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O futuro da humanidade 
vótase en Copenhaguen

Do 7 ao 18 de decembro, o mundo volverá os ollos cara a 
Copenhaguen e cruzará os dedos: alí, neses días, decídese o 
futuro da humanidade. Ante un quecemento global que comeza 
a resultar insoportable, a ONU convocou os mandatarios do 
planeta cun único obxectivo: reducir as emisións de dióxido 
de carbono (CO2) e mitigar os seus efectos na atmosfera. 
Estados Unidos, a China e a India –principais produtores de 
gases de efecto invernadoiro– anunciaron xa unha serie de 
reducións –insuficientes para os ecoloxistas– que fixeron crecer 
as expectativas dun cumio que, até hai só unha semana, se 
consideraba xa defunto. Porén, o principal escollo non é só que 
os grandes contaminantes rebaixen índices senón que os países 
ricos faciliten unha vía de compensación económica aos pobres
–emisores case nulos de CO2 – para adaptarse ao reto de cambiar 
radicalmente o abastecemento enerxético da Terra. Unha suba 
na temperatura de dous fatídicos graos tería consecuencias 
catastróficas... A natureza volveríase tola, ingobernable.
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                                                      ecas, inundacións 
e un alarmante aumento do nivel do mar son as 
consecuencias dun quecemento causado por século 
e medio de industrialización que ameazan o planeta e 
que serán desvatadoras, segundo os científicos, sen un 
acordo global en Copenhaguen para reducir os gases 
de efecto invernadoiro. De manterse o ritmo actual de 
emisións de dióxido de carbono (CO2) procedentes da 
queima de combustibles fósiles, a temperatura media 
da Terra pode aumentar entre 1,8 e 4 graos centígrados 
–hai quen apunta incluso seis– para 2100, pero se 
superase os 2 graos os efectos serían xa incontrolables 
a xuízo do Grupo Intergobernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático da ONU (IPCC en inglés).

Nos últimos cen anos, a temperatura aumentou 
nunha media de 0,74 graos e o nivel dos océanos subiu 
entre 10 e 20 centímetros polo derretemento do xeo 
en Groenlandia ou no Ártico, aínda que tamén pola 
dilatación térmica da auga por efecto da calor. O IPCC 
calcula que de non pórse freo, o mar subirá entre 18 e 
59 centímetros máis para o ano 2100, unha previsión 
cualificada como moi optimista por outros científicos, 
que estiman que a crecida pode ser de entre un e dous 
metros respecto do 1990.

Esta avalancha de cifras non é máis que a tradución 
científica dunha realidade que afecta a millóns de 

persoas que viven en costas, nos deltas de ríos, a beiras 
de lagos ou en illas como as Maldivas, a menos de dous 
metros sobre o nivel do mar. O ser humano rompeu o 
fráxil equilibrio do efecto invernadoiro, un fenómeno 
natural polo que o vapor de auga, o CO2 e outros gases 
reteñen a calor que irradia a Terra e sen o cal no canto 
dunha temperatura media de 14 graos centígrados 
estariamos tremendo a 18 graos baixo cero.

Con actividades como a queima de combustibles 
fósiles (sobre todo carbón e petróleo) e a tala de 
árbores pasamos de emitir á atmosfera uns 2.000 
millóns de toneladas de CO2 no 1850 a 35.000 
millóns na actualidade, dos cales menos da metade 
son absorbidos polos océanos e polos bosques. Na 
actualidade, o niveis de dióxido de carbono son os máis 
altos dos que se ten constancia xeolóxica na terra, hai 
aproximadamente uns 400.000 millóns de anos.

Para non superar o fatídico tope dos 2 graos, o IPCC 
pide un compromiso global no cume da ONU sobre 
clima en Copenhague para reducir entre un 25 e un 
40% con respecto do 1990 as emisións de gases de 
efecto invernadoiro para o ano 2020, e entre un 50 e un 
80% para 2050.

No 1997, en Kioto (Xapón) 37 países industrializados 
e a Unión Europea acordaron recortar as súas emisións 
de dióxido de carbono nunha media dun 5% sobre 
os niveis de 1990 entre 2008 e 2012. Aínda que é 
pronto para facer un balance, xa que ese compromiso 
se estende ata finais de 2012, a maioría dos países 
afirman estar no bo camiño, se ben algúns como 
España aumentaron as emisións un 50% entre o 
1990 e o 2006, cunha dimniución –entre o 3 e o 
8%– desde entón. Os principais recortes déronse 
nos antigos países comunistas do leste de Europa.
Con todo, as emisións de CO2 causadas polo ser 
humano aumentaron un 29% entre 2000 e 2008 e 
un 2% entre 2007 e 2008, sobre todo nos países en 
desenvolvemento, segundo datos do Proxecto Global 
de Carbono, que reúne científicos de institucións 

s
Instalación artística dixital que dá 

forma palpable a unha tonelada de 
dióxido de carbono (CO2) que se 

instalará en Copenhaguen durante 
o Cumio do Clima. Mia Hanak foi a 

súa deseñadora.
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académicas de todo o mundo. E é que Kioto foi só 
un primeiro paso, xa que non obrigaba as nacións en 
desenvolvemento ou as emerxentes como a India e 
China, principais contaminadores mundiais xunto a 
EEUU.

