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Herminio Barreiro



Herminio Barreiro,
testemuño do século
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testamento unhas memorias –Recordar doe– que, para 
moitos, é un dos cumios da literatura memorialística 
galega. O monográfico de Revista das Letras que hoxe 
publicamos pretende ser un contributo á reconstrución 
do traballo desenvolvido por Barreiro durante máis de 
cincuenta anos nun labor interdisciplinar e teimudo, de 
liberación e de reflexión. Por unha banda, Miro Villar 
achéganos unha entrevista realizada no ano 2003 sobre 
o eixe de Aleixandre Cribeiro –outro dos integrantes 
de Brais Pinto–, o cal lle dá pé a Barreiro para facer 
un balance da xénese e das relacións do colectivo. 
Finalmente, o monográfico recolle unha carta da 
familia do pedagogo como testemuño da súa gratitude 
ás persoas que os acompañaron nos difíciles días do 
adeus.

Foi un dos téoricos imprescindibles da pedagoxía 
en Galicia. Máis aínda: foi o mestre dos mestres 
renovadores que transformaron, de xeito radical, 
o sistema de aprender e de ensinar no país e que 
abriron o propio país á vangarda pedagóxica. Pero, 
ademais, Herminio Barreiro era un filósofo, un home 
que desentrañaba a realidade, un home que viviu nas 
veas familiares a represión franquista e cruzou o século 
XX como unha luzada de intelixencia e revelación. A 
súa morte, hai agora un mes en Compostela –nacera 
en Dorrón en 1937–, supuxo a perda dun dos últimos e 
máis brillantes marxistas que deu o país, cofundador 
do grupo Brais Pinto –colectivo que marcou o ritmo 
político e cultural galego desde os anos sesenta–, 
compañeiro inseparable de Uxío Novoneyra no seu 
periplo compostelán, activista do Partido Comunista 
e defensor acérrimo do dereito de autodeterminación 
dos pobos, Herminio Barreiro deixou a xeito de 
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coñezo a Alejandro Cribeiro, a Alexandre Cribeiro, 
cando aínda andabamos os dous de pantalón 
curto, con papel de barba nunha man e difumino 
lápiz carbón na outra, examinándome de 1º ano 
de bachillerato no instituto que hoxe é Instituto 
Valle Inclán, que daquela era o único instituto de 
Pontevedra. Debeu ser iso, mira, pensando que 
estaba eu a facer 1º de bachillerato, debeu ser o 
ano 47 ou por alá, e eu ía examinarme por libre. Eu 
estudaba na miña casa e ía examinarme no mes 
de xuño e Cribeiro que estudaba, como ti dis aí, en 
Marín, onde era ou foi despois porteiro de fútbol do 
equipo do colexio, pois a Cribeiro coñézoo porque 
a nai de Cribeiro e a miña nai eran, son mestras 
xubiladas as dúas e coñecíanse...

–¿Sabe o nome?

Non me acordo [...] As dúas coñécense, eran 
mestras, e ademais coñecéranse, o meu pai e o pai 
de Alexandre Cribeiro tamén se coñecían, coñecíanse 
da época da República e da guerra. Eu coñézoo a 
el cando el estudaba, como che digo, en Marín, eu 
estudaba por libre. Daquela vivía eu en Raxó, na 
casa duns tíos meus, e en Raxó iamos a Pontevedra 
e alí coincidimos e alí coñecímonos e alí foi a nosa 
primeira relación, unha relación puramente escolar, 
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non? E logo a partir de aí xa todos os anos, nos 
exámenes de xuño e setembro coincidiamos por 
alí (...) En Pontevedra coincidiamos bastante, 
coincidiamos bastante porque xa había unha 
relación bastante próxima ás nais, pois nós tamén 
intimamos así un pouco. E así foi pasando o 
tempo, rematamos o bacharelato e eu recordo que 
marchei para Madrid no 58 e creo que por esa 
data tamén ou ao mellor un ano antes tamén se 
fora Cribeiro xa alá.

–Eu teño que no curso 57/58...

Iso é. Eu marchei no 58/59, xusto ao ano seguinte. 
Entón, que pasa? Pois que aparezo, fun un día 
polo Centro Galego, que estaba na Praza da Ópera 
daquela, que era un edificio así, nunha terceira 
planta, pequeniño, onde coñezo a todo o grupo 
Brais Pinto alí. Alí coñezo ese día dunha sentada 
a Bernardino Graña, Ferrín, Patiño, César Arias, 
Ramón Lorenzo...

–Entón o grupo xa estaba formado?

O grupo estaba formado. Cando eu chego estaba 
funcionando xa, daquela eu chego por alí, ía ler a 
prensa e tal, e que pasaba? Despois daquel día vin 
a Cribeiro, eu coñecía a Cribeiro de Pontevedra, 
eu coñecía a Ferrín xa de Pontevedra, de ter falado 
algo alá con Ferrín, por Pontevedra adiante con 
el sin coñecernos moito, como un coñecemento 
estudantil, non sabes?, de promoción e demais. El 
tamén estivera unha temporada na Inmaculada, 
no colexio da Inmaculada, facendo, facendo, 
creo que fora en cuarto curso ou quinto, por aí, 
preparando unhas materias e alí estaba Ferrín, que 
fala moitas veces disto, da súa etapa nese colexio 
e entre unhas cousas e outras eu coñecía xa a 
Ferrín, e coñecía a Cribeiro nada máis. E alí fun 
coñecendo máis, a Ferreiro, a... coñezo aos demais 
e incluso me parece que alí naquel momento xa 
eles tiñan en marcha a edición de Bocarribeira e 
eu incorpórome un pouco así para botarlles unha 
man, para axudar, para distribuír o libro de Otero 
Pedrayo. Acordo que hai unha foto que vén no libro 
de Ben-Cho-Shey que aínda estamos todos alí, nun 
cuartiño que había alí preto...

–Está reproducida no libro de conversas de Ferrín.

Ben, e alí trabo amizade con eles e incluso a 
través de Baliñas, fíxate ben, eu coñecera a 
Baliñas, a Carlos Baliñas aquí cando el estaba 
aínda no seminario e preparárame a min filosofía 
e latín para examinarme en Pontevedra, cando 
xa me trasladara de Raxó para Sisán, cerca de 
Cambados, e alí coñezo a Baliñas e Baliñas 
estivera aquí en Santiago e en Santiago coñecera a 
Ferrín, a Bernardino Graña e tal, daquela faloume 
deles e eu cando cheguei a Madrid me acordo 
que atopei a Bernardino Graña para dicirlle que 
estivera con Baliñas, que era amigo del e por aquí 
e por alá. Eu alí coñecín a Bernardino e empecei a 
miña relación con eles, xa con continuidade, non? 
E incluso saiamos xuntos a cear, a tomar viños, e 
tal e cal, e a miña relación con Cribeiro daquela 
faise máis continuada e como máis política, xa 
naquel momento. Eu creo que xa daquela un día 
foramos con Cribeiro á Escola de Cine, foramos 
á Escola de Cine para ver como filmaban eles, as 
prácticas que facía el e filmara un día a escena esa 
que quita Beiras no libro e tal e cal, cunha



man levando un cadaleito, que nos coñecemos 
bastante. A relación miña de Cribeiro é unha 
relación así como moi de Pontevedra e ao mesmo 
tempo como moi de unión pola lembranza dos 
nosos pais na guerra, como perseguidos na guerra 
civil e polo tanto de compromiso político. Entón 
o Cribeiro e mais eu sempre fomos un pouco así, 
pois había como un compromiso político.

–[pregunta longa sobre as represalias políticas]

Ti sabes que Cribeiro chámase Alexandre porque 
o seu padriño foi Alexandre Bóveda, ou sexa que 
non sei ata que punto debeu ser perseguido, pero 
o pai debeu ter algún problema por amizade, por 
simples relacións, que eu saiba, non? Non sei se 
houbo máis cousas, non.

–Por que non tiña ningunha militancia?

Que eu saiba, que eu saiba non, pero tampouco 
che podo dicir. Tampouco nunca falei nada disto 
con el, pero che quero dicir que era como se 
estivera no ambiente. A miña relación con el 
viña mediatizada porque os dous tiñamos unha 
preferencia para dicir, non sabes, e incluso falamos 
destes temas, falamos incluso das familias 
políticas. E Ferrín cando facía alusión a que o seu 
pai era xuíz ou se estaba por aquí ou por alá, a 
ver por onde estaban os pais de cada un situados, 
porque era, se te pos a pensar a lembranza da 
guerra civil era a dez anos, a vinte anos vista 
escasamente e daquela estaba moi vivo, todo 
moi vivo, todo moi vivo. Ben, a miña relación con 
el é, ben como che digo, de amizade persoal, 
mediatizada por esta cousa de parentesco e de 
compromiso político co Partido Comunista, algo 
que ía un pouco alá do galeguismo dominante 
podiamos dicir, é dicir do galeguismo de Galaxia 
que era o que había, non? Ía un pouco máis alá, 
pero non ía máis alá non nun senso despectivo 
senón que ía máis alá porque se pensaba que as 
inquedanzas culturais podían ser dunha índole 
e as políticas doutra e que había que navegar a 
dous niveis, incluso discutiamos que facer, se 
organizarnos desde o punto de vista galeguista 
e comunista en Madrid pensando en Galicia ou 
en Galicia pensando en Madrid [...] Todo iso eran 
cousas que non estaban moi afirmadas nin eran 
moi claras, non? Ben, pois así pasa un tempo. 
Cribeiro ten un compromiso con xente da Escola 
de Cine. Nós sabemos moitas cousas de cine 
a través del, como sabiamos cousas de pintura 
a través de Patiño, como sabiamos cousas de 
literatura a través de Bernardino ou de Ferrín ou 
do propio Ramón Lorenzo, porque o que había 
era unha especie de especialización en todos 
eles, en todo o grupo, non? É dicir, educámonos 
todos a todos, achegabamos uns aos outros, 
non? E desde ese punto de vista eu levaba unha 
inquietude política, práctica, militante e tal, non 
sabes?, a través da miña familia, coñecíase polo 
meu pai, de cousas que intuía, de cousas que vin, 
de xente que coñecín, ben, de xente que coñecía 
paralelamente aquí en Galicia como era o meu 
primo Manuel Lueiro que era maior ca min e que 
era un tipo que tiña moita relación comigo e eu 
ademais fixera moita amizade con Lueiro porque 
eu dérame a escribir unhas cousiñas alí no Faro 
de Vigo cando era bastante neno e no periódico 
Litoral de Pontevedra, o que levaba Pedrito Rivas, 
era onde escribín eu tamén algunha cousa e tamén 
por todo iso, de aí viña a relación, por todo iso. 

