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MISCELANEAActividades da A.C. Eira Vella

Sabela Arias

Historias de Icía e Avoa

Jazz na presentación de A Xanela 40

A presentación  da Xanela anterior, o
pasado 19 de decembro, tivo como colofón un
magnífico concerto do saxofonista e profesor
Roberto Somoza, acompañado dun grupo
formado por un batería, un contrabaixo e tres
saxos máis, entre eles os mozos betanceiros
Miguel e Arturo. O acto, como boa parte da
revista, estivo dedicado a lembrar ao
desaparecido músico betanceiro Antonio Cal
“Purriños”, artífice do renacemento musical de
Betanzos a finais dos anos oitenta e comezos
dos noventa, como director da reorganizada
Banda municipal e creador do Taller de Música e
da Big Jazz Band que levaban o seu nome.

 Homenaxe a Rosalía

O 20 de febreiro, conxuntamente co
Concello de Betanzos organizouse unha
Homenaxe a Rosalía na que interviron alumnas e
alumnos do C.E.I.P. Vales Villamarín e do I.E.S.
As Mariñas, e algúns adultos, nun acto
conducido por María Lado e Lucía Aldao.

Ofrenda ás vítimas betanceiras

O 14 de abril, aniversario da  II República,
realizouse a ofrenda que a Asociación fai
anualmente ás vítimas betanceiras da represión
franquista de 1936-1939 diante da placa que
lembra os seus nomes á entrada do Museo das
Mariñas.No acto poético-musical estiveron
presentes, como en anos anteriores, familiares
das vítimas.

Recital do poeta brasileiro Luciano Maia

O 8 de xaneiro tivo lugar o recital poético
do brasileiro Luciano Maia, que serviu tamén de
presentación do seu novo poemario Aldea

lonxana, editado por Eira Vella e impreso no
Brasil por desexo do próprio autor. Aldea

lonxana inclúe “Dez poemas galegos”.

Intercambios
A Xanela intercámbiase con outras

publicacións culturais. O noso enderezo:
A.C. Eira Vella

Pescadaría, 2

15300. Betanzos

Consulta o noso blogue:
http://eiravellaac.blogaliza.org/

Víctor Tizón
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CREACIÓNRomance da noite lonxe

Escenario

Auga anterga dos debalos

brillaba en queda tristura

e os laios fundos do vento

prenunciaban noite escura.

Era a romaxe das almas

buscando ainda a poesía

perdida en eras pasadas

e nos máis brumosos días

do sol lonxe das idades

das cores que o tempo ía

debuxando nas soidades

pola cara de Galicia.

Personaxes

Chegaron de madrugada

cantando por esa rúa

en traxes branquicelestes

sobre da froalla núa.

Traguían cancións impresas

na i-alba ausente da lúa.

Epílogo

Un carriño azul de bois

esvara nas pedras duras

e fría chuvia despois

tomba do céu das alturas.

Neste soño, unha cantiga

salaiaba un lonxe abrente

pola lembranza... Galicia

dentro da i-alma da xente.

Luciano Maia

Santiago de Compostela

7 de xaneiro de 2016
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As vellas notas

Manuel Fiaño Sánchez

Mentres agarda o momento de saír ó escenario,
pecha os ollos e volve escoitar as palabras
agarimosas que lle dicía seu avó: “tranquilo
Monchiño, ¡xa verás que ben che vai saír!”. Escoita
aquela voz manseliña que, desde o recordo, lle
transmite serenidade. E unha liturxia que, desde
hai un tempo, se repite en cada concerto. Pero
desta vez é distinto. Hai algo que lle fai sentir a
necesidade de regresar a ese mundo da infancia,
á seguridade daquel universo que nunca
esqueceu. Cántas veces o envolveu o desexo de
volver e outras tantas o aprazou, enganándose e
desculpándose co traballo que o absorbía
completamente. Pero ten o presentimento que
desta vez vai ser distinto. Sabe que é vital volver
ás raíces. Agora que se ten convertido nun músico
de éxito, aplaudido e respectado en todo o
mundo, a súa vida está esnaquizada. Vive
dacabalo de París e de Londres, de hotel en ho-
tel e de auditorio en auditorio. Hai dous anos que
a súa muller morreu vítima do cancro. ¡Cánto bota
de menos o tempo que non compartiu con ela! O
seu fillo vive en Estocolmo e só o ve de cando en
vez. O seu universo semella un gran deserto, por
iso precisa facer un alto no camiño e regresar a
onde todo comezou hai xa moitos anos.

Chegou nunha tardiña do mes de Santiago.
Tomou cuarto nun hotel sinxelo, situado preto do
río. Xa ninguén da familia vive naquel pobo; en
canto os avós morreron seus país trasladáronse
a Madrid. Tan só tiña catorce anos e desde aquela
non volvera. Con sorte o único que podería atopar
sería algún daqueles rapaces e rapazas cos que
compartira a súa infancia. Aínda así, pensou,
seguro que non os recoñecería, despois de tantos
anos afastado daquela vila. Non quixo agardar
máis tempo e sen desfacer a maleta, saíu á rúa,
a respirar o olor da súa nenez. Subiu por xunto a
estafeta de correos e cruzou entre o vello edificio
do Liceo e os xulgados. A Praza do Campo abriuse
diante súa con todo o esplendor, tal como a
recordaba. Parou no medio dela e virou sobre si
trescentos sesenta graos, pouco a pouco,
deixando que os sentidos se empapasen ben de
lembranzas. A esa hora as terrazas dos soportais
estaban ateigadas de xente e o sol do atardecer
reflectíase nas galerías. Nunha daquelas terrazas

adoitaban tomar café seus pais cos amigos. Nun
intre pareceulle velos alí sentados coma antes.
Encamiñouse cara o casco vello e subiu pola
Porta da Vila. Tirou pola rúa Travesa cara á
Pescadería. Alí estaban os vellos comercios tal
como os recordaba: a farmacia de Couceiro,
Mayfer, o zapateiro Ramoné, La Palma, El Nuevo
Barato, Carmita,...

Sentou na muralla que pecha o adro da
igrexa de Santa María. Un fato de cativos xogaban
a carón do cruceiro, coma xogara el tantas veces.
Na taberna do Lastras algúns mozos ocupaban
as mesas de fora parolando alegremente. De
súpeto comezou a baterlle o corazón na caixa do
peito. Ata os seus oídos chegaron as notas do
pasodobre Ponteareas. A música procedía do
convento de san Francisco e sen agardar máis,
botou a andar cara alí. Entrou e sentou no último
banco da igrexa. A banda municipal de música
ensaiaba envolta no frescor das paredes do secu-
lar edificio. Non sería quen de describir as
sensacións que lle produciu aquel encontro.
Mentres soaba a música, pechou os ollos e nun
instante evocou os anos naquel conservatorio no
que aprendera a tocar o clarinete; o seu ingreso
na banda municipal, o traxe feito nunha xastrería
situada preto da Ponte Vella. Lembrou a ledicia
de seus pais no día do seu primeiro concerto coa
Banda, e as palabras do avó: “tranquilo Monchiño,
¡xa verás que ben che vai saír!”. Recordou a Lucía,
aquela rapaza loura que tocaba a frauta traveseira
e da que estivera perdidamente namorado. ¿Qué
sería dela?, ¿seguiría a tocar a frauta?. Sentiu
que aquelas notas soaban só para el. Era a
música da súa nenez que o envolvía. Deixouse
acariñar polas notas e milleiros de lembranzas
acugularon a súa mente mentres que unha paz
interior o invadiu. Dúas bágoas baixaron caladiñas
e pousaron nas pedras centenarias daquela
igrexa.

Saíu de San Francisco, pasou diante do
Conservatorio e virou cara a Ribeira. Sentou no
peitoril e seguiu coa mirada perdida o lento
camiñar das augas do Mandeo cara ó mar.
Naquel intre, á beira do río, tomou a decisión de
asentarse para sempre na vila onde nacera.
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Víctor Tizónven do número anterior
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continuará...
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Froito da terra

Nas súas palabras mascábase

o sabor acedo da ausencia.

Como mastigar o verde

descascado da noz

que a refolada irta

trae ao encontro das mans.

Aínda fica na conca

tenra das xemas

o exercicio insípido

da pregaria de tirar

da boca as migallas

da amargura compartida

no ricto oculto do silencio.

Xoán Carlos Domínguez Alberte

Escudeiros, 20/02/16

Terra Chá, 2016

(e outros apuntamentos)

Corredoiras silenciosas,

xa non canta o carro.

Pero na Terra Chá

seguimos collendo as patacas

en setembro, en sacos separados

-as da xente e as do gando-.

Os manuais para señoritos

tiveron moito éxito.

Van polo camiño

dos chicles

e da cola.

Mais aínda non puideron

prohibir as estrelas.

Un pobo aquí e outro acolá,

pero as casas baleiras.

Sobreviven, aínda así,

a rabia e a loita rexa,

o corazón en ferrados,

a alma en fanegas.

Sobreviven,

e nunca morren,

os poe(m)tas.

Gabriela Rodríguez

FOTOGRAFÍA: OCTAVIO RODRÍGUEZ
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LETRAS DE PORTUGAL

O sol a sul

vinha uma carroça ao longe devagar

abrindo o corpo à várzea

anticipando o latido

dos cães o

egipcio calor do sol a meio

da tarde

sobre a carroça vinha meu pai

imóvel entre os imóveis sacos do

milho centeio as rédeas também

elas em repouso

assim fui descobrindo o cabouco a

empena a trave (mestra) o pinho a

cal a calma claridade que

pontual e enternecida

nos aproxima do caminho para a

casa

da argila do forno do cheiro doce

dos bolos de erva doce do sangue

verde a urze e

de minha mãe de corpo vime a fazer

amor apaixonadamente com a

sêmea a límpida espuma do

trigo até à consumação do pão

no temp(l)o exacto aprendi

minha esquadria de aromas e sentidos

o tamanho a forma o cheiro do meu nome

Natal

Perguntei pelo Natal,

indicaram-me os rochedos.

Subi a altas montanhas,

só trouxe sustos e medos.

Um mendigo, previdente,

avisou-me: o Natal

fica na quilha de um barco

que ainda nem é pinhal.

E minha avó, mondadeira

do trigal que eu nunca tive,

dizia desta maneira:

—É dentro de uma ribeira

tecendo os bunhos da esteira,

que o Natal, em brasas, vive.

O vento nada sabia

e a noite, irada, afirmava

que o Natal é o meio-dia

de uma noite inacabada.

Li poemas, li romances,

mondei sonetos na horta:

Do Natal, só as nuances

da fome a rondar a porta.

Até que um dia, ó milagre,

levado pelo coração,

toquei teus seios redondos

—brancas rolas, róseos pombos—

e tive o Natal na mão!

Dous poemas de Eduardo Olímpio
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Ingrid Savine é unha moza
francesa que se acaba de
estabelecer definitivamente na
Galiza (Cerceda) após as
últimas estadías intermitentes
entre o país galo e o galego (a
semellanza entre estes dous
xentilicios non é casual). A
razón pola cal rematou por nos
enriquecer coa súa veciñanza
é aquela que está detrás das
cousas máis importantes que
se fan nesta vida e constitúe o
seu verdadeiro cerne: o amor.
É claro que ninguén emigra a
un país máis pobre (ou menos
rico) do que nace se non for motivado por algunha
forma de afecto. O destinatario deste romantismo
vital é Gonzalo, un mozo natural de Abadín (Lugo),
músico, docente e galeguista. Mercé desta relación
e do círculo de amizades do Gonzalo vai percibir a
Ingrid unha maior autoestima dos galegos pola
cultura de seu, que contrasta coa idea que de nós
se fai ao principio: a de o noso pobo ser vítima de
autoodio, impresión alicerzada, porén, en dous
feitos obxectivos: a circia perda de falantes e a
perpetuación do voto españolista.

Kichwa, bretón, galego...

   O trato persoal con esta rapaza non deixa
indiferente ninguén, comezando pola intensidade
serea dos seus fermosos ollos, entre verdes e
dourados, intelixentes e francos. Trátase dunha
moza máis ben alta, magra e certamente
interesante; mais cómpre alonxarse do tópico que
se crea ao xuntar as palabras “interesante” e
“francesa” e que remite inevitabelmente a certa
imaxe dun glamour burgués, porque a Ingrid, na
verdade, procede “da aldea”, do agro e do gando,
e así o recoñece con orgullo: naceu nunha
pequena entidade de poboación, perto da localidade
de Château-Landon, a uns cen km de París, no
ano 1.988. Desde moi nova sente atracción por
viaxar e coñecer, nomeadamente a Latino-América
de fala hispana. Ao mesmo tempo desenvolve un
grande interés pola agricultura ecolóxica, como ela
mesma explica nun galego sorprendentemente

fluído, enfeitado cun curioso e
doce sotaque feminino francés.
De resultas dunha e doutra
inquetude visitará Ecuador (sete
meses) e, máis tarde, Compos-
tela, para alén de entrar en
contacto coa agricultura sostíbel
na Casa Grande de Xanceda, en
Ordes. Do punto de vista socio-
lingüístico, razón deste artigo,
incidir que no país americano
topa coa realidade lingüística
ecuatoriana, onde, á par do
castelán, tamén se fala, entre
outras linguas precolombinas, o
kichwa (variante quechua do

Ecuador). A pesar de o atual goberno ecuatoriano
recoñecer, como mínimo sobre o papel, os dereitos
lingüísticos dos non castelán-falantes, percibe nos
meniños kichwas (polo menos os que ela coñece)
vergoña por se expresarem publicamente na lingua
dos seus avós. Non representa este un panorama
inédito para a Ingrid non obstante non a afectar
directamente: na Francia dos nosos días existen
linguas minorizadas como o alemán da Alsacia, as
linguas occitanas ou provenzais e o bretón. Por
outro lado, as semellanzas entre a Galiza e a
Bretaña (costa recortada en rías, cruces de pedra,
montañas vellas, celticidade...) callarán na creación
de varias asociacións culturais mixtas, unha das
cais, O Galo, porá en contacto, indirectamente, a
Ingrid co Gonzalo.

Aprender galego, cuestión de desexalo

   Ao findar a carreira, e coas oposicións de
profesora de español aprobadas máis por inercia
que por vontade, decide dimitir do seu novo
emprego ao se decatar de non ser esta a súa
auténtica vocación: trátase, na verdade, do efecto
colateral da súa atracción pola América-Latina:
“quería ser dona da miña propia vida, do meu
destino”.
   Xa na Galiza o seu interés por aprender o noso
idioma non virá por presión externa (se ser verdade
que esta existir algures): “non me sentín obrigada
a falar galego: quería facer parte do grupo,
integrarme, encaixar...” e recoñece nesa liberdade,

Manuel B. Dans

Ingrid: Da Franza á Galiza... en galego!