Neste momento, as perspectivas de lograr un tratado 
vinculante en Copenhaguen para suceder a Kioto son 
sombrías, debido á falta dun claro compromiso entre 
nacións industrializadas e emerxentes sobre topes 
nas emisións e sobre como asumir os custos en plena 
crise económica. Ademais, EEUU acudirá á cita coas 
mans atadas, xa que o Senado non aprobou aínda o 
plan contra o cambio climático do presidente Barack 
Obama, que prometeu recentemente unha redución 
do 17% das emisións, unha cifra recibida con frialdade 
mesmo pola Unión Europea. China, pola súa banda, 
prometeu reducir entre un 40 e un 45 por cento as 
emisións de dióxido de carbono por unidade de PIB 
no 2020, tomando como nivel as do 2005, proposta 
que provocou hilaridade entre os ecoloxistas por 
tomar como base o 2005. A India anunciou onte que 
trataría de rebaixar un 24 por cento a súa intensidade 
de carbono e tomou como base tamén o 2005. Para o 
2030, o Goberno indio estima que cheguen a un 37 por 
cento. 

Con todo, para algúns científicos esta será a “última 
oportunidade” de lograr o obxectivo de controlar o 
quecemento. Os custos calcúlanse en 250.000 millóns 
de dólares anuais no 2020 para mitigar as emisións 
de CO2 e axudar os países en desenvolvemento a 
adaptarse ás consecuencias do cambio climático. 
Segundo o Banco Mundial, serán necesarios entre 
75.000 e 100.000 millóns de dólares anuais entre 

2010 e 2050 só para a adaptación á nova realidade.
Para iso, as nacións ricas terán á súa disposición varios 
mecanismos de flexibilidade xa previstos no protocolo 
de Kioto, como o mercado do carbono e proxectos de 
desenvolvemento limpo.

[De Obama a Wen Jibao pasando por Merkel, 
Sarkozy ou Zapatero]
O que si vai por bo camiño é o obxectivo de reunir a 
maioría dos líderes mundiais: arredor de  65 xefes de 
Estado e de Goberno confirmaron a súa asistencia 
á Convención. Entre eles están o presidente francés, 
Nicolas Sarkozy; o primeiro ministro británico, 
Gordon Brown; a chanceler alemá, Angela Merkel; 
o presidente brasileiro, Lula da Silva, e o español, 
José Luís Rodríguez Zapatero. E estarán tamén os 
máis esperados: os líderes dos dous países máis 
contaminantes do planeta, o presidente Barack Obama, 
de EEUU, e o primeiro ministro chinés, Wen Jiabao.

Obama irá a Copenhaguen, o 9 de decembro, antes 
de recoller en Oslo o premio Nobel da Paz, e o máximo 
responsable dos preparativos do cumio, Yvo de Boer, 
cualificou de “crucial” esta asistencia para acadar ar 
un acordo. “Hai demasiado en xogo. Non queda tempo 
para manobras técnicas nin para estratexias nacionais”, 
dixo.

Un grupo de 26 científicos reunidos baixo o nome de 
Diagnóstico Copenhaguen advirte de que se se quere 
limitar o quecemento a un máximo de 2 graos por 
riba dos valores preindustriais, as emisións “deberán 
tocar teito entre o 2015 e o 2020 e despois descender 
rapidamente”. Segundo eles, para estabilizar o clima 

Aumento da desnutrición
O cambio climático expón outro tipo de desafío a 42 
países insulares de escasa elevación sobre o nivel 
do mar –como a illa pacífica de Tuvalu, cunha altura 
máxima de 5 metros–, que poden desaparecer baixo 
a auga de aquí a 2050 se se materializan as teorías 
sobre o desxeo dos casquetes polares. Copenhaguen 
deberá tamén abordar a acidificación oceánica e 
os acontecementos climáticos extremos, como as 
tempestades, choivas torrenciais e fortes secas, así 
como a deforestación, a pesar de frearse a corta de 
bosques tropicais en Brasil.

A longo prazo serán necesarias, segundo a 
comunidade científica, medidas que promovan a 

eficiencia enerxética e tecnoloxías con baixas emisións 
de carbono para conseguir unha mitigación rápida, 
sostida e eficaz baseada na coordinación global e 
rexional.

Os retos para a humanidade son grandes e as 
poboacións con baixos ingresos –como ocorre 
sempre– ou as que viven xeograficamente en zonas 
de equilibrio delicado son as que corren máis perigo. 
O aumento deses fatídicos 2 graos podería provocar 
unha redución de entre o 5% e o 20% na produción 
de cereais en Asia meridional, no Sueste asiático e 
na África subsahariana, o que acentuaría de forma 
moi notable a desnutrición. Nas poboacións urbanas, 
un incremento de 2 graos aumentaría os casos de 
mortalidade anual por ondas de calor. 

Nesta páxina, intervención 
de Greenpeace no ano 2008 
sobre a Central Térmica das 
Pontes en protesta contra o 
cambio climático



necesitarase unha sociedade global “descarbonizada” 
con emisións de CO2 de case cero moito antes de que 
termine este século ou, posto en cifras: as emisións per 
cápita nas nacións ricas deben descender entre o 80 e 
95% respecto do nivel do ano 2000.

A fixación dos prezos das emisións é a principal 
ferramenta económica que moven os máis pragmáticos 
–e que os ecoloxistas consideran un engano– 
para controlar as emanacións de gases de efecto  
invernadoiro. Dous instrumentos para fixar os custos son 
os impostos sobre as emisións de carbono e o comercio 
dos dereitos de emisión, que establecen a cantidade 
permitida, un marco no que tamén son posibles os 
programas híbridos. Aínda que se segue debatendo o 
mellor enfoque, o principio básico é o mesmo: aplícase 
unha penalización económica sobre as emisións de 
gases de efecto de invernadoiro, o que xera un incentivo 
para recortalas.

  O que si está claro é que o estilo de vida do 
capitalismo consumista non é sostible a longo prazo 

e ten que cambiar radicalmente. Díxoo recentemente 
Rajendra Pachauri, presidente do Grupo Internacional 
sobre o Cambio Climático, que propón medidas tan 
sinxelas como esixirlles aos hoteis que controlen 
o uso de electricidade dos seus clientes, elevar os 
impostos á aviación ou limitar o uso do xeo na auga dos 
restaurantes.