Unha relación así como moi variada, pero ao mesmo 
tempo era multilateral a miña relación co grupo, de 
todos co grupo. Nós tiñamos pola nosa conta outro 
tipo de relacións e neste tipo de relación eu tiña 
unha relación bilateral con Cribeiro, de tipo bilateral, 
moi de Partido Comunista, do exilio, París, Moscova, 
tal e cual, non sabes?, oír, ver, tal e cal [...] pero 
organización propiamente non era, coñecementos 
próximos, achegas, colaboracións esporádicas, non 
sabes? a través de non sei quen levabas non sei que, 
que che pasaban non sei canto, estas cousas todas, 
pero non eran unha actividade organizada naquel 
momento, non? Iso pasa durante o curso 58/59, 
59/60, 60/61, 62/63, dígoo porque no 62/63 xa un 
pouco se desperdiga o grupo e Ferrín quita a cátedra, 
Bernardino vaise fóra, Ramón tamén, ben, todo iso. E 
en cambio eu quedo en Madrid ata o 65, fixen a mili 
e no 65 fun a Francia, estiven dous anos de lector 
de español en Francia e mentres estaba en Francia 
foi cando tivo lugar a morte do irmán de Cribeiro, o 
pequeno, que morreu nun naufraxio, que era mariño 
mercante. Eu escribinlle unha carta. Cando viña 
de vacacións, eu encontrábao en Madrid. Creo que 
Cribeiro xa casara con Conchita Unamuno que non é 
[Carmen puxen] non, é Conchita, Concha Unamuno, 
que é filla de Fernando Unamuno, que era o fillo 
maior de Unamuno. Ben, pois Conchita Unamuno. 
Cribeiro casa con Conchita Unamuno e cando estaba 
eu en Francia no 65/66 e no 66/67, sempre que viña 
de vacacións a Madrid, porque a familia da miña 
muller vivía en Madrid, iamos alí [...] Entón aí xa 
mantivemos unha relación xa diferente eu e mais 
Cribeiro, unha relación xa puramente dun a outro, 
xa fóra do grupo, porque o grupo xa se, un pouco, xa 
se desperdigara. E aí xa tivemos unha relación como 
moi de militante, moi concreta. Eu xa estivera en 
París con xente, xa coñecera a Santiago Álvarez e tal, 
a uns aos outros, é dicir, que tiñamos unha relación 
así que era moi de comunistas, a relación que 
tivemos el e mais eu, e ao mesmo tempo tiñamos 
unha relación de amizade e a nivel familiar e incluso, 
en cambio nunca tivemos naqueles anos nunha 
relación tan política que xa
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non falábamos de literatura, curiosamente, e eu 
sabía que el seguía cos seus poemas e tal e esas 
cousas, eh, pero falabamos menos de literatura, 
falabamos de política, de fútbol, porque lle 
gustaba. Eu moitas veces fun con Cribeiro alá 
ao campo de Manzanares, ao campo do Rayo 
Vallecano, botamos ás veces sen poñernos de 
acordo cando xogaba o Celta, que el era do Celta 
e eu son do Deportivo e tal, porque no fútbol 
coincidimos moitas veces, non? E coincidiamos 
no cine, falábamos das películas, de todo isto. 
Pasa así o tempo, eu estou uns anos máis así en 
Madrid e esta relación seguiu. Cando eu volvín de 
Francia e empecei a vivir en Madrid, no instituto 
de Carabanchel, a relación con Cribeiro foi xa 
moi continuada, moi así, moi de colegas, moi de 
amigos, moi de camaradas. El viña moito á miña 
casa e nós a casa del, el viña moitas veces a 
Aluche e eu ao Rastro, cando el vivía alá cerca do 
Rastro, en Cascorro, e así estivemos ata que vin 
eu para aquí e despois eu vin para aquí no ano 76, 
un pouco foi unha suxerencia de Carlos Baliñas, 
cando xa coa morte de Franco dime: Ti tes que 
deixar o ensino medio e vir para a Universidade, 
vir para Santiago e tal. E Cribeiro xa daquela 
estaba traballando na televisión. Carlos Martínez-
Barbeito era un amigo común tamén, un home 
que fixo moito porque el entrara na televisión, a 
quen mirabamos con moita frecuencia. E cando 
eu volvín para aquí, Cribeiro viña con moita 
frecuencia aquí a Galicia, seguimos véndonos 
aquí e aquí víamonos un pouco case sempre en 
plan de alterne, tomar cervexas pola noite, tomar 
os viños e tal. Era unha relación diferente xa, 
xa non era unha relación familiar, era el e mais 
eu, a muller, a súa muller e os fillos estaban en 
Madrid e logo, andando o tempo, terminaría 
desequilibrándose a súa vida familiar e foi cando 
se separou de Conchita e se xuntou con Susana 
Trigo, que é unha rapaza que traballa aquí, pero 
iso xa foi bastante máis adiante, non?, xa despois 
de ser el director de Televisión en Galicia. Ben, 
seguín relacionándome, como che digo esta 
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relación aquí en Santiago e logo hai un momento 
en que o nomean director, que ti o dis aí, director 
de televisión galega [sic]. Ben, e un ano estiven 
eu alí nun debate que organizaba el, discutindo 
sobre Marx. Acórdome de que naquel debate 
estaba Beiras, Abel Caballero, que máis, había así 
xente coñecida, Suárez-Llanos, había así xente 
coñecida, era un debate con ocasión, creo que 
fora con ocasión do centenario da morte de Marx. 
Que eu tamén colaborei, fixen unha colaboración 
en A Nosa Terra, saquei un artigo en A Nosa Terra, 
que un ano antes eu fora a Inglaterra e estivera alí 
vendo a tumba de Marx en ..., falando alí coa xente 
do Centro Galego de Londres, que me invitara 
a dar unha charla con motivo do Día das Letras 
Galegas, algo que fora en honra de Vicente Risco 
no 82 e no 83 debeu ser todo o demais. Entón 
realiza Cribeiro todo isto. Nos anos 80 xa che 
digo temos unha relación, unha relación bastante 
estreita e logo cando el deixa a televisión, non sei 
en que ano deixa televisión [...] Cando el o deixa, 
el está un pouco máis en Madrid, viña menos aquí 
pero cando viña...

–¿Comentoulle as razóns porque o deixaba?

Ai, presionárono moito, presionárono moito. Ben, 
eu creo que a gota que colmou o vaso foi o retorno 
de Castelao, que apostou fortísimo. Daquela, 
cando el volve, cando el deixa de ser director xeral 
da televisión galega [sic], no 84, non ves?, vaise a 
Madrid pero el seguía vindo moito aquí, o que pasa 
e que Susana daquela estaba en Madrid. El estivo 
un tempo sen vir, vindo menos, pero logo viña máis 
e, como temos unha relación moi familiar, recordo 
que cando vén para aquí con Susana, un ano ou 
dous anos antes de morrer estivo aínda na miña 
casa con Susana, cos meus pais, falando e todas 
esas cousas, non? Así que a miña relación, como 
ves, é familiar por un lado, política, por outro.

–[longa pregunta sobre a súa marcha de TVE] ¿Por 
que razón o cesan?

El era un tipo demasiado esquerdista para os 
socialistas. Sabes que el fixera, ademais da serie 
que ti dis aí de Valle-Inclán, unha cousa sobre 
Líster. Fixo un documental sobre Líster estupendo, 
que Líster lle contou cantidade de cousas, 
puxérono por televisión. Fixo outro sobre Machado, 
ese si que o pos, non? Valle-Inclán, Machado e 
Líster son os documentais máis sonados que el fai 
en televisión. Nese momento, cando el se separa 
de Conchita e se xunta con Susana é un momento 
en que eu creo que Cribeiro bebía moito, chegou 
un momento en que bebía demasiado, entón a el 
condicionouno [...] Andaba moito por Santiago 
e facía unha vida moi bohemia, moi bohemia, 
sabes? Entonces ao mellor eso digo eu que influiría 
algunha cousa. [...] Eu recordo que eu estivera 
en Cuba no ano 71 e  paseille cando vin de Cuba 
no 71 discursos de Fidel, revistas, cousas. Neses 
anos temos falado moito de política e ultimamente 
volvemos falar de poesía, si, volvemos falar de 
poesía, como se fosemos, fomos da literatura 
á política e da política á literatura outra vez, xa 
coincindo con ese libro A señardade no puño, que 
eu dixen: ¡Que título máis bonito ese que pos aí! 
[...] E recitábame algún poema e...

