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HEITOR PICALLO, AUTOR DA CAPA
Heitor plasma a Valdi nun obradoiro alumeado polos tres cabalos do Coro do Mestre Mateo
(Compostela), un bosquexo do capitel cun tritón da igrexa de Breixa de Silleda e o tímpano, que
Valdi está a tallar, do templo de Cereixo de Ponte do Porto
Moi recoñecido nas publicacións de Xermolos, Heitor Picallo agasállanos con esta aproximación a
Valdi. A nosa Asociación e os seus lectores agradecen o xeito persoal que ten este artista de transmitir
a grandeza e a particularidade de cada persoa nas súas caricaturas. Non só comunica o perfil físico, fai
falar coa ollada ó homenaxeado, contaxianos da tenrura e xenerosidade de Valdi, transmite os seus sentimentos e emocións. Heitor, observador sutil, arrinca a luz de cada persoa, convertida en cores e trazos
relucentes, co seu enxeño máis agudo.
Dende fai anos agardamos a súa arte na Festa das Nosas Letras, porque fomos apreciando que a
súa caricatura era a que mellor acertaba e difundía a persoalidade do escritor, despois de descubrir a de
Xaquín Lorenzo no Diario de Pontevedra (2004), ou as capas dedicadas a Lorenzo Varela e Lois Pereiro
en Galicia Hoxe (2005 e 2011), e Paz Andrade en El Correo Gallego (2012).
Sempre nas ás dunha formación humanística propia dos xenios do renacemento, é capaz de facer
vibrar calquera criatura
			************************
Héitor Picallo Fuentes (Cuntis 18-X-1974) estudou Enxeñería Técnica Naval na UDC (Campus de
Ferrol), pero a súa escrita e plástica abrolla amplos coñecementos de historia, arte, lingua e literatura…
Pero non é un teórico, illado da realidade… A súa arte está ó servizo do pobo, da loita pola dignidade:
en defensa do patrimonio histórico-artístico (mámoas, aras, petroglifos, edificios senlleiros da contorna
caldense, Burgas de Cuntis…), na defensa de intelectuais coma Isaac Díaz Pardo..., na recuperación da
Memoria Histórica. Denuncia coa palabra a represión ao pobo saharaui no poemario galego-árabe Dairas, o maltrato animal en Pedigree, Versus cianuro, Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto, etc.
E nesta liña moviliza a sociedade civil fundando colectivos coma O Fervedoiro e a sección Acude Alí
de Acción CUltural na DEfensa d'A LIngua, a revista cultural A Taboada (das asociacións O Meigallo de
Cuntis e A Cabana, de Moraña).
Coma xornalista colabora en Galicia Hoxe, El Correo Gallego, Vieiros, Diario de Arousa, Diario de
Pontevedra, A Nosa Terra, Sermos Galiza, etc., acadando o II Premio de Xornalismo Máximo Sar no
2005 e o XVII Premio de Xornalismo Manuel Reimóndez Portela (2012), e gañou o Raigame de Etnografía na modalidade de debuxo e pintura.
Xa en revistas especializadas ou de investigación, artigos sobre a nosa cultura, en Museo de Pontevedra, Raigame, Murguía, Tapa, Descubrindo Deza, Miscelania do Pobo Estradense, Boletín de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia e Compostellanum.
Entre os seus libros remarcar: Xohán Xesús González: Un Precursor do Soberanismo Galego (Laiovento 2008), prologado por Xosé Luís Méndez Ferrín e Coa lingua na terra (Toxosouto 2013). Emprega
seudónimos coma O Karrapucho e Picalho.
Colaborou no ensaio de Horacio Vázquez Rivarola: Cerviño, Hijo de Galicia, Padre de Argentina
(Buenos Aires 2010), que foi o primeiro comandante do Terzo de Galegos, milicia de infantería creada no
1806.
Para Heitor a literatura e o debuxo merecen especial dedicación ós nen@s, e soñou e deseñou a colleita infantíl Tilirín: o meu primeiro diccionario. Van publicados 7 volumes na Ed. Fervenza dende o 2004.
Outra faciana da súa actividade é crear unha rede de compromiso con grupos de todo o país, achegando a súa creatividade, emporiso colabora en obras colectivas coma: O Labirinto de Pedra, O Traque
da Quenlla (2008).
Traduciu ó galego: A Epopea do Terzo de Galegos do historiador arxentino Horacio Vázquez Rivarola,
Regionalismo Nacionalismo Separatismo de Xohán Xesús González, Prevención de Riscos Laborais no
Mergullo de Óscar Figueiro.
Fai crítica literaria nos medios de comunicación e prologa libros coma Sálvese quen poida, teatro de
Fernando González Graña, Conversa entre arrieiros, peza dramática de Marcial Valladares, Ecos da
Berenguela de Xosé Lois García. Coma ilustrador, ademais de en Xermolos, ilustra libros de Fervenza,
Toxosoutos…, en xornais e revistas coma Aunius, ¡Que crisis!, Tapa, Raigame, Murguía... Realizou exposicións de acuarelas, óleos e caricaturas en: Santiago, Caldas de Reis, Cuntis, A Estrada...
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VALDI LABRADOR DE
MADEIRA E PEDRA, XUNTADOR
DE FERROS E REFUGALLOS
1. ABRINDO UNHA
CANCELA
Xosé Val Díaz, de seudónimo VALDI,
dende moi novo sentiu a necesidade de
expresar con formas artísticas os seus
debezos máis soñados, pero as obrigas
laborais foron condicionando a súa creación. Iníciase na escultura de forma autodidacta influenciado pola obra de Suso
de Marcos, escultor nado en Boimorto e
residente en Málaga.
Valdi é un mestre, un creador total, na
concepción da arte coma expresión da
beleza e do compromiso. Non sabemos que é máis importante, si a investigación que fai da capacidade
comunicativa de cada material que atopa e traballa, ou a técnica empregada. Está continuamente experimentando con novas ferramentas, deseños, as novas tecnoloxías…, para mellorar a forza expresiva da
súa obra.
É tal a intimidade que desenvolve con cada peza, que sabe ler e transmitir os seus adentros. Hai unha
simbiose total entre o autor e as súas criaturas.
Xoga cos movementos e as formas
Esta busca das formas de expresión máis sutiles, levouno a xogos co movemento e as formas moi
plásticos, que falan dunha concepción da arte moi orixinal. Está a transmitir como a peza que traballa,
endexamais se desprende do núcleo principal, así os monumentos da memoria mostran as feridas producidas polo arranque da pedra do seu leito natural, coma unha mostra sangrante de como a pesares da
morte producida polos facinerosos, as vitimas seguen vivas no corazón e na memoria do pobo. As obras
de Valdi seguen mantendo a súa liberdade, dentro da identidade do material no que renacen, así, no
Xermolo da Vida.
Nesta teima por descubrir novas formas e expresións, o artista tamén experimenta incorporando ás
súas obras: aceiro, ferro, latón, maquinaria ou cousas recicladas, mesturadas coa madeira e a pedra.
Matina que a madeira é máis quente, produce máis calor, mentres a pedra asemella máis fria…
Para Valdi, a combinación de materiais, mellora e potencia a transmisión de mensaxes.
Valdi ten querencias especiais, así aposta polo castiñeiro e o carballo. Porque, segundo el, dánnos
demasiado: beleza, pero tamén alimento para as persoas e as outras criaturas, abrigo, mobles, calor…
E rexeita as madeiras importadas, porque están adulteradas, son incapaces de difundir a nosa vida, a
paisaxe daquí, a Terra que nos sostén… Cando traballa e fala deste xeito, un está a lembrar os nosos
mellores líricos, que tamén buscaban as cousas de nós, para falar de un, coa maior sinceridade e autenticidade.
As madeiras foráneas, non din todo, sempre agochan algo para a alma galega.
A Terra Chá, Xermolos, a Irmandade Manuel María, temos que agradecer a Valdi, tanta xenerosidade
e creación que fai inzar entre nós. Conservamos obra súa na Casa das Artes de Pardiñas: o Xermolo da
Gaita, Manuel María, o Gaiteiro Severiano, etc., no Museo de Arte e Relixiosidade popular de Bascuas
pero tamén nese Paseo dos Soños, a carón do Rañego, que estamos a abrir en Vilalba, no Pedregal de
Irimia...
Xermolos
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Caricatura de Valdi feita por Heitor Picallo, nunha servilleta,
no xantar de irmandade no acto de reafirmación de compromiso
co pobo no Pedregal de Irimia, o 21 de setembro do 2013,
no comezo do outono.
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2.- LABREGO DA PEDRA E DA MADEIRA
MERO IGLESIAS

Neste mundo tolo e de divagacións creativas, no que se xustifica a arte desde o lonxe da beleza ou
desde os suburbios dun espectáculo calquera cheo de aparencias, a arte, revírase sinxela e desde esa
sinxeleza tenra pode insinuarse boa e capaz, mesmo competente. Tanto sexa no ámbito musical, no
escénico, poético, narrativo, escultórico, pictórico, ...no interpretativo realista, surrealista, naturalista,
impresionista, ...e de todos os “-istas” posibles. Crear é estar vivos. Buscar o modo de dicir e de dicirse, de procurar e procurarse para que a vida sexa un xeito singular, creador, iniciador, incesante, autor,
fundador, anovador, persoal e latente desa beleza que quizais transcenda a nós e nos faga estar onde
estamos para mellorar o que temos. Facer algo que poida ser percibido, e captado polos demais e, desde esa dimensión comunicativa e estética, requirir os nosos esforzos, o noso enxeño e dar pé á beleza.
Non calquera pode impresionar positivamente, poucos son que teñan o don de facelo. Hainos que son
coñecedores das técnicas, estudosos das análises e das probas, dos elementos necesarios, dos bocexos e bosquexos, da preparación ben programada, da moita observación e do deseño, é así que poden
materializar a súa ansia creadora. Pero son outros os que nacen con esa capacidade creativa, xorde
deles en calquera momento e piden paso para descubrirnos a súa intuición espontánea e orixinal. Fano
desde a súa sinxela ou complicidade coa fantasía, reproducen aquilo que captaron dentro de si, e desde
alí proxéctano fóra para expresar o que pretenden, o que tiñan eles presentido. Claro está, tamén deseñan e proxectan, pero son as ideas as que xorden e flúen feitas arte, de xeito espontáneo, non trazado
ou premeditado. Ven con claridade a figura na pedra, antes de existir, xa na mesma forma da pedra, na
mesma cor que a atravesa e que aínda non tallaron. Ven naquel lenzo branco o cadro que pretenden, as
dimensións e cores, as sombras que as perfilan. Saben, verten, naquel papel en branco, as verbas unha
a unha, as verbas precisas para que conformen o texto que están desexando materializar, facendo un
poema, un relato, un texto dramático. Son quen de imaxinar as formas que apunten un proxecto, aínda
nunca visto, aínda nunca pensado. Son efluvios creativos que xorden no momento, quizais o momento
preciso, da precisa inspiración que moitos chaman musa. Pero a musa está dentro das persoas e nos
seus sentidos, tamén nos sentidos receptores de quen percibe a obra por outros feita. Son eses receptores, esas persoas as que realmente fan a arte e materializan as obras que outros crearon, ao asentir

Valdi xunto co gaiteiro Xosé Temprano e Mero
no XXXIII Festival de Pardiñas (foto Raul Río)
Xermolos
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coa obra, ao captar aquilo que nos invita a procurar. Son persoas que se fixeron a si mesmas, desde
a autoaprendizaxe, desde o esforzo, desde a soidade e o silencio, desde o método arriscado do erro
e do acerto, desde o exercicio sorprendente das limitacións, que aguzan sempre o enxeño. É aí onde
xorden persoas coma Valdi, labradores da pedra, proletarios da madeira. Eu sei que tivo que traballar,
na súa vida laboral, fóra das escolas de arte, lonxe dos laboratorios de formas. Tivo que gañarse a vida
en múltiples oficios, abriu camiños nos eidos máis insospeitados e tivo que poñer en valor a vida para
gañar o pan, para el e para a súa familia. Por iso fixo de todo, albanel, condutor, queixeiro, transportista
de camións, fontaneiro, corredor de fondo, copiloto de carreiras, ...mesmo chegou a exercer de toureiro,
quen o diría! A vida faise así, é coma un cadro, coma unha figura na que habitan trazos longos e curtos, luces e sombras, pequenos retoques e detalles, grandes planos e paisaxes. O Valdi é labrador da
pedra e da madeira, cicela e constrúe formas por el presentidas. Ve nas pedras a figura que gardan, ve
na madeira, antes de trallala, o busto daquela persoa, a figura que buscaba. Entón selecciona e escolle,
despois empeza a trazala. Crea figuras e dá dimensión aos espazos, o seu material é a xenerosidade,
o servizo, as moitas ansias. Vive creando ilusións, ilusións propias que comparte. O obxectivo final son
os demais. Por iso conecta cos amigos e, desde alí, deseña os seus proxectos. Calcula posibilidades
e orzamentos baixos, sempre baixos, para que se fagan certos os desexos! É entón cando materializa
a idea, ...cando se pon -no seu taller de silencios e de ecos- a trazar un novo elemento. Ao final, sempre é quen de culminar a súa obra con éxito e co seu selo persoal. Atopou a pedra exacta, atopou a
madeira exacta, é el quen lle endelga a forma e as lendas, quen fai posible un banzo máis no camiño
de tantos soños que temos e que buscan sitio. Para unha persoa ser así, pois non xorden por xeración
espontánea, deben confluír unha suma de calidades humanas que son difíciles nos tempos que corren.
Cómpre xenerosidade e, nese desprendemento, recoñecer o superfluo e innecesario, o material e o
inmaterial da arte, isto que exerce sobre de nós o peso do agradecemento. El solta o lastre pesado dos
formulismos, navega libre daquelas fórmulas demasiado marcadas, dos comportamentos excesivos, da
aparencia que oculta o verdadeiro sentir. Por iso, Valdi, anda lixeiro de equipaxe, cun fardel de amizade
e de fidelidade á vida, ao sinxelo. Gusta de compartir encontros cos amigos, gañando día a día a satisfacción de ser un máis no reencontro con nós mesmos, na afirmación de ser quen somos, na lembranza
agradecida, na inestimable conversa, na amizade mesma. Por iso destaco, na súa obra creativa, nacida
desde abaixo, a súa actitude desprendida e xenerosa. Tamén destaco a súa compostura firme, como
galego que ama a orixe, a historia, a lingua, a Matria agradecida, o noso tan prezado tesouro da terra
e da paisaxe, esa que é quen de movernos a todos na esperanza da liberación, nese movemento de
dentro a fóra, que se interpreta –con el- no trazo firme das súas mans, dos elementos máxicos nacidos
da ilusión, das lembranzas, dos soños, do amor ao noso para se transformar en arte para facer que en
nós naza tamén o goce.

Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero

Mero convive na súa
vivenda con esta escultura de Valdi: “LÚA
E SOL”; á esquerda
aproveitando un nó
da madeira que se
abríu exprésase o día
e a noite, o sol e a lúa
bicándose...
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3.- XOSÉ VAL DIAZ, ARTISTA QUE ASINA COMO CANTEIRO
EDMUNDO MOURE ROJAS

Canteiro e tallador de madeiras, como te fas chamar, entrañable amigo Valdi, cando es escultor, un artista dos mellores...
Pero teño que aceptar a túa autodefinición, aínda que quixese
refutala dende a miña sensibilidade de poeta, dende as miñas
luces de galego de dous mundos, que algo sentiu e viu dos
que entregan a súa vida, os seus xestos, a súa respiración e a
súa esperanza á estética que aman a partir dun talento único e venturoso, como foi o teu camiñar alerta por este arduo
mundo que nos trazaron.
Se facer cantar a pedra e poetizar a madeira non é unha
arte, entón non sei do que falo, Valdi, compañeiro... PerdóaRelevo de Valdi para Edmundo Moure:
me.
“Galegas”, a dona e a vaca.
Valdi, aquí miro, entrevexo, mentres escribo para ti estas
palabras afectuosas, a fermosa talla que me regalaches en Sada, hai cinco anos, cando compartiamos
a amizade e o sangue común dun groso viño Mencía, Amable, Paco Pita, ti e este escriba menesteroso
que ten a súa segunda patria nesas mariñas encantadas onde naceu o noso admirado Ramón... Miro o
rostro da avoa, o contorno da casa, os ollos da vaca marela que me observan dende ese infinito que é
a memoria da nosa estirpe, cuxa lareira trouxera o noso pai lucense, hai oitenta e oito anos, para cravar
en nós esta dobre nostalxia
que ten as súas moradas ao
outro lado do mar e nesta fita
de chairas e cordilleiras innumerables que é Chile, patria de
egrexios poetas.
Súmome dende este curruncho, a doce mil quilómetros de
distancia, xunto a ti coa miña
alma galega e o meu corazón
sudamericano, ao xusto recoñecemento que che prodigarán
en Sada e noutras comarcas. Quixera estar
alí. Espero que pronto
se faga posible a esperada viaxe. A palabra e
o viño esperan por nós
no ritual sen tempo da
mellor camaradaría.
Un grande abrazo.
O teu vello amigo do
Último Reino
Edmundo Moure Rojas
Santiago de Chile
Edmundo Mioure fronte
a Casa da Cultura Pintor
Lloréns en Sada, conversando con Valdi e
Amable Carballeira.

Xermolos
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Debuxo de Xabier Varela
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4.- A MIÑA HOMENAXE EMOTIVA A VALDI
XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ ABELLA

Vaia en primeiro lugar o meu fondo agradecemento a Alfonso Blanco Torrado, animador incansable
da cultura de Guitiriz, da comarca da Terra Chá e da Nosa Terra, por pedirme colaborase neste Guieiro,
do que el é Director e Coordinador, adicado a Valdi, do que son amigo e admirador.
Valdi, Xosé Val Díaz, sabédelo, naceu en Montecubeiro, Castroverde (Lugo), o 18 de Abril de 1.947.
É, por tanto, un rapaz de 66 anos. Desde o ano 2.002 está afincado en Sada. Iniciouse na escultura de
xeito autodidacta, influenciado pola obra de Suso de Marcos natural de Boimorto e afincado en Málaga.
Non é deste lugar a enumeración detallada das súas innumerables exposicións e talleres, desde o
2.001 á actualidade. Simplemente enumerarei algúns sitios donde deixou pegada do seu bon quefacer:
Parque de Santa Margarita (A Coruña), Escola Museo de Pardiñas, dentro do "XXII Festival de Pardiñas", organizado pola Asociación Cultural Xermolos, Guitiriz (Lugo); do 2.002 en adiante participación
con exposición e obradoiro de talla na "VIII Mostra de Artesanía e Instrumentos" organizada pola Asociación de Gaiteiros Galegos dentro do Festival de Pardiñas; exposicións de esculturas no 2.002 no concello de Sobrado dos Monxes (A Coruña); no 2.003 no local da Asociación de Mulleres Rurais de Teixeiro
(A Coruña); no 2.004 na Casa da Cultura Pintor Lloréns de Sada (A Coruña); participación con obradoiro
de talla en madeira en varias edicións da "Mostra de Artesanía no Camiño", celebradas en Arzúa (A Coruña); no 2.007 exposición de escultura e coloquio cos alumnos do C.E.I.P. Tarrío, Culleredo (A Coruña);
no 2.008, exposición de escultura na Casa de Cultura Pintor Lloréns, en Sada (A Coruña), etc.
Dos centos de traballos feitos por Valdi, soamente voume a deter nalgúns, pois do contrario isto sería
interminable; e, por outra banda, confío nos demáis colaboradores, moitos deles fondamente entendidos, para que nos formemos unha idea aproximada do amplo labor de Valdi. Tamén as ilustracións que
acompañarán a este exemplar nos axudarán á mellor comprensión da súa obra.
Entre os monumentos ós represaliados, e ata Valdi "silenciados" son de destacar os adicados ós de
Sada, a Camilo Díaz Baliño, a Ramón Suárez Picallo, a Curuxás, a Manuel Ponte Pedreira, en A Coruña, o grandioso monumento "Xermolos de Paz e Liberdade", cun poema extraordinario de Claudio
Rodríguez Fer, a Ánxel Casal, e os monumentos en Santa Mariña de Lagostelle (Lugo) e Aranga (A
Coruña), este último cun poema tamén extraordinario de Salvador García Bodaño.
Ainda que o monumento "Xermolos de
Paz e Liberdade", en A
Coruña, vai ser obxecto de amplo comentario, non me podo
sustraer a dedicarlle
unhas poucas verbas.
Demostra o espíritu
xusto e xusticieiro de
Valdi, que arrincou do
olvido os nomes de
case 600 asasinados
pola barbarie criminal
e xenocida do fascismo. O poema de
Claudio Rodríguez
Fer, titulado "PAZ
PARA SEMPRE" é un
dos mellores poemas
que coñezo da Literatura Galega de tódolos
tempos e o seu autor
un poeta formidable.
Xermolos
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(Como non coñezo os posibles poemas
doutros monumentos de Valdi, agás
os de o Carreteiro da Ribeira Sacra en
Bodegas "Amedo", do que me ocuparei
máis adiante, non podo escribir sobre os
anteriores).
Como cultivador da poesía que son,
non podo menos que dedicarlle unhas
verbas de admiración, non só ó monumento de Aranga, "As sementes xermolaron xa" de xuño de 2.011, outro alto logro
escultórico de Valdi, senón tamén ó fermoso poema de Salvador García Bodaño,
sen dúbida unha xoia, e que podedes ler
neste número.
Gardo no meu corazón dun xeito
imborrable, mentres teña vida, o día 14
de maio do 2.012 no que o inesquecible
e único Avelino Pousa Antelo cumpliu 98
anos. Os familiares, fillas, xenro, netos,
etc e amigos íntimos démoslle a gran
sorpresa de aparecer pola súa casa dos
Verxeis, con música da Quenlla, felicitación de todos nós e unha fermosísima
escultura, "A Queixeira", que fixo Valdi,
con sumo arte, e que lle encantou profundamente a Avelino e a todos cantos
participamos naquel feito fondamente
feliz e emotivo.
Quero escribir agora, impulsado pola
admiración máis fonda, sobre o chamado "Paseo dos Soños" e o "Muíño do
Rañego", perto de Vilalba, e os famosos
e importantes "Hectómetros Literarios". O "Muíño do Rañego" fálalle ó corazón e emociona a calquera
galego ben nado. Nel celébrase sempre unha "táboa redonda" a prol do escritor ou escritora ou escritores homenaxeados co seu "Hectómetro Literario". Como non
quero preterir a ninguén, e van xa oito "Hectómetros Literarios"
e, por tanto, oito "táboas redondas", direi que en cada unha
delas participan, xeralmente, tres entendidos profundamente
na vida e obra dos homenaxeados, habendo un moderador,
tamén de altura, ós que resposta o homenaxeado, ou homenaxeada. Despóis vaise ó camiño paralelo ó río Madalena e inaugúrase o monumento ós premiados. Como dixen van xa oito
"Hectómetros Literarios", pois a separación entre monumentos
é de 100 metros. Deles, agás o primeiro, segundo e quinto,
dos anos 2.006, 2.007 e 2.010, adicados respectivamente a
Paco Martín, Manuel María e Darío Xohán Cabana, os cinco
restantes son obra de Valdi: no ano 2.008, co título "Oda ó Libro", homenaxeouse a Agustín Fernández Paz co seu axeitado
monumento, como se fixo cos demáis; no ano 2.009, co título
"A Árbore dos Contos e dos Soños", homenaxeouse a Xabier
Puente Docampo; no ano 2.011, co título "Maxia", rendeúselle
homenaxe a Xosé Manuel Carballo Ferreiro; no 2.012, co título
"Nidio", a Margarita Ledo Andión, primeira muller homenaxeada; e no 2.013, rendéuselle homenaxe a Xesús Rábade Paredes e Helena Villar Janeiro co título "O Libro na Natureza".
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Para facer os seus monumentos, Valdi procura profundizar na obra e na vida dos homenaxeados,
dun xeito sumamente acertado, como pode comprobar calquera que se achegue a ese lugar, que ben
debera ser obxecto de peregrinación cultural.
O 8 de setembro de 2.012 concédeselle a Valdi a Navalla de Manuel María, que, como se di no poema que leredes noutra páxina deste número, aclaro que pasou das maos de David Otero a Valdi e que
David foi o creador desta entrañable conmemoración en lembranza de Manuel María. Sentinme fondamente honrado por adicarlle o poema a Valdi, xa que o coñezo e admiro profundamente. Nun poema é
imposible, sempre, manifestar o que un quixera manifestar, pero destaco a súa entrega total e absoluta
por loitar pola recuperación da memoria de tantos asasinados, esquecidos, vilipendiados, etc, etc e o
seu total desapego ás riquezas deste mundo e o seu idealismo total e absoluto.
Tódolos oitos de setembro se fai entrega, a unha persoa previamente elexida da navalla de Manuel.
A importancia deste acto pona de manifesto o que foron galardonados con este premio: Alfonso Blanco Torrado, Xulio Xiz, Avelino Pousa Antelo, Darío Xohán Cabana, Camilo Torres, Mini e Mero e David
Otero.
Como noutras moitas ocasións, pero non podo enumeralas todas, gardo unha emocionada lembranza do traballo "En Defensa da Liberdade" que fixo Valdi e que sobre pedra pon: "Ejército Guerrileiro de
Galicia. 4ª Agrupación." E o seguinte texto: "O día 21 de abril de 1.947, aquí morreron Manuel Ponte
Pedreira, Manuel Díaz Pan e Manuel Rodríguez (o Asturiano) en defensa da Liberdade" e de data 25
de abril de 2.009. Lembro a fonda emoción coa que nos acompañou Avelino Pousa Antelo, e tódolos
demáis. Eu adiqueilles dous poemas, como tributo de honor á súa memoria.
Para non facerme excesivamente longo, remato cun comentario sobre a "Homenaxe ó Carreteiro de
Ribeira na Adega de "Amedo"". Nas costas do monumento aparecen os catro seguintes versos da autoría de Xosé Lois García:
Grande e culeiro é o cesto
con uvas do pensamento.
Flutúa sobre das costas
do sufrido carreteiro.
Xosé Lois García é un profundo e documentado coñecedor de todo o referente ós viños de Chantada, carreteiros, viñateiros, etc, e explícao fondamente nun profundo homenaxe que lle rinde ó "Carreteiro da Ribeira na Adega de "Amedo"". Entresaco, moi sinteticamente o eloxio que fai da escultura de
Valdi: "Este labrador -como gusta de denominarse- é Valdi, eu engadiría: modelador e artesán da pedra.
Aquí está a idea máis pura de Valdi, de concibir unha reproducción tan exacta de como era o carreteiro.
Aquí o temos con rostro estático e coas súas pernas en movemento. Baixo o molido, cesto ateigado de
uvas e co seu charuto na mao, unha alegoría aos charutos que soportan os pulmóns do Gaio". (Como
vedes non pode faltar a boa nota humorística).
Eu, pola miña parte, xa que mo pediron, pero non puden estar na
inauguración do monumeto por estar enfermo, escribín unha décima,
que me gustaría, de ser posible e non crear problema, que se escribira
tamén en pedra para acompañar os poemas que lle adicou certeiramente Xosé Lois García, e así rendirlle homenaxe a un poeta, a un
escultor, a un viñateiro e a un carreteiro:
POEMA PARA VALDI E GAIO
Prá Gaio homenaxear
esculpiu Valdi, certeiro,
vendimador con culeiro,
molida pra non mancar,
levando a carga ó lagar.
Son as Adegas Amedo
honra do noso viñedo,
co seu godello e mencía,
viño doce, que é ambrosía,
e augardentes sen remedo.
					Os Tilos, 24/Setembro/2013
					Xoán Xosé Fernández Abella
Xermolos
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Os avos maternos Francisco Díaz Salcedo e Francisca González

Avos paternos de Valdi, Enrique Val
Freire e María Lence Vilariño

Os pais de Valdi

A nai de Valdi con él, unha curmá, e a súa filla Raquel
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5.- AS PAISAXES e PAISANAXES DE VALDI
I.- MEDRANDO COA MEMORIA, AÍNDA QUE SEXA DOLOROSA
Xosé Val Díaz (Valdi), naceu o 18 de abril do 1947 en MONTECUBEIRO,
e esta luz primeira en Castroverde converteuse nun dos filóns creativos que
irradian para sempre a súa arte. Porén o carácter que inxectou á súa traxectoria vital, de fidelidade ás súas raíces, demostrada no seu compromiso
político e cultural e na súa obra creadora.
Montecubeiro foi un dos altares máis estremecedores onde se verteu o
sangue de 15 mulleres e homes asasinad@s polo fascismo que deu o golpe
de estado do 36, como lembra o monolito erguido no 2003 cos seus nomes,
Valdi coa súa nai e o irmá
no 66 cabodano.
No verán do 37, esta parroquia tinguíuse de sangue,os fascistas asasina- na antiga Frigsa de Lugo
ron a tres mulleres, "as mapoulas de Montecubeiro", Virginia Meilán Varela,
Carmen Sarille Lenceiro e Manuela Graña Rico, once veciños labregos e o mestre Arximiro Rico, que
creara un grupo de teatro ambulante… Foron asasinad@s por organizar a Unión de Labradores, para
mellorar a calidade de vida e fomentar a cultura, mesmo creando unha biblioteca que circulaba nun carro, porta a porta, espallando cultura e progreso, ó xeito do carriño da súa veciña Enriqueta Otero.
Montecubeiro pertence ó concello de Castro Verde como
era coñecido fai séculos, en honor ós moitos castros da
zona e ó verde da paisaxe… Aínda hoxe conserva no seu
corazón, no adro, a súa historia labrada en pedra, que sen
dúbida axudou ó neno Valdi a ler nela, a herdanza dos
devanceiros, que el mesmo ía a gravar co seu traballo de
canteiro. Coma imos ver, este home xeneroso e fiel ás súas
raíces vai eternizar en pedra esta herencia dos devanceiros,
nos seus monumentos da memoria histórica e nas súas
esculturas representando os nosos
oficios, arquitectura
popular, música,
etc.
No día do seu casamento con
María Hortensia Vázquez Sesar

A casa onde naceu Valdi en Maxide de Montecubeiro
Xermolos

Na foto, Valdi compartindo a bandeira da
República Galega, o 13 de outubro do 2013,
en Montecubeiro, nunha homenaxe ás vitimas do franquismo,organizada pola Iniciativa Galega pola Memoria.
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II.- A SOMBRA ALONGADA DA DITADURA TAMÉN EN LUGO
Valdi só viviu dous anos en Montecubeiro, nun lugar que
conserva a estructura dunha aldea erguida pola sabedoría
popular que foi creando coas construcións un ambiente de
vecindade e proximidade.
O neno Valdi medrou naquela tensión xerada polo golpe de
estado. O seu pai librouse do asasinato por fortuna, pois era
un dos que formaba parte daquela lista negra que fixera un
crego que estivera na parroquia, despois capelán castrense,
acorazado nunha camisa azul e sempre armado… Xa vivindo
en Lugo, os andares pola rúa co seu pai convertianse nunha
transmisión e comunicación dos “sístoles e diástoles” do corazón de pai ó fillo, a través de apretóns fortes das mans, cando
as olladas do proxenitor se cruzaban con alguén do bando
contrario. As sombras e as tebras daquela ignominia seguían
pendendo na vida daquel neno e adolescente… E sobre todo,
o medo que medraba na súa nai, que tamén acosaba a vida
do fillo…

Despois duns anos no ensino, principia no
mundo do traballo nos Talleres Sobrino Salcedo
de Lugo, de fundición e metalistería, coma aprendiz, cando tiña 12 anos, e outros tres anos en
Talleres Artros, coa mesma dedicación, ata a súa
emigración a Euskal Herría.
En Artros fan pezas de carpinteiría metálica
con sesgo artístico, así para a fachada da Deputación, o Pavillón de Deportes Gustavo Freire,
ventanais e oxivas para outros establecementos.
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III.- VALDI ATLETA
Xosé traballou nun taller de fundición, a carón
do Cine Vitoria de Lugo,
ata que ós 16 anos se
trasladou coa súa familia
a EUSKAL HERRIA, a
Bilbao, unha cidade xa
prendida desde pequeno
no seu mundo fantástico
e afectivo pois era un
apaixoado siareiro do
Athletic de Bilbao. Aquí
traballa de torneiro.
O mozo xa vivía de
horizontes e ilusións que
o axudaban a medrar.
Por non ser euskaldún
non puido xogar no
Athletic, pero adestrouse
cos xuvenís co mítico
Garay. Esta frustración
guiouno cara o atletismo
que practica ata os 30
anos nos equipos de
Getxo e Bizkaia Club,
chegando a ser subcampeón de Bizkaia en
probas de fondo e tamén
acadou un dos primeiros
postos en Maratón nun
dos Campionatos de
España celebrados en
Guernika. Tamén acada
a medalla de bronce
en 10.000 metros nos
Xogos do Cantábrico en
Albericia-Santander.
Esta devoción polo
deporte reflictese en
obras coma a “Homenaxe á afeción”, que
representa ós xogadores
do Deportivo, Mauro e
Fran, coa Copa do Rei
en Riazor, que entregan
a Mauro Silva.
Euskal Herria, a súa segunda patria, segue no seu corazón,
cuns vencellos ca distancia non é capaz de rachar. Aquela terra
garda para sempre os seus pais, soterrados baixo aquel ceo ateigado de tenrura e agradecido coas raíces.