Outra das medidas que recomenda é limitar o uso do 
automóbil en forma de impostos especiais aos vehículos 
máis contaminantes. Tamén reclama un cambio drástico 
no sector enerxético a través do desenvolvemento das 
enerxías renovables xa que, na súa opinión, o cambio 
climático “nos brinda a oportunidade de facer o que 
deberiamos ter feito hai trinta ou corenta anos”, cando 
se produciu a primeira crise de petróleo. E, por certo, 
Pachauri, que o ano pasado lle propuxo á xente que 
comese menos carne debido ás emisións de metano 
e outros gases invernadoiro asociadas á gandería, 
lémbralles aos cidadáns que comer carne é tan 
contaminante como usar un todoterreo. 

Os efectos en Galicia
Non existe ningún estudo en profundidade sobre os 
efectos específicos do cambio climático en Galicia, 
pero si se foron publicando nos últimos anos distintos 
traballos que tratan de debuxar o mapa galego entre 
o 2020 e o 2050. O que si está claro, segundo as 
proxeccións científicas, é que a temperatura podería 
subir arredor dun grao nas próximas décadas se 
continuase a evolución actual. A suba podería 
ser, incluso, maior na zona oriental, e afectaría 
especialmente á provincia de Ourense e ás Terras de 
Lemos.

Non teñen tan claro os científicos se se produciría 
unha redución do réxime pluvial pero si dan por 

indubitable que se modificarán os seus parámetros 
de distribución: habería períodos de seca e outros de 
chuvias torrenciais, como queda de manifesto nos 
últimos anos. As estatísticas amosan que as chuvias 
se concentran no período primaveral e outonal, para 
desaparecer practicamente no verán e no inverno. 
Un mes tradicionalmente chuviñento como febreiro 
pasou a ser un dos máis secos do ano, o cal afecta de 
maneira decisiva os pastos e as colleitas.

O cambio de correntes afectou tamén á temperatura 
do mar, que subiu lixeriramente e pode provocar un 
cambio crucial nas especies habituais das costas. En 
canto á suba de nivel, parece que o fenómeno afecta 
máis ás Rías Baixas que ás Altas, cuns índices que 
superan xa os dez centímetros.

O cumio de Copenhaguen ta-
mén deberá marcar un cambio 

na orientación da produción 
mundial. Nesta páxina, ‘Manu-

facturing nº17’, nome dunha 
planta procesadora de polos 
en Dehui (provincia de Jilin, 

na China), unha das obras que 
se poden ver na exposición ‘A 
Terra: a arte dun mundo cam-

biante’, que se exhibe
en Londres
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a
  

Atmosféricos: Partículas de orixe natural ou antropoxénico en 
suspensión no aire que reflicten a radiación solar cara ó espazo e 
arrefrían o planeta. 
Adaptación: Medidas para facer fronte ós efectos do cambio 
climático que xa se está producindo. 
Albedo: Porcentaxe de radiación solar reflectida por unha 
superficie ou obxecto, que é elevado nas superficies claras e baixo 
nas escuras.
  

b
  
Biocombustible: Combustible producido a partir de material seco 
orgánico ou aceites combustibles procedentes das plantas.
Biomasa: Peso ou volume total de organismos presentes nunha 
área ou volume dados.
Bioma: A flora e fauna presente espontaneamente na natureza.
Biosfera: Conxunto dos medios onde se desenvolven os seres 
vivos.
  

c
  
Cambio no uso da terra e selvicultura (Lulucf en inglés): A tala de 
árbores e o cambio do uso da terra para a agricultura é unha das 
fontes de aumento de dióxido de carbono.
Captura e secuestro de carbono: Recollida e transporte do 
dióxido de carbono desde a fonte de emisión (industrias, centrais 
eléctricas) para almacenalo en reservorios subterráneos.
Carbón negro: O máis potente dos aerosois de efecto invernadoiro.
Ciclo do carbono: Intercambio de carbono en formas diversas 
(como o dióxido de carbono) entre a atmosfera, o océano, a 
biosfera terrestre e os depósitos xeolóxicos.
Cinta transportadora oceánica: Vía teórica pola que circula a 
auga en todos os océanos da Terra, impulsada polos ventos e a 
circulación termohalina.
Circulación termohalina: Circulación dos océanos en gran 
escala determinada pola densidade e causada por diferenzas de 
temperatura e de salinidade.
Clorofluorocarbonos (CFC): Gases utilizados no sector industrial 
que afectan non só ó clima senón tamén á capa de ozono que 
protexe a Terra da radiación ultravioleta do sol. Hoxe o seu uso é 
limitado.
CO2 equivalente (CO2/eq): A equivalencia en dióxido de carbono 
(CO2) dos seis gases de efecto invernadoiro regulados no 
Protocolo de Kioto: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 
perfluorocarbonos, hidrofluorobarbonos e hexafluoruro de xofre.
Combustibles fósiles: Petróleo cru, gas natural e carbón que ó 
queimarse producen dióxido de carbono.
Convención marco da Onu sobre cambio climático: Tratado non 
vinculante acordado en 1992 no Cumio da Terra de Río de Janeiro 
para reducir os gases de efecto invernadoiro na atmosfera. En 
outubro de 2009 contaba con 192 países membros.
COp (Conferencia das Partes): Órgano de toma de decisións 

da CMNUCC. Desde 1995 celébrase cada ano. O cumio de 
Copenhaguen é a décimo quinta COP.
Criosfera: Conxunto de neve, xeo e PERMAFROST de todo o 
planeta.
Cota de emisión: Porción ou parte das emisións totais admisibles 
asignada a un país ou grupo de países nun marco de emisións 
totais máximas.
  

