACES
CON FAMILIA E AMIGOS
CADA UN CAS SÚAS COPLAS
PORQUE ERAS MOI DIVERTIDO

TAMÉN USABA MOITO
A TELA MAILO CARTON
PARA FACER VARIOS TRAXES
E TAMEN ALGUN CONDÓN

Ó FACER OS DISFRACES
HABÍA UNHA COMPLICACION
ONDE GARDAR O TABACO
SIN SACAR O CALZÓN

POIS Ó CHEGAR ESAS DATAS
EL SEMPRE CHE ARGALLABA
CA FAMILIA E COS AMIGOS
UNHA BONITA COMPARSA

ERAS UN ARTISTA
COA AGULLA E CO DEDAL
CA MAQUINA DE COSER

EMPEZAMOS POLO PAPA
CO AVE GALEGO REMATAMOS
ENTRE TANTO POLO MEDIO
AS QUE AHORA VOS CONTAMOS

AS COSTURAS TODAS MAL
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HOUBO AQUÍ UN ANO
UNHAS BAILARINAS BEN GUAPAS
CUNHAS LATAS DE COCA COLA
TOCÁBANCHE AS MARACAS

DE FAMILIA NUMEROSA
TAMÉN CHE FOMOS UN ANO
CON PAÑALES NO CÚ
UNS BEBES DE MOITO NABO

CON GRELOS, CACHEIRA E CHOURIZOS
A CESTA VIÑA CARGADA
NON CHE VIÑA NADA MAL
PARA UNHA MERENDADA

O NOVO CATECISMO
TAMÉN CHE FOI CRITICADO
CANDA O ANXEL ÍA O BON
CANDA O DEMO O PECADO

POR UN ANO XACOBEO
CON NÓS A ROUCO LEVAMOS
PARA GAÑAR O XUBILEO
EN GUITIRIZ NOS DISFRAZAMOS

E NON SÓ VIÑA ESO
ALGÚN BOTE E ALGUN VIÑO
E COMO VAMOS A OLVIDARNOS
DE QUE VIÑA ALGUN CARTIÑO

POLO DO EFECTO DOUSMIL
TAMÉN CHE FOI DISFRAZADO
CUN FLOREIRO E UN ORDENADOR
NA MESA CAMILLA MONTADO

FIXEMOS OS PITILLOS
SEIQUE É MALO FUMAR
PARA PODER ENCENDER UN
TEMOS QUE IR O UNLLAR

SEGÚN EU TEÑO ENTENDIDO
EN ROCA DAS SÚAS FACÍA
TIÑAN QUE TER COIDADO
POIS CON TODOS SE METÍA

POIS ALO POLO 2000 DICÍAN
OS ORDENADORES VAN TOLEAR
TODO O MUNDO PREOCUPADO
ATA GOBERNO CENTRAL

TAMEN HOUBO ULGÚN CONDÓN
DE COLORES E SABORES
PERO XA DECIAMOS NÓS
OS NATURALES SON MELLORES

POIS NON SE LLE DABA MAL
O DE FACER MUÑEQUIÑOS
CUNHAS PALLAS E UNS TRAPOS
PA LLES COLGAR ÓS VECIÑOS

OUTRO ACONTECEMENTO
QUE TAMÉN FOI PARODIADO
VÁMOLO CONTAR AGORA
QUE TAMÉN FOI BEN SONADO

POLO ANTROIDO AQUÍ TAMEN
TOCOU ALGUNHA ORQUESTRA
CANTANDOLLE AS ELECCIÓNS
COMO SE FORA NA FESTA

POIS SEIQUE ALÓ POR ROCA
TEÑO EU ESCOITADO
APARECÍA UN MUÑECO
EN CALQUERA CASA COLGADO

DO NACEMENTO DO EURO
ÉVOS DO QUE FALAMOS
ENTERRAMOS A PESETA
DESPOIS DE TANTOS ANOS

O AVE GALEGO FOI
A TÚA ÚLTIMA CREACIÓN
FIXECHE DE MAQUINISTA
NA MÁQUINA DE VAPOR

BOA MAÑA TIÑAS TI
PARA PODELOS COLGAR
CUN BARAL E UN OVILLO
PA PODELOS SUXETAR

AQUÍ TAMÉN CHEGARON
NO TEMPO DO CARNAVAL
UNHAS VACAS TOLAS
QUE ESTABAN SIN SANEAR

SEMPRE CHE OÍN DICIR
NON SEI SE EN SERIO OU EN BROMA
PARA POÑER A CARETA
SÓ NOS FALTABA A GOMA

PERO XA DIXO A MINISTRA
QUE PROBLEMA NON HABÍA
PÓDESE COMER A CARNE
PERO QUE ELA NON A COMÍA

NO DESFILE DE XERMOLOS
GUSTÁBACHE PARTICIPAR
SE UNHA CESTA NOS DABAN
TAMPOUCO ESTABA MAL

TAMEN CHE VEU UN BARCO
QUE DO FERROL ESCAPOU
TIROU A PONTE DAS PÍAS
VAIA LIO ALÍ MONTOU
E AGORA OS DE FERROL
DANLLE AS GRACIAS A ESE DÍA
TEÑEN A PONTE AMAÑADA
POIS SENON NON O ESTARÍA

148

VITO LÓPEZ-FELPETO
POIS DITOS MUÑECOS
ANDABAN POR TODA A ALDEA
PASABAN DE CASA EN CASA
SIN SABER QUEN OS MOVERA
E FALANDO DOS MUÑECOS
NON ERAN BÓS DE DESCOLGAR
QUE LLE PREGUNTEN Ó «BLANCO»
QUE NON O PUIDO SACAR