OPINIÓN
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nesa non obrigotariedade, o mellor hábitat para a
aproximación e a adopción da lingua de Rosalía.
Mesmo así, a súa máis importante motivación será,
como constantemente reitera, o cariño polo mesmo
idioma. Quizais por iso revela non lle ter sido difícil:
“é cuestión de desexalo” receita o que talvez sexa
unha das súas máximas vitais. Aínda, axudarase
nesta aprendizaxe con clases de galego: ao
principio farao con prudencia meiante un ano de
iniciación; no segundo, porén, irá directamente polo
CELGA 4. Durante os exercicios de campo lembra
con curiosidade como a mestra animaba os
alumnos a practicarem galego na rúa,
nomeadamente no centro comercial das Cancelas
e na praza de abastos compostelá, e entón
descobre con sorpresa os nosos paisanos lles
contestaren en castelán (é a mesma situación que

sorprenderá na Coruña a rapaza checa Katka
Hornikova).
   Como outros neofalantes entrevistados quer da
Galiza quer do extranxeiro topamos tamén na Ingrid
unha forte conciencia social, concretada, na última
vez, coa participación, como quiromasaxista, na
campaña de recollida de xoguetes e alimentos para
refuxiados sirios, a razón, por exemplo, dunha
masaxe en troca de 3 kg de alimentos. Xa ao final
da entrevista manisfesta a vontade de lles ensinar
aos fillos que viñeren francés, galego e español,
se ben recoñece a omnipresenza do español
(televisión, escola, xornais, libros) non precisar de
tanta dedicación para a súa aprendizaxe na Galiza;
tamén, sinala con grande enxergo, a lingua que
falan os meniños costuma ser a dos seus iguais,
non a do fogar.

ILUSTRACIÓN : OLAIA

Redeiras
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O NOSO PATRIMONIO

Xosé María Veiga Ferreira

Juan Sobrino Ceballos

Santa Marta de Babío

Está composta esta
parroquia polos lugares de
Aldea de Arriba, Babío, O
Casal e Costa de Santa
Marta, ós que hai que
engadir o Polígono industrial,
creado hai poucos anos.
O catastro de Ensenada
dános os antigos marcos da
parroquia:

“Principia en el marco de

Longueira y de allí a otro que

subsiste en la revolta del monte

de Colmelo y de allí va en

derechura al ojo de la Fuente

Figueroa y de esta baja por el

riego de otra fuente hasta el Foso

de Guinlle y de este al marco

negro de la Cuesta de Santa

Marta, de donde sigue derecho

a la Cueba de la Loba, y de allí al

marco grande do Ouro, que está en la encrucijada del

Camino que va por Babío a Lubre y Bergondo y de dicho

marco sigue a otro que se halla en el agra de Babío y de

este al que esta en la Fuente do Arado, de donde va

siguiendo por un riego que de ella sale hasta la Pereira

vieja y de esta a otro marco nombrado do Souto Brabo

de donde sigue al del Lagar, o Agra de Rois caminando

al Marco da Cruz y de esta  va al de Longueyra donde

cierra con la primera demarcación”.

Os marcos desapareceron , incluso da me-
moria das xentes de Santa Marta, e unicamente
quedan algúns topónimos: Longueira, Guinlle, Souto
Bravo e o Marco da Cruz. A pesares do seu nome
evocador de antigas historias, ninguén recorda o
Marco Negro (no actual polígono), o Marco do
Ouro, nin por suposto a coñecida como Cova da
Loba.

O vestixio máis antigo coñecido da parroquia
é o castro no lugar de Aldea de Arriba, a rentes da
estrada que vai a San Isidro (construída nos anos
cincuenta do século pasado), que divide a
parroquia de Santa Marta da de Guísamo. Este
castro xa foi prospectado por E. Monteagudo
García e está incluído na catalogación de castros
da provincia da Coruña (Gallaecia 7/8). É un tipo
de castro de interior, posiblemente da Idade do
Ferro, cunhas medidas aproximadas de 170 x 100
metros. Hai noticias de antigas lendas de mouros

e trasnos no contiguo lugar
da Terroeira, e que poden
ter relación co castro. A
maioría das lendas
recordadas son as
referentes ó desaparecido
castro do Monte da Fame.

A primeira noticia docu-
mental de Babío aparece no
libro tombo de Sobrado
datado no ano 989, en que
Dona Munia doaba ó
mosteiro varias vilas, entre
as que estaba “Bavio”
(Loscertales nº 114).

En 1218 a parroquia
aparece baixo a protección
e limitando o mosteiro de
San Salvador de Bergondo,
por privilexio de Alfonso IX:

“..vadit ad heremitorium Sancti

Johannis de heremo, et inde redit ad Petram nigram de

Monte Froyle, et postmodum vadit ad fontem Froyle, et

inde sicut vadit per sub ecclesiam Sancte Marthe ad

fontem de Babio sicut currit contra montem Royz…”

É curioso que nos límites do mosteiro
apareza “Petran nigram de Monte Froyle”, que debe
ser o mesmo marco que aparece séculos despois
no catastro de Ensenada.

No mesmo século XIII o couto de Babío foi
desmembrado, indo a parar á familia dos Mariñas.
Posteriormente no século XV andou de man en
man, primeiro na liñaxe dos Freixomil e despois na
casa de Armuño.

Segundo Florencio Vaamonde Lores, a
antiga casa do Arcediano de Nendos estaba onde
está agora o Pazo do Casal, que posteriormente
pertencería ás familias dos Moscoso e dos Bañales.
Foi reformado por enteiro no século XIX polo
primeiro conde de Fontao, elevándolle un piso e
construíndolle a galería.

O pazo do Casal non destaca pola súa
edificación, a pesares de ter os correspondentes
escudos de casa nobiliaria, senón pola sequoia
xigante (nove metros de circunferencia na base) e
polo seu xardín. Jesús Sánchez García, estudoso
dos xardíns das Mariñas, considérao como un dos
xardíns románticos mellor conservados de Galicia,
e unha auténtica xoia da xardinería das Mariñas.
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Composto por unha serie de cadros de buxo e
labirinto, camelias, rododendros, árbores froiteiras
e con gran presenza da auga con estanques e
pequenas fontes.

O xardín construíuse a partir de 1853, na
época de José María Moscoso de Altamira,
primeiro conde de Fontao, senador, deputado e
Ministro da Gobernación durante o reinado de
Isabel II; aínda que parece ser que a verdadeira
artífice do xardín foi a súa filla Sofía Moscoso de
Altamira.

O xardín foi languidecendo nos últimos anos
e incluso chegaron a desaparecer algunhas
composicións de buxo como as letras da inscrición
da súa orixe, debido a unha enfermidade da planta.
Con dificultades tamén se atopa a sequoia xigante,
unha das máis antigas da península e sobrevivinte
dun raio nos anos corenta do século pasado, que
agora sofre os embates dunha enfermidade que
lle fai secar algunhas das súas pólas.

Tentouse hai algúns anos por parte da
administración a posibilidade de abrir o xardín ó
público pero non se chegou a un acordo cos
propietarios.

Próximo ó Pazo do Casal hai unha casa
señorial, coñecida como “Casa dos Wais”, que
procedía da familia dos Bañales, testemuña disto
é un escudo no muro exterior. Propietario desta
casa en 1760 foi o rexedor de Betanzos, José
Bañales de Bourbón.

O conxunto do Casal complétase coa capela
do Carme (antes de Nosa Señora), que tivo a súa
orixe como unha pequena capela particular dos
condes de Fontao. O edificio sufriu unha ampliación
e unha reforma  importante en 1951, pouco tempo
despois de ser cedida ós veciños.

Se por algo destaca Santa Marta é polo cume
do seu monte que foi en todos os tempos foco de
atención para as xentes da comarca e visitantes.
No periódico madrileño  Las Maravillas de España

(1929) un artigo de autor descoñecido cualifícao
como “centro matemático de las tierras de
Bergondo, el corazón de la Mariña, el Pindo de
estas tierras…”

É probable que existise un castro no cume
do monte de Santa Marta, e mesmo queremos
adiviñar o seu contorno ó noroeste do cumio nas
fotos do voo americano a mediados dos anos
corenta do século pasado (visorgis.cmati.xunta.es).
As dúbidas sobre a súa existencia baséanse na
carencia da estrutura e en non atoparse restos
materiais que o confirmen.

O cumio do monte desde época medieval
alterouse coa construción da igrexa e cemiterio,
alí tamén estaba tamén a devesa real para extraer
madeira para a construción dos barcos da Real
Armada “cerrada y circundada”, pero foi nos
últimos anos cando se acelerou o seu deterioro
con novas construcións, instalación de antenas,
depósitos e pendellos que afean o seu entorno.

Manuel B. Dans, nun artigo da revista “O
Adro” (2002, nº 4) di que o topónimo Babío procede
do indoeuropeo “Bab” (porta), e polo tanto viría a
significar “Lugar da Porta (ó ceo)”. Desde logo existe
a crenza de que os lugares altos están máis próximos
á divindade, de aí que moitos dos cumes da comarca
teñan unha característica relixiosa moi marcada
como é o caso tamén de Espenuca ou A Medela.
Manuel Martínez Santiso (1892:189), recolleu unha
lenda respecto ós cumes das Mariñas:

“La tradición del país asegura que el fundador del monasterio

de Espenuca, fue un caballero ilustre, pero gran pecador:

tuvo aviso del cielo para que se enmendase, y como no lo

hiciese, experimentó terribles desgracias, por lo que,

arrepentido, fundó cuatro templos en los sitios más elevados

y que pudiesen ser vistos los unos desde los otros. De

estos sólo se conservan el de Babío y el de Espenuca, en

el que murió dicho caballero haciendo vida penitente.”

Como vimos, da igrexa de Santa Marta temos
noticias documentais xa nos primeiros anos do
século XIII, e estaría no mesmo lugar que ocupa
actualmente. No século XVII tentaron trasladala para
abaixo para que estivera máis próxima ás casas
(AHDS. Visita Pastoral de 1640):

PAZO DO CASAL COA SEQUOIA XIGANTE. ABAIXO,
PROCESIÓN O DÍA DA ROMARÍA. (FOTOS VEIGA)
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“La iglesia en un monte muy alto apartado de las casas

muchas veces ha sucedido robarla los ladrones y las

tempestades hacen mucho daño en el texado

descubriendo toda la iglesia… se mando mudar la dicha

iglesia entre las casas, y que se diga misa caso que se

llebe a efecto se pide licencia al ordinario. Visitose una

capilla de San Diego que fundo Juan Fernandez clerigo…”

Noutra Visita realizada en 1772 dáse conta
xa de dúas capelas no interior, así como do mal
estado do edificio (AHDS. Fondo Xeral):
“Capillas: La de San Diego y San Francisco que fundó

en el colateral de la epistola don Domingo Fernandez cura

que fue de esta parroquia por su testamento de 30 de

julio de 1617…

..el colateral está del todo indecente sin alhaja alguna y

las imágenes carcomidas…

..la de la soledad en la entrada de la iglesia a mano

derecha comunicándose por un arco de cantería,

espuesta la iglesia a robarse por aquella parte, y ruina

de la capilla sus paredes y techos, no hai razón de su

fundación, se dice la erigió Juan Abad con algunas cargas,

y misas sugetando bienes en el lugar de Santa Marta de

arriba y otros que lleva el convento de santo Domingo

de la Coruña, que se intrusó en ellos en vida del cura

antecesor…se cierre el arco de pared por el perjuicio que

causa a la iglesia.”

O edificio sufriu unha remodelación
importante en 1929, ano no que tamén se realizou
o retablo de estilo gótico e a imaxe da patroa polos
escultores e tallistas composteláns Magariños (La
Voz de Galicia, de 30-7 e 22-9 de 1929).

Celébrase cada 29 de xullo unha das
romarías de máis sona da comarca, tanto é así
que a mesma Emilia Pardo Bazán escribiu un artigo
na revista Blanco y Negro (1902) sobre ela, cunhas
ilustracións de Méndez Bringas. Anos máis tarde
este artigo publicouse en La Voz de Galicia cunha
ilustración de Fernando Cortés (1-9-1924). Pero
non foi a única, un artigo de Xesús Torres (1982)
rescatou do esquecemento unha novela en verso
do mestre mariñán, Juan Díaz Fernández,
publicada por entregas na revista Alborada (Bos
Aires) entre 1925 e 1927, e que titulou “A festa de
Santa Marta de Babío”. Isto sen contar coa copla

que José Pérez Ballesteros recolleu na comarca e
publicou en 1886:

Teño d´ir á Santa Marta
c´unha cesta de empanadas,
teño de levar conmigo
Farruco d´as larpeiradas.

A santa din que é moi avogosa para as dores
e enfermidades dos oídos, por este motivo os
romeiros dispoñen de bastonciños –antes usábase
un hisopo- e un vaso de aceite na entrada da igrexa
o día da romaría para botalo polo conduto auditivo.
Non se ven xa ós romeiros dar as nove voltas
acostumadas arredor da ermida, bicando a porta
en cada volta, como contaba dona Emilia. Aínda
se pon, iso si, unha imaxe pequena da santa a
todo romeiro que queira, dicindo a ladaíña de rigor.

Os romeiros de Santa Marta saben de antigo
que para que a santa cumpra os favores que se lle
piden é necesario sacrificarse coa penosa subida,
porque para poder curar é imprescindible subir ó
monte. De todos os xeitos xa non é tan fatigoso
subir ata arriba, hai anos que fixeron a estrada e
os romeiros chegan en coche á beira mesmo da
ermida, onde por certo se contemplan unhas das
mellores vistas da comarca.

 ROMEIROS BOTANDO ACEITE NOS OÍDOS O DÍA DE
SANTA MARTA. FOTO VEIGA

ABAIXO: GRAVADO DE CORTÉS ILUSTRANDO O ARTIGO
DA PARDO BAZÁN EN LA VOZ DE GALICIA, 1-IX-1924.
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FESTA DAS LETRAS

Manuel María —xa o sabedes— é o meu nome
feble, corto, esguío e tan desamparado
que sempre o usei sen apelidos.
Un nome humilde como a brisa que fai
ondear as centeeiras, unha folerpiña
de neve —un salouco só que o ar desfai—
que non pode chegar ao chao sen derreterse.
Un nome como tantos, sinxelo e do pobo.
Polos Hortas apelídome Fernández,
vella casta xunguida á terra dende sempre
 no meu Outeiro de Rei da Terra Chá.
Por parte de nai son Teixeiro, familia
de labregos, que aínda vive no vello
casal de Vilanova, perto a Lugo,
na parroquia que dín de Sanamede.
De neno prendeume o Miño coa sua música
e puxo no meu corazón vellos cantares.
Teño xa moitísimos anos repartidos
en alegrías, tristuras e fracasos.