d
  
Deforestación: Destrución de bosques, cuxa desaparición aumenta 
os niveis de CO2.
Dióxido de carbono (CO2): Un gas natural presente na atmosfera 
da Terra pero que tamén se produce por actividades humanas 
como a queima de combustibles fósiles. O principal gas de efecto 
invernadoiro.
  

e
  
Efecto invernadoiro: Proceso natural que evita que toda a calor 
da Terra se perda no espazo e sen o cal a temperatura media do 
planeta sería de menos 18 graos centígrados no canto dos 14 graos 
actuais.
Enerxía renovable: Enerxía baseada en fontes que non se esgotan 
como a eólica, hidráulica e solar e cuxa produción en si mesma 
non produce gases de efecto invernadoiro.
Estratosfera: Rexión da atmosfera situada por encima da 
troposfera e que se estende entre os 10 e os 50 km.
  

f
  
Fertilización por CO2: Intensificación do crecemento das plantas 
por efecto dunha maior concentración de CO2 na atmosfera.
Fondo de adaptación: Creado polo Protocolo de Kioto para 
financiar proxectos e programas con este fin nos países en 
desenvolvemento.
Forzamento radioactivo: Perturbación do equilibrio de enerxía 
do sistema Terra-atmosfera (en W m-2) por mor dun cambio na 
concentración de dióxido de carbono ou na enerxía emitida polo 
Sol. Se é positivo tende a caldear a superficie e se é negativo, a 
arrefriala.
Fotosíntese: Proceso metabólico polo que as plantas toman CO2 do 
aire (ou auga) para constituír material vexetal, liberando osíxeno.
  

g
  
Grupo Intergobernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC en inglés): Creado en 1988 pola ONU e a Organización 
Meteorolóxica Mundial para darlles ós gobernos información 
científica sobre cambio climático.
  

i
  
Intensidade enerxértica: Emisión de dióxido de carbono por 
unidade de PIB.

África, a gran prexudicada
Os países pobres de África subsahariana ven con 
preocupación os desastres que neles causa o cambio 
climático e no cumio de Copenhaguen esixiranlles 
axudas ós ricos para combater unha situación que 
non contribuíron a crear. África emite moi poucos dos 
gases de efecto invernadoiro, pero probablemente será 
o continente máis afectado polas secas, inundacións 
e elevación do nivel dos mares. Segundo o G20, que 
agrupa unha vintena de nacións en desenvolvemento, 
16 dos 20 países máis vulnerables e afectados o 
cambio climático están en África subsahariana, 
que ten uns recursos financeiros case nulos para 
facerlle fronte a esta situación. A Conferencia de 

Xefes de Estado e de Goberno Africanos sobre o 
Cambio Climático (Cahoscc), reunida recentemente 
en Adis Abeba, sinalou que o cambio climático 
“afectará á produtividade, incrementará a incidencia 
das enfermidades e a pobreza e desatará conflitos 
e guerras” no continente. As cifras apuntadas por 
expertos para “impedir que a situación empeore” 
en África van dos 67.000 millóns a máis de 100.000 
millóns de dólares anuais a partir de 2012, cando 
expira o protocolo de Kioto, aínda que Zenawi non 
confirmou cantidades. Ademais, a salinización da 
capa freática, a perda progresiva dalgunhas plantas 
e a deterioración parcial do litoral custaron cifras 
multimillonarias a África occidental, que deberá 
reorientar a súa política de desenvolvemento.

Dicionario de Copenhaguen



m
  
Mecanismos de flexibilidade: O Protocolo de Kioto dálles ós 
países unha serie de mecanismos de flexibilidade para cumprir 
os seus obxectivos de redución de emisións: o comercio 
de emisións, o mecanismo de desenvolvemento limpo e o 
mecanismo de aplicación conxunta.
Mecanismo de desenvolvemento limpo: Permítelles ós países 
desenvolvidos financiar proxectos de redución de emisións ou 
de fixación de carbono nos países en desenvolvemento para 
poder cumprir os seus compromisos.
Mecanismo de aplicación conxunta: Permítelles ós países do 
Anexo I (desenvolvidos ou economías en transición) investir en 
proxectos de redución de emisións ou de fixación de carbono 
noutros países do Anexo I.
Mercado de carbono: O Protocolo de Kioto permite o comercio 
de emisións para poder cumprir os compromisos de redución 
realizados.
Mitigación: Accións para combater o cambio climático, como a 
redución ou a eliminación de gases de efecto invernadoiro.
  

n
  
Norma de emisión: Nivel de emisión que non se pode pasar en 
virtude da lei.
  

p
  
Permafrost: Capa de solo ou de rocha, cuxa temperatura se 
mantivo por baixo de cero graos centígrados durante miles de 
anos.
Permiso negociable: Asignación non transferible ou negociable 
de dereitos dun goberno a unha empresa para emitir 
determinada cantidade dunha substancia.

Protocolo de Kioto: Tratado acordado en 1997 na terceira 
Conferencia das Partes da Convención Marco das Nacións 
Unidas sobre Cambio Climático, polo que 37 países 
industrializados e a Unión Europea se comprometeron a reducir 
as súas emisións de CO2 nunha media do 5% con respecto a 
1990 entre 2008 e 2012.
Países do Anexo I: Inclúe as 37 nacións desenvolvidas e 
economías en transición que se comprometeron no Protocolo 
de Kioto a reducir as súas emisións de gases de efecto 
invernadoiro.
Países do Anexo II: Nacións desenvolvidas que se 
comprometeron en Kioto a proporcionarlles recursos 
económicos e tecnoloxías limpas ós países en desenvolvemento.
Países excluídos do Anexo I: Países en desenvolvemento e 
emerxentes que asinaron e ratificaron o Protocolo de Kioto pero 
non teñen compromisos vinculantes de redución de emisións.
  

r
  
Redución de emisións causadas pola deforestación e a 
degradación dos bosques (REDD): Un dos obxectivos do 
cumio de Copenhaguen, con incentivos para os países en 
desenvolvemento para que conserven os seus bosques.
  

s
  
Sumidoiro de carbono: Mecanismos que absorben CO2 de forma 
natural, como os océanos e a vexetación.
  

t
  
Termoclina: Rexión do océano, normalmente ata unha 
profundidade de 1 km, na que a temperatura descende 
rapidamente e que sinala a fronteira entre a superficie e as 
augas profundas.