ALO POR ROCA TAMÉN
A SANTA COMPAÑA APARECÍA
SIN QUE SOUPERA NINGUÉN
QUE COÑO ALÍ FACÍA
ANDABAMOS POLAS CORREDOIRAS
SEN NADA CON QUE ALUMAR
XUNTANDO CHOURIZOS PAN E VIÑO
PA PODER DESPOIS CEAR
DIVERTIAMOS Á XENTE
QUE NOS ESTABA ESPERANDO
DÁBANNOS ORELLAS E FILLOAS
PA SEGUIR TROULEANDO
TÉMOLO PASADO BEN
RÍNDONOS UNS DOS OUTROS
SEN SE OFENDER NINGUÉN
POIS ÉRACHE ANTROIDO
E SE ALGÚN SE OFENDEU
QUE SE TOQUE O CARALLO
NO ANTROIDO VALE TODO
CON HUMOR HAI QUE TOMALO
TODO ISTO QUE FACEMOS
SÓ E PA RECORDARCHE
E TAMÉN PA AGRADECERCHE
TODO O QUE NOS ENSINACHE
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2. A ANPA
ESCOLA. ASOCIACIÓNS DE PAIS E NAIS (APAS), FAMILIA.
SOCIEDADE. EDUCACIÓN
Dentro do que é a realidade dos centros escolares poñerse a falar dos pais e das familias, termo amplo este de
familias, acuñado para falar e citar a vida das APAs nas comunidades educativas, as veces da a impresión que
utiliza para desmarcar os representantes legais dos pais nos centros educativos co señuelo de que as asociacións
non representan a realidade das familias; aceptando sen mágoa, a virtualidade da representación cando unha persoa
se presenta por si e ante si, por exemplo na eleccións os Consellos Escolares, tendo que dicir que pasa por ser unha
das queixas máis frecuentes e adoecidas que se fan hoxe no ámbito da participación na vida escolar pola banda das
anteditas Asociacións de Pais e Nais; permítaseme iniciar estas liñas o traveso de uns apuntamentos sobre do tema.
O rol da familia e dos pais na escola e por ende na sociedade, co cambio que se produce no último terzo do
século

XX

e os cambios que se propician nos primeiros anos do século

XXI

lévanos a unha nova interpretación da

sociedade que abandona en Galicia o seu vitalismo rural, e convértese nun novo sector urbano, o cal non é alleo a
idea da globalización e ás consecuencias das que é portadora. O axente educativo, que sempre se entendeu como «o
mestre, o profesor o docente», ou sexa, o que facía a directa intervención educativa, amplíase agora á familia, ós
pais, ó centro cultural, ó centro deportivo, ó centro recreativo; algo do que empezan a estar dotados os nosos
contornos, que pasan dunha sociedade estática na que, dominaba a agricultura e a artesanía, coa familia como
unidade de produción e de consumo; a unha sociedade dinámica e con vida cidadá, mal que nos pese, tanto no
contorno rural como no urbano. Con cambios de ocupación e de emprego, e con relacións máis fragmentadas que
na vida rural tradicional. O despoboamento do campo cara a cidade, co brutal choque que se produce entre os
valores sociais e culturais do campo e os da cidade. Os cambios da emigración dos mediados do século XX, xunto
cos cambios da inmigración do século

XXI,

soportan e moitas veces obrigan a un cambio brusco: Vexamos na

familia rural traballaban o pai e a nai na casa, os fillos incorporábanse dende nenos ó traballo de e para a casa;
agora non, agora todos traballan e viven moito máis fóra da casa e tamén por isto as estruturas familiares se
modifican profundamente, e cando menos acadan un novo formato.
Os contornos urbanos, que agora inclúen aos contornos rurais semi-urbanizados, infelizmente, son contornos
non pensados para os nenos fóra do mundo escolar, o único lugar onde eles se expresan e viven «en cidade», en
conflito a miúdo cun profesorado e cunhas estruturas escolares reacias a integrar o conxunto das necesidades de
convivencia infantil, e que moitas veces tamén, ofrecen uns contidos de aprendizaxe carentes de relevancia para os
nenos.
As escolas, que practican e realizan durante os anos da escolaridade, en tódolos días lectivos, os contidos e as
prácticas escolares ordinarias, non só, ocultan as relacións sociais impedíndolle ao alumnado a análise das
condicións reais da existencia, senón que, ademais realizan un proceso de diferenciación a través das
cualificacións, facendo que tal proceso pareza neutro e natural no cotián, o traveso das mal chamadas rutinas
educativo-didácticas, e forzando de xeito impropio o que se pode definir hoxe no século
curricular «invisible».
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Emporiso, o sistema escolar transmite ideoloxía e coñecementos e destrezas que responden á «división social
do traballo», e é tamén unha eficaz axencia para a interiorización dun sistema de normas e valores, que favorece o
sometemento ideolóxico dos estudantes.
Esta visión das escolas, nunha sociedade de clases, dada a influencia da clase dominante, é compartida pola
maioría das familias, que así contribúen a potenciar e condicionar no sentido referido aos seus fillos en canto que
escolares, provocando a docilidade do alumnado o traveso da memorización de contidos, case sempre nos libros de
texto, cos que se presupón que terán acceso doado o novo mercado laboral.
De todos modos, o mundo escolar é, tamén, un espazo contraditorio e de loita entre visións sociais distintas. A
historia escolar do século

XX

pon de manifesto múltiples experiencias e teorizacións que van nunha diferente

dirección, ofrecendo, pois, no plano da realidade escolar imaxes contraditorias, con espazos de liberdade, propicios
para a construción da necesaria «soberanía persoal» dos individuos. Isto mesmo permite e posibilita dispoñer
actualmente de enfoques políticos da educación que son de apreciar, como é o caso que se indica no texto do
Tratado para unha Constitución Europea:
A educación debe ter como valores de respecto a liberdade persoal, a dignidade humana, democracia, igualdade, e
respecto ós dereitos humanos. A Escola (pública) ten o deber e a obrigación de potenciar unha sociedade
caracterizada polo pluralismo, a non-discriminación, a tolerancia, a xustiza, a solidariedade e a igualdade entre
mulleres e homes como participadores e membros dunha sociedade (T.C.E. artigo 2).