Publiquei algús libros. Son casado.
Levo barba entrecana pra tapar o medo
que, como un verme, roi o meu sosego.
Procurador de oficio. Gáñome a vida
—e tamén o noxo e a desespranza—
coa miña profesión e outras tristezas.
Agora vivo en Monforte para o que gusten
coidando o amor, a comprensión, a fe
nos homes, na Terra e máis na fala.
Carezo de títulos importantes. Non
teño vocación para arquivar diplomas
que son febles papeis -fume de nada-
que sempre rematan no faiado
irremisibelmente roídos polos ratos.
Toda a miña ilusión é ir tirando.
E se falo de min é para decir
que aínda estou vivo, sano e salvo.

(“Tarxeta de visita”, publicado en Remol. 1970)
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1929-1948

Manuel María nace en Outeiro de Rei da
Terra Chá (Lugo) o 6 de outubro de 1929, no seo
dunha familia de labregos máis que acomodada.
Vive os seus anos da nenez e da adolescencia
como calquera outro neno do mundo rural, coa
única diferenza de que na súa casa non sufrirán
nunca a miseria e a fame que coñecen a maioría
das familias naqueles primeiros tempos da
posguerra. Comeza a escola en Outeiro en plena
guerra civil. Logo prepara en Rábade o ingreso no
Instituto cun mestre que dedica as tardes dos
sábados a ler e comentar textos poéticos galegos -
algo verdadeiramente sorprendente nesa época-,
o que lle permite descubrir a existencia da literatura
galega nesa etapa inicial da súa vida. Inicia o
Bacharelato no curso 1942-43 no Instituto
Masculino de Lugo. Antes de rematar o primeiro
curso, en maio de 1943, morre o seu pai e faise
cargo da súa educación o seu tío paterno, párroco
de San Froilán e profesor de Filosofía no Instituto
Feminino da cidade luguesa. Son anos duros e
difíciles, que o futuro poeta vive como internado
na Academia Galicia dos maristas até que no 1947-
48 regresa ao Instituto para rematar o bacharelato.
Sempre que pode, de calquera xeito, retorna aos
seus eidos, á liberdade de Outeiro de Rei, onde
vive días moi felices coa nai e cos irmáns,
integrándose plenamente no mundo labrego.
Precisamente é cun criado que traballa na casa,
Manuel de Paderna, co que aprende a facer versos
nos mediodías do verán, á sombra dunha oliveira.
Ademais da influencia cultural do seu tío crego,

moi formado en
Teoloxía, Filosofía e
Literatura, nese tempo
da adolescencia de
Manuel María é para el
lectura habitual A Biblia,
a obra de Rubén Darío,
os clásicos españois e
a Xeración do 27.

1949-1963

1949 é un ano
transcendente e decisi-
vo na vida de Manuel
María. Con só dezanove
anos pronuncia no
Círculo das Artes de
Lugo a súa primeira
conferencia; intégrase

na tertulia luguesa do café Méndez Núñez, invitado
polo poeta Luis Pimentel, na que participan tamén
escritores como Ánxel Xohán, Ánxel Fole, Ramón
Piñeiro, Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro
ou Carballo Calero; convértese en editor da revista
Xistral -onde publica os seus primeiros versos en
galego-, e escribe o seu primeiro poemario,
Muiñeiro de brétemas, que sairá ao ano seguinte
na colección Benito Soto, de Pontevedra.

O seu primeiro libro de poemas, que acada
un grande eco nos xornais e recibe o eloxio de
figuras como Otero Pedrayo, ten un triple valor
histórico: é o primeiro libro que publica Manuel
María, é a primeira obra que sae á luz dun poeta
novo e é o texto que marca a aparición dunha
nova corrente poética na lírica galega: a Escola

da Tebra.
Tamén en 1949 matricúlase por libre en

Filosofía e Letras na Universidade de Santiago,
estudos que abandona ao ano seguinte. Nacen os
primeiros versos de Morrendo a cada intre. A morte
en accidente do seu irmán máis novo prodúcelle
unha profunda crise íntima e relixiosa que o leva a
escribir Libro de pregos. Pouco despois fai o
servizo militar en Parga e en Compostela, onde
coincide de novo con outro futuro poeta que xa
coñecera en Lugo: Uxío Novoneyra. Na cidade de
Compostela manterá unha grande relación cos
intelectuais galeguistas, especialmente con Otero
Pedrayo e Carlos Maside. Este último achégao á
realidade do pensamento marxista.

En Lugo, xa liberado do servizo militar, inicia
os estudos e prácticas de Procurador dos tribunais,
publica o seu segundo poemario e gaña o Premio

Castelao de Poesía do Centro Galego de Bos Aires.
No verán de 1953 escribe a primeira redacción de
Terra Chá, que é un verdadeiro reencontro coa

Datas na vida de Manuel María

O MUNDO DE MANUEL MARÍA
DEBUXADO POR X. BALBOA

MANUEL MARÍA NA INFANCIA COS SEUS PAIS E IRMÁNS.
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vida chairega e coas súas
raigames labregas. Son anos de
intensa creación poética, que se
traduce en diversos libros, moitos
dos cais permanecerán inéditos
longo tempo.

En 1956 Manuel María
coñece a Saleta Goi e ábrese aí
unha nova etapa persoal na vida
do escritor. Casan en Lugo tres
anos máis tarde e pouco despois
instálanse os dous en Monforte de
Lemos, onde o poeta exercerá a
actividade profesional de
Procurador até a súa xubilación.

Entre 1959 e 1963 mante-
ñen unha grande relación co
grupo de intelectuais de Ourense
(Vicente Risco, Otero Pedrayo,
Florentino Cuevillas, etc.) e
asisten ás primeiras reunións para
reorganizar o nacionalismo galego, un proceso
político no que é clave a figura de Méndez Ferrín.
É a época do Consello da Mocedade e da ruptura
co piñeirismo. Intensifica, así mesmo, a súa
creación, non só como poeta, senón tamén como
narrador e dramaturgo. Desta época cómpre
destacar libros como Documentos persoaes (1958)
e Mar Maior (1963).

1964-1977

A resistencia cultural que caracterizou as
etapas anteriores increméntase na segunda metade
dos sesenta, ao tempo que aparecen os primeiros
partidos nacionalistas galegos, a Unión do Povo
Galego (UPG) e o Partido Socialista Galego (PSG),
que veñen encher o baleiro creado pola liquidación
do Partido Galeguista. Asistimos igualmente ás
primeiras folgas obreiras, á loita labrega contra
FENOSA e ás revoltas na Universidade. O compro-
miso de Manuel María ao longo de todos eses anos
levao a percorrer o país e a participar en importan-
tes acontecementos para a cultura galega e para o
país: a presentación de Raimon e da Nova Canción
Galega, a creación da colección de poesía Val de

Lemos, a edición de discos en colaboración coa
discográfica EDIGSA, a inauguración da Libraría
Xistral, etc.

No campo creativo a súa voz é cada vez
máis comprometida e combativa: Versos para un

país de minifundios, Versos para cantar en feiras

e romaxes, Remol, Canciós do lusco ao

fusco…En 1975 presenta a súa renuncia como
membro correspondente da Real Academia Galega
dada a total ineficacia desta institución en defensa
da lingua galega e dona a propiedade de Edicións

Xistral ao recén creado Frente Cultural da AN-PG,

organización esta da que Manuel
María será un activo militante.

1978-1980

É o momento da transición
política e da creación dun marco
autonómico. A poesía galega non é
allea a eses cambios que se
producen na sociedade e no plano
político. O poeta inicia o regreso ao
amor e aos eidos nativos como
temas da creación literaria. Poemas

ao Outono, escrito xa no umbral
desa época, sinala como ningún
outro libro un novo rumbo na voz
poética de Manuel María. Aínda así,
o poeta non renunciará en ningún
momento ao seu compromiso activo
co nacionalismo galego, formando
parte inclusive das candidaturas ao
Senado e ao Concello de Monforte.

1981-2004

A súa poesía acada unha expresión máis íntima e
humanista e nestes anos escribe e publica talvez o
seu máis rico corpus poético. O poeta participa
activamente nas actividades de entidades como a
Asociación Socio-Pedagóxica Galega ou a recén
creada Asociación de Escritores en Lingua Galega
e emprende tamén unha serie de viaxes que o levan
a diversas partes de Europa.

Nesta época son frecuentes as homenaxes,
os premios e os recoñecementos: Premio Celanova,
Casa dos Poetas, Fillo Adoptivo de Monforte de
Lemos, Amigo de Quiroga, Lucense do Ano, Pedrón
de Ouro, Irmandade do Libro, Letra E da AELG,
Premio Otero Pedrayo, etc. Mais hai dous actos
que foron moi especiais para o poeta: a homenaxe
nacional que a AS-PG lle tributou no Teatro Rosalía
de Castro en 1995 e a entrada como académico
numerario na Real Academia Galega en 2003.

En 1998 Manuel María e Saleta trasladan a
súa residencia á cidade da Coruña, onde pasa os
seus últimos anos e onde manterá unha tertulia no
Kirs.

Hai que salientar, ademais, a aparición en
2001 da súa Obra Poética Completa, da man da
editorial Espiral Maior, que dirixe o tamén poeta
Miguel Anxo Fernán Vello, e a publicación un ano
antes dun libro-homenaxe impulsado pola
Asociación Cultural Xermolos.

Manuel María falece o 8 de setembro de 2004
na Coruña. Despois do velorio no Panteón de
Galegos Ilustres, o seu corpo foi trasladado a
Outeiro de Rei no medio dunha multitude de galegos
e galegas que quixeron dar o seu derradeiro adeus
ao poeta nacional de Galiza.

Fundación Manuel María de Estudos Galegos

RETRATO POR XAVIER POUSA
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POÉTICA

É imposíbel definir o que é Poesía, polo que ista
ten de inapreixábel e de máxico. Eu non sei o que
é a poesía e ponme medo pescudalo. O poema
non é Poesía, pola limitación da palabra con que
está feito. O poema é un camino para chegar á
Poesía.

A tafega do poeta –polo menos o meu
empeño– é ir lendo na propia ialma, ollando o meu
mundo e tódolos mundos pra descobrilos
espritoalmente nas propias vivencias que logo se
fan versos, cos que xustifico a miña vida e a miña
estancia antre os homes.

Todo poeta verdadeiro debe agrandar o mundo
–tódolos mundos–, descobríndoo espritualmente.
E si alguén hai no mundo que non minte, ise é o
poeta. O poeta non ten a obriga de decir como é o
mundo, sinón como debe ser.

Coido que os poetas galegos somos os que
estamos máis perto da verdadeira Poesía. A poesía
galega cumple como ningunha outra o que pra min
é esencial en Poesía: crea mundos –toda a poesía
do meioevo, Pondal–; e descobre o verdadeiro ser
do home e máis da terra, con tódolos seus
problemas e tódalas súas posibilidades –Rosalía–,
sin se perder nunca, nin por un solo intre, en
virtuosismo, conceptualismo ou prosa rimada, como
acontez, con frecuencia, en varias poesías. Ista
pureza da poesía galega débese non soio ó carácter
recollido, ensimesmado e reflesivo da nosa raza,
sinón que tamén á nosa capacidade de asombro e
de milagre.

(A súa definición da Poesía aos vintecinco anos.
Na Escolma de poesía galega. IV. Os contemporáneos,

de F. Fernández del Riego, Vigo, 1955.)

Canción da claridade das palabras

A palabra é a única chave que abre
a nosa soedade e pon, á luz
do sol e do luar,
a choída intimadade máis escura.
A palabra nomea e crea ás cousas,
pon orde no mundo
e armoniza a toda a creación.
Cando prostituímos á palabra
estamos invocando ó demoníaco.
E se deixamos morrer unha palabra
o universo enteiro
doése de orfandade e desamparo.

(De As lúcidas luas do outono, 1988)

O poema

Un poema é un ser vivo que anda,
respira, soña, chora, salouca,
ama, berra, cintila e escurece,
cala, aborrece a mentira,
sente odio e ternura, desángase,
fala de intimidade a intimidade
coas cousas e coa xente, suxere
mundos posibeis e imposibeis,
suda, cansa, sente sede e fame,
adoece, agoniza.

E nunca morre.

(De A luz ressuscitada, 1984)

Ó regato do Cepelo

O pequeno e humilde Regato do Cepelo,
que nace e morre na miña propia tribo,
ten a sotil fraxilidade dun salouco
e o delicado arpexio máxico dun chío
e pasa, como unha canción de amor,
rozando e agarimando á terra lene,
pura, estremecida e alertada.
A increíble levedade da sua auga
faise fiel espello para levar consigo
á miña imaxe:

única eternidade
que a piedade dos deuses me concede.

(De A luz ressuscitada, 1984)

Os poemas seguintes, case todos dos anos
80 e 90, corresponden a unha MiniEscolma

realizada polo propio autor en 1998 e editados nun
folletiño no que Manuel María e Saleta ofrecen aos
seus amigos o seu novo domicilio ao trasladarse a
vivir á Coruña.
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O POVO que deixa perder a sua palabra
creada, herdada, usada, revelada,
aquela que lle é propia e singular,
a que é unicamente sua,
está empobrecendo ó mundo
e perpetrando o seu propio xenocidio.
Ese povo vil
ollará aniquilada a sua lembranza
e o seu nome indigno
borrárase, sen máis, do universo:
hai agresións á beleza e ó espíritu
que a vida non tolera nen perdoa.

(De Os lonxes do solpor, 1993)

Rosas

Sempre a rosa. Sempre:
a forma,
a cor,
o recendo,
a luz,
a perfección da rosa.
Prefiro á rosa vermella.
E amo a rosa branca
porque, cando lle digo
simplemente: ROSA
entrecerra os ollos,
treme
e ruborece.

(De A luz ressuscitada, 1984)

A TERRA faise en tí,
Saleta, sotileza,
chama apaixonada
e transparente,
levidade de neve,
torrente e forza
de seiva poderosa,
música de vento
entre abelairas,
raio máxico de lua,
murmurio de regueiro,
flor de cerdeira
ou pinga de orballo
emocionada, tremando
sobor do pálido rubor
da rosa namorada.

(De Os lonxes do solpor, 1993)

DEIXADE que o voso corazón se abra
á beleza deste noso mundo
tan carnal, amigo e amoroso:
á luz clara e máxica dos días,
ó engado das noites,
á música de toda a creación
e ós silencios pechados nos que
cada un de nós pode estar oíndo
o inquedante latexar de sí mesmo
en armonía con canto esiste e estivo,
algunha vez, no ser das cousas.
Amade sempre á terra nosa nai
e cada vez seredes mais humanos
e cecais poderemos comprender
que só o amor nos leva ó éxtase:
único xeito de unión
coa plenitude total do universo.