Pasividade árabe
Os países árabes, do mesmo xeito que outras 
rexións en desenvolvemento, cren que as nacións 
ricas son as culpables do cambio climático e piden 
compensacións pola redución mundial do consumo 
de petróleo. A rexión de Oriente Medio e o Norte de 
África ten unha das maiores taxas de crecemento na 
emisión de gases de efecto invernadoiro, en parte 
debido a un uso incorrecto da enerxía, pero aínda así 
a súa cota de emisións e o seu impacto no cambio 
climático son baixos. Un informe deste organismo, 
publicado o pasado 29 de setembro, asegura que 
estes países necesitarían entre 75.000 e 100.000 
millóns de dólares anuais ata 2050 para adaptarse ó 

cambio climático e gozar do mesmo nivel de benestar 
que se este non se produciu. A isto únese o posible 
descenso dos ingresos polas exportacións de petróleo, 
que incitou os países do Golfo, con Arabia Saudita 
á cabeza, a demandar compensacións económicas, 
sobre todo se no cumio de Copenhaguen en decembro 
se decide reducir a venda de cru. Os sauditas solicitan, 
ademais, a axuda dos países desenvolvidos para lograr 
a diversificación económica mediante a transferencia 
de tecnoloxía e o investimento directo, e reducir así a 
dependencia do cru. Exipto espera poder xerar o 20 
por cento da enerxía, utilizando recursos renovables 
para o 2020 e os Emiratos Árabes crearon a cidade 
sostible de Masdar (“fonte” en árabe), que empezou a 
construírse en febreiro de 2008 cerca de Abu Dabi.
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Acción da Plataforma 350 
no centro de Copenhaguen o 
pasado outubro. 350 partes por 
millón (ppm) é o límite máximo 
seguro de CO2 na atmosfera.
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Tell Qubr
Un proxecto desde Galicia para atopar as 
primeiras urbes da historia da humanidade

coa axuda tecnolóxica da Universidade 
de Vigo, rastrexar o mapa dunha cidade 
circular cunha antigüidade duns 2.600 
anos e pertencente, probablemente, ao 
lendario reino de Mari. Este monográfico 
de Revista das Letras reproduce algunhas 
das fotografías realizadas por Eloy Taboada 
nesta última campaña da expedición, xunto 
cunhas notas de Fenollós –realizadas a 
partir dun cuestionario– que permiten 
adentrarse nunha das máis apaixonantes 
aventuras arqueolóxicas que actualmente se 
están realizando desde Galicia.

Juan Luís Montero Fenollós é profesor de 
Historia Antiga na Universidade da Coruña 
e director de Medio Éufrates Sirio, un 
proxecto arqueolóxico desenvolvido desde o 
centro galego no que leva traballando dúas 
campañas cuns sorprendentes resultados: 
o achado dunha fortaleza do século XIII a.C. 
–con abondoso material cerámico– que 
lle permite adentrarse polo oco dunha das 
primeiras urbes da historia da humanidade. 
Nas escavacións de Tell Qubr –‘o outeiro da 
tumba’– o equipo de Fenellós tamén logrou, 
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“As escavacións de Tell Qubr forman parte 
do Proxecto Medio Éufrates Sirio, no que 
participa o equipo da Universidade da 
Coruña (UDC) que eu dirixo. Desde o ano 

2005, o equipo estivo estudando con detalle un 
accidente xeográfico (unha gorxa de basalto) 
situado no val medio do río Éufrates, por tratarse 
dunha zona estratéxica que quedara esquecida 
pola moderna investigación. A nosa hipótese 
de traballo era que esta fronteira natural (a 
chamada garganta de Hanuqa) debeu funcionar na 
Antigüidade como unha fronteira política. Dado o 
seu valor xeoestratéxico era un lugar inmellorable 
para controlar o tráfico fluvial e, xa que logo, a 
circulación de mercancías, xentes, ideas, etc. que 
circulaba polo Éufrates desde o IV milenio a.C. Esta 
circunstancia tiña que deixar inevitablemente unha 
pegada arqueolóxica na gorxa. E o xacemento 
arqueolóxico de Tell Qubr, situado á entrada desta 
garganta, era unha proba diso. 

“Logo de estudar a fondo os restos 
arqueolóxicos aínda visibles na superficie 
do xacemento chegamos á conclusión 
de que había dúas etapas de ocupación 

humana. A primeira cara ao 2500 a.C. e a 
segunda cara ao 1300 a.C. Tratábase de dúas 
etapas moi importantes para reconstruír as 
lagoas que aínda existen sobre a historia do 
berce da civilización. Por unha banda, as orixes 
da revolución urbana e, por outro, os inicios da 
expansión territorial do imperio asirio. Tiñamos 
ante nós unha oportunidade única para contribuír 
ao coñecemento das orixes da vida urbana no que 
foi a antiga Mesopotamia. No 2008 empezamos a 
escavar en Tell Qubr.