Xermolos
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TRAXECTORIA DE XOSÉ VAL NO ATLETISMO

MARIO INSUNZA

XOSÉ VAL DIAZ é unha das persoas que máis recordos deixou no atletismo biscaíño. Sen ser un atleta
de renome internacional, sempre se distinguiu polo seu
bo humor e pola alegría na celebración das marcas
logradas polos seus compañeiros.
XOSÉ VAL ou VALDI (como se lle coñecía no atletismo biscaíño), aínda que empezou a correr previamente, conseguiu as súas mellores marcas entre os
anos 1973 e 1974.
Concretamente, nos Xogos do Cantábrico de 1973,
en Santander, conseguiu a medalla de bronce nos
10.000 metros cunha marca de 32’42” 6/10.
Posteriormente, en San Sebastián, o 06/10/1973,
mellorou a súa marca en 3.000 metros obstáculos,
deixándoa en 9’45” 4/10, sendo un dos partícipes do
ascenso do seu club (o Getxo) á Primeira División do
Atletismo.
Eu, que empezaba a participar nas primeiras probas
atléticas importantes (tiña entón 16 anos), non recordo
ben estas ‘fazañas’, xa que bastante tiña con non ser o
último nestas probas. Así mesmo, no Getxo participaba
tamén o meu irmán José Angel Insunza (de alcume
KAUKLI), sobre o cal faremos os comentarios pertinentes máis adiante.
O ano seguinte, 1974, o Getxo participa na Liga
de Atletismo de Primeira División onde consegue a

Xermolos
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permanencia e onde Valdi corre diversas probas
achegando os puntos suficientes para manternos
na máxima categoría. Aínda recordo o abrazo que
me deu en Barcelona cando mellorei nunha desas
probas a miña marca persoal.
Dise que correu un maratón en Munguía (Bizkaia) ese ano, pero este dato non o puiden contrastar.
Ao final desa tempada, Valdi mellora o seu rexistro persoal nos 5.000 metros cun tempo de 15’30’’ ‘
2/10.
Non sei se xa despois dese ano 1974 deixou de
participar, pois como os avatares da miña vida me
levaron a Madrid, lle perdín a pista. Só tiven noticias
posteriores nos anos 80 de que volvera a Galicia.
No ano 2005 falece o meu irmán José Ángel
Insunza (KAUKLI) e varios atletas veteranos formulan a posibilidade de facerlle unha comida anual de
homenaxe en Bilbao. Ao ano seguinte, chámase
diversos coñecidos, e cando se fala con Valdi, este
prepara unha escultura de KAUKLI para a primeira
comida. Esta escultura ten un significado especial
para min e para el. Recólloa en nome da súa viúva
e Valdi explícanos o que el quere indicar coa devandita escultura. É impresionante e aínda se me
saltan as bágoas cando nos di que reflectiu a folla
e o carballo da Árbore de Gernika (de onde somos
KAUKLI e eu).

Busto de Kaukli
Valdi ofrécese para entregar unha escultura
na comida anual de homenaxe á persoa que se
considera máis destacada polos seus valores non
só deportivos / atléticos senón humanos. Xa que
como el mesmo di, KAUKLI era unha persoa de
tal humanidade que era imposible non ser amigo
seu. En canto alguén indica que é mellor poñer
noutras datas a comida ou trata de cambiar a idea
orixinal sobre esta, el sempre di que virá dende
Galicia ata Bilbao a entregar o trofeo-escultura
aínda que esteamos só 2 ou 3 persoas na comida. Na última comida lanzou a seguinte mensaxe: “Eu veño dende Galicia para homenaxear
a José Angel Insunza-KAUKLI pola amizade que
sempre tiven con el. El era o máis grande, e para
min como un irmán. Non estamos aquí nunha
comida máis de atletas veteranos. Se iso remata
dese modo, prefiro non vir. Pode que alguén diga
cousas como que non pode asistir á comida por
diversas causas, como viaxes ou comuñóns, pero
cando a min me din a data da comida, deixo todo
o demais pendente e vou alí”.
Emociónome cada ano cando o vexo co trofeo
e o seu significado en cada caso. A comida sen
ese detalle perdería o seu maior aliciente.
MARIO INSUNZA
Atleta de Euskal Herría
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IV.- ANIMADOR SOCIOCULTURAL
En Euskadi mantivo unha intensa vida laboral: repartiu
mercadorías, traballou de torneiro fresador na metalurxia,
nunha empresa de conxelados, foi repartidor autónomo...
Ós 32 anos instalase en BOIMORTO (1990) e aquela
paixón polo deporte orientase agora cara a cultura e as
artes.
Neste tempo casou con Hortensia, á que lle dedica esta
DONA, unha obra de gran realismo que representa a súa
muller. É un retrato feito en madeira de carballo no que
abrocha cunha limpa transparencia un sorriso aberto.
Colabora na creación dun grupo de gaitas, el mesmo
actua de bombeiro no “Grupo de Gaitas O Castro” de
Toques... Como Presidente da ANPA do Colexio potencia
as actividades culturais como a música..., e principia a súa
adicación á talla de madeira. É moi importante o seu afán
por integrar ós veciños en asociacións que axuden a millorar a calidade de vida. Traballou na A. C.“Breixa” de Boimorto, foi Secretario fundador do equipo de fútbol da súa
parroquia a comezos dos 80...
Alternaba o seu compromiso
cultural co traballo, sobre todo
de fontaneiro... Pero antes xa
traballara coma camioneiro no
transporte de mercadorías e na
ruta... Polo 91 ponse á fronte
dunha queixería en Friol da que
xa era socio, e vive a tope esta
iniciativa para crear emprego e
unha alimentación sá nun agro
que estaba en declive

Xermolos
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Debuxo de Héitor Picallo
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PRA VALDI
MINI
Eu sempre crin que Valdi era nativo de Boimorto, dos
Ánxeles, e aínda non hai moito souben que é nado en Montecubeiro (Castroverde) e que tendo 16 anos os seus exercitaron o
dereito á mobilidade laboral que se chama agora, vaia emigraron a Euskadi. Unha das moitas sorpresas que dá este home,
porque dá moitas.
Non lembro onde nin como nos coñecemos, hai xa ben anos,
mais con seguridade que foi en Boimorto nalgunha argallada. Si
argallada. No Boimorto de hai anos a Anpa, a asociación cultural
Breixa, un grupo de gaitas, todo isto eran argalladas ou trangalladas propias da xente que non tiña que facer ou daqueles
que se adicaban a levaren a contraria á xente de orden. Xa me
entendedes.
Pois ben, Valdi era naquela altura fontaneiro de profesión e
colaborador de Breixa, alí iamos tocar a gaita e falar de política
para reconfortármonos e alimentar a esperanza. El viñera de
Euskadi e confesábase demócrata próximo á UCD. Claro que
Euskadi distaba moito da Galicia caciquil daquela hora onde
nas eleccións se carrexaba á xente (aínda hoxe), cambiábaselle o voto, facíase de todo ás portas dos
colexios electorais, vaia democracia pura... Desa democracia que calaban os xornais e demais medios
de “comunicación” que modelan a opinión ó xeito dos que teñen o poder para que nada mude e todos
conformes. A verdade a min non me cadraba que fose da UCD porque era un cu inquedo que razoaba
moi a xeito; por iso eu respectábao e valíame como era, basicamente por ser honrado e sincero. Facíao
entre outras razóns porque era un home voluntarioso sempre disposto a botar unha man no que fixera
falla. E botou moitas mans, entre outras presidiu a Anpa do Colexio de Boimorto e deulle pulo, fundaron
un equipo de fútbol na súa parroquia...
Xa vos dixen que era fontaneiro e así o coñeciamos ata que un día, andando o ano 91, pasa a dirixir
unha fábrica de queixo en Friol da que é socio e convértese nun especialista en produtos lácteos sacando adiante unha fábrica nun tempo en que o mercado estaba saturado e era difícil colocar o xénero.
A nosa sorpresa é maiúscula cando sabemos que ó longo da súa vida fixo de todo, en Euskadi repartiu
mercadorías, traballou de torneiro fresador na metalurxia, nunha empresa de conxelados, foi repartidor
autónomo...e nas súas horas libres fai deporte, corre maratón. Logo aquí e antes de ser fontaneiro mercou un camión e andou na ruta. Como vedes teño razón cando lle chamo cu inquedo.
Pois ben en marzo do 2.003 ten un comunicado urxente de que ou se
serena ou... e pasa polo quirófano onde lle fan un traballo de fontanería
impecable que o asenta un tempiño e que o fai recapacitar. Á súa xenerosidade anterior suma agora as ansias de vivir e a nova visión do mundo
que teñen tódolos que pasan por eses episodios duros de estaren ás
portas da morte; e aparece un novo Valdi fillo do anterior, máis aberto,
máis xeneroso e sobre todo artista. Mandáronlle parar quieto pero como
se aburre comeza a tallar e en pouco tempo consegue facerse coa técnica
e consolidarse. Xa non é da UCD, recuperou o seu País e agora acariña
as pedras e dálles forma para chantalas a xeito de modernas pedrafitas
marcando aqueles lugares onde a barbarie fascista segou as ansias de
liberdade un verán do 36. Está por tanto ó servizo da Memoria perdida, en
contra do silencio covarde e aberto a quen chame á súa porta con boa intención. Pero sobre todo segue a ser o mesmo que coñecín hai xa moitos
anos: falador, desprendido, xeneroso e un férvelle férvelle adorable.
Saúde meu amigo e felicidade.
Mini.
Esta escultura son a face de dous homes enfrontados, e no seu medio a
muller, obxecto dos DESEXOS que é o seu título. Valdi fai sentir a través
deles unha sensualidade a flor de pel. É un agasallo de Valdi a Mini.
Xermolos
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Homenaxe a Ramón Suárez Picallo
na Biblioteca de Sada que leva o
seu nome
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V.- VESTINDO SADA COA MEIRANDE DIGNIDADE
E agora vive en SADA, e o
océano non fai máis ca alongar os seus horizontes. O
compromiso e as artes axúdano a bogar mar adentro
coma mostra este “Cabaliño
do mar” ou “Pecio”, que é

A Terraza de Sada
“Pecio” na Casa das Artes de Pardiñas

unha obra composta por un cubo de formigón de 50 x 50 e unha
peana de aceiro inoxidable. Con ela participou nunha exposición
na Casa dos Peixes de A Coruña e simboliza o mundo do mar...
É sorprendente o efecto que produce de ver, segundo se mire, a
evasión do cabaliño que busca autoprotexerse e agocharse. Nas
outras caras do cubo poden observarse dous sistemas de navegación mariña, de cómo unha embarcación tería que rastrexar
para rescatar a un naufrago.
Todo este labor artistico vén arrequentado por un espírito moi
forte que fica as súas
raíces no amor á terra e á
nosa lingua que defende
sempre desde as súas
tarefas cotidianas, como
cando presenta o seu
“currículo” en galego nesta
exposición da Casa dos
Peixes, e observa que non
é do agrado de todos.
Son moitos os relevos
de Xosé Val espallados
en Sada como a memoria a Suarez Picallo, ou a
homenaxe a un Grupo de
Gaitas, “O Carcabeiro” ou
o que podemos disfrutar
no establecemento “Rompeolas” desta vila.
Xermolos

Relevo do pintor Francisco
Llorens que dá nome á Casa
da Cultura de Sada
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Valdi labrando o monumento na pedra de Parga

guieiros nº 16

VA L D I

EN SADA: ARTE E COMPROMISO

FRANCISCO A. PITA FERNÁNDEZ
MANUEL PÉREZ LORENZO
DA A.C. IRMÁNS SUÁREZ PICALLO

Aínda que nado en Castroverde, e fondamente ligado
ás terras de Lugo, Valdi leva xa moitos anos afincado en
Sada. E, como espírito inquedo que é, aporta o seu valioso contributo á sociedade local na procura de fabricar
futuros mellores, nunha relación de compromiso responsable co chan que pisa cada día. Hai un lustro, desde a
súa creación, que colabora activamente coa Asociación
Cultural Irmáns Suárez Picallo, xa compartindo tarefas na directiva, xa aportando o seu traballo e as súas
ideas.
A ligazón de Valdi con Sada tense materializado en varias exposicións da súa obra, e faise palpable
na admiración e na estima que aquí lle profesan os seus amigos na loita pola memoria e pola dignidade.
Outro amigo fraterno, o poeta chileno Edmundo Moure, teno definido como "un escritor de mans creadoras que fan cantar as pedras e xemer as nobres madeiras".
Escultor, artesán e artista, creador de mundos, liberador de soños, Valdi está afeito a empregar as
mans en estreita e recíproca conexión co cerebro. E faino para concibir espazos emotivos, para dotar
de significado simbólico a calquera material que entra no
seu taller de Mondego. Valdi é o escultor que fai posible
que hoxe varios centos de familias galegas que sufriron
a represión franquista vexan os nomes dos seus, dos
que foron asasinados por pensar e por actuar en clave
de ben común, lucir con orgullo na praza pública, gravados na pedra ou no metal, logo de tantas décadas de
silencio imposto. Sada é un deses lugares nos que Valdi
decidiu verter o seu traballo desinteresado chantando
unha pedra que lembra un pasado de terror e, ao mesmo
tempo, remítenos a outro pasado de dinamismo social e
político, de pluralidade ideolóxica, de conciencia cidadá
sobre a forza da unión e o poder da vontade das maiorías oprimidas, de instrumentalización da cultura como
ferramenta de combate do sometemento. Dous pasados
dos que aprender. Porque as obras de Xosé Val Díaz están impregnadas dunha innegable vocación pedagóxica.
Hai un algo ancestral en cada pedra que Valdi toca.
Porque detrás de cada proxecto seu subxaz un afán
torrencial por reivindicar e por dignificar o que Galicia ten
de específico: unha cultura, unha xeografía, unha lingua,
unha comunidade de xentes que non se resigna a se
deixar vencer.
O sadense Ramón Suárez Picallo, nalgunha das súas
crónicas escritas en Chile, no desterro, pedíalles aos
escultores que soubesen "honrar, por igual, a ética e a
estética, como valores eternos no tempo e no espazo".
Ética, que é compromiso, que é expresión de lucidez,
que é bondade e é vontade. Estética, no desexo e na
capacidade de construír beleza. Ética e estética que
conflúen como valores eternos na obra de Valdi e lle
dan a dimensión social, civil, que poucas manifestacións
escultóricas acadan. O seu ser como parte mesma da
especificidade de Galicia.
Xermolos
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Valdi non só creou
vencellos inmorrentes
coa Terra Chá e Xermolos,
foi forxando unha irmandade total entre estas
terras e Sada, así a través
de asociacións coma a
dos Irmáns Picallo. Nesta
páxina celebramos aquela
exposición na Casa das
Palabras, que mesmo
veu presentar o daquela alcalde de Sada Abel
López Soto, na foto coa
alcaldesa naquel intre
Regina Polín. Foi unha
xornada moi proveitosa,
xa que se converteu nunha homenaxe ás Mocidades Galeguistas nas dúas
beiras do océano, coa
participación de Avelino
Pousa Antelo, Antón Moreda, Antón Santamarina
e outr@s… A memoria do
galeguismo en Bos Aires,
neste día, reforzouse aínda máis coa exposición
de Xosé Manuel Ribeira,
amigo e estudioso do
sadense Rodolfo Prada,
co que fixo camiño na
Arxentina. Os sadenses
Ricardo Suárez Picallo e
Rodolfo Prada compartiron arelas e compromiso.
Os cantos rodados de
X.M. Ribeira representan
tamén a Castelao, guieiro
nas dúas marxes do océano, na foto.
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VI.- A SÚA XENEROSIDADE XERMOLA EN TODO O MUNDO

Ruanda

Participa en todos os eventos que son froito do espirito do noso pobo, como é a Foliada de Melide,
onde sempre comparte o seu fervor polos Garceiras, igual co “Trisquel” que está no Pub do mesmo
nome de Melide, co interior de castaño e o exterior de carballo.
O seu creador preferido e Miguel Anxo, pero ten máis querencias: Castelao, Laxeiro... “O laranxo de
Laxeiro” é unha reproducción dun cuadro do xenial pintor de Lalín.
A súa creación deita humanidade e tenrura para todas as criaturas, nada lle é
alleo.
Son moitas as manifestacións plásticas de Valdi que reflicten a súa carraxe
contra as inxustizas, a guerra…, que asolan o mundo, e a súa proposta rexa de
que outro mundo é posible, no que medre a igualdade. En “DOR” denuncia o
sufrimento na India, mesmo por mor das calamidades que ás veces castigan @s
máis pobres.
RUANDA é un relevo lacerado polo drama deste país no que se vive a dor e
a tristura do éxodo a través dunha muller que fuxe co seu neno e catro trapos ó
lombo.
Mesmo esta peza de “MESTIZAXE” recrea a fusión e solidariedade que ten
que haber entre as razas, crenzas, linguas, culturas…, nun rostro que integra os
trazos propios de cada etnia. Está a transmitirnos os anceios de solidariedade
que rebordan o enxeño do artista.

Dor

Mestizaxe
Xermolos
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Pero non se esquece do arrepío que inza máis preto de
nós, como en “A MORTE DE MAN”, onde a capa de negrura
que se cerneu sobre Galicia co Prestige e os desatinos da
política e os poderes, non foi capaz de destruir o espírito
creativo de Man na Costa da Morte, coma él un gran coñecedor e amigo das pedras e da natureza.
No mapa de África, o escultor está a sinalar unha das
dimensións con máis futuro do noso país, a sintonía dun
mesmo idioma con varios países daquel continente: Cabo
Verde, Angola, Mozambique… Non só comenta cos asistentes ó Festival
de Pardiñas onde
nese momento
está a gravar a
relación cultural de
A morte de Man
todos estes pobos
con Galicia, tamén aposta polos intercambios comerciais.
Esta peza é unha mostra do xeito de crear de Valdi. Está no
festival, na edición na que fai o pregón o máximo valedor da
lusofonía, Xosé Lois García, que aparece en varios momentos
desta revista.
O canteiro sempre integra a súa aposta creativa no contexto que está a vivir. Días despois a Tribo de Pardiñas sería
convocada na Ribeira Sacra, o berce deste escritor, para
agasallalo con esta peza que o autor labrou naquel festival,
escoitando de fondo a proclama do pregoeiro, cantando no
palco as marabillas do evento que estaban a vivir.
Non é de estrañar que estemos coñecendo mellor ó Valdi,
artista total, neste ambiente de literatura, música, artes plásticas…, que está a xerar esta publicación.
No seu carácter persoal e artístico non hai espazo para as
rivalidades profesionais, sempre está a crear pontes e vencellos de compenetración e compañeirismo. Hai unha obra súa
indicativa desta fraternidade: “FUSIÓN”, soñada e elaborada nun encontro de creadores no Pazo de
Mariñán. Foi recollendo anacos dos materiais que outros artistas estaban a labrar nas súas obras respectivas, así a madeira do artista de Lugo,
Paco Pestana, o aceiro do portugués
Patilla, o mármore do tamén luso Isaac
Piñeiro…, a pedra da base das canteiras
de Parga.

A esmoleira
Fusión
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“EU ESCULPO SOÑOS!”
RUBÉN ARAMBURU

Alguén falou da vida coma dunha longa
viaxe en tren. Vas percorrendo lugares e
paisaxes, distintas etapas..., soben e baixan
persoas, que deixan pegada, ás veces
feridas, soños... Hai uns dous anos subiu o
Valdi ao meu vagón, vírao nalgunha ocasión, nalgún acto, sabía das súas esculturas
en lugares senlleiros para a Memoria. Porén
nunca conversaramos. Entrou da man de
Mero, cunha caixa de ferramentas e a boina
calada.
A primeira actitude, a do servizo, a de
botar unha man xenerosamente, xa di
moito dunha persoa. Tamén descubrín nel
unha faceta contemplativa, de artesán. Son
cousas que aprendes cando ves a alguén
traballando sen presa, con lentitude, acariñando as ferramentas coma se tiveran vida:
os antigos cesteiros, zoqueiros, ferreiros...,
tan lonxe da estresante produción industrial
dos nosos días. Hai todo un traballo de pacificación nestes labores sempre acompañados do silencio e
da reflexión. No entanto atopei en Valdi unha carraxe subversiva: ensancha os ollos e incha as venas do
pescozo cando dunha aldraxe se trata, e cabréase, vaia que si, ante calquera cacicada. "Teño menos
paz que ira, teño mais amor que paz" escribiu o poeta Pedro Casáldaliga aló nas selvas do Mato Grosso
perante o asoballamento dos indíxenas polas multinacionais.
Contoume Valdi da súa conversión á vida. Quedei impresionado pola historia e remoín as súas
verbas durante días: "Eu vivín alienado durante tanto tempo, escravo do traballo, do benestar, do consumo...". Foi o corazón que lle deu un toque ben serio: "Esperta Valdi! Que iso non é vida!".
Velaí o Valdi liberado, como Lázaro saíndo do sepulcro do ego.
Nova vida onde as mans se volven parteiras de soños en pedra e madeira. Vida nova de compromiso e loita, de amor á música, de fidelidade aos amigos, de esmorga cando fai falla. E xa temos un
Valdi apaixonado: "/estou vivindo
os mellores anos da miña vida/".
Por riba foi agasallado coa ledicia
dunha netiña que ben se chama
Area.
Ando ás veces por camiños de
soidades, poño por caso a ponte
de Aranga, ou o Paseo dos Soños
en Vilalba, fico ante esas pedras
que me falan e contan historias
fermosas unhas, arrepiantes
outras, e noto que a pedra transcende o corazón, o rostro amable,
e as mans firmes e loitadoras
do canteiro, de Valdi coa boina
calada coma un guerrilleiro galego
armado co cicel e a maza, ante a
destrución oficial da cultura, berrando: “Eu esculpo soños!”
Rubén Aramburu
Xermolos
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VALDI VIVE O FESTIVAL DE PARDIÑAS
en todos os recantos:
no stand da Mostra de Artesanía,
na sobremesa con Neira Vilas,
compartindo o pregón de Xosé Lois García, no
palco principal,
facendo foliada coa tribo,
ou debatendo o futuro da nosa música
con Miro Casabella, Alvaro Seivane e
Alfonso Blanco.
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VII.- ABROLLANDO EN PARDIÑAS
O Festival de Pardiñas foi letal para a vida e creatividade de Valdi, de volta da segunda patria,
Euskalherría, atopou nel o encontro coa verdadeira Galiza, coa que el soñara… Impactoulle aquela fervenza de xenerosidade e fidelidade ó pobo que alí se respiraba. O artista estaba a sinalar a
necesidade que ten a creatividade dun compromiso e unha paixón para non debilitarse. Non abonda co talento, necesita de estimulos coma o Festival de Pardiñas para desenvolverse.
Dende o 2001 foi medrando unha forte ligazón deste creador co Festival. E ó remate do primeiro festival, ó que el asistía, comunicounos a súa experiencia sobre o que el estaba a vivir:
“Non contaba con atoparme con esta diversidade de culturas, de xeitos de vivir...,
que non atopei en ningún outro sitio e que me fai lembrar aquela liberdade e tolerancia de remates dos 60. Familias enteiras, avós e netos... Rompe moitos moldes,
comparado co que se ve por aí adiante... Tanta xente da cultura, dos medios de comunicación, con toda a sinxeleza coa que se vive en Pardiñas, aquí non hai estiramentos,
non alardean de “cultos”. Veñen a disfrutar do Festival como case todos os que aquí
nos atopamos. Non coidei atopar ó mesmo tempo xente tan sinxela e traballadora
nunha organización dun evento coma o que vivin en Pardiñas. Só me queda agradecerlles moi sinceramente que me permitiran atopar aquilo que eu sempre andiven
buscando da miña terra, que era o enxebre, o popular..., que non sabía moi ben o que
era, pois aquí aprendino, o que me encheu de satisfacción e moita alegría, por iso a
esa xente traballadora que organiza isto, a pesares do que me enterei, dos atrancos e
cambadelas que lles fan, eles seguen e seguen, e seguen..., capitaneados por un xeral
que moitos exércitos quixeran ter, sendo así non perderían batalla nengunha. Moitas
gracias, traballadores”.
E froito desta maridaxe e comuñón, Pardiñas xa non é o mesmo, sen a presencia dun dos seus
creadores máis fieis, o labrador de madeira e pedra, Xosé Val Díaz (Valdi), que escolleu o Festival para
montar a primeira exposición, na XXII edición, e coma acredita esta publicación, naceu

A.- O Xermolo da Vida
O pene do “Xermolo da vida” fainos lembrar outras referencias de creadores
á creatividade desta Asociación con comparacións semellantes, coma cando o
escritor Xosé Chao díxolle a algún de nós: “tes que ter bos xermolos” para termar de tanta actividade, que outro simbolizou graficamente na grafía da palabra.
Valdi tamén coñece moi ben o esforzo de Xermolos para seguir adiante co
festival de Pardiñas e outras actividades…
Pardiñas foi o leito que pariu o nacemento de vari@s fillas e fillos artísticos
de Valdi, aquí están Sonia Ferreiro e Marcos Ladra, ambolosdous de Vilalba,
que nas súas achegas, reforzan este milagre de vida: “Coñecín a Valdi na miña
primeira visita ó festival de Pardiñas, tamén era a primeira vez que me poñía do
outro lado das feiras como unha artesá máis. Contaba con 17 anos e comenzaba as miñas andainas nos estudos das artes, ía con toda a ilusión de coñecer
algo novo; algo que xa levaba esperando moito tempo.
Cando chegamos, alí estaba Valdi, sentado, traballando nunha das súas pezas, minuciosamente, cas mans cheas de sabiduría e co seu xeito tan peculiar”
(Sonia Ferreiro).
E Marcos Ladra recoñece a mesma proxenitura creativa: “A miña historia
con Valdi comeza, arredor de oito anos atrás, no Festival de Pardiñas do 2005,
era o meu segundo ano como asistente a dito festival. Os artesáns dispoñíamonos a montar cada un o seu respectivo posto, cando fito ante min ó escultor
Valdi, recoñecido por min debido a súa presencia en anos anteriores. As verbas
que me transmitiu fixeron mella en min…” (Marcos Ladra).
E podíamos multiplicar os xermolos que foron abrollando nestes anos grazas
á arte fecundante deste mestre.
Xermolos
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B.- O Xermolo da Gaita
O XERMOLO DA GAITA, na Casa das Artes de Pardiñas,
é un relevo que Xosé Val foi labrando no seu primeiro Festival de Pardiñas (2001) como pode verse na dedicatoria que
o escultor agasallou a esta Asociación, coma sinal perenne
dunha amizade que endexamais vai esmorecer. Comezou a
trazalo na forza do Festival compartindo a súa arte e xenerosidade c@s festeiros.
A afección de Valdi pola música proxectase na súa obra,
así no seu experimento da “Serpe en Do”, que igual co
“Xermolo da vida” son obras para xirar, pois a serpe penetra
dentro do oco, pero están libres, no medio do núcleo que os
xerou, así inxectándolles electricidade, xirarían constantemente.
A súa querencia pola festa coma tradición popular mostrase en varias obras, como “A rapa das bestas” de Sabucedo
con toda a intensidade dos cabalos na forza da baixada do
monte ó curro para marcalos.