–¿Díxolle porque escolleu ese título?

Si, díxome que el estaba moi queimado por



todo iso que significa a perestroika, a el 
desconcertouno moito. Daquela estaba así como 
moi doído con todo iso, non? Entón foi a Cuba, 
el foi a Cuba, ademais diso que ti pos aí que fora 
a Chile, que el pasou moito medo en Chile por 
culpa do avión. En Cuba estivo bastante tempo, 
recompilando materiais para algo que despois 
non sei si se chegou a emitir ou non, pero estivera 
traballando.

–¿El nunca abandonou a militancia no PCE?

Creo que houbo épocas de máis ou menos 
intensidade, pero el nunca foi destes que di 
márchome ou tal, non, aguantaba, con constancia. 
Cribeiro era nisto un tipo, como che diría eu, 
moi soñador e ao mesmo tempo de moito 
compromiso moral, de moita fidelidade, non 
sabes? A fidelidade, a amistade, o compromiso 
político, respectaba moitísimo todo iso. El niso 
non era nada intelectual, no sentido de discutir por 
cuestións, de discutir sobre cuestións teóricas, non 
era deses. Compromiso si.

–En todo caso el sempre no PCE, non tivo relación 
co PCG?

Non, el non, e ademais eu creo que a el non lle 
gustaba, non lle gustaba a xente que naquel 
momento levaba o PCG, dábame a impresión 
que non lle interesaba nada. A nivel político 
sempre se moveu en Madrid e a nivel de 
compromiso galeguista, nacionalista, sempre 
aquí. E ultimamente diríache que estaba, era máis 
nacionalista que comunista. Ultimamente ... máis 
preto do Bloque, viña moito ver a Beiras, falaba 
moito con Beiras.

–De feito, dálle os poemas a Beiras.

Todo iso, sentíase moi cerca. Era como si se 
sentise mal, retornar á familia, retornar á casa e 
quixera estar na casa, non sabes? Madrid fíxoselle 
inhóspito e chegou un momento que se veu, 
chegou un momento que se veu para un piso que 
tiña en Pontevedra.

–¿E como era esa relación xa non con Beiras senón 
tamén con Ferrín?

Ben, con Ferrín de sempre. Con Ferrín, xa, como 
ti dis tamén, a relación co cineclube de Vigo, 
a súa relación de namoramento con Mª Xosé 
Queizán. Sabes que Mª Xosé Queizán fora moza 
de Cribeiro primeiro, daquela había, como che 
diría eu, complicidades intelectuais e sentimentais 
cruzadas [...]

–Non obstante, pese a ser tan militante, a súa 
poesía é pouco social, alén de Vietnam (tamén 
Novoneyra) pola época, pero a maioría dos textos 
non, son de sombra, da época.

Eu creo que esa cousa que levaba dentro de poeta 
ía máis alá de todo. Moi poeta, moi de sentir como 
poeta, moi de vivir como poeta. O que pasa é que 
era unha persoa pouco ostentosa, nunca facía 
ostentación dese sentimento, non sabes?

- Non obstante, dá esa impresión de que non 
valoraba o suficiente a súa obra poética, porque de 
feito desde que publica coa xente de Brais Pinto 
pasan moitos anos ata que recupera os seus libros 

da man de Akal, incluso aí habería proximidade 
ideolóxica, e moitos máis ata ese último libro que 
saíu postumamente. Parece como de grandes 
baleiros, como se non tivese aprecio por publicar.
E que Cribeiro era un tipo moi humilde e moi 
esixente. Esixíase e tamén esixía moito aos demais, 
ademais era unha persoa con condicións poéticas 
moi determinadas, non sabes? [...] Era unha persoa 
pouco ecléctica, con compromiso e ademais cunha 
liña estilística determinada, moi especial.

[Falamos tamén de Amor Ruibal, sen concretar 
moito] ¿Que me pode dicir dos seus últimos anos?

El pasou así como dous anos enfermo, eu creo. 
El morreu no 95 e no 93 estivo na casa, pero a 
enfermidade levouna con tal discreción. O único 
que se enterou da enfermidade del, de auténtica 
casualidade, foi Daniel Pino, porque Daniel foi 
velo á casa e veu que estaba enfermísimo. Ata tal 
punto que foi unha sorpresa enorme, que un día 
me chamou Mª Teresa Navaza aquí á facultade e 
dime que morreu Cribeiro e eu non sabía nin que 
estaba enfermo. Escondeuno de tal forma que eu 
non me enterei de que estaba enfermo. Era un tipo 
así tan pudoroso para esas cousas, non sabes?, 
cunha vida íntima tan hermética, mesmo ás veces 
parecía que era unha pose, pero non era pose, era 
así. A el afectoulle moito, sabes que?, a morte, a 
el marcouno a morte do seu pai, do seu padriño, 
sentía como un peso na conciencia, e logo a morte 
de seu irmán afectouno unha enormidade. Debeu 
ser no 65 me parece ou no 66, afectouno ... eran 
separados por dez anos...
[Falamos un anaco máis, sen concretar moito, sobre a súa estreita relación 
cos pintores Pérez Bellas e Mercedes Ruibal, da súa etapa no cine-club 
como política de entrismo dos comunistas nas organizacións sociais, de que 
non era carrillista, da súa relación con Mariví Villaverde e con Valenzuela, e 
do seu apaixonamento con Carlos Velo e co episodio do secuestro do Santa 
María]

[Miro Villar]

Miro Villar mantivo a conversa con Herminio Barreiro en abril de 2003 para falar da obra 
poética de Xosé Alexandre Cribeiro, Indo pra mais perto (1979) e A señardade no puño 
(1996), publicada na Biblioteca das Letras Galegas de Edicións Xerais.
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Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. Todas as fotografías de Herminio Barreiro que aparecen neste monográfico son de Ramón Escuredo

Hai algún tempo mercou, de camiño a casa, unhas orquídeas. Colocounas enriba da mesa da 
sala. Esta mesa foise convertendo nunha especie de despacho onde se acumularon, durante 
este tempo, papeis diversos: libros, cartas persoais, recortes de xornais, impresións de artigos 
e textos baixados de Internet, informes médicos... Xunto a esta mesa pasou os seus últimos 
meses, sentado nunha butaca que só abandonaba para ir xantar, durmir, ou para baixar dar un 
paseo ata o Campus, ou ata a clínica do Doutor Navarrina. Nesa butaca tamén recibía as visitas 
dos amigos e familiares, e seguía, cada vez con máis indiferenza, os partidos de fútbol televisa-
dos, ou algunha que outra película. As orquídeas, unhas fermosas flores malvas, permaneceron 
alí, tamén, todo este tempo, enteiras, acompañándoo ata o final.

Desde o 6 de novembro, data do seu pasamento, fomos xuntando as mostras de afecto reci-
bidas, de alumnos e alumnas, antigos e actuais, así como as de compañeiros de loita política, 
colegas e amigos, e as reportaxes de Antón Lopo para Galicia Hoxe e de Alberto Ramos para o 
Xornal de Galicia, a nota de Daniel Salgado en El País, o texto de Ferrín e o seu artigo do Faro 
de Vigo, o de Neira Vilas de El Correo Gallego e a nota persoal para a familia, o pequeno e emo-
cionante texto de Luis Cochón, a carta ao director de Iolanda Teijeiro en La Voz de Galicia, os 
poemas-homenaxe de Lupe Gómez e Daniel Pino, a carta enviada a Baliñas no 58, a carta de 
Sergio Vences, os posts aparecidos en diferentes blogs..., todo o fomos metendo nunha carpeta 
rosa de plástico, ao pé das orquídeas. Tamén as crónicas dese enterro laico, tan ben organiza-
do, nese difícil momento, por Narciso de Gabriel, que a el, estamos seguros, lle tería gustado: 
unha reivindicación melancólica e colectiva da vida e da loita, que foi posible grazas á presenza 
e enteireza dalgúns amigos (Xesús R. Abuín, Daniel Pino, Méndez Ferrín, Luis Cochón, Antonio 
Vara, Carlos Baliñas, Branca Novo, Lupe Gómez), de Uxío e algúns compañeiros de Brais Pinto, 
que xa non puideron estar, e dos demais asistentes e amigos. Tamén os distintos correos elec-
trónicos e SMS os fomos lendo ás noites, a carón das flores, ao tempo que relatabamos as cha-
madas recibidas.

Hai cousas que non semellan reais. Durante os días seguintes á súa partida, pouco a pouco, os 
pétalos das orquídeas foron caendo e depositándose enriba da carpeta, ou na mesa, como se 
el, sempre modesto e xeneroso, lle quixese agradecer e devolver a homenaxe a cada unha das 
persoas que así quixeron despedilo. E mesmo ese pétalo sobre a carpeta dos informes médicos 
debía querer expresar o seu agradecemento ao persoal do Hospital Clínico, que tan ben o tratou 
nestes meses de consultas, transfusións e asistencia domiciliaria. Igual que os pétalos sobre as 
cartas de Lupe, sempre agarimosas, e sobre os libros de Uxío e encol de Uxío, sempre presente.