“A última campaña, a de xullo de 2009 
achegou datos moi importantes. Puidemos 
confirmar que aquí existiu unha fortaleza 
asiria do século XIII a.C., destruída por un 

grande incendio. Esta é a mellor das sortes para 
un arqueólogo, pois todo quedou in situ. É coma 
se a fortaleza quedase conxelada nun momento 
preciso da súa existencia e agora nós estámola 
desconxelando para darlla a coñecer á sociedade 
do século XXI. É un privilexio. Ao mesmo tempo, 
grazas a unha prospección xeo-radar, realizada en 
colaboración coa Universidade de Vigo, puidemos 
documentar a existencia en Tell Qubr dunha cidade 
de planta circular do 2500 a.C., a segunda con 
esta forma documentada no val do río Éufrates. 
Isto demostra que xa había naquela época 
coñecementos de xeometría e de urbanismo moi 
desenvolvidos, moito antes que na Grecia de Tales 
de Mileto. 
 

“A nosa investigación non fixo máis 
que empezar, pois dúas campañas de 
escavación, desde o punto de vista 
arqueolóxico, son moi pouco. A pesar diso, 

os primeiros datos proporcionan informacións 
moi relevantes e esperanzadoras. Se a sorte 
nos acompaña, esperamos atopar un arquivo 
administrativo (con taboíñas de arxila e escritura 
cuneiforme) da época asiria. Iso permitiranos, 
entre outras cousas, pescudar cal era o nome 
antigo de Tell Qubr na época dos asirios (1300 
a.C.).
 

“Tell Qubr é un xacemento arqueolóxico 
formado por dous asentamentos: unha 
cidade do 2500 a.C. e unha fortaleza 
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Arriba, outeiro no que se asenta o 
xacemento de Tell Qubr. No centro, 
o equipo arqueolóxico durante os 
seus traballos e restauración das 
pezas no museo. Abaixo, unha nena 
da contorna do Éufrates, vistas xe-
rais do río ao seu paso pola gorxa 
de Halabiya e o Éufrates coas súas 
marxes cheas de vexetación. 
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Arriba, restauración dunha das 
pezas atopadas, Fenellós limpando 
unha parede e o equipo durante a 
excavación. Abaixo, rapaces da área 
do Éufrates; homes desenterrando 
as voces do pasado nun xaceme-
ento, e pezas de cerámica de Tall 
Qubr Abu al-Atiq.
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do 1300 a.C. A cidade era de planta circular e 
ocupaba unha superficie de 12 hectáreas. Estaba 
defendida por un foso e unha muralla. O seu 
plan urbanístico destaca pola existencia de rúas 
radiais que parten das portas da muralla e se 
dirixen ao centro da cidade. Xunto ás rúas había 
casas construídas con adobe enlucido con xeso. 
Contaban con varios cuartos e posiblemente cun 
piso superior. A fortaleza é un edificio complexo 
dotado de diversas estancias e varios pisos. 
Toda a arquitectura é de adobe, como aínda se 
segue facendo nas aldeas da zona. Non debemos 
esquecer que as civilizacións mesopotámicas son 
coñecidas como as civilizacións do barro, pois 
construían con adobe e escribían sobre arxila. Elas 
foron as que inventaron a escritura hai agora máis 
de cinco mil anos. Nun dos cuartos da fortaleza 
asiria atopouse un fogar para cociñar, un muíño 
para triturar gran, así como unha ampla vaixela de 
cerámica (vasos, pratos, fontes, jarras, marmitas, 
etc.) que nos informan sobre a vida cotiá dos 
habitantes desta cidadela fai máis de tres mil anos.

O momento no que Tell Qubr estaba 
en activo é clave dentro da historia do 
Próximo Oriente antigo. É o momento 
no que grandes potencias políticas da 

época conflúen no chan do que hoxe é Siria: 
exipcios, hititas, asirios e babilonios. A nosa 
hipótese de traballo é que a fortaleza de Tell 
Qubr, arrasada por un violento incendio, foi 
destruída nalgún enfrontamento entre asirios e 

hititas por cuestións fronteirizas.
 

O meu interese pola área do Éufrates non 
vén de agora. Desde hai case dez anos 
estou obsesionado con tratar de resolver 
un dos grandes enigmas da nosa historia 
universal: Como era a torre de Babel? 

O que pola Biblia coñecemos como a torre de 
Babel non era outra cousa que o zigurat (unha 
torre graduada) da cidade de Babilonia. Desde 
tempo inmemorial o home soñou co aspecto 
que debeu ter este monumento, que sempre se 
nos presentou como algo colosal, desafiante, 
inhumano e irrealizable. É o mito de Babel. A min 
interésame a realidade que hai detrás dese mito. 
Fixemos unha nova proposta teórica de como 
debía ser orixinalmente este edificio babilónico. 
É a primeira vez que se fai algo así en España. No 
2008, tiven a gran sorte de poder presentar este 
proxecto en París, no museo do Louvre e ante 500 
persoas. Foi un dos momentos máis emocionantes 
e inesquecibles da miña carreira investigadora. 
Nunca pensei que os meus estudos puidesen 
chegar tan lonxe.
 

Tamén me interesaron os viaxeiros, os 
ollos cos que os estranxeiros miraron ou 
Éufrates. Nos séculos XIX e XX foron, en 
moitos casos, as ruínas que balizaban o 

río, moitas delas hoxe destruídas e desaparecidas. 
Os viaxeiros son unha fonte de información de 
primeira man, a pesar de que en bastantes casos 
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se equivocaron á hora de datar as ruínas visitadas. 
Entre os meus autores favoritos está Gertrude 
Bell, unha británica que a comezos do século 
XX percorreu todo o val do Éufrates e nos deixou 
un relato magnífico desa experiencia. Outro dos 
meus favoritos é o famoso Lawrence de Arabia, do 
que moi poucos saben que foi un arqueólogo que 
traballou no norte de Siria. En Oxford consérvanse 
moitos obxectos arqueolóxicos que atopou nesta 
zona e que tiven a sorte de poder estudar hai máis 
de 15 anos. Aínda lembro cando o conservador 
do Ashmolean Museum de Oxford deixou sobre 
a miña mesa unhas sinxelas caixas de chocolate 
con obxectos de bronce que contiñan pequenas 
notas manuscritas de Lawrence indicando a súa 
procedencia.
 