Valdi musico

Son varias as esculturas que dedicou a grupos
de música folk, unha das súas especialidades, así
a “Fiadora” que garda Xacarandaina de A Coruña
ou o “Gaiteiro Asturiano” co que agasallou á Banda de Gaitas de Candás de Asturias que é unha
reproducción do gaiteiro deste país, co típico
traxe, gorro e gaita dun só roncón.
Outro dos seus gaiteiros lembra para sempre a
Severiano que animaba as romaxes das Terras de
Parga e Friol, e ben querido por Xermolos.
Xa dentro da súa entrega á arte, e á artesanía,
mesmo chega a construir gaitas como as que fixo
para as clases que impartía Mini,
algún hoxe toca no grupo “Os
Santiaguiños” de Boimorto que el
axudou a crear. Estamos noutra
xeira na que a súa actividade nace da necesidade de colma-lo seu sentimento patriótico. Os seus anos na emigración foron enxergando nel este amor pola música tradicional
galega.
Aínda que quizais a gaita que con máis aprezo saíu das súas mans foi aquela coa
que agasallou ó coñecido escultor de Boimorto, afincado en Andalucía, Suso de Marcos..., un instrumento de buxo vestido con colcha de trapos, tanto o fol coma os farrapos. Aínda que o estuche ou maletín desta gaita non desmerece do instrumento que
garda, con adornos de asta de vaca e unha adicatoria feita en buxo.
O compromiso de Valdi tamén se manifesta na súa colaboración coa educación
musical no noso mundo rural, cando as administracións pasan da cultura, pero el quere
abrirnos a esta sensibilidade, e dende a Anpa de Boimorto e outros colectivos suple a
desidia dos poderes.
Vemos que Valdi vive con emoción todas as artes, coma un creador renacentista
recrease en todas elas, e dun xeito especial na música tradicional.
Serpe en Do
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C.- TRABALLANDO EN CUADRILLA EN PARDIÑAS E NA TERRA CHÁ
Valdi non só fai escola cos canteiros máis novos, tamén facendo mostra da súa arte polifacética, fai
grupo con ferreiros, torneiros, etc., nun dos espazos do Festival de Pardiñas
O noso canteiro escultor sempre engrandece o Festival con obra nova, así este ano cunha peza máis
sobre o poeta Díaz Castro, pero tamén aproveita para artellar coas e cos colegas novos fitos artísticos
na nosa bisbarra, xa que Pardiñas fai soñar no 8 de setembro,
en Outeiro de Reia: “A mamoria da Chaira enteira”, e no solsticio do outo a celebración da “Afirmación da nosa dignidade” no
Pedregal de Irimia.
Nestes soños e proxectos sempre están:
Ramón Villar, o canteiro de Pardiñas:
“Valdi é un monstruo de todo tipo de traballo
ben feito. Ademais coñézoo moi ben, xuntámonos
a miudo para diferentes mesteres.
Amigo do amigo cando precisas algo con só
abrir a boca aí está el. Ben sexa para soldar, porque preciso unha idea, a que sexa, xa que el sabe
de todo.
Valdi dálle á madeira, ó ferro, á pedra e ao que
se propoña. É un home sen límites, ahí están as
súas victoriosas obras, gustoso dos traballos ben
Valdi por Ramón Villar
feitos. Fai coas suas máns o que quere.
El colabora sempre con diferentes asociacións e con todo o que esté relacionado
coa cultura do noso pobo e as nosas raíces.
Home de bo corazón, respetable, honrado, compañeiro, pero ollo… Parece que se
enoxa e que vai perdelo mostacho cando alguén lle di que lle vai arrincar o periquito da
boina. Ahí sáelle todo o xenio.
Foron moitos os momentos compartidos con el, ben sexa en exposicións, traballando ou de romaxe partillando as boas viandas, regadas cun bo viño, sempre da terra, e
un chupito; compartindo sempre boas sobremesas por ahí, hai tempo a todo: a traballar
e a dialogar.
Eu non son quén, non se me dá moi ben escribir estas verbas. Só desexo para o meu
amigo Valdi que viva moitos anos e que poidamos disfrutar das súas obras e da súa
compañía.
Unha aperta de corazón, meu amigo”
Sonia Ferreiro, deseñadora, gravadora…, de Vilalba:
“Coñecín a Valdi na miña primeira visita ó festival de Pardiñas, tamén era a primeira vez que me poñía do outro lado das feiras como unha artesá máis. Contaba con 17
anos e comenzaba as miñas andainas nos estudos das artes, ía con toda a ilusión de
coñecer algo novo; algo que xa levaba esperando moito tempo.”
Marcos Ladra, canteiro, restaurador:
“A miña historia con Valdi comeza, arredor de oito anos atrás, no Festival de Pardiñas do 2005, era o meu segundo ano como asistente a dito festival. Os artesans dispoñíamonos a montar cada un o seu respectivo posto, cando fito ante min ó escultor
Valdi, recoñecido por min debido a súa presencia en anos anteriores. As verbas que me
transmitiu facían referencia ás miñas aptitudes no manexo das gubias con respecto ás
esceas en táboa, e á posibilidade de chegar a facer bulto redondo nun futuro próximo.”
Xermolos
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Así este ano flotaba no aire a celebración do Paseo dos Soños, en xullo, no Paseo do Rañego e a
colocación da Ara de Prisciliano no Pedregal de Irimia.
Pardiñas pré stase coma leito para esta creación porque é unha explosión de todas as artes: Feira
e Festa da Música e da Arte, e todas estas celebracións zumegan arte. Todas as artes: música, letras,
imaxe, etc.
CONVERSA DE CRISTINA PÉREZ CON VALDI
O polifacético escultor Valdi, que está a impartir en Guitiriz un curso de novas tecnoloxías aplicadas á
escultura, presentará o día 26 un novo traballo no Paseo dos Soños de Vilalba, a súa quinta peza neste
espazo á beira do Madalena dedicado ao mundo da cultura
O polifacético escultor Valdi, que está a impartir en Guitiriz un curso de novas tecnoloxías aplicadas á
escultura, presentará o día 26 un novo traballo no Paseo dos Soños de Vilalba, a súa quinta peza neste
espazo á beira do Madalena dedicado ao mundo da cultura.
NATURAL DE Montecubeiro (Castroverde), emigrante no País Vasco e hoxe afincado en Sada, o escultor Valdi mantén unha relación constante e fluída coa Terra Chá, onde poden verse moitas das súas
obras, grazas á colaboración con entidades coma a asociación Xermolos ou a Fundación Manuel María.
Onde nace o seu interese pola arte?
Eu sempre digo que, na vida dunha persoa interesada pola arte, hai que facer dúas cousas,
o que che gusta e comer. No meu caso eu vivín sendo camioneiro, torneiro, pulidor... para sacar
cartos para comer, pero a miña inquedanza foi sempre a arte, porque con 16 anos xa pintaba.
Pero a pintura, se non se vende, é moi cara e decidín deixala para poder comer.
E tras esa decisión tan drástica, cando retoma esa afección?
Cando me sitúo economicamente e teño unha liberdade para poder vivir retomo a miña afección polo mundo da arte, e opto pola escultura porque é máis barata.
Como se familiarizou co mundo da escultura?
Empecei grazas a un grupo de danza galego de
Sada, O Carcabeiro, que xa desapareceu. Levo alí a
filla para que aprendese a tocar a gaita, falouse de
que eu facía gaitas, malas gaitas, e ocorréuselles
preguntar se tallaba un escudo para a asociación.
Gustoume tanto que seguín con baixo relevos, despois en rendondo, probando materiais... Ao vir do
mundo do taller teño vantaxe, porque xa tiña experiencia nese eido.
Pódese vivir da escultura?
Ata a crise igual si, pero agora xa está a cousa
complicada.
Canto tempo lle pode dedicar a unha obra?
De execución pouco, a min o que me leva tempo é creala e madurala, porque preciso que teña
temática. Quero contar unha historia a través dos
materiais, das formas e das cores, quero expresar
cousas, como por exemplo nas pezas dedicadas á
Memoria Histórica. Están baseadas nas ofensas, nas
persoas masacradas e por iso as pedras conservan
os furos da canteira. Iso dálle sentido e coherencia a
ese cachote, porque unha pedra pulida sería demasiado amable.
Ten nove obras dedicadas á Memoria Histórica, cal é
a razón desa continuidade?
Se analizas a miña nacencia, imaxinarás o porqué
é tan importante para min que isto saia á luz, que se
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recupere. Ser de Montecubeiro conleva que vaias
paseando co teu pai e non entendas por que a
presión da súa man afrouxa ou non. Ao ler o libro
de Sarille entendino: ao mellor pola beirarrúa de
enfrente viña un represor. Meu pai era un dos que
estaba nunha negra lista de máis de 60 persoas do
cura de MosteiroPol, un home que ía con casaca
azul por riba da sotana, con canana e pistola. Meu
pai morre de vello, pero sempre estivo traumatizado e miña nai non soportaba falar de política na
casa, foi unha muller aterrorizada toda a súa vida
e por iso eu necesito que isto saia á luz. É unha
débeda e por iso tiña que estar no acto desta fin de
semana.
Entende que sexa un tema tan polémico?
Enténdoo. Para min é claro e diáfano. Aínda
quedan represores vivos e familias destes que non
entenden cal foi e é o problema. Noutros países,
como Alemaña, resolvérono, pero aquí non e estase perdendo a oportunidade para solucionalo. Non
entenden que os fillos e as viúvas deses homes
nunca foron nin orfos nin viúvas e iso é moi complicado. Din que pasou nos dous bandos e sei que
é así, pero os dun lado están como mártires e defensores do país e os outros tirados nas cunetas.
Eu levantei algunha fosa e cando se entregan os
restos a expresión é de alivio, por fin, non de odio.
Só queren recuperar a súa familia e a súa historia,
pero non buscan vinganza. A memoria é unha espiña, cando a sacas doe, pero despois todo é alivio.
Varias das súas obras están no Paseo dos Soños
Placa da Irmandade Manuel María e Xermolos
da capital chairega, que significa para vostede este
na Casa natal de Avelino Pousa
espazo?
Creo que o mesmo nome o di, é un soño permanente, continuo. Está sempre na miña mente,
porque aínda que non vaia facer eu a peza seguinte penso nela igual.
O día 26 presentarase un novo fito neste paseo vilalbés, dedicado a Helena Villar Janeiro e a Xesús
Rábade Paredes, que pode adiantar deste traballo?
É un libro de aceiro corten, que consta dunha chapa perforada onde se ven letras e a imaxe de
Helena Villar Janeiro e de Xesús Rábade Paredes, ao que lle chamamos ‘ O libro da natureza’. Vai
estar situado nun espazo de arboreda, polo que se trata de causar o mínimo impacto posible.
Onde nace esta relación coa Irmandade Manuel María e con Xermolos?
Nace dun favor grande que a min me fixo a xente de Xermolos, ao ensinarme cal era o camiño
da miña vida ao estar na emigración. Volvo a Galicia e vivo doutra maneira, con outra intensisade, pero ao contactar con eles doume de conta de que me faltan as raíces. Deime conta no 2001,
a primeira vez que fun a Pardiñas. Atopeime con xente que admiraba, coma con Manuel María,
Mini e Mero, santo e seña na defensa do país, Fernández Abella, David Otero, Pousa Antelo, que
era un guieiro e un pai... Ao atopar a toda esta xente, que eu tiña como ídolos, e ver que andaban polo chan, coma nós, sen fachenda, axudoume a darme conta de que este é o meu país. Aí
naceron as miñas raíces coa miña terra, porque na emigración atopábame coma unha árbore mal
enraizada e agora non, agora estou ben enraizado e por iso lle debo moito a Xermolos e a Pardiñas.
Ten algún proxecto en mente?
Agora mesmo non, acabo de rematar un colleiteiro de uvas que me satisfixo moito, para as
adegas Amedo da Ribeira Sacra, que se inaugurou hai unhas semanas. Inmediato non teño nada,
pero a cabeza traballando, si. De feito, se para o ano me toca a min outra escultura no Paseo dos
Soños xa teño o sitio visto e a idea pensada.
Xermolos
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Leva dende o verán impartindo un curso en Guitiriz, cales son os fundamentos?
Aprender a manexar as ferramentas tecnolóxicas e industriais para poder apoiarse nelas o día
de mañá nos seus traballos.
Como encaixa o uso das novas tecnoloxías nun traballo tan manual?
O traballo manual é unha fase, pero tamén hai unha parte de creatividade e outra de tecnoloxía. Crear unha forma só coa mente é maís difícil, polo que contar cunha ferramenta informática, cun deseño 3D axuda a perfeccionar esa idea. Podes facer máis probas. A nivel industrial
tamén hai pezas manuais, pero outras non, por exemplo, no monumento ‘ Xermolos de Paz e
Liberdade’ hai 574 nomes gravados. Facelo á man levaríame toda a vida pero apoiándome na
industria fíxeno con relativa facilidade e velocidade. É importante saber que existen esas ferramentas para non deixar de facer unha peza porque apareza un atranco. Eso é o que quero que
vexan neste curso.
As clases rematan este mes, terá unha continuidade?
Si, porque o piden os alumnos, aínda que poida que xa sen axuda, porque ata o de agora debíase a unha subvención de Iniciativa Xove da Consellería de Traballo e Benestar.
Este curso está subvencionado, responden as institucións como deberían?
As institucións responden con diñeiro de compra, intentando comprar vontades e facendo
clientelismo. Se te plegas ao que eles din tes traballo e senón, non. E así é como o sufro, o sinto
e o padezo. Creo que non hai apenas axudas, excepto para o Gaiás, e os que fan teatro, escriben... están traballando con fondos propios ou fóra.
DE PRETO
A escultura, profesión ou hobby?
Para min é un hobby, se fose unha profesión non sería tan grata.
E se non fose escultor sería...
Sería unha persoa triste.
Un artista ao que admire.
Miguel Anxo.
Unha ferramenta imprescindible para traballar?
A paciencia.
Ten un material predilecto?
Non, gústanme todos. Defínome como labrador de pedra e de madeira, xuntador de ferros e
refugallos. Para min todos os materiais teñen expresión.
Un recuncho na Chaira.
O Paseo dos Soños de Vilalba.
De cal das súas obras se sente
máis orgulloso?
Indiscutiblemente de ‘ Xermolos de Paz e Liberdade’, un
monumento encargado pola
asociación para a recuperación
da Memoria Histórica da Coruña que se pode ver na Avenida
de Navarra da Coruña, cos 574
nomes de represaliados en nove
concellos da zona e un poema
de Claudio Rodríguez Fer, ‘ Paz
para sempre’.
Un desexo de futuro.
Gustaríame que este país que
tanto queremos, precisamos e
necesitamos fose espertando do
seu soño dunha vez e para sempre para sentirnos realizados,
como o que somos, galegos,
aínda que non nos guste.
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1.- MARCANDO OS
CAMIÑOS ESQUENCIDOS
DE DÍAZ CASTRO.
Na súa liña de ser fiel e respectuoso
ao entorno natural e tamén á memoria
que busca recuperar, a súa colaboración
na reivindicación dos “camiños esquencidos” do poeta Díaz Castro, levouno
a afondar na súa escrita e na vivencia
que nos transmite da paisaxe chairega.
Quizais non sería posible a hamonía
que acada entre a súa obra e a paisaxe,
senón a precedese a lentura coa que
Valdi penetra na escrita do poeta de
Guitiriz. E quixo que fosen chairegos os
colaboradores deste traballo. En primeiro
lugar, o canteiro de Pardiñas, Ramón
Villar, co que labrou os chantos, mesmo
neste lugar tan ligado ao retorno de Díaz
Castro á súa terra. Emporiso un deles
planta “Penélope” na fachada da Casa
das Artes, onde Díaz Castro ollou por
primeira vez o video “Nimbos de poesía” producido por Xulio Xiz en Ophiusa,
acompañado de Manuel María e outras
e outros escritores. No mesmo espazo
no que no 1989 recibiu da Asociación
Rosalía de Castro de Barakaldo o recoñecemento polo Día das Letras Galegas
a un autor vivo, na súa persoa…
Valdi aínda foi máis fiel á memoria,
escollendo a pedra de grá das canteiras
de Parga, aproveitando a cor e calor do
medio no que veu a luz primeira Díaz
Castro.

Xermolos
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VALDI GRAVADOR
DE DIAZ CASTRO

Xa na Casa das Palabras,
Valdi homenaxea a Díaz
Castro con dous gravados,
un en lousa ou pizarra e
outro en metacrilato, este dotado de luz para transmitir a
que é a chave da súa poesía:
a loita entre a luz e as sombras. Así dun xeito plástico
introdúcíunos nas entrañas
da súa estética e convídanos
a lela con avidez.
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2.- NO DESEÑO E CREACIÓN
DO 9º HECTOMETRO LITERARIO
CON MARCOS LADRA E SONIA
FERREIRO
“Valdi, rapaz aínda en
termos de creación e vitalidade, xa lle ten botado o ollo
a un xoven escultor vilalbés,
para que o día de mañá sexa
o seu sucesor, e nos próximos anos o colaborador máis
directo. Puiden falar con el, e
saber que se chama Marcos
Ladra, e que vive no Muiño
da Magdalena, ese edificio
senlleiro cun estanque diante que a min de pequeno me
asombraba porque me parecía que de tan misterioso
non podía ter fondo. Marcos
Ladra afirmoume que naquel estanque aprendeu el a
nadar. Ou sexa, que pode non
ter fondo, pero hai quen o
domina, por vivir á súa beira”
Texto de Xulio Xiz.
Marcos Ladra e Sonia Ferreiro
na inauguración do Hectómotro Literario dedicado a Xosé
Chao e os seus logotipos

UNHA ARTE AO SERVIZO DA NATUREZA
Fronte a actuacións artisticas que non acaen ao recanto
da natureza ou do espazo no que é colocada, coma querendo sobresair, Valdi sempre ten en conta a contorna natural,
porque matina que as persoas non podemos enmendar a
singularidade da natureza, nin tampouco escurecer a súa luz
É un galano observar como Valdi mergullase na natureza
para aprender ata que punto pode intervir naquel espazo,
só co obxectivo de que esta alumee máis. Así, pasou horas
facendo os “camiños esquencidos” de Díaz Castro e viaxou
varias xornadas ao Pedregal de Irimia para mergullarse no
seu misterio e non contaminar a paisaxe, e que dicir do seu
dominio en todos os eidos das correntes do Magdalena, o
Rañego…
Xermolos
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3.-SOÑANDO E CREANDO Á PAR CO
ARTISTA MANUEL PARDO EN IRIMIA
DIA DE AFIRMACIÓN NA DIGNIDADE
Por Mero Iglesias
“Saía no número anterior de Irimia unha fotografía
do “Altar ou Ara de Prisciliano” no Pedregal de Irimia,
lugar simbólico de Galiza onde celebramos a Primeira Romaxe de Crentes Galegos e de onde esta
revista colle o seu nome. Era nunha crónica feita por
David Otero sobre o Día da Afirmación na Dignidade, pero cómpre contarvos o sentido daquela Ara
que posta no alto do Pedregal, nos presidía. Foi por
expreso desexo de Xosé Chao Rego, impulsor de
tantas novas e boas iniciativas, coñecidas por todos
nós, que me transmitíu hai algún tempo aquel seu
anceio de ver –precisamente alí- unha lembranza do
Bispo de Ávila, galego singular que removeu os alicerces dunha Igrexa impropia e decadente que instituía os medos. El, pola contra, promoveu a liberdade
propiciando ás mulleres e reivindicando a igualdade,
como todas e todos ben sabedes. Decapitado en
Tréveris, a súa memoria pervivíu e pervive como
un auténtico mito de nós, e a súa voz aínda resoa
como unha demanda de xustiza e dignidade. Pois ben, seguindo as indicacións do noso Pepe Chao, alí
se puxo a pedra –nativa de alí mesmo, en modo e maneira que non estragase a enorme paisaxe que
nos habita. É obra de Valdi axudado de Manolo Pardo, articulada coa forza de Alfonso de Xermolos,
Rubén, Xabi e as licencias e colaboración do Concello, que asentaron a pedra sobre outras dúas que xa
estaban nesa posición orixinal e que, en fidelidade –ao mesmo tempo- á sinxeleza e humildade, tamén
inspiraban a Prisciliano.”
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MANOLO PARDO:
O PREGOEIRO DO VENTO
Por Alfonso Blanco Torrado
Xa o dixen noutras xeiras,
harmonizar a vida de cadaquen ás
estacións incrementa na nosa saúde. E cando atopamos intérpretes
deste instante da Terra Nai no que
nos arrequece o outono, é todo o
universo o que está a fornecerse
de tanto ben e comuñón entre
todas as criaturas. Neste sábado
concentrouse nunha boa hora,
toda a enerxía que achega o outono no Pedregal de Irimia, o santuario natural máis senlleiro do noso
país, o eixe simbólico do País, un
espazo sagrado, no que abrolla o
Pai Miño que espalla o seu sangue
dende o Pedregal ata a Garda mareira, integrando todas as comarcas e vontades nun mesmo destino: a loita pola fidelidade ás nosas
raíces e paisaxe, contra as desfeitas que queren arruinar o noso
futuro. Neste día máxico o espirito
creativo e profético do noso pobo
alumeounos coa luz demiurxica do
artista Manuel Pardo, que plantou no regazo do Pedregal o seu
“Pregoeiro do Vento”. Só fai un par
de días e a súa mensaxe xa está
a espallarse por todos os recantos
do país. Ninguén podía transmitir
mellor a mensaxe e a música do
Pedregal, que este creador que
medra ó seu abeiro. Manuel fica
nas esencias da Chaira: o vento é
para @s nosos poetas o espírito
da Terra Chá, o que difunde o noso
ser, e erguer este fito estreando o
outono, axudanos a ollar con coraxe o noso futuro. Neste día recollimos para despois sementar no eido de cadaquén as froitas que nos
agasalla xenerosamente a nosa paisaxe e historia: a ecoloxía, os nosos símbolos, o idioma, a memoria
histórica… Este pregoeiro proclama ós catro ventos a traxectoria nobre do seu autor. O escultor de Meira leva anos honrando a memoria do seu veciño Aníbal Otero, cunha mostra da súa obra na casa natal,
o Mirador de Barcia, do que foi investigador da nosa fala, represaliado na ditadura, e comunicando a
sabedoría e as raíces dos nosos devanceiros coa romaxe dos Baos e todo o noso patrimonio. Emporiso
a escultura que abreu os brazos o 21 fundiu a colectivos de toda Galicia que estábamos alí nunha aperta e aleación tan rexa que o vento e o caudal do Miño están a proclamar cos “tempos son chegados”.
Volvimos enfortecidos con aquela resistencia que o escultor labrou nela, convencidos de que o Miño é
capaz de xerar este mar de dignidade que urxe o noso pobo. Alfonso Blanco Torrado
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D.- O Festival de Pardiñas: a escola de Valdi
a)

UN OBRADOIRO QUE SE ALONGA TODO O ANO

O Festival de Pardiñas foi creando círculos sucesivos
arredor do mestre Valdi. Este evento non é só un encontró
puntual para o divertimento, é unha xuntanza de creadoras e
creadores. Non de especialistas en cada eido da actividade
cultural, senon unha fervenza das artes, en unión e comuñon… Valdi comparte e achega a súa vontade estética cos
escritores, a música, a gastronomía, etc., en harmonía, inspirando a mellor melodía posible: a Feira e Festa da Música e
da Arte.
Esta cita anual crea uns vencellos de amizade
e compañeirismo, pero tamén de complicidade
creativa, e así os encontros con Valdi en Pardiñas crean escola, provocan discípulos…, e xa
no 2012, algunha e algún deles suxeriu alongar
o festival cun curso sobre a canteiría e as novas
tecnoloxías. E feito. Abreuse un ronsel de entusiasmo e novos azos para todo o grupo…

Valdi tocando unha folla no Pardiñas do 2012

Mesmo un dos espazos escollidos para este
percorrido foi o Taller de Ramón e a Casa das
Artes de Pardiñas, e tamén os locais de Xermolos
en Guitiriz… Acae a esta romaxe o protagonismo
creador de Valdi, contaxiando vida e beleza en todos os recantos posibles nos que se multiplica.

O Festival permitelle a Valdi deseñar novos
proxectos e expoñer a obra máis recente, aprender dos sabios coma Avelino Pousa Antelo, na
compaña de David Otero, compartir novos ronseis
coa pintora Esperanza Lema ou o escritor Xosé
Lois García, e mesmo dar un concerto cunha folla
das árbores que nos acubillan en Pardiñas.

Xermolos
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b) CADERNO CENTRAL:
XERMOLOS DE CREACIÓN
“CANTEIRÍA E NOVAS
TECNOLOXÍAS”
As e os que se apuntaron ó curso
participan activamente na Mostra de
Artesanía de Pardiñas e recoñeceron
en Valdi, o mestre que os ía axudar a
progresar, tiñan moito treito andado en
grupo, ata chegar a esta nova etapa. O
curso non fixo máis ca reforzar a súa
vontade artística. Foron clases teóricas e
prácticas, e creouse un clima de debate
sobre o futuro da artesanía e a dimensión
creativa das persoas.

Só por esta estela de beleza que
está a xerar o Festival, xa paga a pena
o esforzo que costa levalo adiante. Con
esta publicación estamos celebrando o
nacemento ás artes de mozas e mozos que fican no eixe máis crucial de
toda sabedoría, coma dí Sonia Ferreiro
nesta revista, Valdi é mestre e alumno,
porque todas e todos os que imos a
Pardiñas volvemos coa mochila ateigada de amizade, beleza e compromiso.
É unha experiencia que nos renova por
dentro e por fóra, e danos pulo para
seguir adiante.
O ensino impartido por este mestre
alongase despois por outras feiras, festas
e obradoiros..., nos que estes creadores
están a achegar a súa arte e creatividade,
empurrados polo patriarca... Xa non é só
un transmisor de experiencias e manuais,
é un caxato para non perder o norte, nunha encrucillada na que se mesturan para
os máis novos: a súa vocación e o futuro
profesional e económico.
Pero é a Casa das Artes de Pardiñas un dos
seus espazos máis mimados. Aqui compartindo a súa arte con xente moza, con Vera,
a festivaleira máis nova que asistiu ó festival do 2013, e co tamén escultor Ramón
Villar, na súa exposición permanente.
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CANTEIRÍA
E NOVAS
TECNOLOXÍAS
UNHA SEMENTEIRA NOS MÁIS NOVOS
Esta achega naceu na busca de novos roteiros dende os
vellos oficios, unindo raíces e novas tecnoloxías

Xermolos
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Un grupo de rapaces e rapazas, tod@s con experiencia na artesanía, apostaron polo mestre Valdi,
para enxergar novos horizontes na súa creación e traballo cotián dende os eidos da canteiría e as novas
tecnoloxías. Buscaban a testemuña dun obreiro que se vai facendo camiño no mundo do traballo dende
aprendiz e empresario ata pór en xogo a súa imaxinación coma creador, artesán ou artista…
Valdi pasou por todos os treitos das relacións laborais…
E agora tamén é mestre das novas xeracións porque para el a educación artística é fundamental para
o crecemento das persoas. Nesta liña conta con varias experiencias, entre elas este curso de CANTEIRIA E NOVAS TECNOLOXIAS
Este curso desenvolveuse con visitas ós obradoiros de Valdi, Ramón Villar e Lofre de Teixeiro, con
sesións teóricas e practicas, e despois de varios meses, rematou o 26 de outubro, coa colocación da escultura “O Libro na Natureza”, no Paseo dos Soños, na beira do Rañego en Vilalba, foi unha das pezas
estudiadas no curso: o seu deseño, realización, materiais…
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E XURDIU O DEBATE, a tres bandas:
nacemos ou transformámonos en xermolos
de creación…?
A) CÓMPRE ENFORTECER O SENTIDO ARTISTICO DAS
PERSOAS
EN HOMENAXE A VALDI

Alfonso Blanco

Dentro do curso CANTEIRÍA E NOVAS TECNOLOXÍAS, orixinouse unha pregunta: nacemos ou
facémonos creadores porque temos unha especial tendencia a isto… E no medio dIsto pedimos a
colaboración de Alfonso Blanco, para alumear un pouco o camiño… Alfonso falounos da necesidade de
que a escola e a sociedade desenvolvesen o sentido artístico das persoas dende novas. As artes non
só nos fan mellores persoas, tamén nos fan máis capaces noutras materias como as matematicas, as
linguaxes, a comunicación cos demáis… Esta sociedade manipuladora quere eliminar a beleza das rúas
co ruido enxordecedor das súas mensaxes prepotentes e brutais. Prefiren a megaprodución de contenedores baleiros de imaxinación e ateigados de prepotencia, a estas iniciativas educadoras da mocidade
dende as raíces e o terrón que están a pisar.
Neste curso de canteiría e novas tecnoloxías, na foto, desbotouse unha opinión común de que as
Xermolos
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artes son só unha inquedanza
dunha élite. Alfonso Blanco na
charla que impartiu, defendeu
que todas e todos temos creatividade, pero cómpre espertala
e enfortecela co adestramento
das habilidades e dos coñecementos. Engadiu que moit@s
teñen unha intelixencia máis
emocional, outros máis intuitiva, espacial, memorística, etc.,
igual ca creatividade que pode
ser científica, artística, social…
Este curso axuda a alimentar a creatividade que agocha
cadaquén, porque necesitamos
destes apoios e dinámicas para
seguir desenvolvendoa.
Todos temos un sentido
artístico, ou unha capacidade
tridimensional como a que estamos a comprender nestas sesións sobre deseño. Coma mestre aseverou que o sistema actual de ensino potencia a memorización, a aprendizaxe de contidos, e esquece a alumn@s que aprenden dende
o afán por improvisar, arriscando as súas propostas e opinión, froito da imaxinación e liberdade… Pero,
máis ben o estilo de ensino vixente produce neles medo a equivocarse ou retraemento en apostar por
novas respostas a temas demasiado esclerotizados pola rutina e a inercia, pero afastados da dinámica
de calquera froito. É o camiño máis doado por trillado, pero non o que fai avanzar á sociedade, ás artes
ou á ciencia… Emporiso @s nenos e @s mozos, que sobre todo na adolescencia, se sinten diferentes, porque cada persoa é un mundo, na conducta, no seu xeito de orientarse e relacionarse na vida,
péchanse e acompléxanse por medo a ser sinalados si plantexan un tema orixinal, pero non común a
tod@s. A medida que pasan máis cursos de aprendizaxe, o neno vai encorsetándose no sistema vixente, acomodándose ó que hai, e perde forza a súa ansia por relacionarse espontaneamente co entorno,
experimentando aquelo que está descubrindo: sons, xogos, técnicas, aprendizaxes, coñecementos,
vontade de ser e facer… Máis ca desenvolver as capacidades e imaxinación, ás veces sometémolos a
unhas reglas, a unha obediencia que lles impide arriscar o que pensan, por medo a equivocarse, a ser a
risa dos outros, a ser diferentes… Preocupa o mostrarte distinto e orixinal no medio dunha clase. Ás veces non se lles da tempo nin espazo para pensar e imaxinar algo diferente, é unha lousa que os aplasta.
A organización do ensino sempre debe planificar tempos e espazos para que a comunidade escolar,
incluidas e incluidos os alumnos propoñan algo novo…
Non debemos perder ese sentimento de sorpresa e asombro, etc., que nos axuda a ser máis creativos para afondar aínda máis no misterio e no mundo descoñecido que nos rodea, quizais isto foi a orixe
da ciencia e a busca dun sentido máis alá do que vemos.
Mesmo para a actividade empresarial cómpre arriscar e innovar, e inxectar esta dinámica na persoa
dende o ensino… Cremos ca arte e artesanía, a creatividade, son un valor engadido á hora de adquirir
os seus productos, é unha técnica que permite pór en xogo os recursos, as ideas, sempre diferentes e
orixinais do creador, o que supón esforzo e loita contra a mediocridade.
Falando con Valdi, remarcou coma no seu traballo máis rutinario nos anos 50…, os e as traballadoras
tiñan que facer o esforzo de aplicar a súa creatividade en situacións complicadas na manufacturación
dun traballo, isto é o que hoxe chamamos innovación.
Denominamos a Valdi “mil mañas”, non en sentido negativo, senón porque matinamos, que unha
persoa coma el tan capacitada para un oficio, tamén pode ser creador noutros, un traballo leva a outro.
A creatividade necesita da memoria, non pode ser só un flechazo da imaxinación, cómpre alongar os
seus efectos e sacar as consecuencias derivadas da nova situación no proceso productivo, e aquí ten
que traballar a memoria, que sen perdela manteña a capacidade permanente de sorpresa.
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B) DIALOGANDO CON VALDI, CREADOR DENDE O BERCE
Escoitamos dicir a Valdi nestes encontros que todos os nen@s son creadores, aínda ca despois
vaian murchándose estas capacidades. Sen dúbida, que este razonamento é reflexo da súa propia vida.
Moi novo, ós 16 anos, fai os primeiros bosquexos artísticos na pintura…, pero un tanto caros para a súa
dispoñibilidade económica. E coma levaba en sí a semente do seu xenio artistico, esta retoñou cunha
forza excepcional, despois dos seus anos de traballo en varias actividades…
“A escultura, dinos, é máis barata, porque un pau e unha pedra están ó alcance de calquera”.
A necesidade de sobrevivir ou comer, obrígao a entregarse a outra actividade laboral, pero sen perder a súa vontade de estilo: facelo todo cun afán perfeccionista, imbuindo todo de beleza e estética.

“UN MIL MAÑAS”

Aínda que o seu primeiro treito productivo foi máis mecánico e rutinario, Valdi endexamais esqueceu
a súa dinámica creativa: “o máis doado é executar a obra proposta, o que é longo e complexo é o proceso de creala e madurala para transmitir fielmente a mensaxe que o autor está a formular”.
Despois dos anos de ensino, Valdi principia unha longa traxectoria no mundo do traballo. Durante 3
anos, nos Talleres Sobrino Salcedo de Lugo, de fundición e metalistería, coma aprendiz, cando tiña 12
anos.
Outros tres en Talleres Artros, coa mesma dedicación, ata a súa emigración a Euskal Herría.
En Artros fan as pezas de carpinteiría metálica na fachada da Deputación de Lugo, no Pavillón de
Deportes Gustavo Freire (ventanais, oxivas…), no bazar anterior a Sargadelos, na tenda de roupa
Simeón (escaparates e rótulo), os paneis de encofrado para os piares das pontes de Portomarin, no
asolagamento do encoro de Belesar…
Era un traballo máis rutinario ca a afeción polas artes, pero tamén había que improvisar moitas veces
pola falla de medios, e tiñan que utilizar a imaxinación para sair adiante, emporiso aqueles profesionais
eran máis creativos no seu traballo ca arestora. De feito desenvolvían a súa creatividade buscando solución para os problemas novos que xurdían decote no proceso de traballo. Non era suficiente o aprendido e trillado de sempre.
Despois emigra a Euskal Herría, e tamén vive esa experiencia común a tantas e tantos traballadores
galegos.
Foi fontaneiro, camioneiro máis de 10 anos, e ningún oficio lle metía medo, porque o seu entusiasmo
ficaba na forza emotiva e práctica do seu inxenio.
A súa implicación no mundo laboral, tamén coñece o seu papel coma empresario e socio da Queixeria Leiteco SL. Coma xefe de fabrica coordina a súa xestión. Despois a enfermidade e a prexubilación…

A SÚA TEORÍA DA ARTE

Confesounos que é “moi difícil
vivir hoxe coma artesan, porque
os dirixentes que temos pasan da
artesanía e da arte. Valdi considerase antes artesán ca artista, admiro ós grandes: Miguel Anxo…,
que sen medios coma nós, impactan. Nós con moitos medios non
podemos superalos. Autotitularse
artista é complicado, só é posible
si a súa obra perdura e é respectada, non pode sobrevivir só uns
anos…
Preguntámoslle polo futuro
das artes, e respondenos: “quero
verllo, porque é a base dun país.
É un xeito de vivir, sen a creación
non habería beleza, deseño…
Neste eido principian por unha
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cousa sinxela, e dende ela chégase a grandes obras, por exemplo na artesanía.
Con pequenos matices, toda persoa é creativa, pero hai que adestrar a mente para iso. Dende que
se nace. Un neno é super creativo, pero a vida vai levándoo por outro lado. A escola debía estar proxectada doutro xeito, un ensino máis participativo e con máis liberdade.
E as artes deben estar por riba das outras materias, porque para dominala arte, tes que dominar as
matemáticas, etc. Cómpre máis espazo para a creatividade.
A artesanía non é un luxo, porque está feita con elementos baratos, cun custo minimo, porque o fermoso non ten porque ser caro. O importante é o deseño, que é o que fai que algo sexa fermoso e non
caro.
Hai xeitos de traballar diferentes, segundo a forma de enfocalos, o grado de paciencia e os debezos
de facelos”.