Hoxe xa non quedan orquídeas, hai unhas semanas caeu a derradeira, pero estamos seguros de 
que, se por el fose, seguiría botando pétalos a todas as persoas que, igual que nós, o seguen a 
botar de menos. El dixera unha vez: “o amor move o mundo”, e así reza o seu epitafio. E agora 
parece que nos está dicindo a todos, a través das súas orquídeas, sempre agradecido á fermo-
sura do mundo natural: “que o siga a facer”. [Mercedes Martínez, Sonia Barreiro e David Barreiro]

As orquídeas de 
Herminio Barreiro
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Andityas Soares de Moura



Andityas Soares de Moura 
O poeta Mineiro
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Andityas Soares de Moura (Barbacena, 1979) é 
poeta, tradutor, ensaísta e profesor na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG).Publicou os 
poemarios Ofuscações (1997), Lentus in umbra 
(2001), Os encantos (2003), Fomeforte (2005), Algo 
indecifravelmente veloz (antoloxía poética portuguesa, 
2007) e Auroras Consurgem (2010). Tradutor de obras 
de Rosalía de Castro, de Joan Brossa, de Juan Gelman 
e de poetas renacentistas franceses, Soares de Moura 
editou en Portugal (2004) e en Galicia (2009) o seu 
ensaio A letra e o ar: palavra-liberdade na poesia de 
Xosé Lois García. Agora é o propio Xosé Lois García 
o que se encarga de antologar e analizar para Revista 
das Letras a obra dun dos poetas emerxentes cos que 
conta hoxe Brasil. A súa obra e a súa figura “está aí, 
mesmo no centro da orixinaria escola trobadoresca, sen 
sobresaltos e sen falsas aparencias”, subliña García.
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                                                         ndityas 
Soares de Moura (Barbacena, 1979) é un dos novos 
poetas que no Brasil ten esplendor e referencia polas 
achegas que proporciona dunha maneira constante e 
innovadora cunha literatura, no ámbito da poesía, do 
ensaio e da narrativa, de grande altura e con estilo 
propio e extensivamente marcante. Andityas é un 
escritor moi precoz que mostra estar atento a todos 
os estilos e movementos que configuran a literatura 
actual. Profesor da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), nas súas incursións poéticas mode-
lou o seu propio acento e insistiu en normalizarse 
nas orixes da literatura inicial galaico-portuguesa, 
sen desatender a propia e rica variante brasileira.

Este poeta mineiro, ten ido e resolvido o enorme 
enigma que para moitos escritores da lusofonía non 
tiveron a coraxe de inferirse e menos de restituír os 
acentos e as glorias daquela mestría xograresca que 
fornecen o noso inventario común do Cancioneiro 
galaico portugués. Andityas incidiu, ao respecto, 
na poesía dos trobadores provenzais que, en certa 
maneira deu orixe á nosa poesía medieval, con esas 
modalidades da cantiga de amor e de amigo. Andi-
tyas buscador e rastrexador incansábel na poesía 
mais fecunda da lingua galaico-portuguesa. 

Nesta condución de buscar e atopar os trobadores 
galegos propuxéronlle varias frecuencias e impactos 
que el soubo asumir e fornecer. É curioso que un 
poeta brasileiro, reaccionara decentemente e des-
atendendo frecuentes tópicos, apresurouse  en culti-
var e propor o legado da tradición lingüística. Pode 
que para un portugués sexa algo detestábel de que 
os galegos foran os máximos cultivadores da expre-
sión lingüística. Mais para os galegos, resulta enco-
miábel o pragmatismo de Andityas. A mais, asume 
as referencias e convértese nun cultivador asiduo da 
tendencia trobadoresca que con frecuencia manifesta 

en todos os seus poemarios. En cada un deles está 
Galiza, enteiriña, vista e ordenada por unha mente 
lúcida e unha sensibilidade acaparadora de todos os 
resortes que a nosa lingua e literatura lle ofrendan. 
Nesa transcendencia de regresar ás orixes da lingua 
e das estruturas que dinamizaron o gran monumen-
to literario de Galiza cuxos mentores foron os nosos 
trobadores. 

Andityas está aí, mesmo no centro da orixinaria 
escola trobadoresca, sen sobresaltos e sen falsas 
aparencias. Amando o inicial dunha patria grande e 
fervorosa, a da lingua galaico-portuguesa-brasileira 
con extensas modalidades xurdidas desta escola. 
Poucos como el atinaron ir á xénese do verbo co-
mún e comunitario e entrar na letra redentorista dos 
trobadores. O mar de Vigo de Códax, os cervos de 
Meogo, as flores de Chariño, os recadeiros de Xohán 
de Requeixo e outros ecos do pasado que retoman 
futuro fulgor nos versos de Andityas. 

Nese roteiro pola poesía medieval galega, o poeta 
mineiro retoma ecos de Rosalía e neles escudriña a 
Galiza. Lector asiduo da nosa poeta, proclamándo-
lle festa maior na antoloxía que publicou no Brasil, 
titulada: ‘Rosa dos claustros’. Onde proclama unha 
Rosalía coas maus dadas onde a todos nos envolve 
no só coa saudade lexítima o común da fala. Andi-
tyas tamén traduciu a Manuel Antonio e espérase 
unha edición deste poeta rianxeiro e traballa en Cel-
so Emilio Ferreiro e outros mais. 

Digamos que Andityas Soares de Moura percorreu 
variados camiños da nosa literatura. Polos seus coñe-
cementos e divulgacións da nosa literatura no Brasil 
ben podía ser o embaixador da nosa cultura. Mais, 
sobradamente, está por enriba de falsos títulos polí-
ticos e demagóxicos. Así que el, para nós os galegos, 
é unha especie de duende máxico que rexuvenece 
aconteceres do pasado e se non é da estirpe das per-
soas laureadas que revelan misterio merece selo. 

Sei moi ben que el ama a Galiza e defende as 
potestades da súa lingua e da súa historia. Isto 
mostrouno cando o cantante e ministro de Cultura do 
Brasil, Gilberto Gil, recomendou en Compostela que 
os galegos falemos en castelán. Nesa ocasión, Andi-
tyas Soares de Moura publicou un artigo caloroso e 
esclarecedor en contra das manifestacións do minis-
tro.

[Xosé Lois García]

a
Andityas Soares de 
Moura na incursión
xograresca galega
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ARTE POÉTICA

folhas podem também acossar
se não há nada
para dizer

porque o dito
permanece escuro

mas se te rendes
ao tropel de 
silêncios
a covardia será interpretada
a teu favor

De Lentus in umbra (2001)

ARS AMATORIA
LIBER PRIMVS, I, 1

É hora de subir
o elevado pedregulho
chamado montanha.
E lá, bem no alto,
encontrar a teta, a meta,
que, complacente,
nem sequer sente os
nove abalos sísmicos
que do beijo – carícia 
de morte – não provêm.
Mas como uma única
singeleza áspera te
exaspera a emoção que
há por debaixo 
dessa língua roxa,
persegues, sem 
preocupações com fome 
ou amor, o hálito rosáceo
dos verões já acabados.
É raridade muito
grande percorrer todos
os caminhos do gozo.

Tu sabes.

Eu sei.

LIBER TERTIVS, II, 7

Na mata brava,
no lombo d’um jumento,
com cheiro de noite
e recife batido pelo mar,
sem as duras reprovações
da pele, o verão que
s’escalda na suave maresia
da coxa já não afoga mais.

Pele, suco desta noz tão
descascada, tão cuidadosa
que seria crueza adoçá-la
ainda mais. Os dons da
pele são esponjas. Pele 
só pele que se desgasta
por ser olhada.
Artimanhas de tardes
amarelas secando no
bafejo opiáceo, que é
o tremer da pele.

Respira, teu coração
descansa da rotina
incessante. Agora já
não há nada sobre ti,

pétala.

De Lentus in umbra (2001)

AVE LEVE

PRATA brilha branco
          ouro brilha amarelo
branco brilha prata
          amarelo brilha outono

prata brilha branco
          outono brilha olor
branco brilha prata
          olor brilha odor

prata brilha branco
          odor brilha calor
branco brilha prata
          calor brilha candor

prata brilha branco
          candor brilha flor
branco brilha prata
          flor brilha sabor

: não rimar amor com doR

De OS enCANTOS (2003)

CANZO

LAUZETA que trai
 l’aura
 traes
 me
 el mar de
 Vigo

 Figo, meas amigas
 d’entre mentes
 quentes

 esgart amoros

 miel
  boca
  traes
  me
  el mar de
Vigo

De OS enCANTOS (2003)

BALADA

Hum cantar
       por vos ver,
molher

san mesura.
  doussa.

sei que meu
versejar
t’alcança
a tranca

san mesura.
  doussa.

nas praias
                  lá no profundo
   recorte: ouvido.
                 espuma,

                 atropelo.
                 esquecimento.

san mesura.
doussa.