(De Compendio de orballos e incertezas, 1991)

CERVO, flor dun soño, tremor
emocionado da terra
cando se prepara alborozada
para receber á primaveira,
tépedo vento milagreiro
que cruzas e iluminas
á floresta, lóstrego
que deixas nos nosos ollos
a sorpresa, a camelia gris,
pura e branca da nostalxa.
Cervo feito de luz, orballo,
claridade de alba, símbolo
do meu perfecto amor maduro
de anceios, de soños e de sedes:
gallopa novamente ó meu
cansado corazón esgarecido
para que poida sentir
unha vez máis, só unha vez,

     á xuventude
florecendo de novo no meu sangue.
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Non  vou analizar o estilo literario de Manuel María
que xa o fan outros autores nin determe coma o
merece, na súa entrañable relación con Betanzos
no que pousou a súa ollada, moi novo, nese intre
especial para as persoas cando estamos a buscar
o noso destino profesional, él, en concreto, para
exercer a sua tarefa de procurador de tribunais.

Pero falar de Manuel María dende Betanzos
fai abrollar no meu arquivo emocional aqueles trazos
que o poeta enxergou na miña memoria en varias
andaduras que partillamos polas súas ruas e
camiños, participando con él en actividades de
colectivos culturais coma o nacemento da
Asociación Eira Vella aquel 6 de marzo de 1993,
ou percorrendo a súa paisaxe e paisanaxe nalgunha
tarde de vagar, mesmo saboreando os seus
recendos gastronómicos nalgunha das súas
tabernas, case sempre acompañados pola súa dona
Saleta, unha “labarada” que non facía máis ca
intensificar a luz daquelas xornadas.

Quero acreditar aquí que habia unha especial
querencia a esta cidade como reflicte na súa
“Canción de amor a Betanzos”, que apreciei nestas
camiñadas, e podo argumentalo  con retallos da
súa vida e obra.  No 1957, o ano no que aproba os
exames de procurador,  pronuncia o pregón dunha
festa do viño nun dos espazos máis senlleiros: no
adro da igrexa de Santa María de Azogue, pero xa
participara antes nun recital de poesía no  Liceo
con Novoneyra e outros. Son os anos nos que
escribe os primeiros versos dedicados a Betanzos.
Xa máis neno compraciase nesta paisaxe cando
acompañaba á súa nai a tomar os baños na badia
de A Coruña, e prenderon nel os debezos por este
recanto mariñano que medrarían cos anos.

Lembro con que ledicia o seu amigo e
compañeiro de mocidade, Uxío Novoneyra, me
confesou coma o Día da Patria, 25 de xullo, de 1955
viaxaran dende Santiago onde recibira o primeiro
exemplar de Os Eidos camiño de Mondoñedo para
visitar a Cunqueiro, e fixeran parada en Betanzos.
O poeta do Courel confiabame todo isto ao tempo
que me entregaba o poema “Con Manuel María” no
que cantaba este percorrido para o libro que
Xermolos ía editar, intitulado Manuel María.

De feito tamén él cantou os “días betanceiros”
nunha poesía homenaxe a Uxío Novoneyra, escrita
antes, e editada no 2009, pola Fundación Uxío
Novoneyra, nunha colleita literaria e plástica de
varias e varios autores:

“(…) no fondo máis fondo do meu ser
gardo os nosos dias lugueses,
pargueses, compostelanos, caurelanos,
coruñeses, lemavos, betanceiros.
a imborrable presencia de Maside…”.

Pero estes retazos históricos son só sinais
da predileción do poeta por esta cidade:

…¡Quén dera, meu amor, nas noites craras
que o centileo das estrelas betanceiras
fora alumando, ún a ún, nosos degaros…!

¡Quén dera, meu amor, ficar pra sempre
frente a esta campía tan fermosa
como a terra feliz do Paradiso…!

¡Betanzos dos Cabaleiros, rosa aberta,
raíña esplendorosa das Mariñas:
o meu soño quedou en ti prendido
como queda na alma sotil dos mariñeiros
o fermosísimo canto das sireas…!”

(“Canto a Betanzos”).

Pero quen pode falar mellor desta relación
recíproca e creativa é o historiador Xesús Torres
Regueiro, o seu amigo e estudioso, vencellado por
familia a Monforte onde o poeta foi instalarse á fin.
Nos seus percorridos transmitidos en “Andando a
Terra” comunica con ledicia as paradas en Betanzos

A querencia de Manuel María por Betanzos

Alfonso Blanco Torrado

EMBARCANDO PARA OS CANEIROS. FESTA DA POESÍA.
BETANZOS, XULLO DE 1954
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(“De Monforte de Lemos deica a Coruña”. A Nosa

Terra, 1-VI-1979).
Foron varios os recitais de Manuel María

eiquí, así no 1986, e tamén intervencións coma
naquel “in memoriam” no pasamento do noso amigo
común Díaz Castro, cantor da muller betanceira...

Unha andadura en común

Camiñar de par de Manuel María era
mergullarse paseniñamente nun mar de emocións.
A súa palabra sempre certeira deitaba a un tempo
a fervenza dos sentidos e o rigor máis esquisito.
Con él aprendín a historia de As Mariñas e foime
solprendendo coa beleza de cada recanto desta
fermosa cidade. Mesturábase coas veciñas e
veciños sentíndose pobo e todo salaio de vida
merecía o seu tratamento literario, daquí abrolla a
súa lirica popular capaz  de cativar a todo o país
coma sentichedes vós no Pregón das Festas de
San Roque no 1999...

Tiña a fortuna de enfortecer aquel caudal
de sensacións cunha estructura ben trabada de

contidos.  Marabilla o seu saber enciclopédico sobre
todos os temas, adquirido con aquela devoción que
o poeta sentía por toda a contorna.  E tanto coñecía
Betanzos coma toda Galiza, parroquia a parroquia,
que pateaba coa emoción a flor de pel, froito  da
xenerosidade coa que actuaba vencellando á xente
coas arelas que el soñaba e construía para o pobo.

¡Con que entusiasmo e rigor preparaba e
falaba nas súas conferencias que foron centos,
coma puidechedes disfrutar aquí en Betanzos!, por
certo un traballo que aínda non se recoñece
debidamente. Estamos a falar dun recitador
senlleiro pero tamén dun orador prodixioso, porque

a expresión de Manuel María é sempre portadora
de verdade e de beleza, a curto ou longo paso. As
veces que percorremos os soportais saboreando
os vosos viños, a súa palabra e o seu canto eran
tan solemnes coma as invocadas no Salón Azul...
Mantiña sempre ese porte cordial co que remarcaba
a súa voz na conversa cotidiá e contaxiaba a
emoción dos seus versos, ben lonxe de poses e
clichés artificiais.

Betanzos foi cantado con versos pero tamén
recreado a través dos relatos curtos de Viaxes e

vagancias de M.P. (1994) coma unha das sete
capitais do Reino de Galiza, sen esquencer a
resoancia da súa presencia na peza teatral de Os

Irmandiños estreada aquí xa musicada por A
Quenlla cumprindo cunha manda do poeta. A súa
vontade de estilo convertía estes feitos históricos
en fitos alecionadores para tomar conciencia dos
sinais da nosa identidade, e esta teima axudanos
arestora  a medrar en autoestima coma cidadáns
dinamizadores do noso pobo.

Pero foi no seu mester coma xornalista que
Manuel María valorou con xusteza o peso desta
cidade, con ese especial agarimo polas
publicacións das asociacións de base coma A

Xanela, abríndonos nela o corazón de amigos coma
Anxel Fole, igual que veu falar aquí doutro dos seus
preferidos: Díaz Castro.

A grandeza da súa literatura e a
exemplaridade da súa ética nacen da autenticidade
reflexo das augas limpas do Pai Miño no seu fluir
por Outeiro de Rei, o seu lar, que irrigan a raiz da
súa traxectoria vital e creativa.

E unha mostra de que Betanzos era unha
referencia na súa vida é esta loa ás súas festas
que consideraba das máis feiticeiras:

“Das festas de agosto lembramos,
principalmente, o Festival de Pardiñas da Terra
Chá –un modelo de contido, de renovación e de

NA ROMARÍA DOS CANEIROS A FINAIS DOS ANOS 50.
MANUEL MARÍA, DE PÉ, PRIMEIRO POLA DEREITA.

ABAIXO, SENTADO Á ESQUERDA, UXIÍO NOVONEIRA.

XULIO CUNS, MÉNDEZ FERRÍN, MANUEL MARÍA, FRANCO
GRANDE E RAMÓN LOURENZO EN COMPOSTELA EN 1957.
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imaxinación-, as da Peregrina de Compostela,
as de Betanzos cos Caneiros e co Globo e as
cosmopolitas de María Pita de A  Coruña. ¡Ah!;
e as de Monforte de Lemos, pequena cidade
do sur de Galiza, outrora centro ferroviario do
país e feudo” (O Correo Galego 13-8-1994)

A agra literaria deste poeta labrego inza en
todos os estilos poéticos e en todos os xéneros
literarios, non é só un lírico, tamén comunica coa
súa palabra a denuncia contra as eivas e atentados
ecolóxicos coma cando se laiou de construcións
coma o “pirulí” de Betanzos: “En Galiza fixéronse e
estanse a facer demasiadas brutalidades para tan
pouco ou ningún progreso: Celulosa de Pontevedra
–cuestionamos a súa ubicación-, pirulí de Betanzos,
illa de Toralla, desastre urbanístico de O Carballiño,
recheo da badía coruñesa, contaminacións de
Meirama e As Pontes, etc., etc., etc. A ver, se por
unha vez na vida, somos sensatos e se salva Neira
de Rei. Se xunguimos os esforzos: ¡venceremos
nós!” (El Correo Gallego, 24-9-1994).

Para Manuel María a razón da súa vida foi
a defensa do seu pobo, maiormente da súa fala. É
un dos nosos escritores máis sobranceiro, pero é
este compromiso o que o define coma o exemplo
máis paradigmático de fidelidade ás esencias de
Galiza e a través dela con todas as nacións
asoballadas.  Cómpre espallar a dimensión social
dun autor que actuou con toda a súa xenerosidade
para ensinarnos a beleza dende a vivencia da súa
infancia. Endexamais recuou nesta teima, e cando
nos deixou fisicamente identificouse cun penedo,
tal coma lembrei o 21 de abril do 2006, recitando o
derradeiro poema de Ritual para unha tribo capital

de concello, no Edificio Liceo naquel “Manuel María
na lembranza” convocados por Eira Vella

“Cando xa estea canso de verdade
e as cousas e o mundo non acendan
en min ningún fervor, quero
deitarme, Outeiro, no teu chao,
contemplar o brillo das estrelas,
o paso das nubes tráxicas e grises
mentres, con todo o meu ser, vou,
moi de vagar, dun xeito lúcido,
facéndome, para sempre, terra túa
e ensumíndome, calado, no teu seo”.

Era a súa particular percepción da realidade
dende a que ía contribuír a facer medrar Galiza e
polo tanto a humanidade, afondando nas nosas
diferenzas, do mesmo xeito que apreciaba toda a
diversidade de xeitos de ser dos seus amigos coma
unha riqueza que inza vizosa na andaina de un. O
seu asombro polas cousas máis sinxelas foi a mellor
fonte para construír o universo das súas relacións,
para sentir con paixón a necesidade da
comunicación, de rodearse de tantos amigos,
moitos de Betanzos.

RECITAL EN BETANZOS. AGOSTO  2000

NO PROGRAMA DE FESTAS DE BETANZOS DE 1955

CARTAZ DOS ACTOS DE HOMENAXE
EN ABRIL DE 2006.
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En abril de 1998 Saleta e Manuel María fixan a
súa residencia na Coruña, no barrio de Monte Alto.
A relación do poeta coa cidade da Coruña viña xa
de moi vello, dos primeiros anos da nenez, cando
a avoa, a nai e outras mulleres da familia o levaban
aos baños á Coruña na segunda quincena de xullo
ou na primeira de agosto. Contaba Manuel María
que o mar lle metía moito medo. Realmente foron
as súas tías, as curmás e súa nai as que o meteron
no mar, vencendo a súa resistencia. Logo, polas
tardes, ían ao Recheo, onde está a estatua de
Curros Enríquez, que tanto lle chamaba a atención
a aquel neno de Outeiro de Rei, sobre todo polos
baixo relevos, no que figuran elementos do mundo
labrego, que el coñecía ben. Un día outros nenos
que andaban por alí comezaron a tirarlle auga do
estanque. Mais o pequeno da Casa de Hortas non
se quedou quieto. Colleu a un daqueles rapaces polas
pernas e mergullouno na auga. De inmediato os outros
nenos botáronselle enriba, e menos mal que apareceu
un amigo da familia para sacalo da pelexa.

Cos seus primeiros libros xa publicados, aló
polos anos cincuenta, Manuel María comeza a
frecuentar a cidade da Coruña como poeta e
conferenciante. Da man do tamén poeta Miguel
González Garcés, el  e Novoneyra achéganse á
Coruña para ler os seus poemas ou pronunciar
algunha conferencia -polas que perciben unhas 500
pesetas da época. Nos Cursos Universitarios
Hispanoamericanos de Verán, no III Congreso
Internacional da Poesía ou no Club do Mar da Coruña
os dous poetas mozos entran en contacto con
persoeiros como Carlos Martínez Barbeito, Leandro
Carré, Pura Vázquez, Urbano Lugrís, Mariano
Tudela, Fernando Mon,  Xoán Naya, o propio Garcés
ou outro importante poeta da primeira xeración da
posguerra: Antón Avilés de Taramancos. É o tempo
das tertulias no Café Galicia, do Grupo Amanecer,
da revista  Atlántida e da Asociación Cultural
Iberoamericana, que presidía González Garcés. Á
volta dos actos da Coruña, Manuel María e
Novoneyra facían unha parada en Betanzos, e aínda
algún ano foron logo até Mondoñedo visitar a Álvaro
Cunqueiro, que vivía os seus días máis grises, tras
ser expulsado do Rexistro Oficial de Periodistas.
Talvez por iso Cunqueiro era o poeta máis protexido
por Garcés, a quen a ACI convidaba  todos os anos,
pagándolle xa desde 1952 mil pesetas, que non
estaba nada mal.