C) Tamén mantivemos un encontro multimedia con este autor
chileno, amigo de Valdi, a través deste texto seu, publicado coa
clausura do curso:
DIALOGOS
de Edmundo Morin
A ARTE COMO OFICIO
—Qué é un escritor?
—Para min, un suxeito que escribe.
—Iso non abonda. O escritor é quen vive dende a palabra, pola palabra e para a palabra. A súa variedade ou expresión máis alta é o poeta, suxeito e obxecto da actitude poética, durante as vinte e catro horas do día... é o que ve onde a maioría nin ve nin intúe nin revela... Por iso chamábanlle vate os latinos.
—Soa alegórico, como unha metáfora quimérica ou unha pretensión desmesurada que desembocaría
nunha especie de demiúrgo, facedor de maxias.
—Evitemos o exceso de esdrúxulos... o dito antes, máis o pulso constante do oficio; é como a vontade
dun Don Xoán —masculino ou feminino— feito sangue e letra, que pugnase, sen pausa, por posuír a
páxina en branco.
—Soa demasiado esixente. E por que utilizamos como símil un personaxe amatorio e demasiado literario?
—Porque o oficio artístico empeza e conclúe como acto amoroso, a miúdo esgazado e poucas veces
feliz. A arte é froito da desdita humana, en todas as súas variantes, nunca da risa do satisfeito nin da
compracencia do farto. Así, a intensidade do seu apresuramento distíngueo dunha afección de fin de
semana; dun simple hobby, como lles gusta dicir os anglófilos ridículos.
—Pero se alguén escribe un libro —supoñamos que en virtude dun bo móbil afectivo— e o publica, non
se transforma acaso nun escritor?
—Se queremos quedar coa primeira definición, a simple e vulgar, si. Mais non é músico quen tanxe a
guitarra e entoa unha canción, ou quen pulsa as teclas do piano e interpreta unha melodía, se se trata
de simples actos primarios. De aí a exercer con propiedade un oficio artístico, o que sexa, hai un abismo, unha distancia que se mide en anos de loita coas palabras ou coas notas ou coa materia nua; e,
por suposto, consigo mesmo, sen outra aspiración nin recompensa que alcanzar ese raro fulgor que só
uns poucos enxergan.
—Sobran os exemplos na historia da arte; tamén na propia experiencia e na dalgúns pares afortunados,
verdade?
—Claro. Eu podo pintar uns xirasoles, pero non son por iso un pintor; non pertenzo á estirpe de Van
Gogh ou Gauguin por colorear teas...
—Non soa elitista esta reflexión, demasiado esixente? Quedariamos circunscritos a uns cantos "elixidos", agora que o propósito contemporáneo apunta "espazos para todos", unha sorte de democracia
transversal, non só na academia, na política e no deporte, senón tamén nas artes.
—A arte é exercicio elitista. Sempre o foi e nada parece contradicir que o seguirá sendo... Se orixina
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nun don que toca en sorte a poucos individuos, aínda que non abonde o talento
se non se acompaña con horas de suor
para alcanzar o dominio ou manexo, máis
ou menos discreto, do material propio de
cada disciplina: o son musical, a palabra, a
cor, a estrutura da pedra ou do mármore, a
ductilidade do metal, elementos que só se
dobregan grazas a esa entrega absoluta e
insubornable que exerce sobre eles a man
do individuo, para devir en artista, se é que
logra aprehender o lume...
—Ou sexa, un estado de alma ou condición de espírito que quere apoderarse da
realidade e transformala en algo distinto,
nunha creación que leve o noso selo e
sexa ao mesmo tempo transcendente,
é dicir verosímil e universal. O demais é
demagoxia.
—E onde deixamos entón a arte popular?
—Esa "arte popular" é só artesanía; chegará a ser arte por medio da decantación
de formas expresivas populares (folclore:
o que o pobo produce) no quefacer dun
individuo que as eleve a unha indiscutible
calidade estética... Miguel de Cervantes,
Violeta Parra, Rosalía de Castro, Pablo de
Rokha...
—Pero hai unha vella máxima do Islam,
convertida en lugar común, que escoitamos a miúdo: "Ter un fillo, plantar unha
árbore e escribir un libro", tres feitos ou accións que darían sentido e plenitude a unha vida humana...
—Parvadas. Ter un fillo non é cumprir a ardua misión da paternidade; plantar unha árbore non che
convirte en xardineiro; escribir un libro e publicalo, aínda que for con respaldos prestixiosos e prólogos
encomiásticos, tampouco te transforma nun escritor.
—Ao respecto, o poeta Juan Cameron, porteño irreverente de Valparaíso, completa aquela máxima,
como discípulo aproveitado de Montaigne, recomendando que a árbore sexa dunha especie forte, como
o carballo…
—Si, acáboo de ler en Facebook... Dice Cameron que se o libro do incipiente autor é esnaquizado pola
crítica e o fillo resulta un imbécil ou un pródigo irremediable, entón, o escriba terá que colgarse dunha
rama sólida que resista a tensión postremeira da corda. Vaia desafío, e todo por caer na tentación de
esborranchar a páxina en branco.
—Pero hoxe son moitos os que chegan a certa etapa das súas vidas e insisten en contar as súas experiencias —vivencias, como se di agora— e publican un libro, mesmo utilizando "negros" que os escriban
por eles. Fixérono Pinochet, don Francisco, Maradona, Zamorano...
—Parece existir unha compulsión temporal, sobre todo en individuos con certa figuración pública, por
plasmar as súas palabras no papel, para eles ademán máis perdurable que as voces arrastradas polo
vento ou que as estatuas cagadas de pombas, ou que os epónimos de rúas que con pasar do tempo
ninguén asociará ao ser que o suscitaron.
—Quizais sexa unha ridícula pretensión de pasaxe á inmortalidade coa que pretendemos eludir a nosa
efémera e humilde condición.
—Soa paradoxal que persoas que negan, a través das súas actitudes vitais, toda importancia ao libro e
a outros produtos artísticos, escatimando aos seus autores o pan, o sal e a auga, mentres elas habitan
felices o reino da frivolidade, rematen buscando estampar a súa autoría en tapas encadernadas, como
calquera soñador menesteroso.
—Perséguese así unha satisfacción egolátrica, de recoñecemento onanista, sen apreciar cabalmente as
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propias limitacións; unha sorte de impudor ou desvergonza letrada.
—Está ben, pero quen pode establecer eses límites, a miúdo sutís? Os exemplos que sinalamos aquí
son caricaturescos. Haberá outros que puidesen resultar confusos, de méritos ou categorías difíciles de
discernir.
—Os límites están dados polos paradigmas estéticos que cada xeración se dá, como referentes das
diversas disciplinas estéticas, ou artes. Pero ao cabo será o individuo —se non padece de esquizofrenia intelectiva— quen aquilate a dimensión das súas propias fronteiras; sen este mínimo de lucidez o
demais será van e ilusorio...
—Porque toda arte aspira a ser, e debería selo, un cosmos e non o caos oportunista que imaxinan
algúns desavisados, chamándose a si mesmos "creadores", "vangardistas" ou "iconoclastas", o que eles
cren resumir, de xeito olímpico, nas palabras escritor, músico, escultor ou pintor.
—No terreo da literatura, entón, xa que diso falamos, cal sería o logro maior dun escritor? Acaso a fama,
o triunfo económico ou a gloria póstuma?
—Nin máis nin menos que encontrar a voz propia entre tantas voces e palabras. Alcanzar o inconfundible estilo. O resto é palla moída e desvarío crepuscular.
Edmundo Moure
Escriba en transo de ser Escritor.
Edmundo Moure, amigo de Valdi, úneos unha grande devoción polos Irmáns
Picallo, a pesares do océano que os separa. Foi presidente da Sociedade de
Escritores de Chile, e Director cultural do Lar Galego dende 1994, en Santiago
de Chile.

Taller de Lofre en Teixeiro
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VALDI MESTRE
Coma todo talento artístico, Valdi valora a
capacidade de poder transmitir ós demáis
a súa obra, non a pecha na sá da casa…
Poder celebrar os seus logros creativos é
un galano. Ten impartido cursos e sesións
didácticas a asociacións de todo tipo, e a
persoas de todas as idades: asociacións
de mulleres, centros de ensino, colectivos culturais. Imos recoller as sensacións
provocadas nun encontro no Colexio de
Tarrio-Culleredo, e a resposta dun tallista
e unha deseñadora que participaron neste
curso, Marcos Ladra e Sonia Ferreiro.

1.- VALDI, UNHA ESTELA A SEGUIR.
MARCOS LADRA

A miña historia con Valdi comeza, arredor de oito anos atrás, no Festival de Pardiñas do 2005, era o meu segundo ano como asistente a dito
festival. Os artesans dispoñíamonos a montar cada un o seu respectivo
posto, cando fito ante min ó escultor Valdi, recoñecido por min debido a
súa presencia en anos anteriores. As verbas que me transmitiu facían
referencia ás miñas aptitudes no manexo das gubias con respecto ás
esceas en táboa, e á posibilidade de chegar a facer bulto redondo nun
futuro próximo.
Ditas palabras fixeron mella en min, sempre co afán de mellorar nos
meus traballos, e co lema, sempre presente na miña cabeza: “o posible
faise, e o imposible inténtase“.
A figura do escultor Valdi na miña vida foi e é moi importante, debido a que transmite o saber facer, e
o saber estar, demostrándome que todo é posible.
Nestes oito anos Valdi ensinounos a todos os que estamos empezando neste campo, que con ganas
e empeño todo se pode acadar. As vivencias xuntos, pódense contar cos dedos da man, pero a pegada
que deixou en min, xamais se poderá borrar, debido a que un bo consello sempre te vai acompañar polo
resto da túa vida, facendo máis sinxelas, as trabas que se nos poñen no camiño.
Hoxe en día, a relación segue a medrar, e pasamos de ser simplemente compañeiros de postos, a
ser agora mestre e alumno, e nun futuro cercano traballar xuntos por un “Hectómetro literario” no Paseo
dos Soños.
Hoxe en día, neste noso traballo, a dificultade para sobrevivir é
maiúscula, pero terei sempre presente que veño de boa escola de
artesans e mellores artistas, entre os que podo nomear a Clara Naseiro
(tallista), Ramón Villar (canteiro –escultor) e Valdi como alma máter dos
diferentes materiais no mundo da escultura.
Recoñecible ante o mundo, pola sua boina, o seu bigote e as cores
da República no corazón, pero para as novas xeracions, quedará presente coma un mestre-compañeiro e gran persoa, capaz de ensinar a
moitas outras, o significado de compañerismo, bondade, xenerosidade,
e un chisco de picardía sana, para darlle sentido á vida.
Dende o punto de vista deste aprendiz, só podo expresar a miña
alegria por coñecerte, a miña esperanza de seguir aprendendo contigo,
e o espírito positivo que transmites para facernos ver que este mundo
só é tan complicado si un mesmo o ve así.
Marcos Ladra, artesán e restaurador
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2.- UN MESTRE QUE SEGUE A SER ALUMNO,
UN SOÑADOR, UN PENSADOR, UN CREADOR.
SONIA FERREIRO

Coñecín a Valdi na miña primeira visita ó festival de Pardiñas,
tamén era a primeira vez que me poñía do outro lado das feiras
como unha artesá máis. Contaba con 17 anos e comenzaba as
miñas andainas nos estudos das artes, ía con toda a ilusión de
coñecer algo novo; algo que xa levaba esperando moito tempo.
Cando chegamos, alí estaba Valdi, sentado, traballando nunha das súas pezas, minuciosamente, cas mans cheas de sabeduría e co seu xeito tan peculiar. Dunha ollada, recorrín unha
por unha as súas obras.
O primeiro que me chamou a atención foi o coidado e a
sensibilidade que mostraban; o tratamento e entrega co que
representa ás persoas, ás que lles rende homenaxe. Dando
importancia á cor, á textura, á mensaxe e ó conxunto, todo tiña
a súa orixinalidade, a súa marca de identidade.
Seguín o seu traballo dende aquela, e cada vez misturaba e
traballaba con máis elementos, innovando e mellorando a súa
técnica sen deixar de transmitir, cousa que valoro porque ó meu
entender, facer sentir e atraer é algo marabilloso, á vez que
inexplicable.
Unha das cousas que me gustaría destacar de Valdi é o amor
co que trata á súa terra, á natureza, algo que sempre se ve reflectido, tendo en conta a harmonización
das súas obras no medio que logo ocuparán. Mantendo sempre o seu interese e o seu punto de vista
polo pasado, presente e futuro de Galicia, o seu achegamento ós poemas e ó mundo do libro, da música e da arte. Deixando nas súas obras un anaco de todos aqueles que pouco a pouco construiron o que
hoxe temos, dotandoas dun carácter especial e feiticeiro. Achegándonos tamén, ás novas xeracións,
á nosa historia e ó noso pasado, algo que persoalmente creo que é moi importante para poder crear un novo
futuro.
Logo de coñecer a Valdi como escultor, artista, deseñador e persoa, tamén tiven a honra de poder coñecelo
coma mestre. Sempre me lembro de que di: ``A arte é moi
bonita, pero tamén hai que comer…´´. E que razón ten.
Este verán, deunos a coñecer diferentes formas de
levar a cabo unha peza con diversos materiais, coñecementos do manexo da pedra, dos metais e sobre todo e
non menos importante, dando renda solta ó noso maxín e
creatividade, para atopar unha identídade propia. Motivándonos tamén no emprego das novas tecnoloxías, algo
que para min e impactante, xa que todo tipo de creadores
manuais e sobre todo vivindo nunha época en que todo
isto non existía, normalmente non empregan ou rexeitan
este tipo de ferramentas que en moitas ocasións poden
resultarnos útiles para seguir creando, descubrindo e
aprendendo.
E entón, quén é Valdi? Pois… Unha persoa entregada
ó seu, unha persoa que loitou por aquelo que quixo, un
escultor esculpido, un mestre que segue a ser alumno, un
soñador, un pensador, un creador.
Sonia Ferreiro, deseñadora
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3.- ENCONTRO CON VALDI DAS NENAS E NENOS
DO CP DE TARRIO-CULLEREDO
“Onte 13 de Febreiro estivemos na primeira planta na
exposición de Valdi. Alí, nos ensinaron moitos tipos de ferramentas para tallar árbores e facer figuras coas árbores.
Ensináronnos moitas cousas. Explicáronnos un retrato
ou escultura dun amigo de Valdi que ían cara a Santiago, e
cando chegaron, foron ó sitio máis próximo á estación. E dixo
que coma non estiveran os retretes libres, mexabase e cagabase por enriba.
Cando víu os retretes libres, foi correndo cara eles, sen
pensalo. Cando saíu, díxolle a Valdi: ¡quedei aliviado!.
Despois deixáronnos picar un anaco de madeira, con
moitas ferramentas distintas.
Un saúdo”.
Adrian Fraga Miramontes

VISITA DO ESCULTOR VALDI
“Valdi fai esculturas, algunhas modernas
e raras, pero tamén algunhas bonitas e feitas
con cariño e paciencia coma, por exemplo,
a de Manuel María. Tiña moitas ferramentas
que nos deixou probar nunha madeira. El
dixo que para facer esculturas hai que ter,
aparte de ferramentas, cariño, paciencia, cabeza, imaxinación... As súas esculturas eran
de historias e cousas que lle pasaron na súa
vida e algunhas non, a miña favorita foi a de
Manuel María”.
Clara Guisán San Vicente
“A min as súas obras pareceronme moi bonitas. A que me chamou máis a atención foi unha
escultura na que había un sol e unha lúa bicándose. Eu interpreto esta obra como se o escultor quixese
xuntar o día e a noite”.
Beatriz Martínez

A VISITA DO ESCULTOR
“Díxonos que había un cabaliño
de mar, porque se non te pos no sitio
axeitado non o ves.
O escultor explicounos que hai
que ter distintas ferramentas, que si se
che clava a ferramenta hai que darlle
cara abaixo para que suba”.
Antía Patiño
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ESCULTOR JOSÉ VAL DÍAZ
“Un escultor veu ó noso colexio, e ensinounos un montón das
súas obras. Unhas feitas con barro, metal e outros materiais. Ensinounos unha gran obra que estaba feita con distintos materiais de
distintas obras. Fixemoslle preguntas, porque tal..., porque chámase
así... Ensinounos unha obra que estivo exposta na “Casa dos peixes
da Coruña”, referente ós cabaliños de mar..., dixo que quería que
estivesen relacionados os dous animais; o cabalo da terra e o cabalo
do mar.
Logo deixounos empezar un pao que dixo que ía ser unha
figura, probamos todos: uns quitaban pouco a pouco a madeira e
outros... Contounos moitas cousas e cando nos decatamos xa era
hora de marchar.
Lidia Lorenzo Catoira
“Valdi é un gran escultor que
fai esculturas moi bonitas. A mín a
que máis me gustou foi a escultura da
Terraza de Sada. Contounos que lle levara moitas horas facela. Ensinounos
algunha escultura moi bonita. Había
unha que representaba a paz.
Era unha señora que estaba
triste e ao lado poñía paz con vidro en
anacos. Contounos que o fixera con
vidro porque ten resistencia pero ó mesmo tempo era fráxil, como a paz.
Tamén había un anaco dun tronco dunha árbore para que cuns
buriles soubesemos como se facía.
E por último, díxonos que lle gustaba pasear de noite cando non
había xente na rúa”.
Laura Sande Rosende
A TALLA E A ESCULTURA
“Dous bastóns, un dun alcalde bó, aquel bastón estaba liso, iso significaba que o alcalde non era malo e non engañaba: o outro bastón era
moi luxoso con bordes dourados pero ese bastón estaba deformado, e iso
significaba que aquel alcalde inda que era rico non era boa persoa.
Logo de explicarnos un pouco, cada unha das súas obras deixounos tallar un anaco de madeira. Case todas as obras que nos ensinou
eran de madeira. Todos o fixemos pero non tan ben coma el.
Tamén explicounos o motivo das súas obras, por exemplo o
SUMO PLACER, que era unha escultura que dedicou a un amigo que nun
autobús deulle un apretón.
Preguntámoslle como facía o pelo das esculturas e él respondeunos que cunha ferramenta metálica. Primeiro collia a ferramenta e cun
martelo picabaa, e asi iba formando o pelo. Segundo como se quixera
facer o pelo, se máis curto ou máis longo, utilizábase unha ferramenta
curva ou recta.
A min a obra que máis me gustou foi a que representaba “A terraza” de Sada. Estaba esculpida en madeira e tiña diversos e varias cores”.
Nildes Abella Mantiñán
O taco de madeira convertido na escultura:
“Verás a luz polas fendas do coñecemento“
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UNHA TARDE CON VALDI

“Xosé Val Díaz é un escultor que fai unhas obras moi orixinais, cando veu ó noso colexio
nos ensinounos algunhas delas
coma, por exemplo “Sumo Pracer”, (obra tallada en madeira).
Trata dun loitador de sumo que
se estaba mexando. Ocurreuselle
cando un amigo lle contou que
pasara un mal rato. Fóra nunha viaxe e entraronlle ganas de
mexar pero xa rematara o treito,
estivo loitando contrareloxo ata
que por fin chegou. Así como
outra que fixo: “A cova da serpe”,
que se lle ocurreu cando unha vez veu un
anaco de madeira que cortaran, e parecía tal
cual a cova dunha serpe, el só lle fixo a lingua. Para rematar, poidemos tallar un pouco.
Divertimonos moito”.
Carlota Rodríguez
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4.- O mestre Valdi reflexiona sobre os cursos organizados
por estes colectivos:
A IMPORTANCIA DO ASOCIACIONISMO RURAL

VALDI

Estase a dar moi pouca importancia ó asociacionismo rural tanto por parte dos estamentos públicos
coma dos privados ou culturais, cando as asociacións de mulleres rurais, amas de casa, culturais, deportivas, gandeiras, etc. son básicas para o desenvolvemento económico e cultural e para a identidade
dos pobos.
Ben é certo que por parte das administracións, sindicatos e caixas se están a promocionar cursos de
distintas especialidades pero, ó meu parecer, excesivamente dirixidos e condicionados, sen ter conta as
necesidades das distintas zonas, as cales nunca son as mesmas. Refírome a que en certo modo vense
obrigadas a escoller entre unha oferta de cursos cuns prazos e datas de duración fixas, cando (sobre
todo no medio rural) o tempo non se artella da mesma maneira ca no medio urbano xa que depende
moito das épocas do ano, colleitas, gando, festas...
Na miña opinión, deberían ser as mesmas asociacións as que elaborasen os seus plans de actuacións e os distintos cursos que se creesen necesarios; valorando os custos dos mesmos para desta
maneira, solicitar as axudas pertinentes ós diferentes organismos, ou sexa: darlles autonomía propia
para escoller cursos, horarios e duración dos mesmos, segundo as súas inquedanzas e posibilidades,
que raras veces son as mesmas nun lugar ca noutro.
Outro atranco para estas asociacións é a da carenza de medios económicos, sirva como exemplo
que nalgúns concellos nin sequera lles facilitan o local para realizar as súas actividades e outros coidan
que xa abonda con facilitarlle-lo local e esquecerse delas. Iso lévanos a que os cidadáns se cansen e
as asociacións vaian esmorecendo. Os concellos deberían se-los primeiros e os máis interesados en
facer forza e solicitar medios materiais e económicos dos distintos estamentos para as asociacións dos
respectivos concellos.
As asociacións teñen pouca forza por si soas, pero se facemos un equipo entre todos os estamentos
sociais comprenderíamos a verdadeira importancia do asociacionismo que é o que fai que os cidadans
collan o habito de agruparse nas distintas facetas da súa vida, tanto para traballar, divertirse, comerciar,
crear cooperativas, buscar canles de comercialización dos seus productos, comprar maquinaria, intercambiar fincas.... e escolle-los seus dirixentes.
Xuntos sempre faremos máís forza; un pobo dividido e sen cultura sempre estará á mercede dos
oportunistas.
“O SABER NON OCUPA LUGAR”

Xermolos
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POETA DA PEDRA
UN ESCRITOR
QUE ESCRIBE COA PEDRA

Valdi conta contos a través das súas obras. El quere transmitirnos historias. Interésalle máis
a mensaxe que a técnica ou o estilo estético, e a ela orienta todo o seu traballo, máis ca un
resultado final. Ás veces séntese coma un escritor frustrado, agora dedicado a facer contos
coas formas e os materiais cos que traballa. Busca que o que ve a obra, disfrute e se emocione
con ela; que acredite que a mensaxe existe. “As pedras, as madeiras, confesa Valdi, contan
cousas, e o autor, o labrador, convídaas a que digan algo, que transmitan o que poden darme,
o que podo falar con elas”.

DE MADALENA AO RAÑEGO
XULIO XIZ

Que Vilalba ten un paseo chamado PASEO DOS SOÑOS ao mellor pasa desapercibido para moita
xente, porque non hai rótulo que o indique. Pero si que hai paseo, e vai da Magdalena ao Rañego, pola
beira do río, entre árbores, e polo que teño entendido está manifestamente concurrido por vilalbeses
que queren camiñar por un lugar tranquilo e de tránsito doado.
Desde hai oito anos este Paseo dos Soños, bautizado así pola xente da Irmandade Manuel María e
Xermolos, ve incrementada a súa dotación ornamental cunha nova escultura cada ano, sendo a máis
recente a que hai unhas semanas se inaugurou preto do Muíño dos Pasos xa de cara á Magdalena.
Desde o Rañego teñen monumento Manuel María, Paco Martín, Agustín Fernández Paz, Darío Xohán Cabana, Xavier Puente Docampo, Xose Manuel Carballo e Margarita Ledo Andión. E desde agora
tamén o matrimonio formado por Helena Villar Janeiro e Xesús Rábade Paredes.
A maior parte das esculturas son de Valdi, un fervoroso artista que traballa en pedra ou metal, axeitándose ao escritor e á súa obra, cun toque persoal que fai que todos se vexan “retratados” neles.
Valdi, rapaz aínda en termos de creación e vitalidade, xa lle ten botado o ollo a un xoven escultor
vilalbés, para que o día de mañá sexa o seu sucesor, e nos próximos anos o colaborador máis directo.
Puiden falar con el, e saber que se chama Marcos Ladra, e que vive no Muiño da Magdalena, ese edificio senlleiro cun estanque diante que a min de pequeno me asombraba porque me parecía que de tan
misterioso non podía ter fondo.
Marcos Ladra afirmoume que naquel estanque aprendeu el a nadar. Ou sexa, que pode non ter fondo, pero hai quen o domina, por vivir á súa beira.
Temos Paseo, temos monumentos no paseo, temos milleiros de camiñantes. Deixémonos ir de
cando en cando polo Paseo dos soños, e comprobemos que se hai moita vida na natureza do arredor,
hai tamén determinados elementos -oito monumentos xa- que nos falan de chairegos ilustres que, polas
súas obras, quedan inmortalizados nun paseo que naceu para ser camiño e para nel soñar.
(A Voz de Vilalba)
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O PASEO DOS SOÑOS:
UN PERCORRIDO DE IR E VIR NA FANTASÍA E NO SABOR
DO SABER DE MELURA DA NOSA LINGUA.
DAVID OTERO

O PASEO DOS SOÑOS é unha vía aberta de liberdade e pobo na memoria de Manuel María pola
que atopármonos coas marabillas dos pensares compartidos de autoras e autores desta parte chairega
para quen queira intervir e por iso, esas marabillas, lense solidificadas plasticamente na harmonía da
Lingua creativa e afirmadas en abrazos como cantos literarios de calquera tempo e idade.
- Menuda marabilla…! – podemos exclamar e gustosos de facelo…
- Ou non…?
O PASEO DOS SOÑOS é un traxecto de realidades a hectómetros de amor onde un a un as contadoras e os contadores de historias van facendo a fileira de honra múltiple para que nós as lectoras e
os lectores, e mesmo quen non o sexan, que o serán, sintamos o valor íntimo da nosa gratitude feita
lealdade literaria polo facer da lectura e da cultura e así ano a ano nace un paso máis de cen metros,
xigante, nacido e elaborado de moitos outros pasiños enormes, cheos de boas expectativas, que van
conformando en certo un proxecto de animación grupal, unha tribu de fonda identidade, e así unha
forma nobre de sermos nós estando sempre.
O PASEO DOS SOÑOS desde a IRMANDADE MANUEL MARÍA E XERMOLOS, xunto de tantas
amigas e de tantos amigos, naceu para facer suma e dar a integración a persoas, nomes, amizades
novas e vellas, para reafirmarse nos ánimos como comuñón de certezas e nos mellores desexos de nos
sentir quen somos, mesmo de (re)descubrirnos irmandados, mesmo de (re)nacer se for o caso, para
gozar do áxil vivir das creacións literarias, das biografías exemplares, que son parte importante do corpo
maior e vivo de sermos e así con todo coller por el, polo PASEO DOS SOÑOS, e poder facer un camiño de festa e de palabras nosas que asemade nos leven á casa común e alí sentirnos na mornura do
que compartimos e do que queremos ser. Conosco estarán, irán, Paco Martín, Manuel María, Darío X.
Cabana, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo, o mago X.M. Carballo, Margarida Ledo Andión,
Helena Villa e Xesús Rábade. Menuda fileira de notables que poñen tonicidade do común contar, do
recitar, do crear.
E así o convite a dar sons de felicidade polo Paseo dos Soños, convite a non querernos ver soíños e
si envoltos na mornura da tea compartida que tanta mornura nos ofrece.
- Menuda marabilla…!-podemos exclamar e gustosos de facelo…
		
- Ou non…?
Por iso escribimos na pedra armería dos que o queremos:

Xermolos
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O VALDI TRABALLADOR PRODUCTOR DE ESPAZOS MOTIVADORES.
Pois…
Así nós imos contigo, Valdi, paso a paso
A compás de Lúa
A compás de Sol.
Velaí sexa así o camiñar ilusionado,
o que vaia nos desexos alumado,
da man do creador amigo
batendo palmas a sentimentos.
Acenderemos os lumes da memoria,
Poñerémoslle pitelos en palabras
e cantará o xílgaro, a cotovía,
facendo tanta vida tamén do teu Paseo.
O creador, ti, pos mans ben proletarias
que espallan mundos e contentos,
que amasan a substancia liñas e proxectos
que espertan tantos soños nas alboradas.
Así nós imos contigo, Valdi, paso a paso.
A compás de Lúa.
A compás de Sol.
Si señor, a dicir de Fole, o Valdi, un obreiro productor de espazos subxestivos. Que menudos traballos singulares os seus ( diremos). Canta experiencia de vida tan ben encarreirada, dirixida, orientada. E
así tamén, non pode ser menos, a súa presenza no Paseo dos Soños a ir do río Magdalena e a testemuña clarísima do Muíño do Rañego en Vilalba, si…no soñar da Chaira enteira indo no facer presente
da Irmandade Manuel María e de Xermolos, que así é dicir da terra, do pobo, da nación.
Velaí no Paseo e polo de agora cinco mostras do teu facer. Cadansúa son latexares de viveza para
o teu enorme corazón irmandiño, amigable, abondoso de afectos. O Valdi pois conxuga pensamento,
idea e sentementos. Faino en tempos de alegría e de esperanza. Nada de imperativos. Velaí nel a ponte
arcada, aberta, entre as
ideas e o social, o popular,
o nacional. Unha realidade,
as cinco obras no Paseo
dos Soños, que diremos
musical e a “ toda pastilla”.
Valdi en esencia. Valdi en
vida de todas as horas. Cadansúa obra tamén valoran
a concreto cinco anacos
sentidos do máis sensible.
Do sensible como aspecto
fundamental da arte, do
creativo. Valdi… os desexos tiran…a que si…?
E por iso no Paseo dos
Soños a aires limpos como
así limpas son as palabras
(as palabras da nosa Lingua Galega, as de dentro a
por diante ) todas e todos
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acordes co que sentimos podemos viaxar, ir de camiño como así Galicia e poder soltar, liberar, abrir,
multiplicar, as fantasías para…
“ Irmos co señor Ramón Lamote debuxando nubes fórmula un para facer carreiras delas. Nubes camiñantes, corredoras de punta e fondo. E así liberar os soños na gaiola. Botalos fóra e ceibalos. Basta
de voarmos en gaiolas bonitas. Berremos fraternidade polas rúas do vento ceibe. Mandemos voces de
ben pola Chaira enteira. E así Galván en Saor acollerá aos que queiran para que escolten contos por
palabras e sentiranse ben ata cando petan na porta pola noite e se descubran os misterios das badaladas. E así tamén ao mesmo ir Margarida Ledo seguirá gravando, facendo testemuñas de sentires,
rexistrando niso tamén a maxia de
Carballo, señor de posibles imposibles, para que o poema unitario,
harmónico, sabendo a Saraverde
e a Viaxe á Illa Redonda, poema
a dúas voces intimistas, amorosas, o de Helena e Xesús, ecoe
docemente no levar de Valdi no
seu pensar e así botará un aturuxo
de alegría que irá a paso de boi
pousón polo decorrer das augas
do Magdalena e mirará de esguello
pícaro pleno ao Muíño do Rañego.
Seguirá camiño ao mar da inmesidade. Da vida.”
Canto pode facer un home. Canto fai o Valdi.
DAVID OTERO ( por novembro
nacido do ano véspera do de X.M.
Díaz Castro ).
Xermolos
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VALDI NA BEIRA DO RAÑEGO
AGUSTÍN FERNANDEZ PAZ

O río de Vilalba, coma os outros da Chaira, discorre calmo mentres rodea o outeiro en que se asenta
a vila. Aínda que o seu nome oficial é Madalena, cada un dos seus tramos recibe un nome diferente;
nomes que veñen dos muíños de auga que funcionaban cando eu era neno, coma se cada un deles
acoutase un espazo propio ao seu redor. E así, se seguimos a canle que vén desde a parroquia de Lanzós, batemos de primeiro co que chamabamos o Río dos Freires; logo, un pouco máis adiante, o Río
da Madalena, e andando un pouco máis, o Río dos Pasos. Despois aínda viña o Río do Rañego, onde
miña nai ía lavar a roupa nos días de verán e eu, feliz, pasaba o día enteiro a xogar no río. Máis alá,
afastándose xa da vila, estaba o Río dos Novos. É precisamente no lugar d’Os Novos onde o Madalena
se xunta co Trimaz, formando entre os dous o río Ladra, que acabará levando as súas augas á casa
común do pai Miño.
O Rañego, Os Pasos, Os Novos… Lugares da miña infancia, cada un ateigado de lembranzas e de
descubertas. Un deses lugares, o que comeza ao cruzar a ponte do Rañego, é o que, hai xa oito anos,
a Fundación Manuel María e a Asociación Cultural Xermolos escolleron para facer realidade O Paseo
dos Soños. Un paseo que discorre en sentido contrario á corrente do río, con vontade de chegar ata Os
Pasos e, máis adiante, ata o lugar da Madalena, onde está a zona recreativa creada a carón da praia
fluvial.
Os artífices deste Paseo dos Soños concibiron a idea de marcar os hectómetros do camiño cuns
fitos moi especiais. E así, cada cen metros, o camiñante bate cunha escultura que evoca a obra dalgún
escritor ou escritora pertencente ao que xa é moito máis que un espazo xeográfico: a Terra Chá, ese
territorio entre mítico e sentimental que Manuel María definiu para sempre no libro do mesmo nome que
publicou no ano 1954.
Esas esculturas que, ano a ano, van configurando unha orixinal exposición ao longo do paseo son
todas elas obra da mesma persoa: o escultor Xosé Val Díaz, que asina os seus traballos co nome artístico de Valdi. Un home con quen comparto xeración (os dous somos do 47) e tamén o amor por Galicia e
pola lingua que nos une.
O primeiro hectómetro vén marcado pola escultura que nos lembra a Paco Martín e Das cousas
de Ramón Lamote. É certo que Paco Martín naceu en Lugo (ninguén é perfecto), mais todos consideramos que fixo méritos dabondo para merecer
a dobre nacionalidade de lugués e de chairego.
Cen metros máis aló, a segunda escultura evoca
a Manuel María e o seu Os soños na gaiola. E
logo, cen metros máis adiante, chegamos ao lugar
onde me quero deter e onde é inevitable que se
me acelere o corazón. Porque alí, o 14 de decembro de 2008, tiven a honra de que se lle dedicase
aos meus libros o terceiro hectómetro do Paseo.
Esa mañá, rodeado de familiares e persoas amigas, vin por vez primeira a fermosísima escultura
que Valdi creou e que desde aquela permanece
ao pé do lugar por onde pasean os camiñantes e
a carón do río que flúe.
Trátase dunha escultura de pedra branca, en
contraste co granito das anteriores. Sobre unha
base horizontal que sae da terra, vemos unha pila
de catro libros pechados, con títulos dalgunhas
obras miñas nos seus lombos, entre eles O único
que queda é o amor, un dos meus libros máis
queridos. Os catro volumes están colocados de
tal xeito que tamén poderían ser os banzos dunha escaleira. A que nos permite chegar á parte
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superior, onde hai un quinto libro,
este aberto. Trátase d’As fadas
verdes, unha novela cunha clara
vocación de defensa da natureza. Unha historia que fala dos
bosques autóctonos ameazados,
das agresións continuadas que
sofren, dos incendios terribles…
e tamén deses seres máxicos, as
fadas verdes, encargadas da protección dos bosques. No interior
do libro aparece gravado o meu
nome e mais unha frase esencial:
«Nos libros hai demasiada beleza
para ignoralos.»
Todo o conxunto está adornado con vizosas follas de carballo, símbolo dos nosos bosques
autóctonos. Durante os meses
do outono, esas follas que Valdi
gravou mestúranse coas que van
caendo dos castiñeiros e ameneiros que medran na beira do río
e, aos poucos, cobren a herba e o camiño. A natureza e a arte mesturadas, algo que moito me agrada e
que, de seguro, tamén aprecia Valdi.
Porque un dos grandes méritos destas esculturas ao aire libre é que están vivas e evolucionan en
contacto co vento e coa auga, co rumor do río e coa neve que cae maina nos meses máis fríos, cos
berros alegres dos nenos e coas palabras tenras dos namorados. A escultura, coma os libros, mesturándose coa vida das persoas. Que fortuna!