De OS enCANTOS (2003)
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CANTIGA

alecrim,
remédios poderosos
esperando a tempestade

          o dorso:
            táctil esforço
            de superar a
            ciência impura
            das vértebras

contorções, espirros
de mansinho

    cólicas & submissão:
    luxo das espirais

              para que não te
              esqueças

De Fomeforte (2005)

QUARTA LEITURA: CONFIDÊNCIA

Ouro Preto

muito bem

       sem mitos
       sen casarios

cidade calcada

aqui, se colhe
rocha

  pavio

        enxada

  porta de grama

aqui, alguém
esquece o nome

-às vezes, tenho
visões...

aqui  aqui

-d’outras vezes,
sons melodiosos

cidade-pentagrama

teus centuriões aguardan-te
além-mar

De Fomeforte (2005)

ARTE POÉTICA

folhas podem também acossar
se não há nada
para dizer

porque o dito
permanece escuro

mas se te rendes
ao tropel de
silêncios
a covardia será interpretada
a teu favor

De Fomeforte (2005)

NOLI ME TANGERE

em sertões,
      sopros

agonia de 
apertar o mamilo
sozinha

falésias
brasas
monturos

           única certeza:
           desobedecer às
           ordens do fogo

De Fomeforte (2005)

BANHISTA EM VIGO

então não poderás
esquecer
que o
céu
é
um
só

respiração
cansada: ácida

teus pés
nadam nas areias

goteja o silêncio
de profundos umbigos

naquela manhã
o mar bravio
lambia a
praia

lambia teu sexo
-adxunto-
nuda inter ondas

lambia teu cheiro
-ó vegetação-

as sandálias:
esquecidas em
minha boca

e assim tudo anoiteceu

sem piedade

sem explicação

De Fomeforte (2005)
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POEMA PARA SER GRAVADO EM CASCA DE LIMOEIRO

Para gravar
com faca
em casca
de limoeiro
te fiz um poema.

Se eu tivesse
esquecido
teus olhos...

Ainda assim duvidarias?

Olha, olha lá:
é um gavião que
carrega cobra.

Em casa
de limoeiro. porque o dito
permanece escuro

mas se te rendes
ao tropel de 
silêncios
a covardia será interpretada
a teu favor

De Fomeforte (2005)

TROBA D’OR

As cinco cantigas d’amigo de Pero Peor,
       xograr galaico-portugués

         I

Ondas do mar salido
sabedes ú é o meo amigo
que anda sumido?

Ondas do mar salado
sabedes ú é o meo amado
que anda extraviado?

Ondas do mar frido
levad ú é o meo amigo
aqueste gran quexido.

Ondas do mar calado
levad ú é o meo amado
aqueste bon recado.

         II

Digad a él
que veña migo
cal cervo ferido.

Digad a él
que sufro na ría
de noite e de día.

Digad a él
que tome o camiño
das frores do Miño.

Que agardo belida!
Que agardo senlleira!
Que agardo na lida!
Que agardo na eira!

         III

Ondas do mar doirado
trazed o meu amado

anque sexa danado.

A súa morte temo
cando collo o arado
e ó fin do serán xemo.

Que ora quero noivado
anque co feo demo
teña que deitar no prado.

         IV

Santa Maria
ide ca ondiña
o meo home salvar.
Que a paixón axiña
fuxe leve polo ar.
   Senón pro demo hei de rezar!

Son nena delgada
de coita coitada
de espricansa lixeira
cal fror de primaveira.
Ña santiña do altar
ide buscar lli no mar.
   Senón pro demo hei de rezar!

         V

Que amor e froita mmui antiga
fas a i-alma renascer frolida
só o sinte quen canta cantiga
e mais val estar perdida
co amor nos infernos anchos
do que falar a lengua dos anxos.

De Fomeforte (2005)
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PAISAXEN DE PODENTE E O SEU CASTANHEIRO
(Galiza, SÉC. XX D.C.)

Cada árvore é
um berro seco
que inundou o ar.

Ay galeguiño, mira como quedei soíño!

Hoje o mijo quente
das vacas amarelas
vai amansar
a crueldade da noite.

Ay galeguiño, mira como quedei soíño!

De Auroras consurgem (2010)

A CARNE TRISTE

PRATA brilha branco
          ouro brilha amarelo
branco brilha prata
          amarelo brilha outono

prata brilha branco
          outono brilha olor
branco brilha prata
          olor brilha odor

prata brilha branco
          odor brilha calor
branco brilha prata
          calor brilha candor

prata brilha branco
          candor brilha flor
branco brilha prata
          flor brilha sabor

: não rimar amor com doR

De Auroras consurgem (2010)

CANZO

Basta.

Já ouvi as queixas do tempo.
O rumor de tudo aquilo
que foi nosso.

As coisas não têm culpa.

A derrota iminente sempre se insinuou.

Em teu sangue.

Em meu esperma.
 

De Auroras consurgem (2010)

O PAO NOVO ARDE EN TODAS AS MANHAS

Um leve frio matinal
acorda as grelhas do
meu corpo.

Essa palavra amortecida,
que não seja água,
que não seja cãibra:
-cânhamo, vestal, luz pura.

Diz à fala, à cã, à urze:
eu acordei de novo.

Com um poema na boca
e um velho vinho na garganta.

De Auroras consurgem (2010)

NOITE

Teu corpo nasceu para o amor,
para estar aqui agora,
para indicar-me o antigo
caminho da Musa.

É noite, mas lá fora
brilha um sol novo e inteiro.

E uma vez mais eu sei
que não é tolice escrever poemas.

De Auroras consurgem (2010)

PARA UMA ESTÁTUA GREGA

Ensinaste-me a enfrentar a morte
e a descrer do tempo,
sortilégio de todos os dias.

Ensinaste-me a ciência cheia,
a grande saúde
e a música que esconde no corpo.

Impagável é a minha dívida.

De Auroras consurgem (2010)
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Alberto Korda 



A faciana descoñecida 
de Alberto Korda 
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anos 60. Korda concibiu, coas técnicas da publicidade e a 
fotografía de estudio, a imaxe do ‘Che’ e de Castro que o 
mundo enteiro coñeceu. Cunha estética que trasladou ás 
imaxes do pobo cubano que tomaba entre foto e foto de 
Castro. Instantáneas nas que o fotógrafo actúa cativado 
pola beleza dunha miliciana ou a mirada dun labrego. 
A beleza volveu, despois, unha vez que o seu estudio 
de fotografía foi nacionalizado e deixou de traballar con 
Castro, protagonizar as imaxes da súa seguinte etapa  
como fotógrafo submarino. Korda fundou este xénero en 
Cuba, do mesmo xeito que fora un dos pioneiros da foto 
de moda no seu país. Nos anos 80 percorreu o mundo 
co seu arquivo, recoñecido como artista. El, que se 
consideraba só un fotógrafo e decidira comprometerse 
coa revolución despois de atoparse co impacto da pobreza 
encarnada nunha nena que tiña un pau como boneca ou 
unha muller pedindo esmola.  

Alberto Díaz Gutiérrez, coñecido como Korda, foi moito 
máis que o autor de ‘Guerrilleiro heroico’, a imaxe do 
‘Che’ que se converteu nunha das iconas do século XX. 
Achegar ao público a faciana descoñecida deste fotógrafo 
é o obxectivo da exposición que onte abriu o Auditorio de 
Galicia, en Santiago. Unha mostra que non só desentraña 
o carácter e a traxectoria profesional do artista, senón 
que propón un percorrido pola historia dos primeiros 
tempos da revolución cubana e un retrato do Fidel 
Castro persoa, o que vivía tras o líder, o símbolo creado, 
precisamente, polas fotos de Korda. A procura da beleza 
foi a inquietude que guiou o traballo deste autor. Primeiro, 
a través da fotografía de moda e de publicidade. Despois, 
como acompañante de Fidel Castro e testemuña do que 
el mesmo chamou “a beleza da revolución”, o período 
inicial dun proxecto socialista e humanista que ilusionou 
a sociedade arelante de transformacións profundas dos 