Nestas contradicións e ás veces atrapadas nelas, móvense as Asociacións de Pais-Nais de Alumnos (APAs),
como representantes dun sector da comunidade educativa e social. Na actualidade pasan por unha etapa delicada
nas súas competencias e representatividade. Non se lles quere «deixar ser»; non se acepta a liberdade e
independencia que teñen de seu. A necesidade de participación nas tarefas do educar fai moitas veces posible o
desencontro entre os pais e os mestres, entre os pais e os fillos, e entre os mestres e os alumnos.
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Unha das eivas máis fortes coas que se conta na actualidade é a extrema dificultade de participación nas tarefas
educativas nos centros, sendo case imposible pórse de acordo cos claustros de profesorado e pórse de acordo tamén
nos propios Consellos Escolares dos centros; e isto por varias razóns, pero a máis dura, e a que máis afecta aos pais e
ás nais e os seus representantes, é a dos horarios dos mestres e profesores que están xeralmente en desacordo cos
horarios laborais máis habituais; tamén é importante sinalar que entre o profesorado da educación secundaria falta
conciencia de «educadores», polo que as relacións que teñen coas familias son só as que por lei se obriga e, aínda así,
con pouco xeito.
Termos que ter como obrigatorio avanzar na filosofía educativa dos centros, tanto por parte dos docentes, como
das nais e dos pais. Estes deben comprometerse na elaboración por consenso das regras de vida e de convivencia. Os
alumnos deberían, igualmente, contribuír a tal clima, e o conxunto da comunidade educativa deberá comprometerse
positivamente na vida de cada centro.
Emporiso cómpre ir a unha visión ampla e positiva sobre a comunidade escolar e as súas vivencias, na busca da
harmonía das relacións entre as persoas e os sectores da comunidade escolar. Pois a realidade dos problemas que
hoxe se viven na escola non se poden prantexar só de modo conflitivo, xa que isto proxecta sobre elas unha forte
carga negativa, que leva como consecuencia medidas punitivas e de control, que normalmente van dirixidas aos
estudantes e ás familias, ás que se lles considera principais causantes dos conflitos nas escolas. (Véxanse as continuas
notas de prensa que se xeran no ámbito escolar).
Unha vez aprobada a LOE e posta en marcha na Comunidade Autónoma de Galicia non temos aínda moi claro
cal vai selo papel dos representantes dos Pais, ben como a título persoal (representantes de familias), ben como
representantes dos colectivos de pais-nais que se moven polas comunidades educativas coas siglas de APAs.
No capítulo de Participación, Autonomía e Goberno dos Centros desta Lei, no seu artigo 118 puntos 3 e 4 fala
de esta colaboración como un elemento importante, de la misma maneira fala de la representatividade no artigo 126
punto 1-e, e no punto 3. Do mesmo xeito figura a disposición final primeira que modifica a LODE e propón o que
podemos chamar a carta magna dos dereitos recoñecidos dos pais-nais e mesmo das familias.
Isto lévanos a concepción dos centros na actualidade, como escolas de democracia e teñen que estar o servizo da
comunidade educativa e do entorno, abrindo a participación non solo as aulas se non tamén as instalacións que teñen
que servir a comunidade na que están insertos, para elo é necesario a creación do Distrito Educativo, no que o traveso
do seu Proxecto Educativo se chegue a unha escolarización máis homoxénea na procura de unha educación menos
diferenciada, equitativa si seguimos o título II da LOE.
A realidade, que é moi terque, maniféstanos que as APAs siguen a ser interlocutores válidos cando se trata da
realización das actividades extra-escolares pola falta de implicación nelas do profesorado, máis atento como parece
lóxico a que as aulas sexan para os conceptos e «dalas clases», evitando ser «cuidadores, gardiáns de nenos» e que os
centros se convirtan en guarderías.
Do mesmo xeito nestes últimos anos os pais e as APAs convertéronse en xestores dos servicios
complementarios: comedor e transporte escolar; que lles dan os pais unha sensación de imprescindibles xa que a
continuidade destes servicios moitas veces dependendo do voluntarismo dos pais, que converte as APAs e os paisnais en «catering» ou en «Tour operators», e moitas veces «solucionadores de conflitos» que deben ser arranxados
pola administración, véxase por exemplo o tempo que levou conseguir o acompañante nos transportes escolares para
os nenos de tres anos, ou a polémica suscitada en Pontevedra esta fin de semana na recollida dos nenos, en ausencia
dos pais, pola policía.
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A Administración, case sempre, deixa a participación dos pais en elementos formais de Consellos Escolares, que
levan as APAs a espacios de intervención puramente formais e notablemente marxinais en relación coa vida do centro,
por si esto fora pouco as administracións municipais entraron nestes últimos anos a facer actividades, as veces sen
orden nin concerto, inclusive dentro dos horarios lectivos que supoñen interferencias no que se considera xornada
lectiva e nunca interveñen no que se da en chamar xornada do neno e case nunca na xornada escolar do centro. Os
municipios, teñen de implicarse máis na educación e instrucción dos nenos, anque só fora na coordinación dos Distritos
Educativos para que os distintos organismos de tódalas administracións poñan en funcionamento as potencialidades,
tanto económicas como de persoal, e que así non dupliquen ou tripliquen as ofertas que as veces convértense en inútiles
ou fútiles.
Postas así as cousas as Asociacións de Pais e Nais (APAs), pasan na actualidade por unha crise de identidade que
ten que levar a unha revisión total do seu papel na educación e na conformación do ensino acorde cos tempos que se
teñen hoxe na escola sexa o seu período lectivo, extra-escolar ou ben os tempos do Profesor, do Alumno e das Familias.
Segundo o meu entender para unha nova perspectiva de e para a comunidade educativa tería que facerse necesario:

1.

Organizar a vida participativa nos centros, co fin de «Educar en democracia» do mellor modo posible:

vivindo a democracia e facéndoa vivir, compartindo as tarefas de goberno dos centros e tamén as
responsabilidades que impón a liberdade.
2.

Os claustros dos Colexios e dos Institutos deben abrirse a novos profesionais,tales como, educadores e

traballadores sociais, graduados en deporte, ocio e tempo libre, ou educadores familiares, para deste xeito
poder dar adecuada resposta pública ás necesidades socio-educativas.
3.

O alumnado debe organizarse en asociacións de alumnos como xermolo de democracia e de participación,

ao servizo da educación cívica e na aprendizaxe autónoma, no marco do proxecto educativo de centro, e no
exercicio da co-responsabilidade, e marcar as tarefas educativas conxuntas entre as familias e o curriculum.
4.

Debe crearse o Consello de Titoría nos centros, con participación e representación importante das APAs,

como lugar onde os distintos sectores participen nas tarefas de educar e con responsabilidade nas tomas de
decisións, deste xeito levarían parte do traballo feito, para a súa discusión os Consellos Escolares.
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6.

Os concellos deben implicarse máis na educación e formación do alumnado, futuros cidadáns, dende a

coordinación dos Distritos Educativos. Emporiso hai que crealos, cun proxecto común zonal, como forma para
unha máis homoxénea escolarización, equilibrada no uso dos recursos públicos, e desde onde se propoñan
actividades complementarias, en relación cos Proxectos Educativos de Centro, estes, á súa volta,
interrelacionados cos proxectos territoriais, sería moito pedir que iniciasen a súa andaina os Consellos
Escolares Territoriais, tal e como se propón na normativa actual.
7.