AGUSTÍN FERNANDEZ PAZ
							

A ÁRBORE DOS CONTOS E DOS SOÑOS

VALDI

No Paseo do Rañego unha
árbore está a xermolar, a dos contos e dos soños, que quere contar
e soñar.
Soña que lle medren ramas e
follas, nas que poidades encolgar,
tódolos soños e contos, que nos
queirades contar.
Eses contos, os contos do Padriño, da Aboa, da Nai, do Pai…
Eses que están esquecidos
nos recunchos do noso fogar, non
deixemos que se perdan, imos a
penduralos na árbore dos contos
e dos soños, e desta maneira outros, tamén os poderán lembrar.
Valdi
Xermolos
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A ÁRBORE DOS CONTOS E DOS SOÑOS
No paseo do Rañego
esta árbore medrou.
e convidános a soñar
e logo os soños contar.
Chama a cantar e a contar
contos, que fagan soñar.
É a árbore dos soños
coas follas a pendurar.
Nas miñas polas gromosas
invitovos a encolgar
todolos soños e contos
que nos queirades contar.
(Mero)
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A ÁRBORE DOS DESEXOS
XABIER P. DOCAMPO

O 24 de outubro de 2009, os amigos de Xermolos e da Irmandade Manuel María, atencionáronme
con larganza outorgándome o cuarto hectómetro do Paseo dos Soños nas beiras amorosas do río Madalena.
Para iso botaron man, coma sempre, da xenerosidade –tamén coma sempre outorgada con larganza- do escultor que se fai coñecido polo acrónimo Valdi, aínda que este fillo de Montecubeiro ten por
nome civil o de Xosé Val Díaz. Dicía que botaron man del para que, na miña honra, artellase e erguese
unha árbore de ferro que nese Paseo dos Soños permanece chantada desde aquel día, e que, ao escuso do anoitecer por aquilo do rubor, visito cada vez que vou entrar en Vilalba polo sur da vila.
Trátase dunha fermosa árbore que nos fai lembrar o amor polos libros e pola felicidade que conteñen. Polos contos que nos arrolan, os poemas que nos emocionan, as leccións que nos guían, os
consellos que nos axudan e todo, todo canto os libros nos din de nós mesmos. Na obra de Valdi os
libros que estean a árbore no seu pé e que queren dicir de min, din de todos nós. Porque nada do que o
escultor alí puxo sería certo de non ser para el materia coñecida porque tamén a el o describía.
Sempre que miro esta obra do bon do Valdi penso, como escribiu Faulkner no seu único libro dedicado aos lectores máis novos, que é unha árbore dos desexos. Dos bos desexos, aqueles que non
están deturpados polo egoísmo e a necedade. Son desexos que semellan os paxariños que, no libro
de Faulkner, San Francisco lles dá aos nenos para que os coiden, porque “os que protexen e defenden
aos seres indefensos non poden ter desexos egoístas”. Por iso desde que os amigos me deron un lugar
no Paseo dos Soños e o Valdi plantou alí a árbore de ferro, o meu soño é que alí han agromar como
realidades os desexos que a min e ao escultor se nos fan comúns. Alí nace unha póla que leva na súa
seiva os nosos sentimentos dunha patria liberada, dun sentimento republicano como guieiro ético de
liberdade, igualdade e fraternidade. Nunha folla verdean as palabras da nosa lingua que desexamos
ouvir da boca de todos os galegos e galegas con orgullo. Nas máis altas pólas ha estar o amor por esta
terra que nos acubilla e o respecto que lle debemos, e nun gromo desa póla abrollará o desexo de lles
deixar esa terra aos nosos fillos limpa, habitábel, chea de futuro e dona de si.

Xabier P. Docampo

Xermolos
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VALDI O PRESTIDIXITADOR LABRADOR
XOSÉ MANUEL CARBALLO

No acto de celebración da dedicatoria do sexto hectómetro, que inmerecidamente me foi concedido
no Paseo dos Soños, dicía o día vinteseis de novembro do dous mil once:
“O verdadeiramente importante non é que de hoxe en diante neste Paseo dos Soños figure o meu
nome. O importante é que ese nome sexa motivo de que este paseo se vexa enriquecido con outra obra
de arte de Xosé Val Díaz, Valdi, coa que queda asociado o meu nome. Esa obra é unha marabilla que
me engrandece, e pon de manifesto unha vez máis a capacidade do artista, xuntamente coas outras
obras súas e doutros, artistas tamén, que van contribuíndo a que este paseo avive, entre arrechouchíos
de paxariños, soños de beleza, fantasía, liberdade e harmonía regados polas augas fertilizantes do
Magdalena, que, coma as do Pai Miño e as de tódolos nosos ríos, son espello de esperanzados amenceres e de saudosos solpores.
A Valdi cádralle máis o de prestidixitador ca o de mago. Pois prestidixitador é o que ten presteza,
rapidez, soltura de dedos. Valdi, con mans milagreiras, converte a dura materia da pedra e o ferro en
soños do espírito e en retratos da alma.
A súa escultura fará que esta miudeza de escribidor sinta menos vergoña de figurar a carón dos cinco grandes agasallados antes ca min e dos que veñan despois”.
Hoxe quero engadir que o amigo Valdi, á miña maneira de ver, atinou a captar e plasmar, con toda a
mestría e a xenialidade do artista, distintos aspectos da miña personalidade ou da miña actividade. Iso
si, sempre engrandecendo eses aspectos. Así aparece na súa obra o cura, o escribidor e o ilusionista.
Escoiteille dicir máis dunha vez que el é un labrador e eu, na miña curtidade, entendía que con esa
cualificación trataba de rebaixar a súa categoría artística facendo referencia ás súas orixes de neno aldeán na parroquia labrega de Montecubeiro; pero hai pouco que descubrín, grazas a que el mesmo me
facilitou o camiño, que, sen renunciar ás orixes labregas nunha aldea á que aínda non lle expropiaron a
súa identidade, dálle a ese cualificativo de labrador un sentido máis amplo.
Ben seguro que, sendo neno e mozo, antes de saír polo mundo, tamén axudou a labrar aquelas
terras, regadas con sangue, que o viron nacer. Hoxe, xa maduro e curtido pola vida e polas lembranzas,
segue labrando con mans fortes e tenras, transmisoras de sentimentos e elocuentes coma as de seu
pai, madeira, pedra, ferro... e penso que sen rupturas cos inicios, senón con sublimación dos mesmos.
E, por non dar o brazo a torcer, non quero ver contradicción entre o labrego de Montecubeiro e o
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labrador de Sada. O labrego vai
transformando as terras que cultiva. Valdi tamén transforma canto
toca. Lábranse as terras para
sementalas mentres se soña con
froitos abondosos. Vald i, o labrador, soña o que vai labrar e logo
sementa polo mundo os seus soños feitos arte. Os labregos teñen
que renovar a cotío os seus métodos e as súas técnicas sen esquecer a tradición. Valdi atina tamén a
conxuntar en harmonía memoria e
raíces con novas técnicas e novos
métodos ao servicio da súa creatividade.
E para rematar, sabendo que
queda moito por dicir, pero tamén
que outros poden dicilo con meirande propiedade ca min, quixera
destacar o que, á miña maneira de
ver, son algúns dos froitos que vai
recollendo este peculiar labrador:
a satisfacción pola obra concibida,
parida e criada para agasallo e
regalía de cantos temos e teñen a
sorte de admirala, e unha inmensa
ringleira de amigos agradecidos
entre os que teño a fachenda de
encontrarme. Graciñas, Valdi, e por
moitos anos.
Xosé Manuel Carballo
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MARGARITA LEDO
Os materiais cos que entrenza o seu ollar sobre nós teñen a cor
da auga, o tacto da terra, a duración, a memoria da nosa medida,
a harmonía desa paraxe para a pasaxe; teñen a liña vincada e o
pouso diáfano da pertenza. Valdi.

				

Margarita Ledo

A IMAXE E A PALABRA

ALFONSO BLANCO TORRADO

O Paseo dos Soños de Vilalba inza cada viravolta en máis
mensaxes e sensacións, grazas ós materiais e as formas que van
marcando cada hectómetro literario, enxergando na contorna novas
olladas e ronseis para @s caminantes. Este sábado erguimos o 7º,
dedicado a unha muller loitadora en moitas frontes, Margarita Ledo
Andión: cineasta, escritora, xornalista, mestra, defensora dos dereitos da muller e desfavorecidos…
Dous chantos xa lembran no seu berce, Castro de Rei, a súa poética e narrativa, nas rotas do Azúmara e da Escrita. Si a colleita do outono pasado deitou a maxia e o teatro dun veciño seu, Xosé M.
Carballo, este plasma a representación cultural da imaxe, coa cámara e o libro, que se espallan coma
follas e volvoretas no Rañego, xermolo da alma da muller, para o escultor Valdi, que as devolve á paisaxe-nai marcadas pola imaxinación da artista.
Margarita é pioneira en moitos eidos: fundadora
da Facultade de Xornalismo, recuperadora do xornal
A Nosa Terra, fai agora 35 anos… Converteuse en
valedora da nosa cultura en foros e universidades de
todo o mundo. O seu humanismo emerxe arrequecido
polo dominio das novas tecnoloxías, e sen esquecer
as raíces difunde en parámetros universais as inquedanzas deste tempo no fotoxornalismo, literatura ou
cine: a loita pola liberación dos pobos en ‘Santa Liberdade’, as achegas sociopolíticas no s. XX con ’Liste,
pronunciado Lister’, ou o drama silenciado da muller
emigrante en ‘A cicatriz branca’, filmada nas beiras do
Atlántico, Castro de Ribeiras de Lea e Bos Aires, que
vai estrearse en novembro en Cineuropa de Compostela. Agora, Margarita volve a camiñar na compaña do
seu mestre e primeiro editor, Manuel María, ó compás
da música do Rañego, envoltos en foulas e soños,
nestes carreiros máxicos que convidan á memoria e ó
compromiso co país a través da lingua e da paisaxe,
que documentou a directora en “Manuel María: fala e
terra desta miña terra”, inmortalizado no 2º hectómetro,
E repítense os guiños cómplices, arestora compartidos cos viandantes, porque Margarita foi a primeira
en disfrutar coa tradución ó portugues de Os soños na
gaiola que recorda o hectómetro manuelmariano, nos
seus 30 anos. Ela non esquece a acollida que recibiu
en Portugal como exiliada e profesora, e Manuel segue a berrarnos que o Miño endexamais separa.
Alfonso Blanco Torrado

(El Progreso, 18 de setembro de 2012)
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O OITAVO HECTÓMETRO NA ARTE DE VALDI
XESÚS RÁBADE PAREDES
HELENA VILLAR JANEIRO

A creación (literaria, pictórica, escultórica…) é sempre unha proposta de novas realidades. É civilizar,
gobernar a emoción que nos produce o asombro, o medo, o gozo. É harmonizar ou soldar humanidade
e natureza. É facer tolerable o instinto primexenio que nos pulsa por dentro.
A virtude dunha obra de arte non se xesta no fondo, senón nas formas singulares que o artista labra,
cicela, e pule en superficie. Esta, en efecto, como quería M. Angelo, é a plasmación do centro que o
escultor preconcibe. Como o poeta, que acada no lector a emoción ou verdade cabal cando se expresa
creando un artificio ou compendio de formas.
Nos ollos dos seus dedos, tanto como na mente, sente Valdi estremecerse a vida que el intúe no
ferro, realidade cambiante, signo múltiple que busca sorprender. E así, o que na orixe foi material bruto,
faise aquí fantasía, figuración, concepto, trazo definitorio e emblemático. Diriamos nun verso este milagre: O ti máis fondo está na superficie.
É a primeira vez que nos enfrontamos a unha escultura feita con vontade de nos representar. Habituados a mirar obras de arte de forma obxectiva agardando que esperten en nós a emoción estética,
miramos esta obra de Valdi con suma curiosidade e case medo. Sabiamos que lle esixiriamos moito.
Tería que nos gustar para que non fose unha frustación. E teriamos que nos ver nela, para que tampouco fose un fracaso.
Cando un artista fai unha escultura conmemorativa ten que entrar de cheo na arte conceptual e
elaborar ideas que lle son impostas. Polo tanto, debe escoller o material, a forma e os símbolos idóneos
cos que quere singularizar esa obra para representar unha idea que non lle pertence: a homenaxe encarnada en algo alleo a el á que ten que mirar coa fidelidade á súa autoría, pero tamén coa distancia da
obxectividade necesaria para cumprir unha encarga.
A escultura do Oitavo Hectómetro Literario así parece concebida. Un libro, uns versos e uns útiles
de traballo que son a mellor plasmación da escrita que caracteriza os homanaxeados. A selección do
aceiro corten é idónea para este exercicio creativo porque a plancha permite ocos en lugar de relevos
e así é como o propio río se incorpora nos vans como un símbolo máis do paso, do tránsito e da eterna
permanencia.
Gustaríanos singularizar na obra os catro tinteiros. Porque, a maiores, nós fomos –e seremos sempre- ensinantes. Valdi dixo que non o sabía. Logo é posible que algo inherente a ese estado de ánimo
creativo que chamamos inspiración lle soprase á orella que por aí ía ben. El usounos dúas veces. Os
superiores son unha ruptura na longa horizontalidade do libro aberto. Os inferiores ábrense como se
fosen os ollos do Madalena que pasa mirando os paseantes e segue o seu cansanzo cara o Ladra.
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O PASEO DOS SOÑOS NUNHA TARDE DE FEBREIRO
M. CASTRO SANTAMARIÑA

O paseo fluvial pola beira do vilalbés río Madalena (denominación local do Ladra), ten un nome ben
acaído. Teño que confesar que, nas tardiñas en que o percorro, suscita en min dúas sensacións contrapostas. Unha de relaxación e sosego pola marabillosa contorna de augas mansas, represadas até tres
veces polos caneiros dos muíños do Rañego, dos Pasos e da Madalena; e pola arboreda autóctona que
medra á súa beira, principalmente ameneiros, pero tamén salgueiros, bieiteiros, bidueiras, carballos,
loureiros, … Por outra banda, a andaina polo paseo suscita en min unha pulsión creativa a cada paso, a
cada árbore, a cada pulo de troita no río na procura de sustento, a cada chío de merlo ou paparroibo,…
véñenme ao pensamento palabras, expresións…, un aburbullar interior que me acompaña por todo o
percorrido do paseo, do Paseo dos Soños.
Comezo no muíño do Rañego, magnífica estampa do atardecer, cando os raios do poñer do sol se
empezan a deitar por tras do Coto, douran a fachada do muíño e sacan brillos na fonte lateral, en cortina de auga que se precipita pola pena ocre na procura do seo do río. O cruceiro, ao pé, impertérrito,
afeito ao envolvente rumor da auga e á beleza do momento.
Preside a entrada ao paseo o monumento dedicado a Paco Martín e o seu Ramón Lamote. Atinado
lugar para a lembranza dun profesor de chai. Primeiros metros nos que a banda musical das augas que
se precipitan interpreta a súa gratificante e monótona peza. Vai mudando a vista do muíño, e así podo
ver o lateral e a traseira, ademais das impresionantes raíces dos vellos ameneiros que se amosan,
non sei se espidas porque o río lles roubou o traxe húmico ou é que non se queren enterrar e privarse
da beleza da vista. Ao pouco aparece o primeiro hectómetro, co monumento aos Soños na Gaiola, de
Manuel María. Ao tempo que me vou achegando vou depositando no grellado enxeño os meus, deitándoos nunha cama de follas de ameneiro e acochándoos con manta de estrelas. Achégome ao segundo
hectómetro, logo da curva do río. Auga máis parada, leito máis escuro e profundo, a xeito de espello,
no que os reverentes ameneiros se invirten e procuran o ceo no fondo do río. Monumento a Agustín,
o noso Agustín Fernández Paz. Lote de pétreos libros deste prolífico vilalbés, escritos cos fíos da súa
vida, da súa crianza non lonxe deste lugar. Pasarela de madeira para lle deixar paso a un humilde
regueiro que, a xeito de aforado, paga escasa pero continua renda hídrica ao señor río. Hectómetro
tres. Monumento a Xabier P. Docampo. Aros de soños pendurados e ferruxe estética saída das mans
creadoras de Valdi, coma outras máis deste paseo. Albisco Vilalba por riba dos ameneiros. A Torre dos
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Andrade sobrevivindo entre ameazantes e afogadores xigantes inmobiliarios. Á miña esquerda, tenza
de prado brañó. Xuncos que me lembran os meus tempos de artesán de grileiras e de fogueteiro infantil desas herbas lanzais. Sebe de salgueiros encadeados con fíos metálicos de aguzadas espiñas.
Hectómetro catro. Darío Xoán Cabana é o homenaxeado. Un par de ameneiros, un de cada lado do río,
sentiron mutua atracción, cederon a ela e xuntáronse en amoroso encontro no centro da fluvial corrente,
botando unha ollada desde o alto ao leito de oucas. Chegando ao muíño dos Pasos, agarda a maxia.
Hectómetro cinco. Monumento valdiano a Xosé Manuel Carballo, tan pillabán e cautivador coma o crego
chairego. A carta da baralla será un catro ou será un cinco? A vara máxica está enteira? Está partida?
Nestas cavilacións achégome ao muíño dos Pasos. Decrépita edificación, noutros tempos vizosa. Vexo
labregos a carrexar os sacos de trigo e centeo pola ponte, o muíño a roular e o rodicio a ciscar a leda
e puxante auga que bate nel. Contos de muíño. E, case imperceptible, sutil, transparente, a xeito de
fotograma, outra obra de Valdi, o hectómetro seis, dedicado a Margarita Ledo. Continúo o paseo escoltado por albeiras bidueiras. Mesas agardando pola compaña dunha tarde de verán. Bidueiras lanzais
que arelan unha raiola. E alí, á sombra delas, unha parella representada no último, que non derradeiro,
monumento de Valdi, no hectómetro sete. Son Xesús Rábade e Helena Villar. Pontella sobre o río, construtor dunha pequena insua que resiste como pode o empuxe das invernías enchentes. Uns loureiros
ocúltanme por momentos a visión do río. Lembro as lorbagas que meu pai me traía sendo eu neno e
que tanto me gustaban. Dentes mouros. Cereixas da humildade, de remate de verán. Doces lembranzas. Orgullosos e asoballantes eucaliptos medran nunha tenza á miña dereita. Un mar de fieitos domina
o chán. Algunha xesta, algún salgueiro, silvas sen amoras e, pola beira do río, seguen os ameneiros,
os pais dos meus chifres, que eu facía na miña nenez, con aquela navalla que tanto pedín e que tantas
alegrías lúdicas me deu.
Segue o paseo, brincando dunha beira á outra do río. Xa se albisca o muíño da Madalena. Por aquí
aínda non chegou a obra de Valdi, pero chegará. E chegará á ponte dos Freires, remate do Paseo. Pero
hai outra beira para proseguir coa fermosa iniciativa da Irmandade Manuel María e Xermolos, e encher
de beleza, de cultura e de arte integrada no contorno, este vial de acaído nome, onde os sentidos senten e a imaxinación imaxina: o Paseo dos Soños.
M. Castro Santamariña
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AS NOVAS TECNOLOXÍAS E A BUSCA DE EMPREGO
UNIDOS PARA BUSCAR NOVAS INICIATIVAS
E CREAR EMPREGO
Na derradeira sesión teórica, Alfonso Blanco, marcou pautas para moverse no mundo laboral que
se lle ofrece hoxe á xente nova. E suliñou como as novas tecnoloxías tamén eran a mellor canle para
buscar emprego e deseñar o futuro de un. Hai redes máis especializadas nas relacións laborais nesta
economía global, para difundir o curriculum, a información e historia laboral de cada un. Do mesmo
xeito ca pedra das canteiras de Parga noutros tempos de poucas comunicacións eran coñecidas e
foron transportadas nun vapor a Cuba para erguer o Centro Galego da Habana, ou en carro de bois a
Betanzos para construir o monumento funerario de Pérez de Andrade, cando non tiñamos esta rede de
relacións, agora o voso traballo pode chegar cun “clic” a todas as empresas, institucións, particulares do
mundo, se o inserides nestes medios dixitais.
A CONCLUSIÓN do curso foi crear unha Plataforma entre colectivos e veciñas e veciños para loitar
contra o paro na mocidade e a prol de alternativas de creación de emprego. Artelláronse varios pasos:
1.- Converter a Casa das Palabras nunha Asemblea Permanente para debater a situación socioeconómica da comarca e buscar novos camiños de creación de emprego, mesmo sendo fieis ó destino
deste local coma viveiro da palabra actual que está a soñar e construir o noso pobo…
2.- Conseguir que sexa unha teima de toda a sociedade e sectores da poboación, que ningunha administración ou institución se sintan alleas a esta iniciativa.
3.- Pola súa experiencia e historia de
compromiso coa mocidade, e a sociedade en xeral, apostamos que sexa
Xermolos a que pivote o seu desenvolvemento… Xa fai anos que creou
obradoiros de canteiría, protección do
medio ambiente, traxes tradicionais,
albanilería…, e así, por exemplo mulleres e homes traballan hoxe na canteiría
gracias a estes cursos de orientación
ocupacional que tirou adiante esta asociación…
4.-Programáronse as próximas actividades:
a.- En colaboración coa Asociación de Mulleres Rurais de Insua,
presentar unha sesión didáctica sobre
a recuperación do liño, o seu cultivo,
producción e posibles usos industriais e
comerciais.
b.- Asesorados pola cooperativa Cannaliza SCG, facilitar información
sobre as plantacións de cáñamo na
comarca.
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LOITANDO CONTRA
A DESMEMORIA
DENDE A PERENNIDADE
DA ARTE
1.- LOITANDO CONTRA A DESMEMORIA
RECUPERANDO O NOSO PATRIMONIO
VALDI TESTEMUÑA DA NOSA
ARQUITECTURA POPULAR
Outra das achegas de Valdi
á construcción do país é materializar con fidelidade e beleza
o noso patrimonio, e neste caso
a arquitectura popular… Ten
erguido algún cruceiro e restaurado algún horreo, pero tamén
deseñou mulleres e homes
que manteñen vivos oficios e
mesteres, que mesmo están a
perderse, coma o carreteiro de
ribeira, na adega de Amedo, labrado na pedra de grá de Parga.
Unha homenaxe ó viñateiro e
empresario, Xosé Gay Moure, o
Pepiño do Gaio, que xestionou
canteiras e transportou moita
pedra das canteiras de Parga.
Sen dúbida son os gaiteiros
son algunha das pezas máis socorridas na súa arte, coma a de
Severiano, o gaiteiro das Terras
de Friol e Parga.
Pero tamén esceas da nosa cultura tradicional como A RAPA
DAS BESTAS de Sabucedo con toda a intensidade dos cabalos
na forza da baixada do monte ó curro para marcalos. A “Fiadora” que garda Xacarandaina de A Coruña. A “Queixeira” que
agasallou a Avelino Pousa no 97 cumpreanos, quizais lembrando o seu compromiso coa innovación do agro.As veces afonda
na nosa cultura introducindoa en espazos públicos ou establecementos coma este Trisquel que dá nome ó pub de Melide, e
que é un símbolo das nosas raíces celtas.
Xermolos

Xo s é Va l D í a z

a) RESTAURANDO hórreos coma este, pero tamén imaxes,
estudiando a fondo, con rigor, o propio de cada advocación. Non
podemos esquecer que os seus comezos coma creador manan dun
dos maiores especialistas en imaxinería relixiosa, Antón de Marcos,
profesor da Universidade de Malaga, que aparece aquí nunha talla
de Valdi.

b)
ENGRANDECENDO o mundo
con novas obras, coma as que conservamos na Casa das Artes de Pardiñas:
“O Xermolo da Gaita” ou “Pecio”, na
foto.
Tamén temos obra de Valdi, na Mostra de Arte e Relixiosidade Popular de
Bascuas, en concreto este Cristo dos
cravos, que ten coma base un canto
rodado de Cornejo (Burgos), un pobo
atravesado por un río que no verán
seca totalmente.

San Bernardo na Mostra de Relixiosidade Popular de Bascuas
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HOMENAXE AO CARRETEIRO DE RIBEIRA NA ADEGA DE AMEDO
XOSÉ LOIS GARCÍA

Quen era o carreteiro de ribeira, qué función tiña,
qué temporalidade, que prestixio? Normalmente o
viñateiro, ribeirao ou colleiteiro era carreteiro, porque o traballo das viñas así o esixía nun lugar de
socalcos, de terras accidentadas que rodean ao patriarca e xeneroso río Miño. Toda a Ribeira Sacra foi
traballada e actualmente é traballada pola forza do
home, onde os animais de labor e as máquinas non
teñen aceso nin espazo. Así que o carreteiro, especializado en subir e baixar diversas cargas e pesos,
paciente e esquerquenado, transitaba por escairos
e longas escaleiras que comunican coas adegas ou
cos enchedoiros.
Os nosos carreteiros ían baixando grosos e pesados
feixes de toxo para enterrar nas muras, baixar e espetar
estacas, subir pelellos de viño de varios canados, nos
meses moi concretos que o coidado das viñas merecían
atención. Mais o prestixio e a notabilidade do forte e
temperado carreteiro, era nas vendimas. Era aquí onde
exhibía as súas forzas e as súas habilidades de caporal,
trasfegando baixo os cestos os acios de vendimadoras e vendimadores que depositaban en cestas e unha
vez cheas baleiraban no cesto grande, que o carreteiro
colocaba no centro da mura e no beiral da mesma para
cargar desde o lado debaixo. O carreteiro aturuxaba, ou
lanzaba un berro seco que resoaba polo Miño: "Hei rabudos! e os da outra banda contestaban: "Hei papeiros!" O
noso carreteiro ribeirao era un persoeiro de prestixio, curtido nos labores do seu medio. Tostado polo sol, camisa
suada, corpulento e amigo de trazar piropos ás vendimadoras.
O noso carreteiro ribeirao era respectado, polas
cargas de uvas que aturaba todo un longo día de carreta, ou varios. Pero tamén tiña privilexios,
mentres os vendimadores almorzaban con
pan centeo e uvas, o carreteiro o facía con
pan e touciño cru ou asado, queixo e con
unha boa cunca de viño. Cando os vendimadores ocupaban as muras, o carreteiro
collía un saco e o ía enchendo de follas de
videira, unha vez ben acugulado o ataba
polos rentes mais próximo do seu fondo
e unha vez atado facíalle o carapucho e
o colocaba no lombo para cargar o cesto,
a este formato chamámoslle molido, que
se coloca antes do cesto. A funcionalidade
do mesmo é que o cesto non estrague as
costas do carreteiro.
Xermolos
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Mais había carreteiros que aínda tiñan espazo para
facer o cigarro de cuarteirón, e co cesto no lombo, aguantalo cunha mao e coa outra o cigarro. Longas historias de
carreteiros fornecen a nosa longa e sacra ribeira. Historias
vivas dos homes que transitaban subindo muras e escaleiras, encarándose cara a moxega da cuba. Festa grande
é a da bendima que aínda ten ese celme de festa antiga
de recolección, onde o aturuxo era como unha oración de
gratitude.
Hoxe aquí, nesta explanada diante de Adegas Amedo,
ante o rostro compracido de Xosé Gay Moure, o noso Pepiño do Gaio, que ven dunha saga de viñateiros de S. Fiz,
eriximos e inauguramos a este pétreo carreteiro en homenaxe de tódolos sufridos carreteiros desta ribeira. Aquí, nas
viñas de San Mateu, por onde transitaron centos de carreteiros que tiñan aquí o punto de concentrarse e encher os
carros de pelellos de viño. Aquí está o ático carreteiro que
nos ven da mao dun labrador de pedra, da pedra alba de
Parga, coa que se constrúen as torres da Sagrada Familia
de Barcelona, este labrador -como gusta de denominarse- é Valdi, eu engadiría: modelador e artesán da pedra e
domador da madeira. Aquí está a idea mais pura de Valdi, de concibir unha reprodución tan exacta de
como era un carreteiro. Aquí o temos con rostro estático e coas súas pernas en movemento. Baixo o
molido, cesto ateigado de uvas e co seu charuto na mao, unha alegoría aos charutos que soportan os
pulmóns do Gaio.
Nesta obra de Váldi, podemos captar o seu enorme carácter de creador de arte. De ser capaz de
configurar unha obra estelar, que alén da naturalidade que nos ofrenda, lévanos a recuar a cincuenta
anos atrás e restituír aos sufridos carreteiros. Estamos ante unha obra humanista que loa o traballo dos
nosos colleiteiros -como dicimos os chantadeses-. É curioso que nun país como o
noso, tan desmemoriado, sexa Valdi este
home forte e longo, sementador de pedras que nos falan e que proclaman aos
simples, os que non son lembrados polos
que engolen viño, coidando que nace na
cuba. Non lembran nin sequera queren
saber dos longos e sufridos procesos de
produción dos nosos viños. Valdi patenta
todo ese proceso de labor e o personaliza neste carreteiro, configurando unha
estética, un porte do ir e vir dos que
transitaron e transitan esta ribeira. Neste
carreteiro hai unha estética na que sobresae ese panteísmo que manifesta tantas
enxebrezas. Tamén unha ética humanista
e xenerosa que nos ven dun home do
pobo, Valdi, e que ven a recrear a outro
home do pobo como é o carreteiro do
Gaio.
Terrío-San Fiz de Asma, 26 de Setembro de 2013, Palabras de Xosé Lois
García, na inauguración do monumento
ao carreteiro
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2.- FORNECENDO Á TRIBO DOS SIMBOLOS
QUE ESPALLAN A SÚA IDENTIDADE
A)

A BANDEIRA QUE SE ENARBOLOU EN PARDIÑAS

Nesta liña de identificar as teimas da tribo con símbolos que representen a loita de cada iniciativa,
Valdi espalla cheo de orgullo esta bandeira que se soñou no Festival de Pardiñas e agora ergue en todos os acontecementos nos que participa. Foi Heitor Picallo o autor da capa desta revista, o que a ideou
e deseñou.