Granxa “Manuel Sanguily”. 
Ciego de Ávila, 1960
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Korda dicía que “a fotografía do Che foi un instante de 
sorte”. De toda a serie –que se pode ver na exposición 
do Auditorio– de imaxes que tomou aquel 5 de marzo 
de 1960 durante os funerais públicos das vítimas da 
sabotaxe ao barco O Coubre, o Che só sae en dúas. 
Era unha foto máis, que Korda recortou despois para 
o anuncio dunha conferencia do Che. No ano 68, en 
plena efervescencia da revolta estudantil, un editor 
italiano, Fretrinelli, fixo múltiples copias que foron 
distribuídas en forma de póster polas rúas europeas. 
Morto xa Ernesto Guevara, naceu así a icona do 
Guerrilleiro Heroico,  cunha obra que chegou a ser a 
obra máis reproducida na historia da arte occidental 
despois da Gioconda. Unha foto que, debido á enorme 
fama que acadou, dalgún xeito “opaca o resto do 
traballo de Alberto”, tal como explica a comisaria 
da mostra, Cristina Vives. Unha traxectoria “máis 
variada, máis de vangarda, máis sólida” que a que 
pode imaxinarse a partir desta imaxe. 
    “Eu tentei convencelo para facer co seu arquivo este 
traballo que fixemos despois da súa morte”,  
–Vives revisou unhas 50.000 fotos, das que escolleu 
420 para un libro e 200 para a mostra–, “pero non 
o conseguín. E non sei se, se vivise, me deixaría 
imprimir todos estes negativos que el non imprimira” 
–a exposición amosa, por iso, moitas imaxes 
inéditas–. “El pensaba que o que lle daba valor á foto 
era o suxeito fotografado, o personaxe. Chegou a dicir 
que a do Che era a súa mellor imaxe, por ser a súa 
maior achega como fotógrafo. Non se consideraba un 
artista, senón un fotógrafo”, salientou. 
    José Alberto Figueroa, que traballou con Korda no 
seu estudio fotográfico, salienta que o seu mestre e 
amigo “asumiu” toda a transcendencia que alcanzou 
o seu traballo “con humildade. Eu sempre lle dicía que 
a foto do Che non fora tanta casualidade. El estaba no 
momento preciso no lugar axeitado...”. A fotografía 
converteuse en símbolo, retrato dun mito, no seo dun 
relato épico, romántico, dos primeiros tempos da 
revolución. Millóns de veces reproducida, chegou a 
ser mesmo máis coñecida que o propio personaxe, 
nunha cultura da imaxe instalada no capitalismo e 
ben afastada daquela esperanza revolucionaria. “É 
a maxia da imaxe. Para entendela hai que situala 
no seu contexto. O Che renunciou, digamos, á vida 
terreal, marchou para Bolivia e alí morreu. Eran os 
60, o tempo da revolución estudantil... e ademais 
era fermoso, non era o clásico líder ben afeitado e 
peiteado..”, reflexiona Figueroa. 
    Cristina Vives propón comezar a visita da 
exposición, vistas as reproducións dos negativos 
dos que saíu esa imaxe-icona, pola parte dedicada 
ós Studios Korda. O nome viña de Kodak e os 
Korda, uns cineastas húngaros. Nesta sección da 
mostra podemos ver unha foto dos estudios –a 
única panorama que se atopou dos mesmos– e 
descubrir algúns aspectos do xeito de traballar e a 
personalidade de Korda. “Sempre traballaba con 
luz natural, e focos que a reforzaban. Era un home 
atractivo, amante da beleza, das mulleres, moi 
carismático, unha persoa de gran talento á que lle 
gustaba vivir a vida. El xa conseguira o éxito social 
e económico antes de comezar a acompañar a Fidel 
como fotógrafo. A revolución só lle ofreceu unha 
oportunidade para reenfocar o seu traballo creativo”, 
apuntou Vives. 
    Como fotógrafo de moda, “cambiou o prototipo 
de beleza da muller cubana. Rompeu o estereotipo 
da muller crioula, con grandes glúteos e cadeiras, 
o estereotipo machista da muller como obxecto de 
pracer. El buscaba a beleza, a muller era máis ben 
obxecto da súa contemplación nese sentido”, engadiu 
a comisaria. A carón deste apartado da mostra 
pódese ver un vídeo no que Korda explica o seu 
paso desde a fotografía de publicidade á foto social. 
Facendo unha reportaxe sobre turismo, atopou unha 
nena que, tras asustarse ao ver a cámara, se acubillou 
contra a parede e lle dixo á súa boneca “non chores, 
nena, non chores”. A boneca era un anaco de pau.   

Arriba, á esquerda, Jean Paul 
Sartre, Che, Armando Hart e 
Fidel na inauguración da cidade 
escolar ‘Óscar Lucero’, Holguín, 
Oriente, 24 de febreiro de 1960. Á 
dereita, dúas mozas na Segunda 
Declaración da Habana. Praza da 
Revolución, 4 de febreiro de 1962. 
Abaixo, á esquerda, unha das 
súas mellores modelos, Norka, ca. 
1956-1958. No medio, cazaría en 
Zavidovo. Nikita Jruschov e Fidel, 
3-5 de maio de 1963. Á dereita, o 
He na inauguración da primeira 
exposición de arte soviética no 
Museo Nacional de Bellas Artes, 
A Habana, 1960 e Castro na Praza 
da Revolución, A Habana, 2 de 
xaneiro de 1965.
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Imaxes da pobreza coma esta impactárono 
fondamente. “Eu sabía que o mundo non podía seguir 
así”, asegura no documental. Así, recén estreado o 
triunfo da revolución cubana, no 1959, tras viaxar 
con Castro a Caracas e a Estados Unidos enviado 
polo xornal Revolución, comezou a súa carreira de 
dez anos como fotógrafo acompañante de Fidel.
Así, o percorrido pola exposición pode iniciarse, 
despois de mergullarse no ambiente do estudio do 
artista, por unha escolma de trece imaxes, situada á 
esquerda despois da entrada, que lembran o Korda 
máis coñecido. Son fotos emblemáticas: Comandante 
Ordene!, dun Castro novo e triunfante na montaña, 
“unha imaxe que a calquera xefe de Estado lle 
gustaría ter”, segundo Figueroa; mozos volvendo da 
campaña de alfabetización do 65; o Che e Castro 
pescando; Fidel con Khrushchev ou con Hemingway... 
    Despois deste apartado ábrese o chamado Os 
líderes. “Entre os dous desenvolveuse unha relación 
de amizade, confianza mutua. Tiñan unha afinidade 
que deixa a súa pegada nas imaxes, marcada por 
exemplo polo humanismo ou a xuventude de ambos. 
Korda sabía crear unha imaxe publicitaria: o enfoque, 
a luz... a aplicou eses coñecementos ás fotos de Fidel. 
Buscou moito a xestualidade do líder...”, indicou a 
comisaria. A intuición creativa de Korda levouno a 
realizar, ademais, “fotos que non se agardan dun xefe 
de Estado”, como a da portada deste monográfico. 
    Korda non retratou só ó líder carismático nas 
viaxes e actos oficiais ou nas concentracións masivas. 
Tamén captou os seus momentos de intimidade: 
descansando na tenda de campaña, detalles do 
cuarto no que durmía... “Son fotos que Korda non 
publicaría, pois non se correspondían coa imaxe que 
quería proxectar del”, sinalou Vives. Así, a mostra 
achéganos tamén ó Fidel integrado entre os labregos 
nos primeiros temos da revolución... ó Castro persoa, 
alén do político. “A exposición non é unha definición 
política da revolución”, insiste a comisaria, senón 
unha achega, vista desde a óptica de Korda, a unha 
época histórica “de consolidación do progreso. Un 
tempo no que se agardaba un avance dos seres 
humanos como tales. Korda captou esa beleza 
espiritual que representaba a revolución cubana. 
Retratou, cunha visión romántica, aquela frescura, 
aquel humanismo... Non podemos pedirlle unha visión 
crítica daqueles tempos da revolución”, asegurou. 
    Tras as fotos dos líderes sitúanse, na mostra, as do 
pobo. “Non era un fotorreporteiro, nun facía ensaios 
fotográficos. Seguía ó líder, pero tamén ía facendo 
fotos do que lle chamaba a atención, do que sentía... 
así mirou o pobo”, sostivo. A bandeira cubana, o 
sombreiro ou o machete do labrego son algúns dos 
símbolos que se repiten nestas imaxes. Ó longo da 
mostra atópanse tamén plotters nos que se pode ver ó 
propio Korda realizando o seu traballo, coa súa imaxe 
persoal sempre coidada. 
    No 1968 a empresa de Korda foi confiscada por 
axentes do Ministerio do Interior, e os seus arquivos 
desaparecen, agás os negativos relacionados coa 
Revolución, gardados no Consello de Estado na 
Habana. Daquela, o autor comezou a traballar como 
fotógrafo submarino para a Academia de Ciencias 
de Cuba. “Korda xenerou envexas”, sinalaron tanto a 
comisaria como Figueroa, tratando de encadrar esta 
decisión do Estado. Na mostra, unha cuarta parte 
rescata imaxes de mulleres –tanto fotos de moda da 
súa primeira época como instantáneas que Korda 
tomou nos actos públicos de Castro, buscando entre 
a xente mulleres fermosas e achegándose á estética 
das fotos de estudio– e unha quinta do mundo 
submarino  –con algunhas fotos de Castro buceando–
. Nos 80 volveu traballar un tempo como fotógrafo 
de publicidade, pero os códigos mudaran e “aínda 
que fixo un traballo tecnicamente correcto, non é moi 
salientable desde a óptica artística”. Nos seus últimos 
anos dedicouse a percorrer o mundo cunha escolma 
do seu arquivo, xa recoñecido como artista.  E viviu, 
ata o final, como quería, gozando da vida.  



Arriba, Fidel e Che xogan ao golf 
nos antigos campos do Villareal 
Golf Club, Colinas de Villareal, 
Loma de Bacuranao, La Habana. 
Abaixo á esquerda, O quixote do 
farol (Eleutério). Primeira celebra-
ción do 26 de Xullo, tras o triunfo 
da Revolución. Praza da Revolu-
ción, A Habana, 1959. E á dereita,  
Santiago de Cuba, Oriente, 26 de 
Xullo de 1962. A exposición é froito 
da colaboración entre La Fábrica, o 
Estate Korda e a Casa de América 
de Madrid, ademais da herdeira de 
Korda, a súa filla Diana Díaz. Tras 
pasar por outras cidades, e orga-
nizada pola Concellaría de Cultura 
de Santiago, onte foi inaugurada 
en Compostela, no Auditorio de 
Galicia. 



Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. Na foto de portada, Visita ás Raíñas da radio de Nova York. Primeira viaxe a Estados Unidos, 22 de abril de 1959. 
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A crise económica converteuse este ano na escusa non só para rebaixar 
os dereitos dos traballadores, senón para deixar a cultura, a memoria 
histórica ou o medio natural á intemperie. Nun contexto no que a maioría 
dos cidadáns parecen estar dispostos a renunciar ós seus dereitos e 
liberdades a prol das promesas dunha “seguridade” suposta, aceptando 
mesmo medidas gobernamentais que rozan o autoritarismo, internet ou 
os movementos sociais son os únicos que parecen ofrecer resistencia. 
Xunto a eles, sitúanse os proxectos individuais e colectivos de artistas 
que, malia as dificultades, seguen adiante. Julian Assange revelouse como 
o símbolo do desafío a uns gobernos que impoñen os seus intereses 
no mundo acubillados no segredo ante a opinión pública. O fundador 
de Wikileaks abaneou tamén a confianza dos cidadáns nuns medios 
de comunicación en crise estrutural. En Galicia, Agustín Fernández 
Paz ergueuse, sen querelo, en icona da protesta contra un Goberno 
que ataca a lingua,  deixa o sistema teatral nunha situación próxima 
ó desmantelamento ou os museos cuns orzamentos insuficientes . O 
2010 pasará á historia por ser o ano no que a lexislación proteccionista 
do idioma galego foi gravemente rebaixada: moitos non dubidaron 
en cualificar a política lingüística da Xunta de Núñez Feijóo como o 
maior atentado cometido contra a lingua do país desde 1936. Unha vez 

conseguida esta rebaixa, os grupos que avogan por apontoar a ‘lei do máis 
forte’ na cuestión lingüística –nomeadamente Galicia Bilingüe– decidiron 
derribar un dos alicerces da normalización na comunidade educativa: 
os equipos de dinamización. Os seus ataques contaron, ademais, coa 
aprobación do Valedor do Pobo. Non menos catastrófico resultaron os 
intentos para regulamentar as emisións de CO2 e frear o quencemento 
da atmósfera: os cumios desenvolvidos ao longo do ano teñen un 
denominador común: o fracaso. Mentres, a década que deixamos atrás 
foi a máis quente da historia da humanidade des que se fan medicións: 
calcula que ao longo deste século a temperatura en Galicia podería 
subir seis graos. No campo ceintífico, unha físgoa para adentrarnos 
no coñecemnto da antimateria: o éxito do Acelerador de partículas do 
CERN, un xigantesco artiluxio que os científicos pretenden converter no 
simulador do big bang. Deste xeito, non todo foi malo. No noso país, o 
audiovisual, a música ou a literatura deron novas mostras da súa fortaleza 
creativa. O PP foi protagonista, si, pero non precisamente para ben, nun 
ano no que o PSOE tampouco se luciu ante o electorado de esquerdas coa 
súa política económica de simpatías neoliberais. 
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Home discreto e escritor de recoñecida traxectoria 
no ámbito do xénero da Literatura xuvenil, 
Agustín Fernández Paz converteuse, en contra 
da súa vontade, no escritor galego do ano. Así 
llo recoñeceu o xurado dos Premios da Cultura 
Galego, eses galardóns que creou o Goberno de 
Alberto Núñez Feijóo tras desbotar os “Nacionais” 
do bipartito e aos que o conselleiro de Cultura, 
Roberto Varela, privou de dotación económica, 
a diferenza dos seus equivalentes no resto do 
estado. Fernández Paz, nada máis coñecerse as 
características do galardón, asinou coa plataforma 
Prolingua un manifesto no que lles pedía a todos 
os creadores galegos que rexeitasen a distinción 
como protesta pola política lingüística da Xunta. 
E un dos elixidos foi el. Con toda coherencia, nun 
respectuoso comunicado, rexeitouno.

Agustín
Fernández Paz

O trinta de marzo, tras meses de reparacións, 
poñíase en marcha con éxito o Gran Colidor de 
Hadróns (LHC), o acelerador máis potente que 
construíu nunca o ser humano. Nos días previos, o 
instrumento promovido polo CERN (Organización 
Europea para a Investigación Nuclear) provocou 
centos de profecías catastrofistas que anunciaban 
a fin do mundo coa súa posta en marcha. Pero non 
foi así e os científicos do LHC lograron facer chocar 
feixes de protóns a 7 TeV (teraelectronvoltios), 
enerxía que buscaba crear unha situación similar 
a un mini Big Bang. O proxecto, no que participa 
a Universidade de Santiago, pretende atopar a 
materia escura do universo e o bosón de Higgs –a 
chamada “partícula de deus”– indispensable para 
explicar por que as partículas elementais teñen 
masa e por que as masas son tan diferentes entre 
si. En xuño, o colidor chegou a xerar cerca de 10 mil 
choques por segundo.

O contexto de crise económica converteuse 
no escenario ideal para o recorte dos dereitos 
dos traballadores. Alén dos múltiples ERE, 
aprobados mesmo en empresas fortemente 
subvencionadas, e do empeoramento xeral das 
condicións laborais, as medidas do decreto 
aprobado polo Goberno do PSOE como o 
recoñecemento das “perdas económicas 
non meramente conxunturais” como causa 
de despedimento obxectivo causaron o 
descontento dos sindicatos e a folga. A presión 
de organismos internacionais como o FMI, ou 
doutros socios da Unión Europea, foi decisiva, 
como o triunfo das teses neoliberais na política 
económica do PSOE, para que o Executivo 
se decidise a levar adiante esta medida que 
desgastou a confianza do votante de esquerdas. 

O Gran Colidor
de Hadróns

A rebaixa dos
dereitos laborais 



Berrogüetto realizou unha xira co seu disco 
Kosmogonías, Guillerme Fernández e e Xabier 
Paz presentaron Arrolos de salitre, Luar na 
Lubre quitou o disco Solsticio, Rosa Cedrón e 
Cristina Pato sacaron adiante Soas, Mercedes 
Peón Sós... Non foi un mal ano para a música 
galega. Milladoiro promocionou este ano ‘A 
quinta das lágrimas’, Marful levou o seu ‘Manual 
de sedución’ á Casa da Música do Porto, Uxía 
Senlle comezou unha xira polo Brasil, onde 
gravará o seu novo traballo... As mulleres teñen 
moito que dicir neste bo momento que vive a 
música do país. Ao longo do ano tamén houbo 
noticias dos novos proxectos de Machina, 
Zenzar, Ruxe Ruxe... Os novos grupos fanse 
o seu sitio ao carón dos máis veteranos, e a 
diversidade estilística é cada vez maior. 
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Un bo momento para 
a creación musical 

Volveu pasar un ano Xacobeo, que non deu os 
resultados agardados no aspecto económico, 
como viña sendo habitual. O tan propagado 
“efecto Xacobeo” sobre a lista de parados en 
Galicia non chegou a producirse, a xulgar polos 
datos do desemprego. Sobre o PIB, o efecto non 
pasa do 0.5%, segundo un estudo do BBVA. 
Iso si, o Xacobeo volveu encher estadios coas 
súas actividades, que o Goberno agardaba que 
atraesen dez millóns de persoas. O Xacobeo 
contribúe, tamén, a proxectar a imaxe de Galicia 
no mundo, aínda que segundo ese mesmo 
estudo do BBVA, o número de durmidas por 
turista non se modifica a consecuencia do 
Xacobeo, senón que se mantivo estable no 
último decenio. Tampouco a visita do Papa 
acadou as previsións de 200.000 visitantes. 
E os artistas galegos volveron sentirse pouco 
representados na programación do Xacobeo. 

Que un Goberno de esquerdas presuma de 
endurecer o Código Penal, que se acepte a 
militarización de civís ou o encareramento 
de inmigrantes en situación irregular son só 
algunhas probas de que a vella Europa está 
moi vella e cada vez vive con máis medo. As 
renuncias ós dereitos e liberdades individuais 
en favor dunha suposta seguridade son cada vez 
menos contestadas. Só algunhas asociacións, 
–en Galicia Esculca ou o Movemento polos 
Dereitos Civís, por exemplo–, Aministía 
Internacional... parecen plantarlle cara a esta 
situación. Camiñamos cara a un mundo no que 
o control do cidadán semella achegarse cada 
vez máis ós pesadelos descritos por Orwell ou 
Bradbury nas súas novelas. Máquinas que ispen 
as persoas nos aeroportos son metáfora disto.  

O “efecto Xacobeo”: 
un asunto de ópticas

O Grande Irmán si
que existe 
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Comparado pola dereita co terrorista Bin Laden, 
Jualian Assange é un australiano de 39 anos que 
está convulsionando as canles informativas e, 
sobre todo, desvelando os métodos que utilizan 
os gobernos do mundo para impoñer os seus 
intereses, particulares, empresariais ou bancarios. 
Assange deuse a coñecer nos anos noventa como 
o profeta do hacktivismo, o labor dos hackers: facer 
da información un ben público de libre acceso. 
Ese principio alicerzábase nunha desconfianza 
profunda de toda autoridade constituída e na 
defensa dunha descentralización extrema
na condución dos asuntos políticos. Wikileaks 
é a web na que Assange sacou á luz os máis de 
250.000 folios –filtrados polo militar Bradley 
Manning– que revelan o pozo negro da diplomacia 
mundial. O castigo foi inmediato e Assange pasou 
polo cárcere acusado de intimidación sexual.

Julian Assange,profeta 
do hacktivismo

De entre as novidades editoriais do ano, sen 
dúbida ningunha un dos títulos máis inquietantes 
e audaces é O Libro dos cans, a última entrega 
de Estevo Creus (Cee 1975) publicado pola 
editorialFranouren, un poeta inclasificable 
que, desde a súa engalaxe na xeración dos 90, 
tracexou unha elipse de radicalidade física e 
verbal. O Libro dos cans constrúese sobre planos 
nos que Creus reflicte a superficie tóxica da 
razón e a fiestra luminosa do absurdo. Trátasde 
dun dos libros máis portentosos que se poida 
imaxinar, “un espazo entre o lugar seguro, ou 
de confianza absoluta, e o lugar de confianza 
probable ou de mínimo risco”. No centro, os 
cans, ladrando: Estevo con zapatos brancos, 
arquitecto de todo coñecemento (racional ou 
irracional). A escrita prolongada en casas, en 
rizomas, en plataformas, en trampolíns, en 
gaiolas, en poemas...