O certo é que desde ese momento Manuel
María non deixou de visitar a cidade da Coruña, na

A tertulia do Kirss

que protagonizou numerosos actos ao longo da súa
vida, na que recibiu unha homenaxe de toda a
nación en 1995, no Teatro Rosalía de Castro, e na
que fixo grandes amizades. Por iso, cando despois
da xubilación de Saleta en 1998, deixan a Libraría
Xistral e a casa de Monforte de Lemos e se instalan
nun piso de Monte Alto para vivir unha nova etapa
na súa vida de parella, Manuel María e Saleta
reencóntranse con vellos e moi queridos amigos
(con Felipe Senén, co poeta Xulio López Valcárcel
ou co editor Carlos Díaz Martínez, por exemplo),
estreitan aínda máis a relación con outros moitos
(Francisco Pillado, Miguel Anxo, Xavier Seoane…)
e inician novas amizades. O punto de encontro máis
habitual vai ser a cafetería Kirss, onde o poeta pouco
a pouco consolida unha tertulia diaria, pola que
pasan un bo número de persoas. Nós tivemos a
sorte de participar nesa tertulia durante varios anos,
até a morte do poeta, dous días á semana, os luns
e os mércores, de 11 a 12 da mañá. A verdade é
que, moi esporadicamente, xa tiveramos a fortuna
de gozar desde os nosos anos mozos da conversa
con Manuel María en diferentes lugares: nun café
de Viveiro, nun restaurante de Espasante, no Derby
e nalgún restaurante de Compostela, en varios
lugares en Ferrol… Digamos que cando a fins da
década dos noventa nos reencontramos no Kirss
tiñamos xa moitas horas de conversa entre nós e
unha fonda e vella amizade construída arredor da
poesía e do país.

Lembro que ao principio eses dous días da
semana só o acompañaba eu. Previamente
chamábame por teléfono á Deputación:  “Foxo,
vémonos hoxe no andamio?”. E alí aparecía el,
puntualmente ás once. Un día pasou pola rúa un
señor ao que eu non coñecía nin o Manuel debía
tratar daquela moito. Díxome que era un parente
seu, un curmán. Unha mañá aquel señor, tan
educado el e tan cordial, incorporouse á tertulia, e
xa non deixou de acompañar a Manuel María de
luns a venres. Despois chegaban e marchaban
sempre  xuntos. Era Manuel Hermida, unha persoa
que gañou de inmediato o meu aprecio e o meu
cariño. Outro día apareceu Enrique Iglesias, e logo,
nos días nos que eu ía, pasaban pola tertulia outras
moitas persoas: o Comandante, Carlos Díaz
Martínez, Xosé Abeal, Manolo Roca, Xan Fraga… e
tamén coincidín algunhas veces con Bernardino
Graña  -que Manuel María recibía sempre cunha
enorme alegría- ou nalgunha ocasión con Lois
Diéguez ou con Xosé Fernández Ferreiro. Con Fran-

Manuel López Foxo
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cisco Pillado ou Luís Juncal atopeime poucas veces
na tertulia do Manuel, porque o día deles era o
domingo. Andando o tempo, tras a morte de Manuel
María, mantivemos igualmente unhas
inesquencíbeis tertulias con Pillado. Debo dicir que
con Saleta coincidín moi poucas veces na tertulia
do Kirss en vida do Manuel. Cando máis o
acompañou era cando o poeta estaba xa ferido de
morte. Despois do seu pasamento, en setembro
de 2004, Saleta quixo manter viva a tertulia e
seguímonos vendo semana tras semana, primeiro
no Kirss e máis tarde no Café Cantante, ocupando
agora ela o centro da conversa.

Escoitando falar a Manuel María falabamos
dalgún xeito con don Ramón Otero Pedrayo, con
Luís Pimentel e Aquilino Iglesia Alvariño, con Ánxel
Fole e Álvaro Cunqueiro, con don Fermín Bouza-
Brei ou Maximino Castiñeiras, e aínda sen estar
estaban sempre Uxío Novoneyra, o Ferrín e o
Bernardino Graña, a quen Manuel chamaba Villar.
Naquela tertulia que tiñamos con Manuel María no
Kirss todas as semanas do ano, a media mañá,
abofé que moito falamos tamén de Ramón Piñeiro
e do piñeirismo, de Celso Emilio Ferreiro, de Cuña
Novás ou de Pilar Vázquez Cuesta. Dedicamos
moitas horas igualmente á xeración dos noventa,
especialmente a Marta Dacosta e a Olga Novo,
poetas nas que admirabamos o seu esforzo por
escribir desde o seu universo real ese poema de
beleza incuestionábel que leva sempre sangue
quente en cada palabra. A respecto de Marta
Dacosta, o noso único punto de desencontro era o
título dun seu libro, do que Manuel María non gostaba
nada: “Pel de ameixa, home, por favor!”. Máis tarde
comprenderiamos moi ben o porqué daquel título e
o seu significado real e simbólico.
As mil anécdotas que el sabía, as crónicas das
súas viaxes por todo o país, a súa nostalxia de
Portugal e de Italia, o seu amadísimo Outeiro ou a
crónica da súa última viaxe a calquera lugar, con
todo detalle, paso a paso…, nada diso faltaba
tampouco na conversa, que algunhas veces, cando
comezamos a vernos no Kirss e aínda estabamos
sós, mesmo transitaba polo territorio familiar e da
intimidade: a lembranza da nai, o tío co que viviu en

Lugo, o pai de Saleta, os irmáns, os sobriños,
Saleta, Medos, a conversa teléfonica que unhas
horas antes tivera co Pepiño Estévez ou con
Ferrín…, sen deixar nunca de estar atento a quen
entraba ou a quen saía, sen perder endexamais o
fío da palabra. O seu trato cos camareiros era, por
outra parte, un trato familiar, moi próximo, de confianza
mutua. Incluso se interesaba a miúdo polos canarios
que un dos camareiros tiña na súa casa.

Na tertulia do Kirss tivemos o privilexio de
escoitar un poema elaborado o día anterior en
homenaxe a Novoneyra e incluso de darlle a nosa
humilde opinión sobre as súas dúbidas sobre o
último verso; de abrir cunha certa emoción todos
aqueles libros da primeira época que el me traía
para facerlle fotocopias para entregarlle logo a Miguel
Anxo Fernán Vello para a preparación da Obra

poética completa; de coller das súas mans os seus
Versos para entrar ou saír por cada unha das dez

portas da muralla romana de Lugo para pasarllos
no ordenador; de recibir en agasallo en edición
facsimilar De catro a catro, un libriño de artigos de
Ferrín sobre don Ramón Otero Pedrayo, a Arte de

Ser Português, de Teixeira de Pascoaes, ou os
Novos  Contos da Montanha, de Miguel Torga.
Sempre tiña algo para nós.

Vivimos tamén na tertulia do Kirss, nos
últimos anos da súa vida, a súa desesperación por
ver cos seus ollos a súa Obra poética completa ou
a súa incerteza sobre a súa entrada na Real
Academia Galega, que aínda que non o quería
recoñecer, si lle fixo moita ilusión, porque, como
dixo o Ferrín naquel acto académico de Vilalba, el
xa estaba alí esperándoos: “Cando os máis dos
académicos e académicas aquí presentes
chegamos á Cidade das letras galegas, Manuel
María xa estaba alí, na porta, facendo se tal un
cigarro, á nosa espera, e deunos unha aperta de
recepción cordial”. No Kirss, en fin, soubemos un
día polo rostro de Saleta que o Manuel tiña algo
grave e que algo fatal ía acontecer. As últimas veces
que conversamos con el xa foi na súa casa, onde
nos entregou dedicado a Medos e a min o seu último
libro editado, que non escrito: Elexías á miña vida

pequeniña.
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Afirmo sen dúbida
algunha que Manuel
María foi o poeta
máis popular da
Galiza desde a
posguerra. Podemos
concretar aínda
máis: desde os
primeiros libros da
súa ampla produ-
ción, aló polos anos
cincuenta. Por que?
Pola súa personali-
dade comunicativa:
aberta, agradábel,
animosa, viva, ilusio-
nada, sinxela... á que
lle axudaba  a súa
atractiva presenza, a voz timbrada, a sabedoría, a
inmensa cultura e a memoria. Unha memoria
fabulosa que eu sempre admirei. E humanizábase
aínda máis, en contraste, cando contestaba con
acesa ironía a quen trataba de soterrar ou disimular
as súas orixes populares, o acento, o idioma
propio... o saber popular. Non podía resistirse a
ouvir iso de “tomar un vino del ribero” sen contestar,
como el mesmo dicía, alporizado.

Estas características foron formando ou
construíndo, aparte da comunicación cos demais,
a súa obra literaria. Relación íntima, pois, entre o
que se produce literaria e vitalmente, e o esforzo e
traballo para que os demais participen diso, lle dean
o sangue e o fagan vivo. Pode existir o creador sen
o lector?

Cantos quilómetros andou, cantas horas
investiu na cátedra, conversa ou chamada de quen
o reclamase? Cantos cartos (e non lle sobraban
precisamente) gastou nas incontábeis viaxes tamén
para axudar á construción da nación, do mitin ou
da reivindicación? Nisto estivo a chave da
popularidade de Manuel María.  E así foi a súa
presenza constante nos centros de ensino,
universidades, asociacións de todo tipo,
principalmente culturais... fábricas ou cantinas do
rural. E non falo dunha simple presenza regular no
tempo, senón constante, activa, como quen ten a
axuda e aportacións para os demais como traballo
e esixencia. El quería un pobo consciente de si
mesmo e orgulloso da súa historia, un pobo culto

que soubese das súas
raíces e do seu papel
no mundo. Que fose,
na súa diferenciación,
libre.

Precisamente por
esa actitude reflectida
na súa obra
enfrontouse a moitos
problemas, el e tamén
Saleta, o seu amor de
labarada. O camiño
non foi de rosas
precisamente. O autor
máis prolífico na nosa
historia tiña problemas
para publicar e as
editoriais con máis

medios non foron precisamente quen o axudaron.
Cóntanse cos dedos das  mans os libros que lle
editaron. E tampouco os oficiantes de críticos, en
termos xerais,  o loaron ou animaron. El, que
cultivou todos os estilos e temáticas, que foi
rompedor tamén na poesía,  era definido como un
poeta ruralista, prosaico e tradicional.

Ao par, a oficialidade culturalista e política,
tanto do franquismo como da democracia,
abourouno incansabelmente pola súa batalla
irrenunciábel a favor do idioma e dos dereitos sociais
e nacionais de Galiza. A súa obra nunca se afastou
do seu contexto xeográfico e social. E isto non
gustaba. Había que actuar, seica, como se os
problemas do noso mundo, o futuro da nosa
literatura, coa morte do ditador, quedasen xa
solucionados.

A pesar diso, os seus libros ou traballos
foron saíndo desde diversos campos sempre
populares: na emigración, nas pequenas editoriais
do país, nas asociacións culturais ou veciñais, en
centros de ensino, nas programacións de partidos
e organizacións nacionalistas (AN-PG, UPG, BNG,
CIG, CC.LL.), e polo traballo tamén dun bo número
de persoas sen as cales os camiños e
popularización da obra do noso poeta acabarían,
en moitos casos, silenciados. Aínda sendo
insuficiente a seguinte personalización que habemos
tomar só como unha pequena representación de
centos de homes e mulleres máis, por se se
esquece agora ou se ignora, quero dar un exemplo

Manuel María non o tivo fácil
Lois Diéguez

DE DEREITA A ESQUERDA: MANUEL MARÍA, LOIS DIÉGUEZ, O CAN,
SALETA E A IRMÁ DE LOIS. ORBAZAI, ANOS 90.
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de quen dedicaron moito do seu traballo e mesmo
da súa vida a Manuel María (e uno isto con quen,
no persoal, compartiron tamén dun xeito profundo
a súa amizade): Francisco Rodríguez, Pilar García
Negro, Manuel Raxo, Felipe P. Buxán, Bautista
Álvarez, Alberte Ansede, Marica Campo, María

Calvo, Afonso Branco, Miguel Anxo Fernán Vello,
Camilo Gómez Torres, Suso Vaamonde, Mini e
Mero e A Quenlla, Felipe Senén, Manuel L. Foxo,
Manolo Fernández, Raúl Río, Francisco Pillado e
Noli, Suso Torres ou a familia da casa de Hortas,
Xosefa e Carmiña, Tonecho e Mª Paz... sobre os
que se ergue, obviamente, a figura de quen foi o
seu amor, o pilar sobre o que Manuel María se
sostivo: Saleta.

Eles e elas son o corazón do poeta, quen
máis saben del, quen máis o coñecen, como neses
longos anos da súa vida teñen demostrado, con
libros, estudos, comentarios e accións. Sería
fermoso, pois, que neste feliz ano de 2016 no que
celebramos a dedicación do Día das Letras Galegas
á súa figura, estes homes e mulleres foran
aproveitados para que compartisen connosco ese
traballo feito, e que o mesmo servise tamén para
fortalecer a súa obra e o amplo coñecemento da
mesma. Non temos agora, practicamente, aquelas
editoriais que abriron camiños diversos e plurais na
nosa literatura, un exemplo máis de como nos
últimos anos fomos perdendo até a posibilidade de
comunicarnos a través do libro, do libro libre, do
libro da palabra nosa, amor sempre ilusionado de
Manuel María. Pero temos, como el, a ilusión e a
forza do amor e do cariño por ser liberadores, e,
como non, a forza da nosa conciencia e da nosa
fidelidade.  Acaso a nosa valentía e coherencia.

Que a obra do noso poeta non caia, pois, en
xardín dun día, no oportunismo de quen nunca o
amou nen creu nel, nen nunha oficialidade de clan
que mide os resultados según a súa comenencia.
Que o voso primeiro brinde, lectores e lectoras, a
partir de agora mesmo, sexa con viño de Amandi e
por el. Chin chin. Por Manuel María e o seu mundo.
Por todos e todas que axudaron a facelo.

NUN MITIN COMO CANDIDATO AO SENADO NAS
ELECCIÓNS XERAIS DE 1977

COS ALUMNOS DO C.E.I.P. DE PRÉSARAS (VILASANTAR)
PRIMAVERA DE 2000. FOTO BARAXEIRO
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Manuel María mantivo unha fecunda colaboración
xornalística desde os anos cincuenta, en xornais e
revistas de asociacións culturais:El Ideal Gallego,
Faro de Vigo, La Noche, La Voz de Galicia, El
Progreso; Galicia (Bos Aires), Xermolos (Guitiriz);
Sementeira, A Xanela.

Entre tantas colaboracións, dúas destacan
pola súa regularidade: a que mantivo co semanario
A Nosa Terra, baixo o título “Andando a terra”,
mantida até 1989; e a de El Correo Gallego “Homes,
feitos e palabras”.

En 1990 publicamos unha antoloxía de artigos
da serie “Andando a Terra”,  e diciamos no seu limiar
que era un coñecimento de lugares, xentes, cos-
tumes e paisaxes asentado na experiencia dun
viaxeiro curioso e lírico que contempla o mundo de
xeito moi sentimental e achegado, para tender unha
ponte simpática entre el e o lector.