É moi importante, a creación dunha Escola de Pais, en cada zona ou distrito, acercándoa así as

necesidades inmediatas para a formación familiar e poñéndoa en relación coa problemática máis o carón da
educación dos seus fillos e da formación escolar e dacordo coa toma de decisións no eido curricular.

Según opina Fernández Enguita e seguindo un dos seus textos:

No se debe educar a los alumno/as únicamente según el estado presente, sino según su futuro previsible
(estado posible y mejor). Cuando deberían más bien darles una educación basada en la toma de decisiones,
para la solución de problemas y la consecución de un auto- concepto lo más cercano posible a la realidad de
cada uno.
La LOE recoge en la «Educación permanente de adultos», un medio de formación continuo y cara a la
búsqueda de un futuro mejor, en este caso con la relación entre progenitores y de ellos con las instituciones,
educativas en este caso.
La colaboración de los diferentes organismos públicos se hace imprescindible para una buena
actuación conjunta, pero partiendo siempre de una responsabilidad compartida y bien entendida en el
ejercicio de sus funciones.
Los padres no saben bien cuál es su papel en la escuela y nadie se esfuerza por explicárselo, como no
sea el profesorado para reducirlos al de intendencia, mano de obra en cosas triviales y carne de cañón ante
la administración. Esto suele pasar por dos motivos específicos, aparte de la genérica debilidad de la
sociedad civil: por un lado porque la participación de los padres en el control y la gestión del sistema
escolar es una participación otorgada sin base propia en la financiación ni en formas arraigadas de poder
local; y por otro lado porque el profesorado ha sabido reservar para sí y excluir sistemáticamente a los
padres de las mismas competencias que iba arrancando a las administraciones públicas, vaciando de
contenido e interés la participación institucional (LOE incluida).
M. Fernández Enguita, La hora de la escuela, (documento policopiado).

8.

Imponse avanzar mediante a reflexión, o diálogo, as propostas e os consensos, evitando calquera tipo de

imposición unilateral, deste xeito o centro ten que se trocar nun lugar de encontro, participación, debate e
convivencia.

De todas maneiras o camiño estase a rozar e haberá que traballar na Educación do futuro, ou si se prefire na Escola
do século XXI, cos vimbios que temos.

Fco. Xosé Silvosa Costa
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Actividades da ANPA

Nunha das excusións da ANPA
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS
DO COLEXIO DE LAGOSTELLE DE GUITIRIZ DURANTE O PERIODO NO QUE

VICTORIANO FOI PRESIDENTE DA MESMA (1998-2007)
Temos que dar as grazas a Vito polo seu interese e as
súas gañas de traballar para a realización de todas estas
actividades, xa que de non ser por iso, posiblemente non se
chegaría a facer.
A Directiva da ANPA

Principiamos con este detalle de agradecemento, co que a directiva actual da ANPA, remataba a memoria destas
actividades, polo que ten de recoñecemento cara o noso amigo. Todo este conxunto foi promovido por el, as e os
seus compañeiros. Pois gustaba de traballar en grupo e tomar as decisións, tendo en conta os debates previos entre
eles. Hai actividades extraordinarias, puntuais, e outras continuadas ao longo do curso, o que obrigaba a unha
vixilancia e tensión activas, cada día..
A directiva actual confesa, o que nos remarcamos con letras douro: CORRIA O ANO 1998, CANDO
VITOR XUNTO CON OUTROS PAIS, PRESENTOUSE VOLUNTARIO, PARA FORMAR PARTE DA
XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO COLEXIO DE
GUITIRIZ, DADO QUE NESAS DATAS A ASOCIACIÓN ESTABA PRACTICAMENTE SEN
DIRECTIVA, POLO QUE VITO FÍXOSE CARGO DA PRESIDENCIA.
NESE PERÍODO, CREO QUE REALIZOU UN GRANDE TRABALLO Á FRONTE DA MESMA.
HAI QUE SULIÑAR, QUE EL SEMPRE LOITOU POR DEFENDER A VERDADE, AÍNDA QUE
NALGUNHA OCASIÓN, ESO LLE COSTARA ALGÚN ENFRONTAMENTO CO PROFESORADO, E
SEMPRE PROCUROU QUE TODO O QUE SE FACÍA, FORA EN BENEFICIO DOS NENOS,
REXEITANDO SEMPRE CALQUERA TIPO DE DESCRIMINACIÓN. VITO ERA UNHA PERSOA MOI
CONSTANTE E MOI TRABALLADORA, QUE SE INVOLUCRABA POR COMPLETO, NAS COUSAS
QUE SE ORGANIZABAN. SEMPRE ESTABA BUSCANDO XEITOS DE ACADAR ALGÚNS CARTOS
PARA PODER FACER COUSAS PARA OS NENOS. COMA MOSTRA DELO, ESTÁN TODAS AS
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE TODOS ESTES ANOS. ACTIVIDADES QUE SE
ORGANIZARON PARA OS NENOS E TAMÉN PARA OS PAIS E NAIS.
MENCIONAR TAMÉN, QUE APARTE DE TODAS AS REALIZADAS, OFERTÁRONSE MOITAS
MÁIS, QUE NON SE CHEGARON A FACER, POR NON SE ANOTAREN NENOS ABONDO.
VITO, CON TODO O TRABALLO QUE REALIZOU NA ASOCIACIÓN, DEIXOU UN RETO MOI
GRANDE PARA OS QUE CONTINUAMOS A FRONTE DA MESMA, ESPEREMOS QUE POIDAMOS
ACADAR ESTAR A SÚA ALTURA.
A ESCOLA DE PAIS:
Foi unha das accións con máis expectativas. Esta Escola tiña unha periodicidade quincenal, na que se buscaba
un tema-eixe, que se desenvolvía co visionado dun filme, seguido dun debate sobre temas coma racismo, violencia,
o poder dos medios de comunicación e a súa incidencia na educación, o consumo de drogas, etc. En todas as
sesións moderaba unha psicóloga da Cruz Vermella de Vilalba.
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DEPORTES:
Natación:
As e os que se inscriben nesta actividade, teñen que viaxar, todo os xoves, á Piscina Municipal de
Vilalba, onde reciben clases de natación. Esta actuación levou a varias e varios a participar en competicións de
natación en idade escolar, na fase comarcal, e ata provincial, acadando algún deles, o 4º mellor tempo da
provincia.
Fútbol Sala:
Foron creándose equipos de fútbol sala nas categorías benxamín e alevín, participando varios anos nas
competicións deportivas en idade escolar. Mesmo nunha tempada, un deles quedou campión na súa categoría.
Outro ano, foi inesquecíbel porque a APA colaborou para organizar a final, que tivo lugar en Guitiriz. Mesmo
se mercaron dous xogos de equipacións deportivas.
Campo a través:
Foi outro dos deportes practicado nestes anos, competindo varias e varios en probas comarcais da Terra
Chá... Ata se organizaron dúas probas: unha preparatoria e outra clasificatoria, que tiveron lugar no Balneario
de Pardiñas.