Nun momento de crise extrema do teatro, a 
desaparición da compañía Matarile foi a proba 
de que as cousas irían mal pero aínda podían ir 
peor. Durante anos, Matarile marcou o soarego 
electrizante do teatro feito en Galicia e Ana Vallés, a 
súa directora, conseguiu crear unha linguaxe propia 
–un selo inconfundible de calidade– nun momento 
de creación reprodutora e canseira. A carón de 
Baltasar Patiño –o grande iluminador que traballa 
hoxe no país–, Ana Vallés deu por concluída a 
proposta de Matarile con Cerrrado por aburriminto, 
título elocuente dunha montaxe que levaba a 
proposta da compañía a lugares de concepcións 
irreversibles. Atrás quedaban tamén experiencias 
esenciais na historia das artes escénicas do país: 
o Teatro Galán ou o ciclo En pé de pedra... Agora, 
comeza unha nova aventura...

‘O libro dos cans’, de 
Estevo Creus

Un adeus con ‘Cerrado 
por aburrimiento’



Nun ano de macroncertos e nomes escintilantes 
–desde Muse ou os Pet Shop Boys aos 
prometedores Arcade Fire– incluídos no Xacobeo 
e, mesmo, co acontecemento do Sónar Galicia ou 
o éxito do Cultura Quente de Caldas, quedamos 
coa proposta ousada e visionaria do 981Festival da 
Coruña, un programa con formatos anovadores que 
abriu portas experimentais e conxugou propostas 
de electrónica avanzada con novos contextos 
estéticos. No escenario, os sintetizadores vintage 
e liñas de baixo de orixe funk con V.C., o trip hop 
turbador de Beak>, a combustión desinhibida de 
Crystal Fighters e os seus quebrantos electrificados 
de pop combativo, Naive New Beaters e o seu 
vandalismo francés de pop electrónico, pero, moi 
especialmente, a inquietante proposta dos daneses 
Whomadewho, pioneiros do electro indie futurista e 
transgresor.
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Whomadewho no 
981Festival da Coruña

2010 pechouse cun ronsel de despedidas 
inesquecibles como a de Herminio Barreiro, 
José Saramago, Suso Díaz, Olga Gallego ou 
Ana Kiro, pero sen dúbida a de Francisco 
Fernández del Riego é a que marcou a fin 
dunha época crucial en Galicia. Del Riego, 
presidente da Academia Galega que renovou 
as sinerxías da institución, era o último 
representante das Mocedades Galeguistas 
e do grupo que, na difícil posguerra, tratou 
de articular a resistencia do galeguismo tras 
a senda de Ramón Piñeiro. Ariculista de La 
Noche, activista na editorial Galaxia, patrón 
da Fundación Penzol ou cronista dos mundos 
envolventes da Literatura galega, Del Riego 
mantívose activo ata practicamente o final 
da súa vida, unha vida longa –97 anos– que 
lle permitiu ser a testemuña privilexiada do 
século XX.

Moitos dos arquetipos que se teceran arredor de 
Uxío Novoneyra caeron este ano coa fervenza de 
publicacións que viron a luz grazas ao Día das 
Letras Galegas. O autor de Os eidos –’o Lobo’, como 
lle chamaban os amigos– fíxose carne e o seu libro 
afianzouse indiscutible e fundamental da poesía 
do século XX. Polo camiño, desveláronse tamén 
os aspectos menos difundidos da súa vida, en 
especial os relativos á década que pasou no Courel 
convalecente dunha pleuresía grazas á publicación 
da súa correspondencia con Manuel María ou 
con Ramón Piñeiro. Con todo, queda pendente 
a que é, probablemente, unha das empresas 
máis complexas do corpus lírico galego: fixar e 
dimensionar a produción enteira de Novoneyra: 
ver a súa obra na extensión xusta: comprobar a 
portentosa dimensión da súa palabra ao completo.

Del Riego, testemuña 
do século XX

Uxío Novoneyra,
o Lobo
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Oito premios Goya, un nomeamento ós Oscar e 
unha auténtica marca de billeteira para o cinema 
non americano é o balance rápido que se pode 
facer de Celda 211, o filme producido pola galega 
Vaca Films e protagonizado polo tamén galego 
Luís Tosar, que foi, por outra banda, candidato 
ós Premios do Cine Europeo. Foi un bo ano para 
Tosar, así como para Vaca Films, que presentou 
tamén Retornos e Secuestrados. O actor 
apontoa cada vez máis unha carreira inzada 
de éxitos como a galega 18 comidas ou O lápiz 
do carpinteiro. O audiovisual galego non o ten 
nada doado, debido a problemas como o recorte 
das axudas ou do pulo que viña da TVG, pero 
segue a facer produtos ben interesantes, como 
as películas citadas ou diversos documentais e 
curtas que se presentaron este ano.  

Tosar e Vaca Films:
o audiovisual pode  

Iñaki Gabilondo parace non ter espazo para facer 
programas como os que viña facendo nunha 
cadea na que a estrela é Belén Esteban. Larry 
King deixa as súas entrevistas, e con el vaise un 
xeito de facer xornalismo, desde o respecto e o 
rigor, sen montar espectáculos. Foi un ano moi 
difícil para os medios de comunicación e para os 
xornalistas, co dobre de desemprego en España 
que no 2009. A crise transcende a conxuntural, e 
levou consigo, xunto a outros factores, a edición 
en papel dunha cabeceira histórica como A 
Nosa Terra ou o dixital Vieiros. Sen eles, pérdese 
pluralidade nun espazo comunicativo no que a 
hexemonía do castelán segue a ser asoballante 
e as subvencións seguen sendo utilizadas para 
mercar silencio e docilidade. Internet, as redes 
sociais e medios alternativos, non comerciais, 
contribúen a introducir algo de frescura nun 
panorama obsoleto e desorientado.      

O movemento en defensa da lingua resiste, 
renóvase, reinvéntase e colle forzas ante o 
retroceso sen precedentes que supuxo o novo 
decreto do galego no ensino e outras medidas 
do Goberno. A Coordinadora de Equipos de 
Normalización Lingüística converteuse este 
ano, sen querelo, en símbolo dos ataques que 
recibe o movemento normalizador no medio 
dun intento por parar os avances conseguidos. O 
colectivo de defensa da hexemonía do castelán 
Galicia Bilingüe, decepcionado por outra banda 
co goberno de Feijóo, non deixou de apuntar 
á Coordinadora. Hai uns días, o presidente da 
Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos 
Callón, foi chamado tamén a declarar nun 
xulgado tras a denuncia dun xuíz que antes 
demandara a un membro da CIG. 

Gabilondo, Larry King 
ou ‘A Nosa Terra’ 

Acoso á Coordinadora 
de EDNL, un símbolo 



Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. As imaxes de portada son as dúas gañadoras do concurso Galicia en Foco: arriba, a gañadora, Xoán Marra, e abaixo a de Pablo Araújo

Os grandes cumios internacionais organizados 
para atallar o problema da emisión de gases 
e o cambio climático teñen o denominador 
común do fracaso. Poucos compromisos, que 
despois nin se cumpren. O medio volveu ser 
un dos grandes temas do ano. En Galicia, os 
ecoloxistas denuncian o caos lexislativo en 
materia de territorio, o atraso na protección 
da biodiversidade, o Plan Hidrolóxico coa súa 
volta ó modelo das minicentrais ou as eivas na 
educación ambiental. E demandan unha aposta 
decidida pola compostaxe e a fin da incineración  
–a Xunta anunciou a construción dunha nova 
incineradora no Sur–, así como medidas para 
protexer a biodiversidade. Galicia segue á cola 
en espazos protexidos pola Rede Natura, que só 
abrangue o 11% do territorio. 

Quecemento climático: 
o gran fracaso político

Na Coruña levantáronse monumentos ás vítimas 
do franquismo, abríronse novas foxas pero os 
colectivos denuncian aínda incumprimentos 
da Lei da memoria histórica, tres anos despois 
da súa aprobación. En Galicia, a CRMH volveu 
lembrar que quedan símbolos da ditadura na 
Coruña, como a  vidreira da entrada principal 
do Palacio Municipal o único escudo franquista 
da Coruña. En Compostela, segue gravado 
nome de José Antonio na Quintana e en Vigo 
foi imposible retirar a simboloxía do parque do 
Casto. Ademais de que xa non hai axudas para 
os colectivos que traballan no tema, se cadra os 
retrocesos máis significativos foron a redución 
do apoio ó proxecto Nomes e Voces de 230.000 
euros a 30.000, ou a transformación da Illa da 
Memoria, San Simón, noutra cousa. 

2010 pasará á historia como o ano no que 
quedaron gravemente eivados os dous centros 
máis importantes da plástica en Galicia: o 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
e o Museo de Arte Contemporánea de Vigo (o 
Marco). O apoio imprescindible da Xunta para 
manter en activo o labor das dúas institucións 
veu abaixo e no caso do CGAC lastra a súa 
capacidade de creación autónoma, que era 
unha das súas funcións básicas. No Marco, a 
rebaixa orzamentaria do Goberno de Núñez 
Feijóo (que primeiro anunciara unha duplicación 
de dotación económica) acentúase coa rebaixa 
(menos importante) do Ministerio de Cultura. ¿O 
horizonte?: Máis romo ca nunca

O difícil que aínda é 
ter memoria histórica 

O ano negro dos
museos galegos
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