A BANDEIRA
REPUBLICANA
GALEGA
Héitor Picallo
Ben sei que dende hai tempo un grupo
de amigos/as, cinguidos aos Xermolos da
Terra Cha, andaban coa teima de crear
un símbolo vexilolóxico que identificase a
nación galega co concepto político da República e coa tradición galeguista e nacionalista deste noso país.
Aquel que estea un pouquechiño formado na evolución dos símbolos deste territorio (país e nación, matria e terra) chamado
Galiza, debe coñecer da existencia
do pano que coa custodia e as
cruces foron elementos habituais
da nosa nación durante os séculos
da Idade Moderna. As súas reproducións podémolas atopar, entre
outros lugares, nas Exequias Fúnebres por Carlos V (Jean e Lucas
Doetecum 1559), na Enciclopedia
de Diderot (1751-1766), e na bandeira propia do Terzo de Galegos
(Arxentina, ca 1806).
Dende xa antes das Irmandades
da Fala, concretamente no solpor
do S. XIX, a franxa azul no pano
branco se fai ver con preponderancia e autoridade. Logo comezarían
a se lle engadir símbolos relixiosos
(a cruz de Santiago) ou políticos
(a estrela vermella e o fouciño,
entre outros). Co nacionalismo
de preguerra a estrela comeza
a aparecer canda a franxa azul,
porén sería Ramón Esturao (Comandante do Batallón Galego do V
Rexemento Republicano) o que a
coloque a estrela na nosa bandeira
Xermolos
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para convertela en símbolo de
combate. Da órbita do citado
Esturao tamén era o nacionalista, marxista e soberanista
Xohán Xesús González (Sebil,
Cuntis 1895 – Paredón de
Boisaca, Compostela 1936).
Este había fusionar a franxa
galega ao lenzo comunista,
dando así sobre pano vermello
unha franxa azul perfilada de
branco.
A bandeira clásica nacionalista (branca con franxa azul
e estrela vermella) comeza a
popularizala durante o franAlba de Gloria 2013, no Pico Sacro
quismo, e na clandestinidade,
a propia UPG (Unión do Povo Galego), e pouco a pouco se ha vincular a todos os nacionalismos galegos de esquerdas e a sindicatos como a CIG, pasando a ser coñecida, tamén, como “A Estreleira”.
En 2012 será cando se comece a forxar en serio a Bandeira Republicana Galega. As ideas recompiladas por David Otero, Baldomero Iglesias, Xosé Rivas Cruz, Afonso Blanco Torrado, Xosé Val Díaz,
Xoán Xosé Fernández Abella, Raúl Galego, Xosé Lois García e este que escribe foron postas sobre a
mesa para seren bosquexadas. Mais xunto con nós estaban tamén conversas xa ditas polo irmán, compañeiro e amigo Avelino Pousa Antelo.
De todas as ideas xorde un feixe de bosquexos (algo así como 30 deseños) os cales serían definitivamente elaborados por Martiño Picallo Fontes, Xavier Ares Núñez e por min. De todas as opcións
resulta escolleita a que aquí se pode ver e que leva a seguinte descrición: “En pano branco unha serea
que terma dun escudo azul, cunha fouce dourada e unha estrela vermella. Rodéase todo dun arco,
tamén de azul”, como alusión ás bandeiras autonómica e nacional galegas. O fouciño e a estrela simbolizan, obviamente, o histórico Partido Galeguista que, xunto coa serea, non deixan de evidenciar aquel
escudo deseñado por Castelao en 1937 co lema “Denantes mortos que escravos”. Á serea e a esoutros
elementos démoslle unha nova fisionomía, un tanto menos barroca e si máis limpa en trazos. No que se
refire ao contorno do escudo hai que sinalar que é o mesmo có do Anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galiza de 1931.
O arco azul, amais da declarada alusión á bandeira autonómica e á nacional, fai referencia outrosí á
nosa atlanticidade, ao mar, ao río Miño incluso se se quer; e por mor da súa forma, á ancestralidade do
noso pobo. A silueta en
arco a xeito de “U” (unión)
amosa reminiscencias
coas espirais e os círculos
concéntricos dos nosos
petróglifos galaico-atlánticos, amosa parentescos
simbólicos cos torques
prehistóricos, cos castros da cultura do Ferro,
coa ourivería tradicional
galega e co xeito co que
as irmás e os irmáns nos
damos unha aperta Republicana (dende a Igualdade, a Fraternidade e a
Liberdade dos pobos e
das persoas)
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A NAVALLA DE MANUEL MARIA
Manuel María está presente na obra de Valdi dende aquel día que o coñeceu no Festival de Pardiñas,
endexamais racharon aquela camiñada en común,
que abrollou en esculturas e debuxos Así, na peza,
“Manuel María. Poeta Chairego”, hai coma un arado,
unha
canle, que se converte
en libro, en proclamas a prol do pobo, en vida…
E neste diálogo e andadura fundantes entre o
autor e a súa producción, acerta o escultor con esta
imaxe do arado, que sempre significa inspiración
para o poeta e para todo creador, o que vai abrindo o
camiño na terra, e no eido literario, para que a sementeira xermole en boas recolleitas.
O 8 de setembro do 2012, na xornada da MEMORIA DA CHAIRA ENTEIRA, Valdi foi agasallado coa
“Navalla do
Manuel”, un
rito que se
celebra todos
os anos no
seu cabodano.
Entregoulla o
portador do
ano anterior,
David Otero, e
el mesmo fixo
o mesmo no
2013 con Paco
Martín, na foto.
Nese día
faise memoria
de Manuel María, dun xeito
comunal, compartindo pan,
viño, queixo…, pero sobre todo, a palabra do poeta,
a través do seu recitado, a música, a súa vivencia…
Percorremos o universo do Poeta da Terra Chá: o
Río Ladra, As Penas de Rodas, o Campo de Santa
Sabela, o Río Miño… Antes cubrimos a tumba de
rosas, debullando e cantando os seus versos.
Poemas na voz das e dos participantes, e os
versos musicados na voz de Miro Casabella, Mini e
Mero de A Quenlla, Antón Valcarce, Tino Baz…
Na entrega a Valdi, encargouse de proclamar a
mensaxe do día, Xoán Xosé Fernández Abella con
este soneto:

Xermolos

Escultura de Manuel María
na Casa das Palabras
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A NAVALLA DE MANUEL MARÍA
Para o xeneroso escultor Valdi
na entrega da navalla de Manuel María
Esta navalla namorada é a de Manuel María,
é unha navalla galega de estrelecido gume
amada polos labregos de tan antiga costume,
é navalla de bo ferro e de sacra ferrería.
Con esta magna, tenra, e excelente navalla,
garrida escultura tecerán as maos do Valdi,
na poesía de Manuel e na música de Vivaldi,
esta navalliña navalla a de facer boa talla.
Vede que bo corte ten esta navalla redentora,
navalla diamantina de luz súa lámina enfatiza
cando ela está aberta persigue a quen explora.
Esta navalla a de impor a nosa nobre xustiza,
custodiada polo Valdi vai ser esclarecedora,
honrará a Manuel María e defenderá a Galiza.
Xoán Xosé Fernández Abella

Fernández Abella fai a loanza de Valdi
pola navalla de Manuel María
que lle entrega David Otero (abaixo)

Outeiro de Rei, 8 de setembro de 2012
no octavo aniversario do pasamento de Manuel María.
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MEMORIA DA CHAIRA ENTEIRA
Manuel Pérez Lorenzo
Hoxe, como cada ano, Outeiro de
Rei é escenario da homenaxe ao poeta
Manuel María que lle tributan os seus
amigos, os seus lectores, os seus compañeiros na defensa da lingua e da identidade de Galicia...
Neste marco terá lugar, un ano máis,
o rito da navalla, desta vez arredor de
Valdi, o noso compañeiro na directiva
da A. C. Irmáns Suárez Picallo. Ninguén
máis acaído para recibir un instrumento
que os xenerosos empregan para repartir o pan: Valdi, escultor, artesán e artista,
creador de mundos, liberador de soños,
está afeito a empregar as mans en estreita e recíproca conexión co cerebro.
E faino para concibir espazos emotivos,
para dotar de significado simbólico a
calquera material que entra no seu taller
de Mondego. Valdi é o escultor que fai
posible que hoxe varios centos de familias galegas que sufriron a represión
franquista vexan os nomes dos seus,
dos que foron asasinados por pensar e
por actuar en clave de ben común, lucir
con orgullo na praza pública, gravados na pedra ou no metal, logo de tantas décadas de silencio imposto. Sada é un deses lugares nos que Valdi decidiu verter o seu traballo desinteresado
chantando unha pedra que lembra un pasado de terror e, ao mesmo tempo, remítenos a outro
pasado de dinamismo social e político, de pluralidade ideolóxica, de conciencia cidadá sobre a
forza da unión e o poder da vontade das maiorías oprimidas, de instrumentalización da cultura
como ferramenta de combate do sometemento. Dous pasados dos que aprender. Porque as
obras de Xosé Val Díaz están impregnadas dunha innegable vocación pedagóxica.
Hai un algo ancestral en cada pedra que Valdi toca. Porque detrás de cada proxecto seu
subxaz un afán torrencial por reivindicar e por dignificar o que Galicia ten de específico: unha
cultura, unha xeografía, unha lingua, unha comunidade de xentes que non se resigna a se
deixar vencer.
Ramón Suárez Picallo, nalgunha das súas crónicas escritas en Chile, no desterro, pedíalles
aos escultores que soubesen "honrar, por igual, a ética e a estética, como valores eternos no
tempo e no espazo". Ética, que é compromiso,
que é expresión de lucidez, que é bondade e é
vontade. Estética, no desexo e na capacidade
de construír beleza. Ética e estética que conflúen como valores eternos na obra de Valdi
e lle dan a dimensión social, civil, que poucas
manifestacións escultóricas acadan. O seu ser
como parte mesma da especificidade de Galicia.
M. P. L. Historiador
Xermolos
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O 8 DE SETEMBRO CHÁMASE MANUEL MARÍA

Iago Santalla

Dende o ano 2004, que nos falta, o 8 de setembro chámase Manuel María. E isto é así porque o poeta deixou un
fondo baleiro entre todos os que compartiron con el a vida;
e tamén entre aqueles que día a día seguimos a súa estela
de bondade, ética e amor á patria.
Sempre estiven preto dos círculos do Manuel. Aínda que
non cheguei a tratalo persoalmente, si cheguei a coñecelo
en Lugo na presentación dun libro de Paco Martín. Aquel
día firmoume dous poemas dedicados a Castelao que
Xesús Alonso Montero publicara na súa Coroa poética para
Castelao, deume unha aperta e falamos brevemente. Pouco
despois merquei a súa obra completa que co tempo, converteuse para min nun libro de cabeceira que releo case a
diario.
O seu pasamento sorprendeume na Coruña. Anos despois, a través de Mero, tiven noticia
de que cada 8 de setembro se lle facía unha homenaxe polos lugares da Terra Cha que cantou
coma ninguén. Dende entón, procuro reservar a data. Unha data que para min é máxica, e da
que acostumo a recoller moitos folgos para a vida. Isto é así porque ano tras ano comparto este
día con compañeiros e amigos que constitúen para min auténticas referencias morais.
Débese dicir que se trata dunha actividade de custo cero; que se fai exclusivamente grazas
á dedicación de Alfonso de Xermolos e á vontade dos participantes, que reciben como recompensa o bálsamo de pureza que os versos do poeta poñen no corazón.
Mais, como case todo na vida, o cabodano do Manuel é un ritual, e cada lugar ten a súa función nesta viaxe ao mundo creado polo poeta. Deste xeito, xuntarémonos para xantar en irmandade no restaurante Río Ladra dende onde partiremos cara os lugares do Manuel. En Pena de
Rodas todas as voces se erguerán por el, e as palabras mesturaranse co chiar dos paxaros.
Despois, ante a súa tumba escoitaremos a ofrenda de Xoán Xosé Fernández Abella, que pousará unha rosa en nome da Irmandade. Posteriormente virán máis voces, máis rosas e soarán
poemas do Manuel con música da Quenlla, Tino Baz, Antón Valcarce ou Miro Casabella.
En Santa Sabel, faremos de novo o rito da navalla compartida, baseado na coñecida idea
do poeta de que este é un instrumento
para compartir, e non para dividir. Nesta edición, o poeta David Otero entregaralle á navalla do Manuel ao tamén
poeta, das pedras, Xosé Val Díaz
“Valdi”; home de gran humanidade, de
voz rexa e ideas firmes que a ten ben
merecida.
Neste recorrido sentiremos no
corazón dúas ausencias fondas: a de
Bernardo e a de Avelino, que se nos
foron a compartir co Manuel a patria
do alén. Polo demais, xa se sabe: o 8
de setembro chámase Manuel María.
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A NAVALLA DO MANUEL

David Otero

Cada oito de setembro, xa entre
o verán case que ido e enchegando
pola soleira o outono nacente, así
todas e todos quen alí concorran,
celebraremos un maís a toda fidelidade o cabodano de Manuel María, voz da chaira, poeta nacional,
lugués de Outeiro de Rei e nomeador primoroso do regato do Cepelo,
andar de augas a camiñar paseniño
tan enchentas de afectos a ferrados. Cepelo fillo do Ladra e neto
do Miño.Agarimoso nome e augueiro xusto tan compartido polos amigos e polas amigas de
Manuel María, que así entre ben delas e deles o saben e poden confirmar, Saleta, Paco Martín,
Marica Campo, Pilar García Negro, Isidro Novo, Mini e Mero, Xosé Lois García, Alfonso Blanco
Torrado e Camilo Torres, a moza Alba e o mozo David de Vilalba tamén estes dous, por dicir algúns dos que ano a ano presencian no día e emporiso sen deixar de dicir tamén aos membros
da Irmandade Manuel María da Terra Cha e asemade os da Fundación Manuel María, así como
os do Instituto de Estudos Chairegos de Vilalba.
Día oito de setembro que comeza sobre das dúas da tarde para irmos xantar ao Mesón “
da Radio”, que está ao pé da Ponte do Río Ladra indo de Rábade a Pena de Rodas, por certo
este último , as Penas de Rodas, un lugar ben estimado por Manuel e ao que lle deu atención
importante na súa poesía, que alí está á vista como bicando a pedra xigante de gran das Penas. De seguido collemos andar ás propias Penas de Rodas e alí todas e todos quen queiran,
da man da palabra nosa, a galega, ben en poesía, ben en prosa, na liberdade de convivir no
importante, interviremos para dar celebración de fondo acariño ao noso poeta e así establecer
certeza na lealdade á súa memoria viva e popular.Logo xa imos ao cemiterio de Outeiro de Rei
e alí á palabra coral e á música de “ O Carro”, guiados moi en especial por Mini e Mero, coa
estimable axuda deTino Vaz e Miro Casabella, comezamos o acto de fondos recordos e sentimentos de sermos auténticos na fidelidade a Manuel. Serán os recitados de moitas e de moitos
quen resoen a cualidades inmedibles de aprezo e así acompañarase dunha ofrenda floral que
cada quen disporá na lousa de Manuel
onde emerxen tantos soños na gaiola
que responsablemente, tamén a seu
mandado, debemos liberar por rúas de
ventos certamente ceibes. Como todos
os anos será Saleta quen dea comezo
a este achergarmos sentido ao pé de
Manuel en Outeiro e así facelo todas
e todos nós para saber e construcción
de Galiza e asemade desta maneira
aportar máis obra como se debe no
concorrer dos pobos que definirán , e
definen, auténtica humanidade e verdadeira universalidade desde sermos nós.
Acabaremos estes momentos na campa de Outeiro co cantar do noso himno.
Tino Baz na carballeira da Santa Isabel
Xermolos
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"Dia de nos ver e compartir o sentir fondo, irrenunciable, da nosa fidelidade a
Manuel María".
E xa contra o solpor aínda
noviño, sol fóra como diría un
irmán portugués, xa imos á
Carballeira de Santa Isabel,
espazo de moitísima consideración para Manuel María
ao que tamén lle adicou con
verdadeiro sentido de pertenza ben delas das súas
creación poéticas presentes
nas súas diferentes publicacións. Este espazo de tanta
importancia para Manuel
estivo sempre nel así o levou interiorizado con el ata sempre. Pois ben, na Carballeira da Santa
Isabel, ou Sabela, como lle gusta dicir a chamo a Alfonso Blanco Torrado, alí nas sombras ao
compás do ando das augas do río, diante da mesa de pedra con pan de Boimorto, queixo das
Quintas de Codeseda, de Monterroso e de Antas, con viño de Sober e os figos da Horta da
Casa de Ozal de Sarandón, levarase a cabo a ceremonia comunal da entrega da “NAVALLA
DO MANUEL” ( que ben de todos é sabido que o noso poeta usaba a navalla, as navallas, de
sempre para compartir e repartir pan e queixo para acompañar ao vaso de viño).
Deste rango da “ NAVALLA DO MANUEL” foron merecentes e recoñecidos, Alfonso Blanco
Torrado, Xulio Xiz, Avelino Pousa Antelo, Darío Xoán Cabana, Camilo Torres, Mini e Mero,(tamén quen isto escribe) e este ano recíbea o traballador responsable, penso que digo ben, da
recuperación da nosa memoria histórica, o escultor Valdi, lugués de Castro Verde, residente en
Sada, un dos gardadores activos da memoria de Suárez Picallo e asistente sempre, presente a
todo ser, en todo o tocante á nosa memoria histórica, viva e colectiva, así como en todo aquilo
( que non sabemos como dispón de horas tantas) onde Galiza se constrúa e se determine. De
seguido e logo de recibir Valdi a navalla, procederá a cortar o pan e o queixo e así xunto cun
vaso de viño, levará o primeiro bocado comunal desta celebración popular e aberta a Saleta
para logo ir repartindo iso mesmo, pan queixo, viño e figos, entre todas e todos, asemade participamos do facer coidadoso a toda voz dos nosos cantores nacionais.
Un día este de estar a amplo significado de vivir intensamente a patria, o oito de setembro.
Un día, o da NAVALLA DE MANUEL, de nos ver e compartir o sentir fondo, irrenunciable, da
nosa fidelidade a Manuel María. De que
ben sería contar con tantas e tantos ,
cada ano máis, nesta data nacional aló
no soñar xigante da Chaira enteira a
todo futuro e polo mesmo xuntos poder
disfrutalo certo a non moito tempo de
alcance.
***( Recordaremos tamén ao noso
Avelino Pousa, Lucho do Peto, que en
vida nunca faltou a esta concorrencia
e así agora estará a toda intensidade e
afectos connosco e con Manuel María)
Sermos Galiza 4-IX-2012
Miro Casabella cantando a Manuel María
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A NAVALLA DE MANUEL MARÍA
NAS MAOS DE VALDI
Xosé Lois García

Quen mellor que Xosé Val Díaz (Valdi) poida
gardar e utilizar ese oráculo, que corta amarras
e defende persoas e nación, como é a navalla
de Manuel María. Unha navalla de portentos e
agarimos: labrega, mariñeira e proletaria; defensiva e ofensiva. Que modela unha vara e decora
un caxato. A navalla sempre é ben levala como
íntimo agarimo e se é a de Manuel María –como
neste caso acontece- será sempre unha navalla
lírica, co verso no gume, para adobiar tódalas
benquerenzas dun soño de esperanza, de dignidade e liberdade.
Qué sería dos nosos aldeáns sen unha navalla de bo temple, laborada na forxa por un
ferreiro da estirpe de Vulcano? Pode que sexa
a navalla a titular e a decana das nosas antigas
Xosé Lois García nunha escultura de Valdi (enriba) e
ferrerías, onde se proxectaban e facían desa
Valdi entrega a Avelino Pousa Antelo a placa do momaneira tan simple e tan íntima, pensando na
numento a Anxel Casal, alcalde de Santiago asasinapoderosa utilidade e, tamén, ser elocuente artedo no golpe de estado do 36, nunha celebración de
sanía. Esa folla laminada, portentosa e respecta- Manuel María a carón do Miño (abaixo)
da, ben mangada co pau do quercus robur centenario, ou de buxo iluminado e transcendente,
con esas filigranas esculturais, para ser tesouro
do peto, ser defensa do corpo e de estrelecida
alma galega.
Ferramentas esculturais non lle faltan a Valdi,
mais entre eses tantos apeiros faltáballe a navalla de Manuel María. Unha navalla moi especial
que abre fendas e moldea arte na madeira, que
defende a palabra galega e conspira contra os
arroutos dos nefandos que nos negan autenticidade. A navalla sempre mostra as nosas sinais
identitarias. É o noso ADN de aceiro, ferro e
verso de autoxestión e determinación. Nunca
entendín a un galego sen unha navalla no peto
para defender honor e peito de país.
Manuel tiña e continúa tendo unha colección dunhas duascentas navallas, cada unha delas
tiña a súa historia, ou a que o poeta lle atribuíu. El levaba unha moi especial, a da súa avó,
docemente gardada como un tótem sacralizado e purificador. Por iso que a navalla de Manuel
María nas maos de Valdi vai definir certezas na madeira e articular esencias figurativas da nosa
identidade e da nosa memoria.
Na carballeira de Santa Isabel, nos rentes do Miño manso de Outeiro de Rei, entre a memoria e a presenza íntima, silenciosa e inmorredoira de Manuel María, cos figos de Esperanza, o
viño do Cachón de Sober de Luís F. Guitián, o queixo de San Simón, as palabras xurdidas do
noso cancioneiro e do noso pentagrama adobiarán a exaltación da navalla. A navalla que se
entrega na druídica devesa será custodia de Valdi e que el gardará no seu peto de pana ou
mesmo no da alma.
Xermolos
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Valdi merece ter esa elocuente navalla tan especial
para cortar as amarras dos que secuestran a nosa memoria. A memoria dos que precisan estar honrados como
precursores e defensores que o noso escultor propaga e
protexe na monumentalidade que exhibe en varios referentes das nosas xeografías. Valdi, forxador de ideas que
resplandecen na pedra e na madeira, recibirá a navalla de
Manuel María como símbolo de ser, estar e defender Galiza. Neste 8 de setembro, data do pasamento do poeta
de Outeiro de Rei, a nosa homenaxe farase sensíbel na
lembranza de quen aínda transita, despois de oito anos
de ausencia, como referencia emerxente de tanto porvir
que precisamos. Simplemente, temos seus azos e seu
exemplo.
Publicado en “Galicia Dixital”, 7 de setembro de 2012.

Valdi entrega a Navalla de Manuel María
a Paco Martín (1913) mentres comparten
pan, viño e queixo, celebrando a poesía
de Manuel María nas voces de Antón
Valcarce e o grupo A Quenlla.
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VALDI COMPROMETE A XERMOLOS
CO NOSO POBO
A TRAVÉS DO CAXATO DE AVELINO
Valdi foi convertendose no transmisor dos sinais e
símbolos da tribo, no seu mensaxeiro e poeta a través da
pedra e a madeira, mostras permanentes da resistencia
contra o desleixo que quere cuartear o espírito do pobo.
As palabras que seguen do propio Valdi, publicadas no
Guieiro anterior a este, dedicado a Avelino Pousa Antelo,
no seu cabodano, axudan a comprender o significado
deste caxato. Mesmo a portada dese guieiro, obra de
Heitor Picallo inspirou ó artista Valdi para a súa realización.

AVELINO, SEMPRE EN NÓS
Valdi
Alfonso Blanco Torrado pídeme que comente, o qué me
empurrou a realizar este debuxo de Don Avelino Pousa
Antelo. Posto neste compromiso, atópome que non teño
conciencia exacta do primeiro que motivou o debuxo, sequera sei que me motivou a min a tomar esa iniciativa de
debuxalo. Quizais sexa a ansia de gardar del memoria fiel.
Penso que foi a necesidade que moitas veces teño da súa
presenza. E penso que calquera día que precise da súa
compaña, do seu alento, poderei velo e mesmo razoar con
el, para disfrute da nosa conversa, imaxinando no debuxo
a súa imaxe, sen decatarme de distancia algunha. Por iso,
pillei un folio máis un rotulador e, entre parrafada vai e vén,
co modelo del no meu pensamento máis no corazón, souben copiar o seu perfil, para min e para os dous. Esta foi a
miña ansia e este foi o nacemento deste debuxo.

Como xa dixen, preciso de Don
Avelino Pousa Antelo, un bo e xeneroso,
home rexo e irto, sen dobreces. Mais
quen tamén precisa do espírito de Avelino, agora máis ca nunca, é a TRIBO
GALEGA.
O Pobo Galego precisa desa Voz poderosa que aos liquidadores de Galicia
lles chamaba e chama desleigados, monifates, arrecastados e mesmo mamarrachos. Facéndose respectar, caxato en
man, se a provocación o precisa. Avelino, sempre en nós.
Valdi.

Valdi entrega ás fillas de Avelino a bandeira
da República Galega, no seu primeiro cabodano.
Xermolos
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E toda esta mensaxe plasmouna neste Caxato que entregou ó coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, no 1º Cabodano de Avelino, en Teo. Para
Alfonso, Xermolos e a Irmandade Manuel María é un compromiso e unha
responsabilidade. Con este agasallo fomos obrigados para sempre a manternos fieis ó pobo tal como fixo o noso patriarca e vén de explicar no relato
anterior Valdi.
Valdi urxe a Xermolos a loitar polos valores do Mestre e Patriota. No corazón do caxato, rexo coma o buxo que o rodea cravou o escudo de Castelao:
“Denantes mortos que escravos”.
Esa mensaxe que vimos de escoitar, é a que aprendemos coa entrega do
Caxato, e que nos obriga dende agora.
Xermolos e Avelino manteñen unha longa amizade. Xa nos 80 tiveron un
encontro para falar da súa experiencia coma mestre, e froito del, foi un traballo nunha revista dedicada a un mestre exemplar de Guitiriz, Antón Santamarina. Despois participou en moitas actividades de Xermolos, conferencias
como a que impartiu sobre os tempos da República, táboas redondas como
a homenaxe ás Mocidades Galeguistas na Casa das Palabras, intervencións
no Muíño do Rañego, o pregón de Pardiñas, artigos, etc.
Avelino era o Patriarca de Pardiñas que entusiasmaba a todas e todos,
grandes e máis pequenos…
Valdi co seu caxato someteunos a un crisol, prendeu en nós un lume purificador de todo desleixo e alleamento, e está a desentrañar na asociación
novas teimas e ronseis a prol do pobo.

O CAXATO DE AVELINO
Valdi
As persoas precisamos de apoios,
precisamos de soportes que nos sosteñan para andar ergueitos pola vida. Todos nós somos moi vivos mentres medramos e somos capaces de amosar o noso
orgullo, pero cos anos dámonos conta da
necesidade de sabernos acompañados e
afortecidos para camiñar, mirando o mundo, coa ollada limpa e o corazón atento
aos alomiños que poidamos levar.
Tamén somos moi vexetais, precisamos da terra que nos dá orixe, alimento

nas raíces, somos nenos que arrolaron en berce de madeira e somos
vellos que nos agarramos a un pau,
para sosternos. Cando pasaron as
imaxes da vida, cando a vida nos levou por mil recantos, cando o camiño
de volta é moito máis estreito.
Valdi entrega o caxato a Alfonso Blanco,
coordinador de Xermolos, no salón de
plenos no Concello de Teo no primeiro
cabodano de Avelino Pousa.
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… sabémonos máis frouxos e necesitados dese “CAXATO” ou
dunha perna a maiores para nos dar seguridade, firmeza. Eu sempre
lembrarei a Avelino co seu caxato, coa súa estabilidade a cuberto, coa
ansia dunha Galiza mellor e máis nosa. Eu precisaba do seu discurso
e do dos amigos, estou a referirme aos da tribo (aos da Irmandade
de Pardiñas, … de tantas loitas) como el precisou tamén do discurso
de Castelao para abrir os
ollos a unha esperanza máis
azul e máis branca. Ese é o
porqué deste caxato, elaborado a man desde unha idea
de Héitor, que nun debuxo
amosou a idea, e esa idea
eu puxen en forma e relevo,
fíxena realidade neste caxato que hoxe entregamos.
Un caxato labrado a man,
policromado e fundamentado
nas cores da nosa bandeira
e o escudo que nos definen,
co buxo, como material de
base das nosas amizades
e apertas, …e con toda a ilusión de agasallar a xentes que o
merezan, para aliviarlles así a dor de amar a Galiza diante de
tanto arrenegado, de tanto traidor, de tanto usurpador. Porque
seguimos coma sempre, sofren os que aman a Galiza! E ben
sei que todos precisamos do caxato para descanso das nosas
fatigas, pero tamén para coidarnos e defendernos dos eidos
das ofensas que queiran impoñernos. Seremos insumisos a
toda a súa ruindade! Que o saiban ben, aquí estamos en pé de
memoria e defendendo o noso, …que está coa Dignidade:
ERGAMOS O CAXATO!, está coa honra de ser quen somos, …ERGAMOS O CAXATO! … e está no
compromiso dunha Galiza Ceibe! ERGAMOS O CAXATO!.
Valdi, 2013

Alfonso entrega o Caxato de Avelino, na segunda edición, ao Alcalde de Teo, Martiño Noriega
Xermolos
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Debuxo de Juan Carlos,
do equipo da Memoria Histórica
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3.- REIVINDICANDO OS NOMES
E A MENSAXE DAS VITIMAS DA DITADURA
Os camiños de Valdi están marcados
por chantos que fan memoria das vítimas
da ditadura. Cando o medo e a ignominia
aínda están a oprimir ó pobo, facendo
esquecer o sangue de tantas mulleres e
homes exemplares, porque como dicía
Castelao na súa Galicia Mártir, “non enterran cadáveres, enterran semente”...
Están soterrados moitos deles en foxas
anónimas… Valdi loita contra este silencio arrepiante, gravando os seus nomes
en pedra, porque coma dicía un dos seus
guieiros, o poeta Manuel María que el
coñeceu no Festival de Pardiñas, os penedos son o símbolo da inmortalidade.
Cómpre suliñar unha dedicación especial da obra de Valdi, coma sinal da recuperación da memoria histórica. É outro dos
Monumento á memoria de Camilo Díaz, pai de
trazos que identifica a súa andaina artísIsaac Díaz Pardo, e Sixto Aguirre.
tica. Un estilo estético ao servizo dunha
ética ou compromiso. Aquí radica a categoría e calidade da súa obra: a lealdade ao xeito que ten de
recoñecer a dignidade da persoa. Acontece coma coa lírica, que só é auténtica, cando nace da transparencia e sinceridade do poeta, sen manipulacións, sen edulcorantes nin manicuras ou barnices.