INFORMÁTICA:
Foi un esforzo de xestión e recursos, varios anos. Facíanse dous grupos, que ían ás clases en días alternos:
luns e mércores, martes e xoves. Mesmo había que alugar equipos informáticos, para poder levala adiante, xa
que no centro non había ordenadores para todas e todos.
MANUALIDADES:
Foi outra actividade que se veu ofrecendo, e remataba sempre nunha exposición dos traballos realizados
nos corredores do centro, utilizando principalmente cousas recicladas.
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BAILES DE SALÓN:
En varios cursos, nenas e nenos asistiron a clases de bailes de salón: merengue, bachata..., no ximnasio do colexio,
os sábados pola tarde.

A FESTA DE FIN DE CURSO
Tamén eran preparadas con moito aprezo, e tiveron lugar durante varios anos. Organizábanse xogos populares. As
nenas e os nenos que asistían aos bailes de salón facían unha mostra do que foran aprendendo. Entregábanse diplomas
de outras actividades. E remataba a festa cunha merenda na que participaban as e os alumnos, e os seus pais e nais.

Co nome de COÑECE O TEU CONCELLO, organizouse, só para os socios e socias, unha actividade á que podían asistir as
e os alumnos, e as súas familias. Só a fixemos un ano, o 2006. Levouse aos participantes, en autobús, á parroquia de
Santa Cruz, e logo a pé, achegámonos á capela de Báscuas... Fixemos unha visita guiada, polas mostras que alí se
expoñen, a cargo de Alfonso Blanco Torrado. Tamén houbo unha charla-demostración por parte do canteiro-creador,
Xabier Quijada, sobre o oficio da cantería. Ao remate, déuselles a merenda aos asistentes no Campo da Capela. Unha
actividade que foi financiada pola Asociación.

PAPÁ NOEL:
Dentro das festas estacionais, no Nadal celébrase o Papá Noel, en colaboración cos profesores do centro.

A EXCURSIÓN FAMILIAR
Era un momento agardado con entusiasmo por pais e nais, e tamén polos alumnos. Dende o primeiro curso, que
pivotou a directiva encabezada por Vito, o 1999-2000, todos os anos se organizou unha excursión das familias, coa que
se pretendía facer unha xornada de convivencia, diferentes, entre pais, nais e fillos/as, e ata coas avoas e avós. E ao
mesmo tempo, estreitar as relacións entre as familias da comunidade educativa, e así fomos percorrendo lugares
significativos do noso país.
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Curso 1999/2000.
1º.- VISITA AO NACEMENTO DO MIÑO (FONMIÑÁ E O PEDREGAL), NA SERRA DE MEIRA.
2º.- VISITA AOS FORNOS SIDERURXICOS, NA PONTENOVA.
3º.- VISITA A TARAMUNDI E AO MUSEO ETNOGRAFICO DE OS TEIXOIS.
Curso 2000/2001.
1º.- FOMOS AO CEBREIRO, CON VISITA AO POBOADO PRERROMANO, VENDO AS PALLOZAS, O
MUSEO-ETNOGRÁFICO E O SANTUARIO DO SECULO IX.
2º.- VISITAMOS EN SAMOS, O MOSTEIRO E A CAPELA DO CIPRÉS.
3º.- EN PORTOMARIN, VISITOUSE A IGREXA DE SAN XOÁN, E EMBARCANDO EN CATAMARÁN,
FOISE PARA DAR UN PASEO POLO ENCORO DE BELESAR.
Curso 2001/2002.
1º.- A VIAXE foi a PADRÓN, CON VISITA Á FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA E AO MUSEO DO
FERROCARRIL JOHN TRULOCK.
2º.- Despois percorreuse o PARQUE NATURAL DE CORRUBEDO E as LAGOAS DO CARREGAL E VIXAN.
Curso 2002/2003.
1º.- Viaxouse a ALLARIZ, con VISITA AO ECOESPACIO O REXO, ONDE VIMOS UNHA GRANXA
ECOLOXICA DE OVELLAS E NOS DERON UNHA CHARLA, ACOMPAÑADA DO VISIONADO DUN VIDEO,
NO QUE POIDEMOS APRENDER QUE O PROGRESO NON TEN POR QUE LEVARSE MAL COA NATUREZA.
2º FIXEMOS UNHA VISITA GUIADA POLA VILA, VISITANDO OS MUSEOS.
MUÍÑO DO BURATO.
MUSEO DO TECIDO.
MUSEO DO COIRO (FABRICA DE CURTIDOS).
MUSEO GALEGO DO XOGUETE.
Curso 2003/2004.
1º.- NA FINCA GALEA VISITA AO MUSEO DA AUGA.
2º.- En NAVIA (ASTURIAS), VISITA GUIADA AO CASTRO DE COAÑA.
3º.- En LUARCA (ASTURIAS), VISITA Á AULA DO MAR DE CEPESMA, INCLUINDO O MUSEO DOS
CALAMARES XIGANTES, E VISITA GUIADA POLO POBO DE LUARCA.
Curso 2004/2005.
1º.- En CHAVIN-VIVEIRO, VISITA AO SOUTO DA RETORTA, PARA VER OS EUCALIPTOS MAIS
GRANDES DE EUROPA.
2º.- En VIVEIRO EMBARCOUSE NO TREN DE F.E.V.E. CON DESTINO A RIBADEO.
3º.-EN RIBADEO VISITÁRONSE OS MIRADORES DE, SANTA CRUZ, CARGADOIRO E O FARO DE ILLA
PANCHA.
4º VISITA A PRAIA DAS CATEDRAIS.
Curso 2005/2006.
1º.- Foise a LEÓN, nunha VIAXE ÁS MÉDULAS, PATRIMONIO DA HUMANIDADE.
2º.- VISITA Á AULA ARQUEOLÓXICA DAS MÉDULAS.
3º.- VISITA AO MIRADOR DE ORELLAN.
4º.- ENTRADA NA MINA DE ORELLAN.
5º.- PERCORRIDO A PÉ, ACOMPAÑADOS DE GUIAS VISITANDO AS GRUTAS DE LA CUEVONA E LA
ENCANTADA.
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Curso 2006/ 2007.
1º.- VIAXE AO GROVE.
2º.- VISITA GUIADA AO ACQUARIUM GALICIA.
3º.- VIAXE NO CATAMARAN, ACQUAVISIÓN PARA VER OS FONDOS MARIÑOS.