O artigo de Manuel María, xa que logo, está
caracterizado pola actitude erudita e emocionada, o
cuidado exquisito da palabra e a recuperazón léxica,
evocando ou recreando palabras esquecidas ou en
desuso, nun ton poético, especialmente nos artigos
adicados á paisaxe, que os fai poemas en prosa.

Os títulos das longas series permiten
contemplar a riqueza e variedade dos temas,
sendomáis diversos nas series de El Correo

Gallego, e mantendo de xeitomáis uniforme a
perspectiva viaxeira propia da serie de A Nosa Terra:
arte, ecoloxía, política, poesía, socioloxía, teatro,
lugares, retratos de vellos cafés, tabernas,
gastronomía, festas populares, tradicións. Non fica
excluída a protesta social, o sentido reivindicativo;
a preocupación polo idioma e a súa normalización.
Non anda lonxe tampouco a actitude reivindicativa
ante a degradazón da paisaxe e o abandono do
mundo rural tradicional, nun paralelismo notorio coa
súa obra poética. Recordemos poemas como
“Desterro” (Oráculos para cabaliños do demo, 1986)
onde se fai evidente a consciencia dun destino triste
para a patria. Aqui está presente o pesimismo dos
últimos poemarios dos oitenta. Agora di:  “Toda

Galicia semella un outono triste, longo, xordo, gris,

devalando cara un inverno eterno”.
Nos artigos de Manuel hai moito de elexíaco,

de homenaxe e de celebración. O recordo de amigos
poetas ou artistas mortos, está sempre presente.
Penso nun artigo de El Ideal Gallego, de 1959,
escrito en castelán, no que recorda a Pimentel e
Francis Jammes, que o acompañarán ao longo da
súa vida como unha referencia constante. A Pimentel

úneo unha amizade nacida na tertulia compartida e
no maxisterio literario, pois é el quen lle dá a coñecer
as Elexías Duinesas de Rilke e a poesía
centroeuropea. Francis Jammes na influencia de
obras como De L’Angelus de l’Aube à l’Angelus du

Soir (1898) ou as Catorce oracións.  Nos seus ver-
sos están os cantos labregos cos seus días, as
súas miserias, seus humildes heroísmos, lonxe das
declamacións enfáticas. ¡Que achegado nos parece
todo isto do gosto poético de Manuel María,
preocupado por expresar tamén os traballos e os
días, as cousas elementais e, porén, tan esenciais!
A orixinalidade de Manuel María fica, e igual
acontece na obra do poeta de Orthez, no don de
penetrar na esencia poética das cousas, así como
na capacidade da ollada pictórica que lle permite
fixarse nos detalles desas mesmas cousas.

As referencias aos escritores e poetas do
país forman un corpo especial: Crecente Vega e
Pérez Creus, Miguel González Garcés, que nos
deixou, como di Manuel María, unha Coruña “fonda,
eterna, trascendida: atlántica”. Poetas antigos,
galegos e europeos, actuais ou lonxanos no tempo,
Espriu, Fiz Vergara Vilariño, Lois Pereiro, doloroso
sentir galego e un canto fondo e necesario fronte á
desolación do home e do mundo; Avilés de
Taramancos e Xosé María Álvarez Blázquez,
Aquilino IglesiaAlvariño e Noriega Varela.E, a carón
dos poetas, tamén os amigos mortos: Uxío, Cuña,
X. Casal, R. Patiño, Suso Vaamonde.

Numerosos son os artigos adicados á perda
do mundo tradicional. Manuel María olla na sociedade
galega un obscuro sentimento de destrucción que non
parece ter remedio. É constante o lamento pola perda
dese mundo e a crítica pola ausencia de carácter
conservador da nosa xente.

As palabras que fan referencia a oficios
tradicionais, traballos e leceres aparecen recollidas,
evocadas, escritas desde unha fonda  emoción e a firme
convicción de que a súa perda empobrece o mundo:
Esmelgar, Defuntiños, Outonar.  Señardá, forma que prefire
a señardade, é unha das máis queridas.

Hai nostalxia e consciencia dun mundo que
camiña cara ao seu fin. Nun fermosísimo artigo
titulado “Que trata das chaminés, especialmente
das luguesas”1, lamenta o abandono e deterioro
destas fermosas construccións. Fai unha belísima
evocación dos tellados de pizarra, floridos en
primavera, e a súa fauna, gatos, tribus de paxaros.
E de contado introduce unha nota elexíaca: “O lume

das vellas lareiras, nas que arderon carballeiras

A obra xornalística de Manuel María

Miguel Mato
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inmensas e grandes soutos de castiñeiros, foi

morrendo pouco a pouco”. Ao espallarse levaba
consigo un emocionado tremor humano, di o poeta.
Ese tremor que tamén estaba no toque das horas
canónicas que rexían a vida da comunidade humana.

Tamén é fermosa a evocazón dos cafés e das
tabernas como espazos urbanos de cultura e lecer.
Cunqueiro fixera un esbozo da historia das tabernas
galegas e Manuel déixanos a crónica da súa
desaparizón cunha frase para o recordo: “Os
taberneiros  significaban o punto de vista da unión
entre a rus e a civitas”. A crónica de “O Volter”, a
taberna na que Risco e outros tertulianos foran
deixando debuxos, cadros, poemas, esculturas,
facendo dela a máis fermosa taberna galega, é o
ilustre exemplo dese espazo humanizado, urbano
e xeórxico a un tempo.

O viño é outro dos temas que Manuel María
atende en varios artigos. O viño que “pecha no seu
ser calor e luminosidade do sol, sempre fonte de
vida e alegría”.O italianoChâteau-neuf-du Pape,
criado nas ribeiras aviñonesas do Ródano, un
príncipe dos viños europeus co que Federico Mis-
tral agasallaba aos convidados. Ou o noso Amandi
que “ nos amistou pra sempre co orden romano”.
“O viño, como a lingua propia, é un herdo que nos

deixaron os romanos. Se renunciamos a el remátase

o mundo, polo menos o mundo noso antergo,

purificado, culto”, di emocionado o poeta.
O sentimento de perda ao que fixemos

referencia, é outra constante da obra xornalística
de Manuel. Lamento pola perda da visión da paisaxe
tan enraizada nas nosas letras, unha tradizón que
nos chega desde os cancioneiros até Fernán Vello
e outros poetas. É tamén un producto da mudanza
dos tempos, da vida cultural urbana que determina
outros espazos que o natural. Manuel María teme que
as novas xerazóns non sintonicen co entorno e non
valoren en profundidade unha paisaxe, e lamenta que
os rapaces novos xa non saiban distinguir entre un
carballo, un freixo ou un castiñeiro nen escoitar o
bruído do vento nen diferenciar os seus matices.

Manuel María sempre contemplou o mundo
como un viaxeiro, mesmo un apaixonado viaxeiro
da propia patria, da propia tribu, do terrón de seu.
Sería imposíbel comprender a súa obra literaria sen
ter en conta este carácter. Pensemos en Edipo, en
diferentes libros de poemas, A luz resucitada, O
camiño é unha nostalxia. Na súa obra narrativa, A
tribu ten catro ríos. O río é unha das claves
simbólicas da súa obra. Nun artigo do ano 1993,
confesa a súa decidida vocazón viaxeira: “según

van pasando os anos, as viaxes agradécense máis.

Sirven para rachar a monotonía do cotidiano e para

renovarse tanto exterior como interiormente”.  É ese
viaxeiro asombrado ante o lago de Tiberíades, que no
seu arquivo sentimental achega ás lagoas chairegas,
o lago de Bouguet de Lamartine, o lago de Bolsano

italiano ou a lagoa de Antela.Poemas e artigos nos
que se expresa a necesidade de percorrer o mundo,
unha peregrinaxe que comeza en Outeiro de Rei, o
centro do universo, tribu e colo materno, e remata en
Fisterra, nun carácter cíclico en que o sentido da obra
literaria como vida está tamén implícito.

O pesimismo ante o país e o seu destino
aparece na súa poesía e tamén na obra xornalística,
sen esa claridade, sen a lucidez do verso, da palabra
poética.Un pesimismo que, en Manuel María, xa
nos semella actitude ética e estética.A confesión
dos temores e dos sentimentos máis íntimos estará
asociada á conciencia colectiva. Por iso inicia un
camiño cara dentro de si mesmo, pois sabemos
que quen viaxa procura e quen peregrina aprende,
nunha procura laberíntica do Eu. En Versos do lume

e do vagalume, insiste no cómputo do tempo
gastado, noites, soledades, derrotas, nun ton
amargue e pesimista, sempre presente o laio dunha
patria empobrecida, nevoenta e escura / habitada

por desertores e fantasmas (“Regresos”, I).
Este pesimismo comeza a aparecer na poesía

galega actual na obra de poetas dos oitenta, Román
Raña, Manuel Forcadela, Ramiro Fonte ou Miguel
Anxo Fernán Vello nos seus últimos poemarios, As

certezas do clima, Poemas da lenta nudez e, de xeito
decidido, en Territorio da desaparición, constituindo
unha das liñas poéticas dominantes na súa obra que
xa nos deixaba intuir no anterior Entre agua e fogo

(Cantos da terra posuída). Manuel María conecta con
estes poetas, con estas xerazóns, novas nese
discurso estremecido, obscuro, como unha poética
da desolación e da desesperanza, das interrogantes
sobre o destino.

Os poemarios Oráculos para cavaliños do

demo  (l987), As lúcidas luas do Outono (1988) e
Compendio de orballos e incertezas  (1991) afirman
a poesía máis pesimista de Manuel María. A
incerteza e o pesimismo ante o destino propio e o
colectivo, aparecen expresados da forma máis
amarga, e mesmo, en ocasións, violenta. Un
pesimismo amargo e un acentuado ton elexíaco que
probabelmente sempre estivo presente na súa obra:
a sensación de derrota ou o peso da dúbida.

A insistencia na visión dunha patria
desesperanzada, onde a visión da casa esborrallada
e sen xente, pechadas as súas portas, é a mesma
metáfora do país inhabitado, ondes ó  “escuridade”
e  “incerteza” semellan morar.  E nese espazo
desolado, onde alenta un ton pesimista, é onde o
poeta afirma a súa estética:”Entendemos que Galiza

é unha realidade triste, sumisa, domesticada e

desesperanzada na que o único soño posíbel é o

da morte, o irse esfiañando pra desaparecer sen

mágoa nen gloria”.Creo que o poeta era consciente
do remate dunha forma de vida que el coñecera,
ese mundo antigo e humanizado. Tamén do fin da
patria e da súa cultura.
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Gostaba falar Borobó,
mestre de xornalistas, nas
súas crónicas memoria-
lísticas dos seus “mestres
gratuítos”, unha acepción
que el atribuía ao poeta
Aquilino Iglesia Alvariño, a
quen lla escoitara por
primeira vez.

Para eles, o mes-
tre gratuito era aquela
persoa da que aprendías
constantemente a través
do trato cotián nunha
relación amistosa ao
longo do tempo. Nada
que ver co mestre acadé-
mico, ben fose o ensino gratuito ou de pago. O
mestre gratuito estaba ao marxe de institucións
académicas públicas ou privadas, interactuaba co
que no seu fueron interno se recoñece discípulo
nunha relación adulta de igualdade e respecto,
ensinaba sen intención expresa de facelo,
informando ou contrastando e intercambiando
ideas.

O mestre gratuito adoita ser tamén de máis
idade que o discípulo e normalmente pono en
relación cun tempo anterior e cunhas experiencias
propias.

Eu tiven a sorte, xa na miña idade adulta, de
ter, non un senón tres, auténticos “mestres gratuitos”
no senso borobiano ou aquiliniano do termo. Tres
mestres e en tres eidos ou dimensións xeográficas,
diriamos, da cultura: o local betanceiro, o nacional
galego e o ibérico con proxección universal. Os seus
nomes: Xulio Cuns, Manuel María e Joaquim
Montezuma de Carvalho (este a través da relación
epistolar), respectivamente. Dunha idade similar os
tres, nados entre 1926 e 1929, como meu pai. Os
dous primeiros coñecianse persoalmente e os tres
sabían un dos outros. Eles xa cumpriron o seu ciclo
vital e son hoxe lembranza garimosa e emocioada.

Se un non aproveitou mellor, ou non soubo
exprimir ao máximo, esa sorte que lle deparou o
destino, nada pode achacar á xenerosidade e

categoría humana e
intelectual dos seus
mestres gratuitos e ao
seu ensino espontáneo e
xeneroso.

O meu coñece-
mento inicial (antes de
tratalo persoalmente) de
Manuel María foi a través
das primeiras leituras da
súa obra e en actos
públicos. Lembro espe-
cialmente dous destes:
un en Compostela,
nunha manifestación en
defensa do galego no
ensino en 1980, logo de

ter sancionado a administración educativa a dous
mestres polo uso do galego na escola de Dices-
Rois, nos tempos da pre-autonomía. Logo das
intervencións, entre elas unha  da mestra sanciona-
da Pepa Bahamonde, subiu ao palco o poeta
chairego, quen deu leitura aos seus poemas máis
comprometidos coa nosa lingua: “Hai que defender
o idioma como sexa: / con rabia, con furor, a
metrallazos (...)”.  A súa voz inesquecíbel, cun xusto
punto de carraxe naquela ocasión, conmovianos
especialmente aos mestres novos coma min.

O outro acto foi unha conferencia para o
alumnado do centro de Formación Profesional en
Betanzos polas Letras Galegas de 1979. Aquel ano
homenaxeouse ao poeta rianxeiro Manoel-Antonio,
quen morrera en plena mocidade con trinta anos.
Unha profesora do centro era de Monforte e chamou
a Manuel para falar do seu meio tocaio, o autor de
“De catro a catro”. Lembro que aquela conferencia
foi ao aire libre, pois o centro non dispuña de
auditorio, co alumnado sentado no patio nunha tarde
magnífica. Eu escoitei a conferencia ás espaldas
do orador, dende unha xanela da cafetería do centro,
onde daquela despachaba, en agarda de comezar
a miña carreira docente uns meses despois.

Manuel María fixo unha exposición moi
axeitada sobre o poeta rianxeiro para aquel auditorio
estudantil, explorando a súa figura xuvenil, a súa

Manuel María,

un dos meus mestres gratuítos

Xesús Torres Regueiro

MANUEL MARÍA E O SEU PRESENTADOR XESÚS TORRES
NUNHA CONFERENCIA NA III UNIVERSIDADE POPULAR

DE CORCUBIÓN O 18 DE SETEMBRO DE 1983.
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rebeldía iconoclasta e vangardista (con 22 anos
asinara con Cebreiro o manifesto Máis alá!) e unha
aureola mítica proporcionada por unha certa
bohemia, pola profesión de piloto mariño e unha
morte en plena xuventude. Daquela o poeta Manoel-
Antonio e a súa poesía estaba a recuperarse do
esquecemento de case medio século.