A.-

PEDRAS FERIDAS POLA VIOLENCIA
Alfonso Blanco Torrado

A paisaxe foi humanizándose con estas testemuñas
garridas e valentes do escultor Valdi, coma berros na
escuridade, que vai lanzando por todo o país.
Valdi aproveita as feridas das pedras e rochas, para
transmitir as torturas e a morte de persoas ás que lles
arrincaron a vida, polas súas ideas, vitimas do fascismo. O creador sente esta violencia, nas pedras feridas
para separalas da súa orixe, nas que visualiza as fendas das e dos mártires que despoxaron con violencia e
torturas ata a morte da súa familia e do seu pobo.
Unhas rochas feridas, pero irtas, de pé, firmes, como
as e os que dan a vida pola liberdade.
Escolleu pedras, agora chantadas, no medio do
pobo, para lembrar a persoas que morreron paseadas
e asasinadas polo fascismo. A memoria destas mulleres
e homes xenerosos fica sempre, coma eses penedos,
que son sinais de perennidade e inmortalidade.
Valdi quere recoñecer con estas obras, o sacrificio
desta xente. É unha débeda de todo o pobo, con est@s
loitadores pola liberdade. Eles foron semente, para
que agora teñamos máis cotas de liberdade e xustiza.
O artista é consciente, que a eles chégalles tarde esta
lembranza, pero polo menos as súas familias poden
vivir este agradecemento.
Xermolos
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Monumentos á
memoria: a Manuel
Díaz Pan, Manuel
Rodríguez “O Asturiano“ e Manuel Ponte.
Enriba Valdi coa filla
e coa neta de Ponte. Á esquerda,
monumento a Curuxás en Toques.
Abaixo, memorial a Ánxel Casal e
Xosé Devesa en Teo.
A testemuña estética e ética de Valdi, a prol da memoria destas vitimas do fascismo, é rexa e viva, non só no
monolito na honra dos 11 represaliados e asasinados no
36, en Sada, senón tamén en Saa de Palas de Rei, onde o
ano 2008 lembramos a Camilo Díaz Baliño e Sixto Aguirre,
cun monolito labrado por Valdi (14-VIII-08), naquela cuneta
onde foron paseados, dun xeito arrepiante. O mesmo ca en
Abellá, lembrando a Manuel Ponte Pedreira, Manuel Díaz
Pan e Manuel Rodríguez, “O Asturiano”, que chantaron
unha pedra na súa memoria, o 25 de abril de 2009. Despois
foi lembrado Curuxás en Toques (o 27 de xuño), con outro
monumento á memoria, en pedra que sangra polas súas fendas…
Tamén no mesmo ano ergueuse o memorial ás Vitimas do franquismo Anxel Casal Gosenge Xosé
Devesa Areosa (Teo 2009).
Hai unha sensibilidade especial deste creador na recuperación da dignididade destas persoas, machucadas pola barbarie. Tamén aí está a súa colaboración na homenaxe e agradecemento a Ramón
Suárez Picallo, na súa Sada natal.
B.-

XERMOLOS DE PAZ E LIBERDADE

Pero o memorial máis grande ás vítimas do franquismo é o da Avenida de Navarra, preto da Torre
de Hércules, co título Xermolos de Paz e Liberdade, inaugurado o 19 de decembro cos nomes de 600
persoas represaliadas na capital e na comarca: Arteixo, Oleiros, Betanzos, Carral, Cambre, Culleredo
e Sada… Promovido pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, cinco pedras
de granito, ó xeito dunha estrela cos nomes das vítimas, mentres que no centro lese sobre un menhir
o poema Paz para sempre de Claudio Rodríguez Fer. O coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, foi
un dos primeiros en encabezar a lectura daqueles nomes dos que se facía memoria, na foto, xunto con
Manolo Rivas, Xabier P. Docampo, Paco Pillado, o historiador Carlos Velasco e moitas e moitos outros
cidadáns...
A pedra destes tres monumentos procede das canteiras de Parga.
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VALDI: TRABALLO, ENTUSIASMO E XENEROSIDADE PARA RECUPERAR A MEMORIA
DAS VÍTIMAS DO FRANQUISMO
Manuel Monge
Como presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña até novembro de
2011 tiven a oportunidade de traballar, xuntamente coa Xunta Directiva, en varios proxectos que non serían hoxe unha realidade sen o traballo, entusiasmo e xenerosidade do compañeiro “Valdi”.
Conseguimos unha subvención do ministerio da Presidencia e despois de moitos meses de loita e
traballo inauguramos o Memorial ás vítimas do franquismo na comarca da Coruña o 19 de decembro de
2010. O lugar elixido, na avenida de Navarra da Coruña, está no centro do que poderíamos definir como
o triángulo da represión, que ten como vértices o cárcere provincial, o Campo da Rata e o cemiterio de
Santo Amaro.
Desde un principio alí estaba Valdi superando todos os problemas. Lembro unha visita que realizamos a
Isaac Díaz Pardo para comentarlle o noso proxecto. Isaac manifestou as dificultades técnicas para gravar
na pedra todos os nomes das 600 persoas asasinadas, mais Valdi buscou a solución e cando entregamos
a Díaz Pardo o título de Republicano de Honra, participou nunha ofrenda floral diante do Memorial e felicitou a Valdi pola súa obra.
O conxunto escultórico, que Valdi bautizou como Xermolos de paz e liberdade, está formado por cinco
bloques de pedra arrincados á canteira, como foron arrincadas tamén as vidas das persoas asasinadas.
Eses bloques están colocados formando unha estrela, símbolo de liberación nacional. Alí estaba Valdi,
coidando todos os detalles, até a orientación, recollendo o sol dun novo amencer
Presidindo o memorial a pomba da paz co poema Paz para sempre de Claudio Rodríquez Fer. A placa
conmemorativa falaba, sen ningún tipo de ambigüidade, das vítimas da represión franquista.
PAZ PARA SEMPRE
Perseguíronos con saña.
Detivéronos con sevicia.
Torturáronos con sadismo.
Encarceráronos sen causa.
Xulgáronos sen xustiza.
Paseáronos sen piedade.
Así os mataron.
E impuxeron o terror.
E impuxeron a calumnia.
E impuxeron a falsificación.
E impuxeron a censura.
E impuxeron o silencio.
E impuxeron o esquecemento.
E así trataron de rematalos.
Contra o exterminio atroz
das súas vidas desfeitas
e contra o esquecemento inxusto
do silencio cómplice
queremos manter viva para sempre
a memoria galega
das vítimas do fascismo,
en solidariedade
con todas as comunidades do mundo
que padecesen calquera ditadura do terror.
Porque como aquelas vítimas
queremos liberdade para sempre.
Porque por aquelas vítimas
para sempre quereremos xustiza.
Porque a realidade é o desexo,
PAZ PARA SEMPRE.
Xermolos
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O 18 de xuño de 2011 foi un día maravilloso. Na igrexa de Santa Mariña de Guitiriz recibíanos Alfonso
Blanco e veciños da parroquia para inaugurar un monolito de Valdi cun poema de Baldomero Iglesias,
“Mero”, no que se podía ler: “O voso sangue arrequeceu esta paisaxe. Formades parte de nós sempre”.
Nese lugar, segundo os veciños, hai unha foxa con persoas asasinadas polo franquismo.
En Aranga produciuse un auténtico milagre: a corporación municipal, presidida por un alcalde do PP,
aprobaba por unanimidade dos grupos de PP, PSOE e BNG unha moción, a proposta da CRMH, na que
se falaba de que “no concello de Aranga están en distintas fosas os restos de máis de oitenta persoas,
que foron asasinadas despois do golpe de Estado de 1936, que trouxo corenta anos de ditadura”; aprobábase colaborar coa CRMH “na homenaxe a estas persoas, xermolos de paz e liberdade”.
O monumento no Campo da Festa de Aranga, tamén obra de Valdi, que inauguramos o 18 de xuño de
2011, é un bloque de pedra de dous metros de ancho na base e tres metros de altura, pousado no chan.
Valdi colocaba, novamente, a pomba da paz, presidindo o monumento, debaixo gravado o poema “Aos
Mártires”, de Salvador García Bodaño, e rematando con este texto: “As sementes xermolaron xa. Homenaxe ás persoas vítimas do franquismo nas fosas de Aranga”.
Claudio Rodríguez Fer lía o poema “A derradeira lección da mestra”, dedicado a Mercedes Romero Abella, mestra de Monelos, asasinada polos fascistas. E Manuel Rivas deixounos o poema “A boca da terra”,
antes de saír de viaxe.
Acabamos o día cunha festa, que contou coa participación de tres grupos que sempre están aí para
colaborar nas causas xustas: A Quenlla, O tres Trebóns e Zënzar.
AOS MÁRTIRES
Érguense vitoriosos sobre a Historia
os vosos nomes nobres e valentes,
que aquí repousan cos corpos xacentes
como un fito que se alza na memoria.
Aos pobos só os derrota a desmemoria.
Nunca a aqueles que son de si conscientes,
que son da nación súa fillos crentes
o destino lles nega a súa gloria.
E non morreu aquí, non fusilaron,
a nosa ansia total de liberdade,
nin unha e outra vez logo a mataron.
Non se pode destruír a identidade
deste pobo por mais de que o intentaron.
Non se pode matar a realidade.
Doutra volta aquí estamos, renacidos,
na mesma loita irmáns, nunca vencidos.
Manuel Monge
Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña.
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DIN QUE NON FIXERON NADA…
					Fernando Souto Suárez
Moitos de nós non sabiamos practicamente nada do que pasara nas nosas familias, nin nas familias
dos nosos veciños…, pero matáronos.
Din que foi na guerra, que morreron durante a guerra…, mais vaste decatando e as frontes de combate estaban moi lonxe… Pero que pasou?
As preguntas fanse cada vez máis concretas e vaise acoutando ata que acabas enterandote que foi
fusilado, "paseado"..., que non sabemos onde están os restos.
Algúns temos sorte e ainda viven familiares que nos contan cousas, conservan fotos, documentos, e
vas perfilando unha historia de vida.
Cando falei coa miña prima Chiruca sobre a morte do seu pai, díxome que o meu tio non fixera
nada…, enton por que o mataron, mais eu pensaba que algo fixeran; co tempo entereime que querian
cambiar o mundo.
As vitimas do franquismo non son inocentes, son responsables de intentar cambiar o mundo, de loitar, de comprometerse
coas ideas actuando, tomando iniciativas.
Estes homes e mulleres teñen un lugar fisico onde están os
seus nomes, para min un lugar cheo de contido no triángulo
coruñes:
CÁRCERE.....TORRE DE HÉRCULES ....CEMITERIO DE
SANTO AMARO
Neste triángulo fronte ó mar, o meu admirado Valdi ideou,
executou un monumento a todas as vitimas do franquismo na
comarca da Coruña. Nese espazo no que a memoria está viva
e moitos sentimos a presenza dos ideais que nas palabras de
Claudio Rodriguez Fer achégannos a unha sociedede mais
xusta.
“Porque como aquelas vitimas
queremos liberdade para sempre.
Porque por aquelas vitimas
para sempre queremos xustiza
Porque a realidade é o desexo
PAZ PARA SEMPRE”.
....algo fixeron e por eso algo facemos nós.
Fernando Souto Suárez, Presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña.

Fernando Souto con
Valdi, Claudio Rodríguez Fer e Carmen
Blanco na inauguración
do Memorial de Santa
Mariña.

Xermolos
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Proceso de creación do Memorial
ás Vítimas do Franquismo en A
Coruña. Á esquerda o seu creador,
Valdi, acompañado por veciñas e
veciños, e o alcalde de Sada no día
da inauguración.
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PEDRAS DO PRACER
Carmen Blanco

						A Valdi,
						polas pedras antipoder.
A liberdade eleva
pedras do pracer
que nunca pesa
					

Lugo, 1, febreiro, 2014.

Xermolos
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C.-

AS SEMENTES XERMOLARON XA

O MEMORIAL DE ARANGA
Santi de Fervenzas

O dia 4 de Agosto do ano 1936
rexistrouse a primeira vítima da represión franquista no concello de Aranga,
Manuela Rivera, veciña do concello.
Así comezaron a escribirse os capítulos máis escuros deste termo. Durante
anos os ríos, os camiños e os veciños
foron testemuñas dunha barbarie inhumana que aínda non rematou. Os ríos e
camiños son testigos mudos e eternos
que recolleron e gardan no seu seo as
memorias de cantos foron asasinados.
Santi Fernández na presentación do libro:
“A fosa do cemiterio de Vilarraso” (á esquerda),
na Casa das Palabras
O medo enmudeceu ós veciños, que gardaron no máis fondo da súa memoria o que aquí
aconteceu pensando que os anos borrarían
aqueles recordos. Mais desde o 18 de Xuño do
2011 á beira do rio Mandeo, a memoria de todos aqueles homes e mulleres asasinados por

defender, non só a súa liberdade, senon a de todos
nós, voltou coa forza da pedra para recordarnos a
todos o acontecido.
A obra de Valdi devólvelles a dignidade a aqueles homes e mulleres, dálle ás familias un lugar
para o recordo e perpetúa a memoria dos perseguidos. Con este Memorial, Valdi rachou anos de
silencio na comarca, algúns perderon o medo a falar, outros rechinan os dentes pola rabia contida de
ver que non conseguiron asoballarnos. As verbas
gravadas na pedra mostrannos o camiño a seguir,
pondo o exemplo daqueles que deron a súa vida
por un ideal de liberdade.
Cada vez que paso por diante desta obra sigo
parándome a ler o poema gravado e penso naqueles homes e mulleres asasinados durante o franquismo na comarca, que queda moito traballo que
facer ata podermos chamar polo seu nome a cada
unha destas vítimas e para recuperar a liberdade
pola que eles derramaron o seu sangue.
Santi de Fervenzas, vicepresidente da AVV
San Vicente de Fervenzas e da Federación de
Asociacións de Aranga "Fragas do Mandeo"
Xermolos
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LEMBRANDO ÓS IRMÁNS DA LEXIA DETIDOS EN SANTA MARIÑA
E OS SOTERRADOS NA SÚA FOXA

Alfonso Blanco Torrado
Santa Mariña de
Lagostelle comparte
coa súa prolongación
natural polos eidos
lindantes de Aranga,
vencellos xeográficos
pero tamén históricos, como é esa
rota das foxas que
atentaron contra a
nosa paz e paisaxe:
Vilarraso, Aranga,
Fervenzas, etc. Emporiso vivimos con
paixón a reivindicación das persoas que
conviven con nós
dende fai décadas no
eixe máis importante Alfonso na inauguración do Monumento da Avenida de Navarra en A Coruña
da nosa parroquia a carón da igrexa nun recanto do cemiterio, pero non sabemos os seus nomes e descoñecemos
as súas familias.
Agora grazas ó monumento da memoria labrado por
Valdi e erguido no adro, reivindicamos acotio a súa presenza entre nós, coma un sinal exemplar da súa entrega e
xenerosidade á causa xusta da liberdade. Son un berro a
prol da xustiza.
Para min é unha obriga ética intentar coñecer a súa
identidade. Nas nosas celebracións no cemiterio forman
parte da nosa familia comunitaria, pero non aceptamos
Bebel, un dos Irmáns da Lexía,
que non teñan as señas para coñecer a súa orixe e ter
xogador do Deportivo
vencellos coas súas familias e lugar de procedencia.
A unión con esta comarca de A Coruña está tinguida de sangue por tanta ignominia, ata noutros episodios desta barbarie, coma cando os Irmáns da Lexía, sentindose perseguidos na súa
fuga a Asturias, nos primeiros días do golpe de estado, escaparon a pé ó abeiro de Montouto e
agocháronse na aldea de Corvite, onde foron detidos. E despois de estar no cárcere de A Coruña foron asasinados no Campo da Rata, coma tant@s outros mártires.
Na inauguración do Monumento da Avenida de Navarra de A Coruña, tamén obra de Valdi,
fomos chamadas varias persoas para lelos nomes gravados en pedra destas persoas. Despois
de intervir Manolo Rivas, principiamos a invocalos, eu fun o segundo en intervir, pero a miña
emoción chegou ó extremo cando escoitei o nome dos Irmáns da Lexía, quizais para a maioría
daqueles centos de persoas que nos xuntamos alí: France, Jaurés e Bebel García García (enriba na pancarta), dicían pouco, pero para min é esa rosa vermella do adro de Santa Mariña que
endexamais se murcha. Uns rapaces novos que non lles permitiron seguir medrando porque
vivían con encono e paixón as súas ideas, e buscaban unha sociedade igualitaria.
En Santa Mariña celebraronse varios actos de reivindicación da verdade sobre todos estes
crimes e petición de responsabilidades por tanta desfeita. En dúas ocasións, dentro de misas
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de memoria de todas estas persoas que foron sacrificadas e torturadas na súa paisaxe, participou Darío Rivas, fillo do alcalde Castro de Rei asasinado no 37. Dende Arxentina onde vive
iniciou unha querella da xustiza arxentina por estes crimes contra a humanidade. A mesma Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, promotora do monumnto de Santa
Mariña, tamén se sumou a decisión de Darío Rivas.
Nestes actos sostennos a mesma enerxía ca en Aranga e A Coruña, porque vivimos o mesmo drama. A escritora Carmen Blanco, na inauguración de Santa Mariña leunos o seu poema:
“A derradeira lección da mestra “, na memoria de Mercedes Romero Abella, natural de Cee e
criada en Corcubión, logo mestra de Monelos, nai de dous nenos e esposa do sindicalista Francisco Mazariegos, fusilado en 1936, que foi secuestrada na Coruña e asasinada e arrebolada
ao río Mandeo na Ponte da Castellana no outono do mesmo ano. Está enterrada en Vilarraso.

Darío Rivas, promotor da querella contra os crimes da humanidade na dictadura,
na Igrexa da Santa Mariña nunha actuación de Mini e Mero.
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A derradeira lección da mestra
A derradeira lección da mestra
foi alongarse da preposición propia
indo contra corrente cara á suma.
A derradeira lección da mestra
foi debuxar con xiz sobre o verbo
as ondas orixinais de Corcubión.
A derradeira lección da mestra
foi a primeira clase obreira
na súa escola laica de Monelos.
A derradeira lección da mestra
foi amar no prisma da Coruña
e concibir planetas e cadernos.
A derradeira lección da mestra
foi enterrada ao raso en Vilarraso
como toda a inocencia da lousa.
Ocultárona lonxe dos pupitres parapetos
para que ninguén aprendese o silabario
da súa última clase marsupial,
pero as vogais axexaban na Fervenza;
os mapas, na Ponte da Castellana;
o xerundio, no Chelo da Espenuca;
na Costa do Sal, a raíz cadrada;
no Barranco da Loba, o cartabón;
nos Montes do Gato, a clorofila,
e a fluvial regra de tres nos afluentes
libres coma libros pola Serra da Loba
A derradeira lección da mestra
foi metrallada nas terras de Aranga
escritas no monte polo río Mandeo.
			Carmen Blanco
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A PEDRA VALDÍA

Claudio Rodríguez Fer
A Valdi, que ergueu
a resistencia antifascista
en menhires de memoria.
A loita continúa
porque esta pedra
é dura e dura.
A loita continúa.
E todo o resto
é literatura.

Claudio Rodríguez Fer no Memorial da Coruña

Claudio Rodríguez Fer e
o escultor Valdi na Coruña
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Reivindicación da memoria de Antonio Torres López
(enriba) e de Xosé Torres Regueiro (abaixo).
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TRES MONUMENTOS QUE CONMEMORAN VÍTIMAS DO FRANQUISMO:
PARTICIPACIÓN CIDADÁ E A CONFLUENCIA DE HISTORIA ORAL E HISTORIOGRAFÍA1

John Thompson2

Resumo: O escultor José Val Díaz (Valdi) confeccionou na comarca da Coruña e nos concellos de Aranga e Guitiriz tres monumentos que homenaxean as vítimas do franquismo. Os dous
grupos principais que impulsaron a creación dos lugares de memoria foron descendentes de
asasinados polo réxime franquista e persoas asociadas á Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Neste artigo examínanse as historias das tres obras e os significados que quixo transmitir a través delas Valdi e os outros artistas que participaron. Salientamos
o rexeitamento por parte do concello da Coruña, gobernada polo Partido Socialsta de Galicia,
para que a obra de Valdi se colocase na cidade; e ponderamos o papel que tiveron os historiadores nos procesos rememorativos.
Abstract: In the Autonomous Community of Galiza, the sculptor José Val Díaz (Valdi) fabricated three memorials that pay homage to the victims of Franco’s regime in A Coruña and the
municipalities of Aranga and Guitiriz. The two groups that promoted the memory sites were the
descendants of murdered opponents to Franco’s regime and people associated with the Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. I explore in this article the histories
behind the three memorials and the meanings Valdi and other participating artists intended to
convey through them. I consider the rejection on behalf of A Coruña’s municipality—governed
by the Partido Socialista de Galicia—to allow Valdi’s sculpture to be erected in the city. I also
consider the role historians played in the commemorative processes.
Palabras chave: Galiza, lugares de memoria, monumentos conmemorativos, historia oral,
franquismo, trauma.
Key words: Galicia, memory sites, memorials, oral history, francoism, trauma.
Despois de levar a cabo un estudo sobre as novelas galegas que afondan na Segunda
República, guerra civil e ditadura franquista, non quixen abandonar esta liña de estudo imprescindíbel para o pensamento democrático. Pasei entón a pescudar os lugares en Galiza que
recordan o trauma provocado polo franquismo e centreime principalmente nos monumentos
conmemorativos coa intención de publicar un libro sobre este fenómeno e tamén sacar un documental feito coas entrevistas filmadas—ao redor de 200 horas—que realicei en cinco viaxes
desde xaneiro de 2010. A construción dos monumentos é un síntoma da progresiva perda das
testemuñas que presenciaron os feitos. “Hai lieux de mémoire” afirma Pierre Nora, “porque xa
non hai milieux de mémoire, entornos reais de memoria” (7).
Nos inicios das pescudas decateime de que había tantos lugares de trauma sinalados que
non podería nun tempo razoábel censalos, investigalos e analizalos debidamente. Decidín
daquela que cumpría acoutar o terreo dalgún xeito, e a solución máis lóxica—dada a miña formación na crítica literaria—foi incluír no estudo soamente aqueles monumentos que amosasen
unha intención de narrativizar os feitos por medio dunha intervención estética. A calidade artística non me encargo de calibrar, xa que alén do feito de que a calidade é sempre subxectiva, a
arte nestas obras está ao servizo dunha causa ética e política. No que me centro é a efectividade dos monumentos á hora de transmitiren o coñecemento da barbarie, non só ás persoas
directamente afectadas senón á sociedade en xeral e tamén (sobre todo) ás futuras xeracións.
Afondo nas consecuencias que teñen estes lugares confeccionados sobre a memoria individual
e colectiva
1
Unha versión case idéntica deste artigo foi publicada na revista Murguía, Revista Galega de Historia, número 29-30,
xaneiro-decembro 2014: 55-70.
2
Profesor titular de Estudos Hispánicos na Universidade do Estado de Montana (Montana State University-Bozeman,
EUA).
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Un dos obxectivos centrais nesta tarefa é reconstruír de cada monumento tanto as historias
dos eventos particulares que representan canto as súas propias historias. Moi pouco se escribiu sobre este tema entón é preciso crear textos a través das testemuñas que se envolveron na
construción das obras. A metodoloxía consiste en entrevistar principalmente tres grupos: os artistas ou canteiros que crearon os monumentos, as persoas de quen partiron as iniciativas (os
sobreviventes dos feitos traumáticos e os seus devanceiros, as asociacións de memoria, políticos) e, por último, os que se opuxeron á construción das obras. Estes, herdeiros e voceiros das
falacias franquistas enxalzadas pola transición á democracia e boa parte dos medios actuais,
non brindan polo xeral datos iluminadores, mais sempre tento recoller os seus testemuños e
analizar os motivos específicos polos cales non queren recordar as vítimas do fascismo.
O primeiro monumento que coñecín de José Val Díaz (Valdi) foi o da Coruña na avenida
de Navarra. Grazas á abundante cobertura mediática que tivo antes e despois da súa inauguración, o 19 Decembro de 2010, coñecino virtualmente antes de visitalo co propio Valdi quen
me falou do simbolismo da obra. Este monumento é singular entre os trinta e dous que teño
censados por razóns que explicarei en breve. Dedico a primeira parte deste artigo a explorar a
historia e o simbolismo desta construción, chamada “Xermolos de Paz,” para examinar a continuación as do mesmo canteiro—erixidas seis meses despois—en Aranga e Santa Mariña.
“Xermolos de Paz”
Como ten xurdido en numerosas ocasións na construción dos monumentos conmemorativos
e tamén noutros proxectos de reivindicación da memoria histórica—como as escavacións das
foxas comúns—, o xerme da construción do monumento na avenida de Navarra foi a iniciativa dunha persoa da chamada “terceira xeración,” a xeración dos netos das testemuñas que
sufriron e/ou presenciaron de maneira directa os feitos traumáticos. Dolores Ares é neta de
José Torres Regueiro, militante da CNT coruñesa que fixo parte da resistencia no barrio de
Monelos e foi asasinado no Campo da Rata en 1937. A nai de Dolores e filla de José Torres,

A Coruña
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Laura Torres Meitín, foi a persoa que lle transmitiu a Dolores a memoria de seu pai. A terceira
xeración—Emilio Silva é sen dúbida a figura máis emblemática en España—é capaz de levar
a cabo proxectos de reivindicación das vítimas do franquismo porque ten á súa disposición as
ferramentas precisas:
Incluso mi abuela [Consuelo Meitín Rodríguez], al poco de salir de la cárcel, empezó a
averiguar dónde estaba y la Guardia Civil le dijo que no siguiera mirando si no quería que
le hicieran a sus hijos lo mismo que a su marido y hermano. La amedrentaron y entonces
mi madre quedaba con esa pena de no saber. Y empezó a salir lo de la memoria histórica,
me hablaron de [Santiago] Macías y entré en Internet y entonces me puse en contacto
con él por correo electrónico y me fue guiando… (Dolores Ares, Entrevista Persoal)
Para sermos máis precisos, Laura Torres está a cabalo entre a primeira e segunda xeración e Dolores entre a segunda e terceira, xa que xunto con José Torres foi tamén asasinado
o irmán maior de Laura e tío de Dolores, Antonio Torres López, cenetista fusilado en As Xubias
(A Coruña) en 1937. Aínda que Laura tiña tan só sete anos canda os feitos, lembra con nitidez
as consecuencias que provocaron sobre a súa familia. Tres días antes do inicio do levantamento militar, seus pais levárona a vivir a Viveiro como se soubesen que a guerra ía ocorrer, e
ao voltar un ano despois, seu pai e irmán estaban detidos—desde había soamente un día—no
cuartel da Garda Civil: “Cuando llegué a Coruña mi madre estaba llorando y no entendía nada;
y mi hermana la mayor me dijo que habían cogido a papá” (Entrevista Persoal). Ao día seguinte
a nai de Laura (Consuelo), que estaba grávida, foi detida e encarcerada durante dous anos.
Laura supón que Consuelo traballaba de enlace “pero ella no me explicó eso (…) No hablaba
por temor, pero no era muy tímida y tampoco le preguntaba.” Como na maioría dos casos das
familias con membros mortos a mans dos facciosos, súa nai nunca puido facer un dó ao abeiro
das institucións públicas: “Mi madre se murió a los 93 sin saber dónde estaban” (Entrevista Persoal).
Cando Dolores, aconsellada por Santiago Macías, conseguiu no Rexistro Civil a partida de
defunción de José Torres Regueiro, descubriu que seu avó estivera, pouco antes de morrer,
agochado na casa de Alejandro Basilio Palacios, cenetista asasinado e enterrado na mesma
foxa común de José no cemiterio de Santo Amaro. A través da Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Coruña (CRMH), coñeceu o neto de Basilio Palacios, José María Palacios. Dolores e José María puxéronse de acordo para solicitaren ao Concello da Coruña—en
Xaneiro do 2008, estando de alcalde Javier Losada do PSdeG—o permiso para colocaren
unha placa conmemorativa nunha das murallas no interior de Santo Amaro. Segundo Dolores,
un funcionario do concello respondeulles que si podían colocar a placa mais tiña que ser nun
soto a carón do osario. Parecéndolle “una tomadura de pelo” esta resposta, acudiu novamente
a Santiago Macías quen lle aconsellou que soa non ía facer nada, e así Dolores e José María
idearon unha iniciativa moito máis ambiciosa: levantar un monumento que representase a todos
os asasinados polo franquismo na Coruña. Propuxeron á CRMH que apoiase esta iniciativa e
esta asociación solicitou fondos ao Ministerio da Presidencia, dirixida por María Teresa Fernández de la Vega, que lle concedeu en Xaneiro de 2010 case 30.000 euros para levar a cabo a
obra.
A solidariedade para coas vítimas do franquismo amosada polo goberno estatal, presidido
por José Luis Rodríguez Zapatero, non se viu reflectida no PSdeG coruñés, que non deu facilidades para que o monumento se realizase dentro da cidade. Son moi coñecidas as posicións
dos socialistas da Coruña verbo da memoria histórica. No canto de recoñeceren que a cidade
estaba (e segue estando) inzada de símbolos franquistas, defenden que se trata de símbolos
históricos que cómpre conservar (Monge 50). O aspecto do monumento proposto pola CRMH
que realmente causaba pavor nos círculos socialistas era a inscrición de todos os nomes das
vítimas da comarca da Coruña. O alcalde Javier Losada rexeitou a proposta do monumento,
nunha carta datada en Maio de 2010, alegando que A Coruña xa ten dous monumentos, o de
Isaac Díaz Pardo no Campo da Rata e o de Pepe Galán no Portiño. E posto que a obra quer
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reivindicar os nomes da comarca “quizais o máis oportuno sexa buscar un lugar axeitado fóra
da Coruña, nalgunha das localidades do entorno.” As declaracións do alcalde un mes despois
en La Voz de Galicia semellan provir da cúpula do Partido Popular: “El monumento que representa a todos los ciudadanos [o de Díaz Pardo] ya está ubicado y lamento que algunos quieran
desvirtuar el acuerdo y la unidad de lo que ha sido una gran pérdida para todos” (“Víctimas del
franquismo”).
Cinco meses antes, a CRMH asinara co Proxecto Interuniversitario Nomes e Voces un convenio segundo o cal varios historiadores realizarían investigacións co fin de determinaren todas
as vítimas dos dez concellos da comarca da Coruña entre o inicio do golpe de estado até o
final da ditadura. O estudo pioneiro de Luís Lamela, Estampas de injusticia. La Guerra Civil del
36 en A Coruña y los documentos originados en la represión, é o alicerce desta nova investigación. Na lista de case 600 nomes que o Proxecto entregou á CRMH en Abril de 2010, inclúense
as persoas naturais dos dez concellos asasinadas neles, os veciños da comarca que morreron
fóra dos concellos e tamén os non nativos dos concellos que morreron neles (Monge 107-08).
Pola súa parte, a CRMH levou a cabo a campaña “Búscanse vítimas da represión franquista”
na cal convidou a cidadanía a participar na recuperación da memoria, achegando información
sobre as vítimas (Monge 109).
No proceso que conduciu á construción do monumento houbo, daquela, un intercambio,
unha interacción entre historia e memoria de tal maneira que as dúas se reafirmaron. Os lugares de memoria créanse, segundo Pierre Nora, a través dun xogo de memoria e historia, “unha
interacción entre os dous elementos que resulta na súa sobredeterminación recíproca” (19).
É dicir que por unha banda as memorias vencelladas a un monumento catalizan un interese
meirande na historia concreta (o evento—ou eventos—e as figuras envolvidas) representada
polo monumento. É grazas aos monumentos, en varios casos polo menos, que os historiadores prestaron máis atención aos feitos e figuras conmemorados.3 Por outra banda, os labores
historiográficos sobre o lugar conmemorado axudan a rachar a barreira de silencio de xeito que
persoas que viviron, directa ou indirectamente, os feitos traumáticos e sempre calaron, xa non
teñen tanto medo a partillar as súas memorias na esfera pública. Os monumentos son, xa que
logo, catalizadores para a creación de historia escrita e historia oral.
Unha vez confeccionada a lista dos nomes, a CRMH encargou a Valdi para executar a obra.
Non houbo concurso, como fixera a asociación no caso do monumento do Portiño, xa que
apremaba o tempo; caducaba a subvención do Ministerio da Presidencia a final do 2010 (Monge Entrevista Persoal). O lugar desexado polos familiares era a entrada de Santo Amaro onde
están enterradas moitas das vítimas. Ao non ceder este espazo o concello, os familiares e a
CRMH propuxeron o Campo da Rata perto do monumento de Díaz Pardo—posibilidade que o
propio Díaz Pardo apoiou nunha carta que escribiu a Losada en Xullo de 2010—ou o parque de
Carlos Casares, perto do cárcere. Ao final o concello ofreceu, menos dun mes antes da inauguración do monumento, o parque nunha zona verde da avenida de Navarra que, malia non ser o
sitio máis desexado, satisfixo os promotores da obra.
O monumento é un conxunto escultórico de seis pezas de rocha do monte de Parga: cinco
chantas que levan 567 nomes esculpidos nos dous caróns e un menhir no medio.4 O nome
“Xermolos de Paz” está inspirado na estampa de Daniel Alfonso Rodríguez Castelao “Non
enterran cadavres; enterran semente.” Na visión de Valdi, “estes xermolos están outra vez
saíndo, medrando para transmitírennos aquelas ideas polas que eles [os demócratas] loitaron.”
3
Alén do estudo publicado polo Proxecto Nomes e Voces, non é casual que aparecese o libro de Manuel Monge, A historia secuestrada polo franquismo, publicado pouco despois da inauguración. No caso do monumento de Pepe Galán no Portiño,
hai que sinalar o libro de Eliseo Fernández, Emilio Grandío, Dionisio Pereira e Carlos Velasco, que realiza un estudo minucioso
da fuga frustrada do Portiño máis a represión no resto da Coruña. Despois da erección do monumento en Aranga publicouse A
fosa do cemiterio de Vilarraso (Aranga) de Eliseo Fernández e Emilio Grandío; e poderíase mesmo traer a colación o libro que
publicou Luís Lamela sobre o monumento de Díaz Pardo (Un monumento en el Campo da Rata). Este libro afonda sobre todo
na historia do monumento, mais afonda tamén nas execucións de Punta Herminia. Moitos outros exemplos se poderían citar,
mais limítome aos casos que nos ocupan.
4
Son en realidade 595 vítimas en total, mais non aparecen no monumento os 28 descoñecidos
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O escultor colocou as chantas de xeito que fan unha estrela de cinco puntas “o símbolo de Vitruvio” que “está moi perto de esquerdas” (Entrevista Persoal). As cinco puntas, na simboloxía
de esquerdas, pode significar os cinco dedos da man obreira e os cinco continentes. A cara do
menhir central dá ao nacente do día e reflicte o faro de Mera, ao outro lado da baía, “outra luz
engadida que nos ilumina todas as noites, igual que ilumina os mariñeiros, igual que ilumina
esta xente que quer tornar a súa casa” (Entrevista Persoal). Os nomes das vítimas están esculpidos en vermello o cal ten unha evidente intención simbólica: a cor representa a esquerda
máis o sangue que verteron os asasinados.
Os primeiros raios iluminan a cara do menhir, que leva un poema de Claudio Rodríguez Fer,
e a medida que o sol sobe, a sombra que proxecta o menhir vai xirando como unha agulla de
reloxo. Nas horas centrais do día a sombra raia coa chanta que dá ao norte, “o norte que estes
homes e mulleres tiñan tan definido, sabían tan ben o que querían, sabían tan ben cara onde
ían” (Valdi Entrevista Persoal). A composición da obra trata de xogar co movemento xa que
“esta xente non estaba parada; loitaba, pelexaba, tiña as ideas claras, sabían o que querían e
onde tiñan que ir.” A propia localización do monumento resultou ter tamén unha carga simbólica
posto que se atopa no medio do chamado “Triángulo da Morte” formado polo cemiterio de Santo Amaro, onde foron enterradas moitas das vítimas en foxas comúns, o Campo da Rata onde
se fixeron moitas da execucións e o antigo cárcere.
O menhir amosa no seu dorso, explicoume Valdi,
unha “violencia que hai que empregar para que unha
rocha destas poida estar aquí.” Son furos transversais que se fixeron para extraer a rocha: “é unha rocha ferida, mancada, unha rocha na que houbo que
facer isto para que se separase pero violentamente
do núcleo ao que ela pertencía. É o mesmo que se
fixo con estes homes e mulleres, e vese en todas as
rochas algún signo de violencia.” Segundo Rodríguez Fer, a escolla de Valdi para facer o monumento
non puido ser máis acertada, pois
o canteiro é da mesma formación e da mesma condición social de moitos dos traballadores e proletarios asasinados en 1936 e anos
sucesivos. Porque moitas veces lembramos os
intelectuais, os grandes nomes, pero esquecémonos de que o maior continxente dos asasinados foi proletario e foi popular (...) porque
a guerra civil se fixo en contra da cultura pero
moito máis contra das clases populares e contra os proletarios que eran os elementos potencialmente revolucionarios. (Entrevista Persoal)
O poema de Rodríguez Fer na cara do menhir,
“Paz para sempre,” reflicte, nas palabras do poeta,
“a sintonía absoluta que hai entre o meu propósito
de facer o poema e o propósito do escultor á hora de
concibir ese espazo” (Entrevista Persoal). O poema
non se estreou no monumento senón que foi publicado en 2006 na revista Unión libre: Cadernos de vida
e culturas, editada polo propio Rodríguez Fer máis
Carmen Blanco. Dende a súa publicación apareceu
en abundantes textos referidos á memoria traumátiDetalle do monumento da Coruña,
ca: “este é un poema que precisamente o concibín
cun poema de Claudio Rodríguez Fer.
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para que fose de todos, de todas as vítimas do fascismo e de todos os seus parentes e os seus
defensores...” (Rodríguez Fer Entrevista Persoal). Alén da sintonía ideolóxica entre “Paz para
sempre” e o conxunto escultórico, as dúas obras reflíctense nun plano máis sutil. O recurso
dominante no poema é a anáfora, que transmite as mensaxes dun xeito contundente (“E impuxeron o terror / E impuxeron a calumnia”) como se cada verso fose unha chanta. Aínda menos
evidente é o uso do quiasmo na última estrofa—“Porque como aquelas vítimas / queremos
liberdade para sempre. / Porque por aquelas vítimas / para sempre quereremos xustiza,”—que
crea unha estrutura que imita as liñas zigzagueantes que unen as puntas da estrela.
“Xermolos de Paz” é orixinal entre os monumentos conmemorativos galegos por levar os
nomes de todas as vítimas que se puideron coñecer a través da historiografía e a historial oral.
A súa forza simbólica provén do feito de que A Coruña cos seus arredores foi durante a Segunda República a cidade máis progresista de Galiza. Foi o berce do nacionalismo galego; e foi
referente do movemento anarquista, do agrarismo e dos gobernos do Estado—ORGA, despois
PRG e IR (Proxecto Nomes e Voces 29-30). Esta cidade e a súa contorna actuaron como “cordón umbilical de enlace con Madrid, nun camiño de ida e volta do cambio progresista en clave
republicana. Desde aquí espallábase por toda Galiza” (Proxecto Nomes e Voces 13).
Aranga e Santa Mariña (Guitiriz)
Seis meses despois da inauguración de “Xermolos de Paz,” outros dous monumentos da
autoría de Valdi levantáronse o 18 de Xuño en Ponte Aranga, a capital do concello de Aranga, e
en Santa Mariña de Lagostelle do concello de Guitiriz. Malia pertenceren a provincias distintas,
atópanse estas aldeas na mesma chaira e sufriron a violencia facciosa de xeito moi semellante.
No ronsel do levantamento militar apareceron cadáveres a diario nas gabias da estrada nacional VI, que atravesa os dous concellos, a maioría dos que seguen sen identificar. En Aranga hai
varias foxas comúns aínda sen localizar, agás a do cemiterio de Vilarraso—moi posibelmente a
meirande en Galiza—con vinte nove corpos dos que só once están identificados.5
Moitos dos “paseados” en Aranga e Guitiriz foron sacados dos cárceres de Lugo e da Coruña. Eliseo Fernández e Emilio Grandío comentan que semella ilóxico, a primeira vista, que se
cometesen estes crimes en lugares rurais como Aranga nos que non houbera apenas conflitos
durante a Segunda República (10). Porén, sinalan que unha táctica seguida polos facciosos en
toda Galiza (e no resto de España) foi a de matar en concellos (e/ou provincias) diferentes dos
que eran orixinarios os “paseados” para que as pegadas dos crimes fosen borradas (43). Esta
táctica realizábase sobre todo nos casos de non existiren causas xudiciais.
A primeira vez que escoitei esta teoría foi cando visitei (en Decembro, 2011) o Monte Forriolo
en Ourense no concello d’A Bola. Estaba co historiador Dionisio Pereira a quen fixen despois
varias consultas sobre a tipoloxía dos lugares de morte en Galiza. Nun dos intercambios explicou que
as zonas limítrofes escollidas para matar en Galiza—entre concellos, provincias e
xurisdicións da Garda Civil—servían porque eran lugares de paso e así “maximizaban” o
efecto na poboación, quer porque eran terras de ninguén e había confusión sobre quen
tiña que intervir. Por exemplo un lugar de paseo en Cerdedo foi a Ponte do Barco, situado
mesmo na liña divisoria entre os Concellos de Cerdedo e Cotobade e linde da xurisdición
entre a Garda Civil do posto de Cerdedo e a do posto de San Xurxo de Sacos (Cotobade),
co cal os asasinos procuraban que non houbera posibles e indesexadas “interferencias”