Curso 2007/2008.
1º.- VIAXE A MONFORTE DE LEMOS.
2º.- VISITA GUIADA AO MUSEO DO FERROCARRIL.
3º.- VISITA GUIADA AO COLEXIO DOS ESCOLAPIOS.

A entrega de Vito a este labor, tivo proxección na comarca, así cunha XUNTANZA DE A.N.P.A.S., no curso
2006-07. A primeira das directivas de asociacións de pais/nais dos centros dos concellos lindantes: Monfero, A
Castellana e Begonte. Tivo lugar no Colexio de Lagostelle, o 1 de abril, debatendo temas comúns, e prantexando os
distintos camiños que teñen as Anpas para solucionalos. Comparando as actividades que cada unha está a tirar adiante.

Presidente da A.N.P.A. de Lagostelle
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Unha fisgoa para a esperanza. Creación de Leandro Seixas
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3. A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE GUITIRIZ
BUSCANDO O PROGRESO
Nada mellor que esta foto de Xurxo Lobato, que serviu de portada ao nº 22 da Revista Xermolos, un especial
sobre o peche de Sidegasa, para remarcar o compromiso de Vito, con todo aquelo que fose un sinal de progreso
para Guitiriz e a súa comarca. Aí, erguendo a pancarta, á fronte de todo o pobo contra aquela desfeita que fixo
abanear a todas e todos os veciños.
Noutro acontecemento que viviu esta comarca, coma foi a chegada dos bidóns do Casón, el tamén
encabezaría a resistencia, contra aquela contaminación, con outras persoas que colaboramos nesta revista.
Despois poríase á fronte, na primeira directiva da Asociación de Empresarios de Guitiriz. Traballando arreo
polas inquedanzas do pobo, non só no terreo comercial, tamén na busca dunha perspectiva turística máis positiva
para a vila, etc. E, xa dende a outra beira, sen dúbida, que disfrutou, cando se enterou de que o Festival de
Pardiñas foi declarado de Interese Turístico, polo Consello da Xunta de Galicia, coma celebrara aquela
estadistica da Oficina de Turismo, que montara a Asociación de Empresarios, da que era tesoreiro, no Campo da
Feira, e que rexistraba coma unha das informacións máis solicitada, a do Festival de Pardiñas.
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UN DOS FUNDADORES DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DA COMARCA DE GUITIRIZ
No verán do 1995, Vitoriano e outras e outros comerciantes e empresarios de Guitiriz, principiaron unhas
conversas, sobre a situación, baixo mínimos, que estaba atravesando o comercio da vila e comarca. Apuntaron
posíbeis remedios, e decidiron constituír unha Asociación, para integrar esforzos e vontades, para dar pulo a
Guitiriz, e a «todos os sectores comerciais, industriais e de servizos..., tanto na orde especificamente económica,
coma na orde social, administrativa, profesional, etc.., ante toda clase de persoas, e entidades públicas e privadas,
e singularmente, ante calquera órgano da Administración, e ante as entidades sindicais dos traballadores».
A achega de Victoriano foi na súa liña de sempre: percurar a colaboración de todas as asociacións da
comarca, e axudar en todas as iniciativas que estaban a dar enerxía a Guitiriz, entre elas o Festival de Pardiñas.
Ten cualificado aquel momento: «é a potenciación de toda a comarca», e sobre todo, da necesidade de incentivar
o turismo, mesmo urxindo a apertura do balneario (El Progreso, 21 de xuño do 1996). Algo que xa
reclamáramos dende Xermolos, mesmo dedicándolle dúas revistas. Este compromiso axuda a penetrar no ideario
político e económico do noso homenaxeado, pois nos seus anos de ligazón con esta Asociación, declarou o que
pensaba que eran as necesidades e as solucións para problemas concretos. Partindo sempre do chan, con
proclamas tan meridianas, coma: «a pobación reduciuse á metade no ultimo cuarto de século», «e se non se dan
as circunstancias propicias, non hai xeito de frear a decadencia desta extensa zona».
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Naqueles primeiros meses, Victoriano colaborou, dende a xunta xestora, a aquela fundación, axudando a facer os
estatutos, etc. Reflectindo nas xuntanzas a súa experiencia de aportar algo ao ben común, mesmo insistindo nas eivas
do desenvolvemento local.
A primeira Asemblea Xeral foi o 18 de decembro de 1995, na que se elixiu a primeira xunta directiva. Vitoriano
foi nomeado tesoreiro. Presidida por José Vázquez Pereira, con Luís Sangiao e José Luís López, vicepresidentes, José
Antonio Calvo Iglesias, secretario, e once vocais. Alí marcaron os obxectivos principais, para o ano seguinte: «Dar a
coñecerse ante os diferentes organismos públicos. Entidades de distinta índole e a sociedade, en xeral... Principiar a
desenvolver os programas e liñas de actuación, fixados nesta primeira Asemblea». Non é difícil rastrear as opinións de
Vito, porque nestes anos, mesmo desenvolveu con asiduidade a función de voceiro, en varias declaracións públicas.