Os amores comezaron a levarme ás terras
de Lemos e nalgunha ocasión visitei a libraría Xistral
(que tanto había de frecuentar no futuro), rexentada
por Saleta, a compañeira do poeta, mercando algúns
libros. Era unha libraría completamente acristalada,
transparente ao exterior. A inconfundíbel cerámica
do Castro e de Sargadelos e os anaqueis brancos
cubertos de libros chamaban a atención. Alí vin a
Manuel María en varias ocasións, sen atreverme a
falarlle, de pé vixiante ou sentado nunha mesa
redonda. Unha vez collín un libro do poeta Ramón
Cabanillas e notei que el asentía coa cabeza, como
aprobando a miña escolla.

Manuel María escribía n´A Nosa Terra unha
sección titulada “Andando a Terra”, que estreou no
número 0 precisamente cun artigo sobre Betanzos.
Asinaba co seudónimo Manuel Hortas Vilanova. No
número 147, do 18 de marzo de 1981, volveu falar
de Betanzos (eu daquela descoñecía que na súa
xuventude estivera moi vencellado á miña pequena
cidade) nun artigo titulado “O vello edificio do asilo
de Betanzos”. Alí confundíu o Manuel Naveira, que
construira o asilo que hoxe é hotel, cos irmáns
García Naveira que construiron tamén asilo, escolas,
lavadoiros, Pasatempo... De certo, soubemos moito

despois que ambos eran parentes. Eu aproveitei
ese “desliz” para escribirlle e comentarlle o que
sabía sobre o asilo Naveira. Manuel aproveitou outro
artigo (“A primavera nas Mariñas de Betanzos”, nº
155, do 21 de maio de 1981)  para rectificar
humildemente o erro. Iso serviume de carta de
presentación na seguinte visita a Monforte e a
Xistral. O feito de ser eu betanceiro foi moi
importante no noso vencello inicial. Manuel, que en
adiante xa me nomearía e presentaría sempre por
“O Suso de Betanzos”, faloume do seu cariño e
relación coa nosa cidade, que viña dos seus anos
mozos, cando el e Novoneira eran presentados
como “los jóvenes revolucionarios poetas lucenses”,
dos seus recitais poéticos, de cando acodía
convidado polo alcalde Dapena aos Caneiros,
participaba (e algunha vez gañaba) nos Xogos
Florais, e mesmo das súas amizades betanceiras
daquel tempo, das que unha delas era precisamente
Xulio Cuns. Moitos anos despois, en 1994, viría
presentarlle o seu libro O que non quedou no

protocolo.
Aí están os seus poemas á nosa cidade,

escritos naqueles anos mozos, que eu daquela non
coñecía (algún fora publicado nun programa de
festas cando eu era moi neno) e que me ofrecería
logo mecanoescritos en papel do que usaba no seu
oficio e corrixidos da súa man. Por certo, ningún
deles se recolle na súa Obra Completa e tampouco
formaron parte de ningún dos seus libros: “Poema
a Betanzos”, “Canción de amor a Betanzos”, “Poe-
ma de amor, en xeito vello, á cidade de Betanzos”,
“Canto a Betanzos” e “Loa ó viño de Betanzos”.
Posteriormente dedicarialle outro, incluído no libro
Compendio de orballos e incertezas de 1991, que
comeza “Betanzos fermosísima, leda, xentil”, de
teor ben diferente para denunciar unha barbarie
urbanística.

Pois, moito antes que Manuel cantase as
terras de Lemos, do Val de Quiroga, de Foz, do
Orcellón ou de Pantón, cantou a Betanzos, as súas
mariñas e o seu viño. Iso si, despois de que o fixese
ás súas propias da Terra Cha. Tres deses poemas
incluínos en 1994 no libro Betanzos na voz dos

poetas, editado polo Concello de Betanzos (en
curiosa edición “pirata”, sen pé de imprensa nin
depósito legal por urxencias e esquecemento do
impresor) e presentado o día das Letras Galegas
dese ano por Uxío Novoneira, quen recitou
practicamente todos os poemas do libro, o seu
“Poema dos Caneiros” incluído.

Manuel tenme confesado que ao comezo da
súa carreira profesional pensou en instalarse como
procurador dos tribunais en Betanzos, ao abeiro

MANUEL CO AUTOR NO CRUCEIRO DO CIVIL
EN MOURENTE (PONTEVEDRA)  EN AGOSTO DE1987.
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dos moitos coñecidos que alí tiña. Mais finalmente
decidiriase por Monforte, a onde chega a remates
de 1958, convencido polos ofrecementos de César
Quiroga, que lle promete traballo nunha emisora de
radio e nunha academia, como complemento do
oficio. Para alí foron el e Saleta recén casados e
onde botarían corenta anos facendo pola vida e polo
país e a súa cultura, montando Xistral, editando
libros e facendo de guieiros e mestres ás novas
xeracións. Monforte gañou, aínda que os
monfortinos tardaron en decatarse e moitos incluso
amosasen odio e xenreira cara eles (autoodio en
realidade) polas súas firmes, claras e rexas convi-
cións de defensa da lingua e da autoorganización
e autogoberno de Galiza. Betanzos perdeu porque
en todo ese tempo non tivemos unha figura –xa
non digo similar, porque el foi singular– que
traballara na súa liña, facendo de ponte coa xene-
ración de preguerra, desvelando a Galiza oculta
ás novas xeracions, poñendo a lingua como facho
da redención do país e defendendo a autoorga-
nización política e sindical.

Por razóns familiares, dende 1980, convertido
en monfortino consorte, pasei en Monforte períodos
vacacionais todos os anos e as miñas visitas a
Xistral, a Saleta e a Manuel María, fixeronse
frecuentes, ata que deixaron Monforte en 1998: polo
Nadal, polo Entroido, en Semana Santa ou no verán.
Manuel chegou a dicir unha vez en público que eu
veraneaba na Xistral. E non lle faltaba razón, mais
como dixen, non era só no verán. Dalí voltaba tamén
cargado de libros, especialmente libros galegos, ás
veces asesorado polo propio Manuel, quen adoitaba
dicir aos clientes que preguntaban que el non daba
consellos sobre libros. E tamén voltaba con libros
que o propio poeta me agasallaba, algúns alleos
que tiña repetidos por terllos enviado os autores
cando el xa se fixera cun exemplar, e outros da
propia autoria segundo os ía publicando. Os dos
alleos entregábamos “gobernados”, é dicir cosidos e
con cinta de leitura de cor azul (como a da franxa da
nosa bandeira) que el lles incorporaba; os seus, limpos
de erratas e competentemente acompañados de
luminosas e garimosas dedicatorias á “trindade”
composta por Pilar, a nosa filla Olaia e eu.

Na libraría e tenda de cerámica, parapetada
entre estanterías, Manuel dispuña dunha mesiña
redonda e unhas sillas, onde recibía aos amigos e
visitantes. Naquela especie de “rebotica” pasei
moitas horas e tardes enteiras conversando con el
ou facendo tertulia entre “fumizos”. Eran moitas as
persoas que se achegaban por alí. Dende os que
o facían case a diario, brevemente ou unicamente

a saudar e intercambiar unha verbas, aos visitantes
esporádicos en determinadas datas vacacionais.
Alí coñecín a moitas persoas que Manuel me ía
presentando. Con varias delas sego a manter trato
amistoso.

Cando os amigos eran fumadores, Manuel
aproveitaba para burlar o control de Saleta, que
quería evitar os seus excesos co tabaco. Imos botar
un “fumizo”, dicía. Coa xente de confianza ofreciase
a encenderche un pitillo, considerando quizais que
aquel non sumaba na súa conta. E se o Manuel
che encendía un pitillo deixábacho exhausto e
inservible. Chuchaba del cun afán que semellaba
levar unha semana sen fumar.

Con Manuel un estaba sempre aprendendo
algo. Fose de historia do país, de xeografía, de
persoeiros, ou por suposto de poesía e literatura en
xeral. E logo estaba o seu rico anecdotario, a lembrar
persoas e feitos. Raramente falaba mal de ninguén
e se criticaba a actuación de alguén, social ou
política, parecía haber nel unha certa comprensión
cara a persoa. Enlazando cos devanceiros,
conseguía que te sentiras membro dunha Irmandade
que viña e continuaba a través dos tempos.

Tamén nas viaxes polo país adiante aprendías
moito con el. Manuel viaxaba por Galiza en autobús,
en taxi ou en tren. So ao final, a parella tivo un
automóbil propio que conducía con moito tino Saleta
e ás veces, mentres ela non se sentía segura,
mesmo deixaba conducir a algún amigo que lle
inspirara confianza ao volante. Poucos máis alleos
ás máquinas (a non ser a de escribir, cousa que
tamén lles acontecía aos meus outros dous mestres
gratuítos) que o Manuel. Por iso, sempre que tiña
ocasión botaba man de amigos con auto para ir a
algún sitio por mor dunha conferencia ou outra
actividade, maiormente cultural. O común amigo
Manolo Veiga di ás veces con humor, que había
que crear a “asociación de chóferes de Manuel
María”. Seguro que non sería máis pequena ca
outras que hai por aí, e nas xuntanzas sempre se
poderían contar e compartir saborosas experiencias
e anécdotas.

Cando facías unha viaxe con el, se era por
territorio xa del sabido (que normalmente si o era),
Manuel ía ilustrándote sobre xeografía, historia,
veciños ilustres ou coñecidos, mesmo sobre os
propietarios dalgunha casa que se ollaba dende a
estrada. Ás veces mandaba facer algunha desviación
ou parada, coller á dereita ou á esquerda, sen ter en
conta se era dirección prohibida para os automóbiles
ou non; el non tiña porque coñecer as normas de
circulación nin estar pendente dos sinais de tráfico.
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Lembro algunha desas viaxes con el, partindo
sempre de Monforte: a Pontedeume, a Begonte a
unha homenaxe ao Fiz Vergara, a Padrón e ao
cemiterio de Dodro nun cabodano de Moncho
Reboiras, a Pontevedra (con Saleta e Pilar, a ver a
Bienal de pintura adicada aquel ano a Colmeiro), a
Soutomaior (con Pilar, á inauguración dunha rúa a
Alexandre Bóveda), ...

Moitas eran as atencións que tiña comigo:
Darme a ler en primicia algún poema, artigo ou
pregón que estaba a facer. Ou tamén cartas antigas
con persoeiros como Otero Pedrayo (agora xa
publicadas), o vasco Gabriel Aresti ou Celso Emilio.
Facilitarme datos sobre algún autor ou tema.
Emprestarme libros da súa biblioteca, intentando
transmitirme o amor e devoción que el sentía por
certos autores. Darme opinións persoais e privadas
sobre algún libro ou autor, máis sinceiras que as
que se publican nalgunha crítica ou comentario.
Cando se publicou o meu primeiro libro levoume á
emisora de Monforte, na que mantiña un programa
cultural, para falar del. E mesmo cando obtiven un
premio xornalístico de El Correo Gallego, no que el
colaboraba, coincidindo cunha estadía miña en
Monforte, colleu un taxi e veu acompañado de
Manolo Veiga a darme a primicia persoalmente,
guiado apenas por unhas vagas referencias sobre o
domicilio onde eu residía.

O día do seu santo, o primeiro de ano, Manuel
celebrábao cumpridamente recibindo na casa a
numerosas amizades que pasaban ao longo do día.
Manuel aproveitaba para tirar do fondo da súa inxente
biblioteca algún exemplar da sección de toliños e
rimadores varios e recreábase léndonos as cousas
daqueles poetastros. Durante varios anos Pilar e
eu acudiamos pola tarde, levándolle un pequeno
agasallo (algunha das navallas da súa colección,
por exemplo) e algunha vez ficabamos a cear,
convidados xenerosamente por Saleta e Manuel.

Cando en 1993 comezamos as actividades
da A. C. Eira Vella, da que eu era presidente,
Manuel acudiu, á miña solicitude, como “padriño
de bautismo” para falar do poeta Xosé María Díaz
Castro. Acababa de morrer o poeta dos Vilares de
Parga, quen precisamente se revelara como tal en
Betanzos, nuns xogos florais celebrados en 1946,
e decidimos dedicarlle a el o noso acto inaugural. A
Manuel María, quen tratara moito a Díaz Castro
dende que este regresara xubilado a Guitiriz e
apreciábao como poeta, gustoulle moito a idea e
acudiu compracido.

Voltaría tamén a visitar, acompañado de
Saleta, unha exposición que fixemos sobre a vida e
obra do artista Álvaro Cebreiro, a quen el dedicara
na súa xuventude unha “Cantiga en louvanza”. No
ano 1999 veu de pregoeiro ás festas betanceiras de
San Roque e tiven o pracer inmenso de escoitar o
seu competente pregón, sen sospeitar que anos
despois, xa el desaparecido, sería eu o pregoeiro e
aproveitaría para lembralo. Xa pouco antes, en 1993,
viñera dar o pregón da festa do viño, que tiña louvado
na súa xuventude.

Tamén colaborou nunha ocasión na nosa
revista A Xanela, cando se lle dedicaron as Letras
Galegas de 1997 a Ánxel Fole. Manuel, que gostaba
moito cos amigos de remedar unha postura de Fole
coas mans a termar da testa e tamén repetir unha
frase tópica do lucense, mandou unha colaboración
breve, unha semblanza en prosa do narrador.

Sempre me pesou non ter “abusado” un pouco
máis da nosa amizade para pedirlle máis
colaboracións para A Xanela, sobre todo algún
poema seu. Pero el daquela andaba a dicir que non
ía escribir máis poesía. O caso é que aquela foi a
única vez e fícame a mágoa de que A Xanela non
estivera máis vencellada á obra inmensa de Manuel
María, un amigo inesquecíbel e un dos meus tres
“mestres gratuítos”.

MANUEL MARÍA E XESÚS TORRES NO ACTO INAUGURAL
DA A.C. EIRA VELLA O 6 DE MARZO DE 1993.

CELEBRANDO UN SAN MANUEL. FOTO DO LIBRO
CONVERSAS CON MANUEL MARÍA DE X.M. DEL CAÑO.
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MÚSICA

FUXAN OS VENTOS foron os primeiros en poñer
música e gravar poemas de Manuel María. No disco
Fuxan os Ventos (Fonogram, Philips, 1977)
recóllense as cancións “O aradiño” e “Labregos”,
musicados por Antón Campelo. E no mesmo ano
no disco O tequeletequele (Fonogram, Philips, 1977)
a “Cantiga das Encrobas” e “O carro”. Este e “O
aradiño” son seguramente as cancións máis
divulgadas e populares dos poemas musicados de
Manuel María. Alén do disco, as actuacións do grupo
en innúmeros concertos e festas por toda a
xeografía galega naqueles anos da transición política
déronas a coñecer a milieiros e milleiros de persoas.