5
Santiago Fernández Sánchez, residente de Fervenzas (Aranga) e socio da CRMH da Coruña, comezou a traballar na
recuperación da memoria en Aranga a través da páxina www.fervenzas.es. Explicoume que a foxa da Reborica puido ficar baixo
a estrada cando a ampliaron, mais non se sabe con certeza. A de Ponte Aranga, na igrexa de San Paio, ficou debaixo dos panteóns; a que está na igrexa de Fervenzas, onde foron soterrados tres guerrilleiros, supostamente está en espazo libre. A escavación desta última ten tantas posibilidades que a de Vilarraso xa que as familias dos soterrados están de acordo en exhumar. No
caso da foxa de Vilarraso, a maioría das familias coas que se contactou están de acordo coa exhumación; faltan familias coas que
contactar e hai polo menos un familiar que non quer. Testemuñas que faleceron falaron de varios enterramentos ao longo da
estrada N-VI (en Aranga e Guitiriz) e noutros lugares do concello (Mensaxe).
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por parte dalgún Garda Civil con escrúpulos de conciencia. (Mensaxe)
Ao ser un lugar de paso por mor da estrada nacional VI, semella plausíbel tamén que os
facciosos escollían Aranga e Guitiriz para maximizar o terror. Non eran só os naturais dos concellos os que vían os cadáveres estarricados nas gabias, senón todo aquel que transitase entre
Lugo e A Coruña.
Segundo testemuños orais recollidos por Luís Lamela en Aranga, “durante las noches de
aquel triste verano se escucharon con frecuencia los gritos desgarradores de los que iban a
ser paseados” (A Coruña 1936. Memoria convulsa de una represión 30). A Ponte da Castellana é un dos lugares galegos de memoria traumática máis coñecido porque moitas das vítimas
que non acabaron nas gabias, foron arreboladas desde a ponte ao río Mandeo. A Garda Civil,
descubriu Lamela por medio dunha testemuña, obrigaba os veciños a recoller os cadáveres “y
a depositarles en sus propias viviendas en tanto en cuanto no se producía el enterramiento en
fosas comunes...” (A Coruña 30). Nunca se saberá cantos morreron, pois non se investigou a
tempo; así e todo, a construción do monumento marcou o inicio do que poderá ser un movemento que chegue a desenterrar máis secretos que a dereita e un sector do PSOE-PSG preferirían ignorar.6
O proxecto de levar a cabo escavacións das foxas de Aranga ten varios impedimentos. O
primeiro é a falta de información sobre a localización de todas as foxas agás a do camposanto
de Vilarraso. Segundo, aínda habendo familiares dalgúns dos identificados na de Vilarraso que
solicitaron a exhumación, non existe neste momento a iniciativa política, nin da Xunta nin do
Estado, para acometer as obras. Explicou Santiago Fernández Sánchez que se hoxe se escavase a foxa de Vilarraso “tería que ser a nivel particular, sen cobertura dun xuíz ou forense
que dese a cobertura legal que permitise as familias ou asociacións utilizar as posibles probas
atopadas nun xuízo contra os autores ou promotores desas execucións” (Mensaxe).
A situación da foxa de Vilarraso sóubose grazas a unha carta anónima mandada á CRMH da
Coruña, que logo convocou en Abril de 2009 unha reunión de grupo de traballo para estudar as
foxas de todo o concello de Aranga. Os historiadores Eliseo Fernández e Emilio Grandío publicaron o informe, A fosa do cemiterio de Vilarraso (Aranga), alicerzado nas investigacións que
levara a cabo case unha década antes Luís Lamela. Son moi indicativos os obstáculos que tivo
que vencer Lamela para poder acceder aos libros de defuncións do Rexistro Civil de Aranga.
Este historiador, o primeiro en tirar a luz estes libros máis os da Coruña, contou as súas peripecias no labirinto xudicial galego, que quixo (quer) perpetuar o descoñecemento dos crimes.7
6
Redunda dicir que os testemuños orais que recolleu Lamela en Aranga forneceron á crónica histórica sobre as barbaridades fascistas información que non ten prezo. Pregunteille a este historiador como conseguiu falar cos seus “confidentes”—
como el lles chama (A Coruña)—e velaquí a súa resposta: “Las casualidades son a veces importantes para cualquier investigador. Y en este caso, un amigo y compañero de trabajo, con el cual tengo una relación muy entrañable, inclusive de participar
en encuentros familiares, se dio la circunstancia de que sus padres eran oriundos precisamente del ayuntamiento de Aranga.
Y como yo investigaba sobre la guerra civil, en nuestras reuniones festivas con ellos y sus hijos, hablamos de la guerra civil que
era el tema que me ocupaba entonces. El padre de este amigo, fue el que me contó que durante la contienda se vio obligado a
participar en un pelotón de fusilamiento, cosa que le hizo sufrir toda su vida. Y cuando le conté que había revisado los libros de
defunciones del municipio de su origen, se abrió tanto él como su esposa a contarme su negativa experiencia, con lágrimas en
los ojos y silencios que yo interpretaba. Un hombre, ya en aquel entonces de 80 y tantos años, y su esposa, algo menos, que describían lo vivido con mucho dolor. Y ya hace años que fallecieron. Fueron ellos y otras hermanas de la esposa quienes en estas
reuniones que manteníamos, precisamente en una casa que tenían de verano en el propio ayuntamiento de Aranga, quienes me
ilustraban sobre lo acontecido, que fue lo que relaté en los libros. Su disposición a contar sus experiencias se debió sobre todo a
la amistad y familiaridad que manteníamos, y en mis libros no cité sus nombres por esa amistad y agradecimiento. Estas conversaciones las celebré a mediados de la década de los noventa del siglo pasado. Y el miedo lo palpé, tanto en esta gente de Aranga,
que solamente se abría por la mucha amistad y confianza, como en gente de otras localidades. Fue muy común encontrar gentes
que se negaron a hablar del pasado de la guerra civil, encontrándome también otra que sí se abrió y dio la impresión de quedar
liberadas” (Mensaxe)..
7
“Sobre los problemas existentes para acceder a los libros en el ayuntamiento de Aranga correspondientes al Registro Civil—defunciones—, debo acudir al precedente que representó acceder al Registro Civil de A Coruña, que fue el que me
llevó a poder entrar después en todos los demás registros civiles a los que me interesó acudir. Presentada una solicitud ante el
Magistrado-Juez del Registro Civil de A Coruña, me fue denegada por una serie de motivos con los que no estuve de acuerdo.
Mi primera reacción fue presentar en el Juzgado de Guardia una denuncia contra el Magistrado por impedirme el acceso a los
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A iniciativa de erixir os monumentos en Aranga e Santa Mariña xurdiu cando se estaba
a construír “Xermolos de Paz.” O devandito grupo de traballo decidiu que Valdi era a mellor
opción como escultor (Alfonso Blanco Entrevista Persoal) e a CRMH da Coruña solicitou ao
Ministerio da Presidencia outra subvención, que foi concedida. Moi sorprendente neste proceso
foi a posición do alcalde de Aranga, Alberto Platas do Partido Popular de Galicia, que levou ao
pleno de 25 de Abril de 2011—dous meses antes da inauguración—unha proposta de moción,
elaborada pola CRMH da Coruña e presentada a todos os grupos municipais, para que recibise
o apoio unánime da corporación. Púidenlle facer unha entrevista ao alcalde a finais de Xaneiro
de 2012 grazas a Fernando Souto (presidente da CRMH da Coruña dende Novembro de 2011)
e aproveitei para afondar no pensamento deste político, cuxo partido ten a maioría absoluta.
Cando lle comentei que, dada a posición dominante do seu partido verbo da rememoración dos
vencidos, me parecía anormal o seu apoio, respondeu: “Creo que non se pode mesturar o tema
da política con isto; para min é un recoñecemento a unha cousa que pasou co cal penso que
ninguén está de acordo cunha ditadura, non?” Contesteille que nunca coñecera, cando menos
en Galiza, alguén do seu partido que defendese a reivindicación dos vencidos, e a este comentario deu a seguinte resposta: “Igual se ten un concepto non adecuado do PP. Non é a día
de hoxe de ultradereita; é de centro, somos totalmente democráticos.” A respecto dunha futura
escavación en Vilarraso, mostrou cautela: “[É] un tema complicado co cal non sabemos se se
vai levar a cabo ou non. Ten algo de problema social, de crispación porque estamos falando de
levantar cadáveres” (Entrevista Persoal).
O monumento de Aranga é rocha tirada tamén do monte de Parga, case idéntica ao menhir
central de “Xermolos de Paz.” Segundo Valdi, “é a pedra irmá” do menhir da Coruña e representa o conxunto das foxas en Aranga. Alén das marcas nos laterais que representan a violencia—a mesma intención simbólica que se manifesta nas pedras da Coruña e tamén na pedra
de Santa Mariña—, o concepto central neste monumento está baseado na simboloxía do tres;
entre moitas variacións, a principal que salienta Valdi é a da vida (terra, ar e auga). Se se olla
o monumento con vista de paxaro, vese que é un monolito triangular (Entrevista Persoal). Por
outra banda, son tres autores cuxas visións aparecen reflectidas no monumento; alén da rocha
de Valdi, está o poema de Salvador García-Bodaño “Aos mártires” e a pomba-poema (un acrónimo) de Baldomero Iglesias (Mero). Valdi espera con ansia que se escaven as foxas e pedirá
aos arqueólogos que lle dean “a terra no interior dun dos cranios para metela nunha furna dentro destes monolitos [os tres monumentos]. Por que motivo? Porque aí é onde estaban encerradas as súas ideas de ben e de verdade” (Entrevista Persoal).
O poema de García-Bodaño é un soneto seguido dun pareado. Pódese apreciar na composición, igual que no poema de Rodríguez Fer no menhir de “Xermolos de Paz,” un reflexo
do propio monumento. Tanto o poema canto o monumento son “como un fito que se alza na
memoria.” Un tanto desaxeitados son os primeiros dous versos: “Érguense vitoriosos sobre a
Historia / os vosos nomes nobres e valentes.” Posto que a maioría da xente conmemorada en
Aranga non ten nome, poderíase concluír que este poema sería máis apropiado para “Xermolos de Paz,” que o que ten de innovador é fornecer e dignificar os nomes das vítimas. É preciso
salientar que García-Bodaño compuxo este poema anos antes co gallo da homenaxe que fixo a
registros públicos, al tiempo de presentar una instancia al Director General de Registros y del Notariado, en Madrid, con la
argumentación de que los datos requeridos para mi investigación no podían a aquellas alturas ser confidenciales por los motivos
de fallecimiento de los ajusticiados durante la contienda civil. La hormiguita que yo representaba, venció al Magistrado-Juez
que impedía el acceso a los documentos para mi investigación, autorizándome la Dirección General el acceso al Registro Civil
sin más incidencias, revisando los libros desde julio a 31 de diciembre de 1936, que fue el período de fallecimientos publicado
en Estampas de Injusticia, poco más de cinco meses. Cuando decidí seguir investigando para mi segundo libro, A Coruña, 1936,
después de ampliar el período a toda la guerra civil en A Coruña, mi segunda visita fue al Registro Civil de Betanzos, del que
depende el de Aranga, cuyas dependencias están en el mismo Ayuntamiento. Allí, en Betanzos me autorizaron de palabra para
acceder, pero cuando llegué al Ayuntamiento de Aranga me fue impedido el acceso a los mismos, negándose a obedecer las instrucciones recibidas del de Betanzos. Esto me llevó a acudir al Magistrado-Juez de A Coruña, el que anteriormente me denegara
el acceso a los libros coruñeses, para que ordenara que en Aranga me autorizasen a revisar los libros. Y, así fue, a regañadientes,
y en contra de su voluntad pude acceder a la documentación” (Mensaxe).
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Real Academia Galega—o 26 de Abril, 2006—aos
mártires de Carral (Mensaxe), cuxos nomes son
máis que coñecidos. A CRMH da Coruña pediulle permiso para reproducir o poema na face do
menhir (Mensaxe). De todos os xeitos, poderíase
reinterpretar estes versos iniciais como o desexo
de que algún día as vítimas descoñecidas teñan
nomes. A pomba de Mero, que coroa o poema, expresa o mesmo obxectivo que a pomba, esculpida
por Valdi, en “Xermolos de Paz.” Que só a través
da denuncia dos crimes, da elaboración da memoria traumática xunto coa reivindicación pública dos
asasinados e os seus proxectos democráticos, se
poderá conseguir a paz na sociedade.
Rodríguez Fer tivo unha participación clave na
inauguración deste monumento polo seu poema
dedicado a unha das vítimas que sabemos está
na foxa de Vilarraso, Mercedes Romero Abella.
Inspirado na famosa estampa de Castelao, titúlase “A derradeira lección da mestra” e fala desta
mestra asasinada e chimpada ao río desde a
ponte da Castellana. O autor contou: “Como son
fillo de mestra precisamente e de pai represaliado, dalgunha forma identifiqueime cos fillos desta
muller (...) [P]or esa razón escribín ese poema... e
por esa razón a Comisión me pediu que recitase o
poema na inauguración” (Entrevista Persoal).
Monumento en homenaxe
O promotor do monumento de Valdi en Sanás e aos represaliados en Aranga.
ta Mariña, Alfonso Blanco, é o cura de Guitiriz e
tamén profesor de relixión no instituto de Guitiriz IES Poeta Díaz Castro. Sorprendéronme—
como a calquera que sabe o papel que tivo a igrexa católica no franquismo e as posicións que
defende en España hoxe—as conviccións profundamente republicanas deste párroco. Esta
sorpresa non ten nada que ver coa que experimentei co alcalde de Aranga, xa que encanto o
logro deste foi aceptar a proposta do monumento e defendela, Blanco foi o propio axente do
monumento de Santa Mariña. É máis, leva polo menos trinta anos loitando pola xustiza histórica, vencellado a entidades e proxectos que defenden o progreso. Blanco fixo parte do grupo
de traballo que organizara a CRMH da Coruña en 2009, e foi por medio desta entidade que
promoveu a construción do monumento.
Contou Blanco que cando veu vivir a Guitiriz a principios dos anos 1980, descubriu a través
da xente maior que había una foxa común no adro da igrexa de Santa Mariña. Tentou saber
quen eran os soterrados, mais ninguén lle puido dicir (Entrevista Persoal). Noutra entrevista,
comentou que algúns maiores de Santa Mariña “aún recuerdan cómo, cuando iban a la escuela, la maestra los llevaba a los caminos para ver como morían en las cunetas algunos de los
asesinados, cuyos cuerpos luego eran enterrados” (Ignacio Díaz). O levantamento do monumento “foi unha chamada de atención a través dos medios que queremos saber quen son para
saber os seus nomes e para que as súas familias os leven ás súas parroquias” (Entrevista
Persoal). Os rapaces de Aranga, contou, veñen ao instituto de Guitiriz e estes “aínda che falan
algo máis [da memoria traumática] que os de Guitiriz que lles é algo máis alleo” (Entrevista
Persoal). 8
8
Segundo contou Blanco, as súas conviccións republicanas naceron nos inicios dos 1970 durante a súa estadía na Europa Central (en Bruxelas, Munich, Suiza e Francia). Alá coñeceu republicanos e exiliados “e mesmo xente doutros países que
me axudou a coñecer a verdadeira historia: a República, o golpe de estado, a represión...” (Mensaxe). De volta a Galiza, coñeceu
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Monumento ás vítimas do franquismo en Santa Mariña (Guitiriz)

O monumento, xa dixemos, leva a violencia simbólica nas marcas dos costados, e é importante apuntar que non está situado sobre a foxa común—que está na cabeceira da igrexa—
mais na entrada do adro. A idea, segundo Blanco, era darlle a máis visibilidade posíbel (Entrevista Persoal). Seméllase a un atril cun libro aberto no que a mesma pomba-poema de Mero
(no menhir de Aranga) ocupa a metade superior. A metade inferior está ocupada pola seguinte
inscrición: “Homenaxe ás persoas vítimas do franquismo nas fosas de Guitiriz. O voso sangue
arrequeceu esta paisaxe. Formades parte de nós sempre.” A reivindicación das vítimas alicérzase no paradoxo de que malia a súa ausencia e borrada identidade, aumentan (dignifican) a
sociedade; son necesarias para sermos orgullosos dos nosos proxectos actuais. Mais a inscrición lanza tamén un chamamento implícito ao coñecemento e á verdade—a recuperación das
identidades—que comportará máis riqueza á sociedade, un novo arrequecemento dos traballos
a prol da xustiza histórica.
A intervención de Carmen Blanco na inauguración do monumento de Santa Mariña foi sen
dúbida unha das máis interesantes, pois consistiu en facer un performance que recreou un incidente que seguiu o asasinato da mestra Merecedes Romero Abella.
Blanco portaba un mantón negro que, no momento de contar a historia do asasinato da mestra, tirou ao chan do mesmo xeito que fixera a cuñada da mestra aos pes da policía coruñesa.
Cando a cuñada da mestra, Dolores Mazariegos, descubriu o chal negro da vítima manchado
de sangue na Costa do Sal, foi á Comisaría da Policía da Coruña, cuxos policías detiveran a
Mercedes, e preguntou polo paradoiro dela. Cando lle responderon que non tiñan información
ao respecto, aproveitou o momento para “tirar o chal ensanguentado aos pés dos seus interlocutores” (Lamela, “O paseo de Mercedes Romero Abella,” 66-68). Blanco reproduciu daquela
ese acto heroico que contou a filla da mestra, Marisa Mazariegos Romero, a Luís Lamela nunha entrevista gravada que non ten prezo.
O momento que vivimos é de ouro porque aínda podemos recoller testemuños orais dos
que viviron os feitos. As testemuñas, a estas alturas, eran nenos canda a guerra, mais o que
presenciaron é real e pode entrar na crónica histórica; ou ficar fóra dela. No caso dos lugares
dos que nos ocupamos neste artigo, podemos aínda encher (moi parcialmente por suposto) os
figuras do nacionalismo de esquerdas e cregos obreiros. Fundamental foi o seu contacto con Isaac Díaz Pardo. En Salamanca
conviviu con estudantes euskaldúns, e tamén con cregos nacionalistas “que me deron a verdadeira faciana de Euskal Herría.
Dende os vinte e pico anos, vivín coa teima de indagar a verdade nas conversas, encontros..., con persoas que estiveron dalgún
xeito no corazón da realidade: dende o Cardeal Quiroga Palacios, cando me expulsaron do Seminario, ou con algún detido
comunista xa en Guitiriz” (Mensaxe).
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baleiros de información que perduran. Mais para atinxir ese obxectivo, é preciso non esperar a
que os que poden contar algo dean a cara. Sabemos que o medo, por moitos monumentos e
conmemoracións públicas que se fixeren, segue alí. Os que nos dedicamos ao coñecemento e
á transmisión da memoria traumática, temos que facer máis esforzos para entrarmos nas vidas
dos que saben. E non é necesario que sexan testemuñas directas, pois as historias de segunda
man como a que gravou Lamela á Marisa Mazariegos Romero—poden ser igual de válidas que
as de primeira man.
John Thompson, profesor da Universidade de Montana (EUA)
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“EU ESCULPO SOÑOS!”
RUBÉN ARAMBURU
VII.- ABROLLANDO EN PARDIÑAS
		
A.- O XERMOLO DA VIDA
		
B.- O XERMOLO DA GAITA
			
ENTRE ROCHAS E PENEDOS, CHOUTEIRA DE FURACOIOS
RAUL GALEGO
		
C.- TRABALLANDO EN CUADRILLA EN PARDIÑAS E NA TERRA CHÁ
			CONVERSA DE CRISTINA PÉREZ CON VALDI
			
1.- MARCANDO OS CAMIÑOS ESQUENCIDOS DE DÍAZ CASTRO.
				
VALDI GRAVADOR DE DIAZ CASTRO
			
2.- NO DESEÑO E CREACIÓN DO 9º HECTOMETRO LITERARIO CON 			
			
MARCOS LADRA E SONIA FERREIRO
			
3.-SOÑANDO E CREANDO Á PAR CO ARTISTA MANUEL PARDO EN IRIMIA
				DIA DE AFIRMACIÓN NA DIGNIDADE
MERO IGLESIAS
				
MANOLO PARDO: O PREGOEIRO DO VENTO ALFONSO BLANCO TORRADO
		
D.- O FESTIVAL DE PARDIÑAS: A ESCOLA DE VALDI
		
A)
UN OBRADOIRO QUE SE ALONGA TODO O ANO
CADERNO CENTRAL: XERMOLOS DE CREACIÓN “CANTEIRÍA E NOVAS TECNOLOXÍAS”
		B)
CANTEIRÍA E NOVAS TECNOLOXÍAS UNHA SEMENTEIRA NOS MÁIS NOVOS
E XURDIU O DEBATE: NACEMOS OU TRANSFORMÁMONOS EN XERMOLOS DE CREACIÓN…?
A) CÓMPRE ENFORTECER O SENTIDO ARTISTICO DAS PERSOAS
EN HOMENAXE A VALDI ALFONSO BLANCO
B) DIALOGANDO CON VALDI, CREADOR DENDE O BERCE
C) TAMÉN MANTIVEMOS UN ENCONTRO MULTIMEDIA CON ESTE AUTOR CHILENO, AMIGO DE VALDI, A
TRAVÉS DESTE TEXTO SEU, PUBLICADO COA CLAUSURA DO CURSO:
DIALOGOS DE EDMUNDO MORIN
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VA L D I
VALDI MESTRE
1.- VALDI, UNHA ESTELA A SEGUIR. MARCOS LADRA
2.- UN MESTRE QUE SEGUE A SER ALUMNO, UN SOÑADOR, UN PENSADOR, UN CREADOR SONIA FERREIRO
3.- ENCONTRO CON VALDI DAS NENAS E NENOS DO CP DE TARRIO-CULLEREDO
4.- O MESTRE VALDI REFLEXIONA SOBRE OS CURSOS ORGANIZADOS POR ESTES COLECTIVOS:
A IMPORTANCIA DO ASOCIACIONISMO RURAL VALDI
POETA DA PEDRA UN ESCRITOR QUE ESCRIBE COA PEDRA
DE MADALENA AO RAÑEGO XULIO XIZ
O PASEO DOS SOÑOS: UN PERCORRIDO DE IR E VIR NA FANTASÍA E NO SABOR DO SABER DE
MELURA DA NOSA LINGUA DAVID OTERO
VALDI NA BEIRA DO RAÑEGO		
AGUSTÍN FERNANDEZ PAZ
A ÁRBORE DOS CONTOS E DOS SOÑOS
VALDI
A ÁRBORE DOS CONTOS E DOS SOÑOS MERO
A ÁRBORE DOS DESEXOS
XABIER P. DOCAMPO
VALDI O PRESTIDIXITADOR LABRADOR
XOSÉ MANUEL CARBALLO
MARGARITA LEDO
A IMAXE E A PALABRA		
ALFONSO BLANCO TORRADO
O OITAVO HECTÓMETRO NA ARTE DE VALDI XESÚS RÁBADE PAREDES HELENA VILLAR JANEIRO
O PASEO DOS SOÑOS NUNHA TARDE DE FEBREIRO M. CASTRO SANTAMARIÑA
AS NOVAS TECNOLOXÍAS E A BUSCA DE EMPREGO
LOITANDO CONTRA A DESMEMORIA DENDE A PERENNIDADE DA ARTE
1.- LOITANDO CONTRA A DESMEMORIA RECUPERANDO O NOSO PATRIMONIO
VALDI TESTEMUÑA DA NOSA ARQUITECTURA POPULAR
HOMENAXE AO CARRETEIRO DE RIBEIRA NA ADEGA DE AMEDO
XOSÉ LOIS GARCÍA
2.- FORNECENDO Á TRIBO DOS SIMBOLOS QUE ESPALLAN A SÚA IDENTIDADE
A)
A BANDEIRA QUE SE ENARBOLOU EN PARDIÑAS
			
A BANDEIRA REPUBLICANA GALEGA HÉITOR PICALLO
B)
A NAVALLA DE MANUEL MARIA
			
A NAVALLA DE MANUEL MARIA
XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ ABELLA
			MEMORIA DA CHAIRA ENTEIRA
MANUEL PÉREZ LORENZO
			
O 8 DE SETEMBRO CHÁMASE MANUEL MARÍA
IAGO SANTALLA
			
A NAVALLA DO MANUEL
DAVID OTERO
			
A NAVALLA DE MANUEL MARÍA NAS MAOS DE VALDI
XOSÉ LOIS GARCÍA
C)
VALDI COMPROMETE A XERMOLOS CO NOSO POBO
						A TRAVÉS DO CAXATO DE AVELINO
			
AVELINO, SEMPRE EN NÓS VALDI
			O CAXATO DE AVELINO
VALDI
			DEBUXO
JUAN CARLOS
3.- REIVINDICANDO OS NOMES E A MENSAXE DAS VITIMAS DA DITADURA
A.PEDRAS FERIDAS POLA VIOLENCIA
ALFONSO BLANCO TORRADO
B.XERMOLOS DE PAZ E LIBERDADE
			
VALDI: TRABALLO, ENTUSIASMO E XENEROSIDADE PARA RECUPERAR A
				
MEMORIA DAS VÍTIMAS DO FRANQUISMO MANUEL MONGE
			
DIN QUE NON FIXERON NADA…
FERNANDO SOUTO SUÁREZ
			PEDRAS DO PRACER
CARMEN BLANCO
			CARICATURA HÉITOR PICALLO
C.AS SEMENTES XERMOLARON XA
			O MEMORIAL DE ARANGA SANTI DE FERVENZAS
			
LEMBRANDO ÓS IRMÁNS DA LEXIA DETIDOS EN SANTA MARIÑA
			
E OS SOTERRADOS NA SÚA FOXA ALFONSO BLANCO TORRADO
			
A DERRADEIRA LECCIÓN DA MESTRA
CARMEN BLANCO
			A PEDRA VALDÍA
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER
			
TRES MONUMENTOS QUE CONMEMORAN VÍTIMAS DO FRANQUISMO:
			
PARTICIPACIÓN CIDADÁ E A CONFLUENCIA DE HISTORIA ORAL
			E HISTORIOGRAFÍA JOHN THOMPSON
ÍNDICE
Maquetación: Xosé A. Arias
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