No seu sentir, abrigaba a idea de facer reformas no sector comercial, para responder ás novas urxencias,
así falaba de facer campañas promocionais, «ademais de negociar convenios con entidades bancarias da zona»,
con esta fin.
Naquela 1ª Asemblea, denunciouse a falla dunha plataforma de unión das empresas, que acometese un
horizonte novo de progreso para todos, pois sentíase a necesidade de medidas que beneficiasen intereses
mutuos: «formación empresarial, adaptación a novas estructuras comerciais e empresariais, potenciación do
consumo na comarca, e aumento da competitividade das empresas».
Tamén se detectaron e diagnosticaron circunstancias que estaban a incidir

no tecido comercial e

empresarial, cóma a «diminución do fluxo do consumo, quizais coma consecuencia da desviación do tráfico,
pola apertura da Autovía, a falla de alternativas válidas, que poidan neutralizar esta diminución do consumo. A
decadencia, en xeral, da comarca... ».
Dende o seu arranque, Vito con toda a directiva apoiou un programa moi completo para a promoción da
zona, que eles deseñaron deste xeito:
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1.- Formación empresarial: conferencias, mesas redondas, etc.
2.- Formación profesional do persoal laboral, en coordinación cos programas de estudios do ensino regulado.
3.- Formación específica nos distintos sectores.
4.- Estudio da situación da comarca, tras o impacto da desviación do tráfico, ocasionado pola apertura da autovía.
5.- Campañas de potenciación do consumo.
6.- Promoción e creación de infraestructura e tecido empresariais.
7.- Potenciación do sector turístico: turismo rural, sendeirismo, balneario, etc.
8.- Potenciación e dsenvolvemento de feiras e mercados.
9.- Promoción de productos típicos da comarca.
10.- Convenios con Entidades financieiras.
11.- Acordos de suministros en común.
Dende as súas orixes, foron alternando propostas sobre o desenvolvemento xeral, e medidas máis puntuais e
concretas, que axudasen a este, así, achegas para un futuro racional do polígono industrial, ou a necesidade de caixeiros
automáticos nos centros bancarios da zona.
Nun contexto sempre positivo, de achegar solucións e propostas, e non só a crítica necesaria a actuacións, ou a
falla delas, das administracións, sobre todo do concello, unha das primeiras medidas foi instalar a primeira oficina
informativa de turismo, á saída da autovía, pois viñan denunciando o illamento que estaba a sufrir o pobo: deterioro das
vías de comunicación, falla de sinalizacións axeitadas, nula publicidade dos recursos naturais, artísticos, etc. Vito ten
declarado aos medios: «habería que promover o turismo rural, xa que Guitiriz ten moitos recursos nesta materia que
están sen desenvolver», para o que urxía actuacións para conservar a beleza das vilas e aldeas.
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Loitaron para que fose o concello o máis interesado en manter a oficina de turismo en Guitiriz. Por certo, Vito,
estaba entusiasmado de que unha das informacións máis requerida, fose sobre o Festival de Pardiñas, do que era un dos
fundadores.
Nos encontros coa representación municipal e nos posicionamentos públicos, loitaron dende o comezo pola
mellora da calidade de vida das e dos veciños: amañando as rúas, os suministros de auga, etc. Tamén presionaron ao
concello para que se mantivesen os servizos de trens e a apertura das estacións ferroviarias, «para construír un pobo
digno, alegan, xa que se non se toman medidas drásticas e urxentes, irase desmantelando». Victoriano non miraba atrás,
e buscaba decote, a unión de todas e todos, tal como reflicte unha conversa, que serviu de base para unha reportaxe, nas
festas de San Xoán de 1996 (La Voz de Galicia, 24 de xuño). Estaba convencido de que sumando esforzos evitarían o
colapso económico que estaba a vivir a vila, unha vez aberta a A-6. Soaban novos tempos para o comercio.
Nunha Asemblea Ordinaria, o 20 de febreiro de 2007, decidiuse cambiar o nome do colectivo, que vai chamarse
Asociación de Empresarios do Concello de Guitiriz. Na que volveu a insistirse en non baixar a garda, para dar a
coñecer a comarca, mesmo urxindo ao concello a facer un stand móbil e percorrer aoutras latitudes dándoo a coñecer.
En maio e xuño de 1997, liderou co resto da directiva unha campaña: «Mercar en Guitiriz ten premio», con carteis,
dípticos, cuñas publicitarias nos medios.
O 7 de agosto entregaron no rexistro do concello, un documento, dirixido á alcaldesa: «Suxerencias á renovación
das normas subsidiarias do planeamento de Guitiriz», no que achegaban a posibilidade de melloras urbanísticas para
Parga e Guitiriz, ante a posibilidade acariciada de progreso, coa instalación do polígono industrial, a construcción da
cárcere na lindante Paradela, a posíbel apertura do Balneario.
A formación e mellora da dignidade do traballo nas empresas seguiu sendo unha das teimas da AECG, mesmo con
cursiños de seguridade laboral, prevención de riscos, etc.
No verán do 98, eran vintecatro os empresarios e comerciantes que seguían tirando dun colectivo que deixou de
funcionar.
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ENTREVISTA CON VICTORIANO NA CAMPAÑA DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DO
CONCELLO DE GUITIRIZ, EN RADIO VOZ