MARÍA MANUELA, cantante ferrolá, vai gravar un
ano despois o seu primeiro LP titulado Idioma meu

(Abrente, Ed. Musical Discorama, Zafiro Novola,
Madrid, 1978) con letras de escritores galegos
musicadas polo seu compañeiro, o guitarrista Miguel
Varela “O Tranquilo”. O disco inclúe tres cancións
sobre poemas de Manuel María: o que da título ao
disco, “Manual de señorito” e “O alleado”,
relacionados coa defensa da lingua galega e coa
identidade.

SUSO VAAMONDE vai publicar en 1978 un duplo
LP co mesmo título do libro Os soños na gaiola que
Manuel María escribira para as crianzas e que foi
moi utilizado nas escolas. Xa o ano anterior, no seu
disco ...Nin rosmar un laído aparecera “O cuco”. Mais
agora aborda a obra en conxunto: “Caracol”, “O
meu burriño”, “O arco da vella”, “Galicia”... No ano
da súa morte prematura, no 2000, o disco
Lembranza recolle tamén varias destas cancións.

A QUENLLA, grupo formado en 1983 ao abandonar
Mini e Mero Fuxan os Ventos, vai editar tres anos
despois o seu primeiro disco Os tempos aínda non

son chegados (Avalon Discos, S.A., Madrid, 1986),
monográfico sobre o poeta e a súa obra Aldraxe

contra a xistra, agás “Canto de esperanza”, musicado
por Mini, que corresponde a outro libro. Mero realizou
a adaptación dos textos e Mini tamén lle puxo
música aos case mil versos que compoñen este
paseo pola historia do noso país, coas súa derrotas

e fracasos, en demanda final de rebeldía e
esperanza.

De novo A QUENLLA  en 1988 grava un novo
disco titulado Europolis´88 (Avalon Discos, S.A.,
Madrid, 1988), no que se inclúe a canción “Bando”
sobre un poema de Manuel María de finais dos
cincoenta. Baldomero Iglesias, Mero, adaptouno e
musicouno, cunha irónica introdución en inglés con
tradución simultánea.

A QUENLLA grava novo disco, A casa que

nunca tivemos (2001 Producciones Artísticas,
Madrid, 1996) que inclúe a canción “Verbas a un
irmao” sobre o poema que Manuel María publicara
en Mar Maior no 1963, auténtico cántico fraterno.

Co novo século A QUENLLA grava o disco
Silencios na memoria (2001 Producciones Artísticas,
Madrid, 2003). Nel aparece, musicado por Mini, “Un
segredo”, canción sobre un poema (acrecentado
logo) dun dos heterónimos de Manuel María que
aparece en Escolma de poetas de Outeiro de Rei.

E a última aportación de A QUENLLA
musicando a obra de Manuel María é Os Irmandiños

(2001 Producciones Artísticas, Madrid, 2009),
monográfico con once cancións musicando outros
tantos poemas do autor chairego sobre ese episodio
da nosa historia, catro deles incluídos na obra
dramática “...Unha vez foi o trebón”, estreada polo
grupo teatral da Asociación Cultural Auriense en
1976, e os sete restantes aportados posteriormente
polo poeta aos músicos do grupo X. L. Rivas Cruz
“Mini” e B. Iglesias Dobarrio “Mero” co desexo de
que os musicaran, como así rematarían por facer.

O grupo NA VIRADA grava en 2002 o primeiro disco
“Rolada das cantigas” (S.C. Na Virada, Vigo) con
poemas de Neira Vilas, Novoneira, Rosalía, José
Afonso e Manuel María, así como poemas de
tradición popular galegos, portugueses e brasileiros.
A música é de Xico de Cariño e a voz de María Xosé
López. Os poemas de Manuel María aquí musicados
son “Señor gato”, “O arco da vella”, “O foguete”.

E, recentemente, presentouse o disco Uxía canta a

Manuel María, 52 poemas, un para cada semana do
ano, nunha edición da Fundación Manuel María.

Manuel María musicado
Baraxeiro

Manuel María estivo moi vencellado aos comezos do movemento da Nova Canción Galega. Interesado
polas cancións de Raimon, do que escribiu un pequeno ensaio, este solicitou ser presentado polo poeta
galego cando veu dar un recital a Santiago en 1967. E en nadal do ano seguinte presentaría tamén en
Santiago o concerto inicial de Voces Ceibes. Por 1968 Manuel María grava “Poemas ditos coa súa voz” para
Edigsa-Xistral. Sen música, so coa palabra núa do poeta, recita catro poemas. Serán logo varios os interprétes
que musiquen os seus poemas. Lembremos os máis significativos:
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As novas que nos chegan
Baraxeiro

PUBLICACIÓNS

MORAIME, PEQUENA VILA CON MAR, da autoría de Xosé Henrique Rivadulla

Corcón recolle un conxunto de contos, a xeito de estampas que naceron como
colaboración diaria do programa da Radio Galega “Un día por diante” entre os anos
2008 e 2009. O escritor muxián home de radio tamén, recolle anécdotas e pequenas
historias, reais ou soñadas (“Soñar é algo que ninguén nunca nos poderá impedir
facer”), nun ambiente de vila e vida mariñeira, nos que a veces introduce a amigos
alleos a ese entorno. A edición é de Positivas.

TRÊS TEMPOS é un poemario de Luis Mazás López que recolle poemas de
vinte anos, repartidos en tres tempos: “Abjecção a preto e branco” (1995-2001),
“O fundo absurdo das paisagens” (2002-2007) e “Road Movie” (2008-2015). A
primeira parte fora galardoada no I certame de creación literaria e investigación
Terra de Melide en 2001. A terceira son poemas de viaxes. Está editado en Q de
Vian Cadernos, de A Porta Verde do Sétimo Andar.

MANUEL MARÍA, BUSCANDO UN PAÍS é unha sintética e persoal interpretación
da vida e obra do poeta chairego realizada polo xornalista e escritor monfortino
Manuel Veiga Taboada, quen tivo trato persoal dende mociño con Manuel María
e a quen  lle debe o primeiro coñecemento da literatura galega. Manuel Veiga, que
xa fixera algunha aguda análise da poesía manuelmariana, considera que “as súas
mellores páxinas son as que dedicou á súa casa, á súa terra máis próxima e á súa
muller, Saleta”. O libriño, de 62 páxinas, está editado por Xerais e leva capa e
ilustracións de Víctor Tizón, tamén colaborador noso.

AS 4 ALDEAS, Revista da Sociedade cultural, recreativa e deportiva Fillos de

Ois, editou un novo número, o 67, neste mes de maio. O Día das Letras Galegas
adicado a Manuel María con datos bio-bibliográficos abre este número, que conta
tamén cos traballos “A traxectoria coherente de Fragas do Mandeo. Cinco anos
traballando pola conservación da natureza”, de Fernando Bandín; “O petróglifo de
Fonte Grande”, de David Fernández Abella; “Historias de Coirós. A batalla de Coirós”,
de Manuel Fiaño, “Xacemento arqueolóxico de Pena Furada” de José F. Castro
Vilariño, e “´In memoriam´ Jesús” , de Henrique do Zoqueiro; ademáis das habituais
novas e actividades da sociedade.

O ENTROIDO EN SADA. COMPARSA DO ANO 1929 é o tema dos “Cadernos de
Estudos Locais”, nº 18, que publicou no pasado Entroido a A.C. Irmáns Suárez
Picallo recollendo as letras da comparsa dirixida por José Díaz Gamoiras “Marqués
de Pibela y Brazos Cortos”. O célebre Pibela, tipógrafo coruñés, foi durante anos o
principal animador do Entroido coruñés e sadense compoñendo as letras das
cancións, en galego ou bilingües, que se adaptaban aos ritmos de moda da época
e que aínda hoxe son lembradas pola xente maior.

DiVersos. POESÍA E TRADUÇÃO coordenada por José Carlos Marques e editada
por Edições Sempre-Em-Pé da localidade lusa de Águas Santas, tirou do prelo o
nº 23. O galego Alfredo Ferreiro abre este número que conta con traducións da
poetisa búlgara Zlatka Timenova, do grego Michalis Ganás, do neerlandés Remco
Camport e dos alemáns Francisca Stoecklin e Reiner Kunze. En lingua portuguesa
colaboran Isabel Cristina, Jorge Reis-Sá, Paulo Borges, Paulo Malekith, Ricardo
Lima, Deodato Santos, Luís Quintais e o luso-canadiano paulo da costa, así en
minúscula. E aínda os brasileiros A. Braga Horta e Aricy Curvello, Wladimir Saldanha,
Greta Benítez e Izabela Orlandi. Coa innovación do apartado Poesía e Natureza.
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GUIEIROS, da Asociación Cultural Xermolos, dedica o seu monográfico nº 16 a
Xosé Val Díaz, “Valdi”, “labrador de madeira e pedra, xuntador de ferros e refugallos”,
facendo un repaso completo e profusamente ilustrado pola traxectoria vital, artística
e social deste artista autodidacta. Unha chea de persoas, moitas delas amigas e
compañeiras de actividades de Valdi, contribúen ao seu retrato cabal: Alfonso
Blanco, Heitor Picallo, Mero Iglesias, Mini, Edmundo Moure, Raúl Galego, Francisco
Pita, Manuel Pérez, Xoán Fernández Abella, Mario Insunza, Rubén Aramburu,
Marcos Ladra, Sonia Ferreiro, Xulio Xiz, David Otero, Agustín Fernández, Xabier P.
Docampo, Xosé Manuel Carballo, Margarita Ledo, Xesús Rábade, Helena Villar,
Xosé Lois García, Iago Santalla, Manuel Monge, Fernando Souto, Carmen Blanco,
Santi Fervenzas, Claudio Rodríguez, John Thompson.

EVOCACIÓN E LEMBRANZA DE MANUEL ESPIÑA GAMALLO é o título e
tema do número 5 dos “Cadernos de Estudos Xerais” que edita a sadense A.C.
Irmáns Suárez Picallo (nesta ocasión en colaboración coa Comunidade Cristiá do
Home Novo que fundara o crego Espiña) e que xunta colaboracións de diferentes
persoas, algunhas recollidas doutras publicacións arredor deste crego (que comezara
a súa andaina clerical precisamente en Betanzos, na parroquia de Santa María)
comprometido coa nosa lingua e coa renovación da Igrexa : Manuel Rivas, Rubén
Aramburu, Celso Alcaina, Andrés Torres Queiruga, José-Mª Monterroso, Victorino
Pérez, Luz Pozo, Felipe Senén, Luis Pérez e Xabier Blanco Vilar.

MURGUÍA, Revista Galega de Historia que dirixe Uxío-Breogán Diéguez Cequiel,
editada polo Instituto Galego de Historia (IGALHIS) dedica o seu número 32,
correspondente a xullo-decembro 2015, a “As Irmandades da Fala e a Galiza do
seu tempo”, con traballos de Carlos F. Velasco, Dionisio Pereira, Mª Pilar García
Negro, Justo Beramendi, Xesús Torres Regueiro, Moncho do Orzán, Miguel Cabo e
José Enrique Portela. Ademais, as seccións habituais: Fontes, A entrevista,
Lembranzas, Museos e Arquivos, Lecturas e A rede.

DO MAR AO RÍO, poemario do noso colaborador brasileiro Luciano Maia, reúne
un total de 177 sonetos, escritos a partir de 1972, a primeira forma adoptada polo
poeta e a máis frecuente en toda a súa obra, incluída a máis recente Aldea lonxana,
que estivo a presentar en Betanzos o pasado xaneiro. Jorge Tufic e Sânzio de
Azevedo asinan senllos limiares a unha antoloxía que constitúe unha magnífica
ocasión para asomarse á xa extensa obra deste autor, membro da Academia
Cearense das Letras, na súa 2ª edición impresa en Fortaleza na Expressão Gráfica
Editora. Non falta un soneto adicado a “Rosalía de Castro, a que cantou a dor do
irmão galego”: «Follas novas, Cantares que o teu povo / reconheceu na gana de
somente / existir por saber-se diferente: / nem melhor, nem pior -o velho e novo /
sentimento de ver-se pertencente / a um mundo onde o sofrer fez-se canção / que
tu, ó Rosalia, pela mão / de uma deusa ofertaste à tua gente. / Em teu cantar há
flores recendendo / vê-se a lua a brilhar, o mar gemendo / e ouve-se ao longe o laio

de um labrego. / Imos cantando ainda, Rosalia / o que no coração choraste um dia
/ por cada mãe, por cada irmão galego.»

AREAL, Revista cultural de Sada, editada pola A. C. Irmáns Suárez Picallo,
sacou  nesta primavera o número 12 cunha tirada ampliada a 850 exemplares. Ao
longo de 60 páxinas atopamos unha chea de traballos repartidos en seccións:
Opinión e actualidade, Estudos locais, Creacción, Documentos e Memoria de
actividades. As recentes inundacións en Sada, As Irmandades da Fala no seu
centenario, a antiga industria téxtil, a actividade do galeguista sadense Ricardo
Flores no Río da Plata, unha obra musical dedicada a Sada, a música e danza
tradicional... son algúns dos traballos. Manuel B. Dans, Iago Santalla, Andrés
Lamas, Rafael Carballeira, Edmundo Moure, Manuel Lugrís, José-Mª Monterroso,
Mª do Carme Rios, Maise Vázquez, Xosé Martínez-Romero, Xesús Torres, Antonio
Sandoval, Xabier Brisset, Lola Ferreiro, Quijote, Adela Figueroa, Vanesa Santiago,
Xoán Xosé Fernández e Marisa Naveiro son os colaboradores deste número.
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FERRETERÍA

MENAXE
ROQUEROQUEROQUEROQUEROQUE
MATERIAL ELÉCTRICO

Distribuidor: CAMPING-GAS
COPIA DE CHAVES

CERRALLERÍA · FERRAXES

Avda. Xesús García Naveira, 36

Tel. 981 773253 · BETANZOS

R/ Valdoncel, 16

15300 BETANZOS

Teléfono 981 774798

MARÍA  LÓPEZ  JUNQUERA
JORGE  DÍAZ  SÁNCHEZ

SOPORTAIS DA FONTE DE UNTA, 10

B E T A N Z O S

Plaza Alfonso IX, 10
Teléfono 981 770952 · BETANZOS

PAPELERÍA · LIBRERÍA · REGALOS · IMPORTACIÓN

Valdoncel, 91 (Ponte Nova) · Tel. 981 770201
BETANZOS

ESTANCO

Rúa Ferradores, 21
(Soportales del Campo)

15300 BETANZOS
(A Coruña)

Teléfono de Reservas 981 77 55 00