Miro estas terras cos ollos dunha persoa 
que quedou atrapada para sempre en 
Oriente cando viu por vez primeira o río 
Éufrates hai 17 anos. Nunca esquecerei 

a beleza desa imaxe. Teño a miña casa chea de 
pequenos recordos que me evocan a aquela terra. 
É unha terra marabillosa, a pesar dos complexos 
problemas políticos da rexión. 

De Indiana Jones non queda nada, 
afortunadamente, nun arqueólogo 
do século XXI coma min. El é puro 
celuloide e eu son un investigador e 

co meu traballo pretendo que a sociedade coñeza 
mellor a súa historia máis antiga. Non son un 

buscador de tesouros, senón un buscador de 
pegadas que me axuden a resolver as lagoas e 
enigmas que aínda existen sobre o noso pasado. 
Nese sentido, creo que o oficio de arqueólogo se 
parece máis a Sherlock Holmes que a Indiana 
Jones.
 

Con todo, é certo que eu tamén teño 
unha misión de rescate. O goberno sirio 
ten previsto construír a curto prazo 
un pantano na zona que dará lugar a 

un lago artificial e que alagará varios xacementos 
arqueolóxicos. A auga quedará moi preto de Tell 
Qubr. Non podemos loitar contra o progreso. Pero 
si é a nosa responsabilidade salvar o máximo 
posible para as futuras xeracións.

Creo que hai unha imaxe romántica 
da arqueoloxía que non concorda 
coa realidade do noso traballo diario. 
Ás veces a arqueoloxía pode ser moi 

aburrida. A arqueoloxía non é só o traballo de 
campo e o achado de obxectos antigos. Iso é só o 
principio dun longo proceso de estudo e de análise, 
ás veces ata infructífero. Pero si que é certo que o 
noso traballo ten algo especial que che engancha. 
Non se se é o contacto coa natureza, o traballo en 
equipo, os descubrimentos… É difícil de describir.  
O noso traballo en Siria é realmente duro, pois en 
apenas un mes temos que obter resultados que 
xustifiquen o éxito da campaña. Normalmente 
traballamos pola mañá no xacemento 
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(levantámonos ás catro da mañá para evitar ó 
máximo a forte calor do verán sirio) e pola tarde 
traballos no museo limpando, restaurando ou 
estudando os achados da xornada. Ao final do 
día adoita haber unha reunión do equipo para 
organizar as tarefas do día seguinte. Adoitamos 
facer xornadas de dez horas de traballo. O equipo 
está formado por diversos especialistas: fotógrafos, 
debuxantes, arquitectos, topógrafos, antropólogos, 
xeólogos, arqueólogos, epigrafistas, restauradores, 
etc. A composición do equipo faise en función dos 
obxectivos da campaña. A coordinación do traballo 
dun equipo multidisciplinar é clave para o éxito da 
campaña. 

Se alguén quere coñecer como é a 
vida dun arqueólogo europeo en Siria 
recoméndolle a lectura do libro de 
Agatha Christie Ven e dime como 

vive, onde relata as súas experiencias en varias 
escavacións no Norte de Siria co seu marido, o 
arqueólogo Max Mallowan. Aínda que o libro se 
publicou en 1946, moitas cousas non cambiaron. 

A miña relación con Siria e coas 
autoridades do Ministerio de 
Cultura sirio é excepcional, de feito 
o noso é un proxecto mixto sirio-

español, no que traballamos conxuntamente. A 
época da arqueoloxía colonial xa desapareceu 
afortunadamente. A relación é aínda máis especial 
cos habitantes da rexión onde traballamos. O 
sirio é por definición unha persoa hospitalaria. En 
todas as aldeas quérennos invitar a tomar té. Se 
tivésemos que aceptar todas as invitacións non 
traballariamos nunca. Somos moi ben recibidos 
na zona, aínda que ás veces a comunicación non 
é fácil dado os nosos limitados coñecementos de 
árabe. Algúns dos campesiños da zona traballan 
connosco nas tarefas de escavación. 

Non coñezo moi ben o panorama da 
arqueoloxía en Galicia, xa que estou 
moi concentrado nos meus traballos 
en Siria. Porén, en xeral, si que noto en 

falta un maior desenvolvemento da arqueoloxía 
de investigación fronte á chamada arqueoloxía de 
xestión ou de urxencia. É dicir, faltan proxectos de 
investigación de longa duración fronte a actuacións 
con data de caducidade (como o estudo de 
impacto arqueolóxico pola construción dunha 
autoestrada, por poñer un exemplo).
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Eleccións na 
Academia