LOCUTOR.- Que é o que están a facer aí en Guitiriz que parece que hai unha explosión de actividade por parte do
sector empresarial tanto nas localidades de Guitiriz como de Parga.
V.- Sí, home, o que pretendemos é un pouco, potenciar todo o que é a comarca, e potenciar ó mesmo tempo os
nosos establecementos; iso, por suposto, e darlle un pouquiño de aire para que isto empece a funcionar. Algo máis, ou
sexa que volva a recobrar o dos tempos pasados cando esta era unha zona turística importante.
LOCUTOR.- Ventaxas para os que mercan en Guitiriz pero tamén para os empresarios que están con vostedes
apoiando esta campaña.
V.- Sí, por suposto, para os que mercan moitas ventaxas, en principio. É mercar coa xente de confianza, grandes
profesionais que o que poden atopar por ai, aquí tamén o poden atopar tan bo ou mellor. Ben, aparte, o tema dos
premios desta campaña, pois durante estes dous meses van agasallar uns boletos.
LOCUTOR.- Teñen un millón de pesetas para regalar en vales de compra.
V.- Sí, en distintos premios, e máis en vales de compra por distintos importes, vanse facer dous sorteos. Un a finais
de maio e outro a finais de xuño. E nestes dous sorteos, van agasallarse desde lavadoras, baterías de cociña, vaixelas e
cousas dese tipo, e despois vales de compra, para poder consumir en calquera dos establecementos adheridos a esta
campaña. Os establecementos estarán identificados cun cartel co lema, «MERCAR aquí TEN PREMIO».
Ben, e despois tamén tratamos de potenciar que a xente se dea conta de que consumir cos veciños, e potenciala
comarca, é un pouco, como si dixeras sementar cara o futuro, ou sexa si os empresarios da comarca de Guitiriz van ben,
pois os propios veciños de Guitiriz, van poder ter o día de mañá, un futuro para os seus fillos de cara a postos de
traballo.
LOCUTOR.- Señor López, notouse moito para vostedes os empresarios de Guitiriz o tema da autovía.
V.- Home, o tema da autovía, eu penso que hai que miralo tamén desde dous puntos de vista. Hai que miralo dende
o que aparentemente prexudica, e claro que pode prexudicar algo así, en principio, e tamén o hai que mirar, dende o
punto de vista de que estamos no mundo do desenrolo, e sen vías de desenrolo non imos a ningún lado.
LOCUTOR.- Eu, de todos modos, teño unha opinión sobre isto da autovía, porque hai xente que di, bon, é que
Guitiriz dende que fixeron a autovía, é coma si morrera, porque non pasa ninguén por alí, tal, tumba, dálle... Pero, de
todos modos, dá a impresión de que por aí, pasaba moita xente... Pero non toda a xente paraba en Guitiriz, co cal
vostedes están máis tranquilos, pódese disfrutar máis de Guitiriz. E o que hai que facer agora, e que os que están aí
queden en Guitiriz, e que acuda máis xente porque teñen máis tranquilidade ¿ non?.
V.- Claro, precisamente, era por onde quería ir eu, no que dicía de mirala autovía desde dous puntos de vista.
Autovía, por unha parte, que nos puido prexudicar, pero, tamén nos favorece dende o outro punto de vista, que estamos
a menos dunha hora de calquera punto de Galicia, coma quen di... Ou sexa, estamos a menos dunha hora de todos os
lados, e esta é unha zona que ten moitísimos atractivos, tanto a nivel turístico, coma a nivel empresarial. Xa estou
falando un pouco, de cara a posibles inversións, ou sexa, aquí é unha zona moi graniteira, moita madeira, e despois, o
sector agroalimentario, que hai que potenciar un pouco máis. E ademais, a nivel turístico ten, unhas paisaxes fabulosas,
ten uns balnearios que non todo o mundo pode contar con eles.

170

VITO LÓPEZ-FELPETO

Deseños de Vito

Debuxo de Óscar

LOCUTOR.- Que habería que recuperar ¿non?.
V.- Que habería que recuperar, e neso tamén estamos... Ou sexa, pretendemos un pouco recuperar, claro, eso,
dentro das nosas posibilidades, que non son moitas.
LOCUTOR.- Guitiriz, agora está chamado a ser un lugar de descanso, de repouso, de ocio. Pois, dedicalo ó
termalismo, recuperar esa tradición, seguro que moitos recordan o de ir tomar as augas a Guitiriz ¿non?.
V.- Home, seguen vindo moitos a tomar as augas.
V.- Iso, por suposto. De todas formas, aquí ó mellor hai moita xente que non sabe que os balnearios non están
pechados, ou sexa, está pechado o que é o hotel do balneario, agora tódalas augas, tanto no balneario de Guitiriz,
coma no de Pardiñas, como na Fonte de Valdovín, en Parga, son fontes que están á disposición do publico, e segue
vindo moita xente. Home, non como cando funcionaba o balneario, por suposto. Pero segue habendo moita xente, e
nós, as noticias que temos, é que agora, isto vai por bo camiño, que o balneario se vai recuperar. A nos déronnos
garantías de que si, que se vai a recuperar.
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LOCUTOR.- Podería ser, evidentemente, fonte de riqueza para toda esa zona. Na que os empresarios non queren
estar durmidos e esperar que lles resolvan os problemas, senón que poñen, cara á fronte, e din, aquí estamos nos, e imos
sacar adiante toda esta empresa que é Guitiriz e Parga, os dous núcleos dentro dese concello de Guitiriz. Nos queremos
desexarlles moita sorte e, evidentemente, queremos convidar a todo o mundo, a que se achegue a Guitiriz para ver
como ten esas ventaxas das que falabamos, o de que xa tanto coche como pasaba por ai, non pase polo centro da vila, e
que se pode agora pasear con tranquilidade, e que se pode cruzar a estrada con maior tranquilidade, e que tamén se
pode mercar, e mercar ben nos establecementos de Parga e Guitiriz. Gracias por estar con nós de verdade.
V.- Gracias a vostedes.
LOCUTOR.- Gracias, Victoriano López, que é o tesoreiro da Asociación de Empresarios de Guitiriz, e que hoxe
estivo con nós. Pois desde mobles, ata electrodomésticos, coches, artigos de alimentación... De todo pódese encontrar
en Guitiriz, que está chamado a ser un centro comercial dentro da nosa provincia.

Maio de 1997

Debuxo de Óscar
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COMO NOS DOE A TÚA ASUSENCIA!

A ti:
Ao amigo, ao colega, ao cómplice, ao irmán...
a ti que nos observas, que nos escoitas,
que nos entendes, que nos censuras.
Queremos gritar ao ceo «que nos levou ao mellor».
Envólvennos os recordos,
botámoste de menos en todas partes,
a nostalxia nos embriaga de dor.
Como nos doe a túa ausencia
Vémoste connosco,
notámoste na nosa compañía,
a túa enerxía, sempre positiva, non rematou.
é difícil seguir o camiño carecendo do teu apoio incondicional,
coa inseguridade que xera o silencio das respostas
a unhas preguntas que xa non che poderemos expor.
Xenial, orixinal, poeta, reivindicativo, loitador infatigable,
defensor do xusto.
Así te lembramos! Victoriano!

Elena Veres Ojea
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Este é o primeiro «Xermolo», que saíu do inxenio creador de Xavier Quijada, que o
labrou, matinando no seu amigo Vito, e dedicado a el. Vai serlle entregado, o día do
cabodano, a súa dona. Estes xermolos van seguir abrollando, ata converterse nun sinal
identificador desta Asociación.

Edita: Asociación Cultural Xermolos
Imprime: Imprenta Guitiriz
Deseño e Maquetación: Paz López-Felpeto Paz

A portada é creación de Leandro Seixas
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