Hoxe conclúe o mandato á fronte da Real Academia Galega 
(RAG) de Xosé Ramón Barreiro, discípulo de Francisco 
Fernández del Riego e home encargado de continuar a súa 
liña aperturista nunha institución que pasou polas vicisitudes 
comatosas do franquismo e os somníferos da transición 
democrática. Con Barreiro deuse a benvida da RAG ao século 
XXI e co seu sucesor deberá deseñarse un claro proxecto de 
futuro, máis crucial na confusión que irrompeu na política 
lingüística do país coa chegada do Partido Popular (PP) á 
presidencia da Xunta. A un día de que se inicie o proceso de 
presentación de candidaturas –mañá, 18 de decembro–,
soamentes Xosé Luís Méndez Ferrín se postulou ao cargo, 
apontoado por unha maioría de académicos que defenden 
a súa figura, a súa traxectoria e o seu valor referencial na 
cultura galega. O propio Barreiro saudou con beneplácito a 

candidatura. Cualificouno de “indiscutible” e loou o seu “labor 
disciplinado” ou o seu “amor á academia”. O propio Ferrín, 
ao que desde os alicerces conservadores lle botan en cara a 
militancia no independentismo marxista, asegura que na RAG 
“sempre me sentín cómodo”, mentres os seus compañeiros 
non dubidan en subliñar que o compromiso coa institución 
vai máis alá das crenzas persoais. No caso –nestes momentos 
improbable, pero factible– de presentarse máis dun candidato, 
anúncianse días de negociacións e pactos até conseguir o 
que é unha tradición histórica na sede da rúa Tabernas: que o 
presidente saia do consenso. Ferrín, xa o anuncia, non vai ser 
ningún impedimento para logralo. O monográfico que hoxe 
presentamos recolle unha crónica dos últimos movementos 
arredor da cuestión, xunto cunha aproximación á traxectoria 
dos 28 académicos presidenciables e, ao mesmo tempo, 
encargados de elixir o sucesor de Barreiro. A solución debería 
estar lista a mediados de xaneiro. Un adiamento maior sería o 
indicio de que as augas non van polo seu rego.

A.R. López/Montse Dopico
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                                               es que Xosé Ramón 
Barreiro fixo balanzo, o mes de novembro pasado, da 
súa xestión á fronte da Real Academia Galega (RAG) 
ao longo dos últimos oito anos, o seu discruso soou 
a despedida e, nese mesmo instante, comezaron 
a barrallarse os nomes dos seus sucesores: Víctor 
Fernández Freixanes e Xosé Luís Méndez Ferrín. As 
dúas semanas seguintes foron de toma de posicións. 
A proposta de Ferrín (Ourense, 1938) non se tomaba 
excesivamente en serio, a pesar de ser considerado o 
mellor escritor de Galicia e unha das personalidades 
clave dos procesos políticos e literarios do país nas 
últimas décadas. Na súa contra parecían xogar a 
sona de combativo, a militancia no independentismo 
marxista e a súa predileción polas responsabilidades 
periféricas. Pero as circunstancias viraron dun xeito 
crucial ao declinar Freixanes calquera posibilidade 
de ampliar a súa área de influencia: é director de 
Galaxia, presidente da Fundación Otero Pedrayo, 
membro de peso do Consello da Cultura Galega e 
profesor na Facultade das Ciencias da Información. 
O propio Ferrín, de súpeto, sorprendeuse a si mesmo 
meditando na súa candidatura. Nin remotamente se 
lle ocorrera antes presidir a Academia.
    Apetecer, o que se di apetecer, resulta difícil que 
lle apeteza o cargo, pero non cabe dúbida de que 
o delicado momento cultural do país pode resultar 
para Ferrín dunha esixencia máxima. El non quere 
falar. Polo menos, polo de agora. Recoñece que lles 
enviou unha carta aos seus compañeiros académicos 
amosándolles a disposición a asumir a presidencia, 
pero “aínda non hai ningunha candidatura 
presentada. Nin a miña, nin a de ninguén”, 
puntualiza por teléfono e engade, “cando haxa algo 
en serio falarei”. Nalgúns medios, especulouse que 
Margarita Ledo, Darío Xohán Cabana e Francisco 
Fernández Rei serán os encargados de presentar a 
súa lista.
    A partir de mañá, 18 de decembro, comeza o 
período electoral, que deberá ser tutelado polo 
secretario, Manolo González. Os estatutos da RAG 
non establecen a figura do presidente en funcións, 
como o propio Barreiro lembrou hai uns días 
durante unha visita á Deputación de Pontevedra. 
Todos os presidentes da academia saíron dun 
consenso previo, o cal evitou a concorrencia de 
varias candidaturas, pero até Barreiro suxeriu que 
desta volta podería ser diferente, nun indicio de 
que a aposta de Ferrín incomodou nalgúns sectores 
e, sobre todo, na Xunta. O seu presidente, Alberto 
Núñez Feijóo, xa tivo que apencar coas amoestacións 
de Barreiro en Celanova, con críticas claras á súa 
política lingüística de desregulamento do idioma, e 
inquiétalle que Ferrín sexa máis vehemente. Porén, 

d
todos os académicos coinciden en que a actitude 
da academia non depende de que Ferrín sexa ou 
non presidente: o sucesor de Barreiro –aseguran– 
deberá ser constinuista coa actitude da institución 
na defensa do idioma, “porque a liña non a marca 
o presidente senón o plenario e a academia, por 
mandato dos devanceiros, ten esa misión”, subliña 
o autor de Con pólvora e magnolias. De feito, 
Barreiro non participou na redacción do Manifesto 
que o pasado maio presentou a RAG como primeiro 
síntoma do seu desacordo coa política lingüística 
da Xunta e é moi probable que Ferrín conserve 
ese talante de representante dunha institución cun 
funcionamento unitario.
    O que pase a partir de mañá na rúa Tabernas é un 
misterio. Pode haber dúas candidaturas –ou tres–,
pero o máis seguro é que se cheguen a acordos 
mediante pactos e combinacións, de xeito que a 
mediados de xaneiro –cando se prevé que se faga 
público o nome do novo presidente– os académicos 
voten unha soa lista. Un atraso grande arredor desta 
data evidenciaría que as augas non baixan polo rego 
ou que na RAG se están a producir ametencias. Está 
claro que iso non lle interesa a Ferrín e a ningún 
académico, e que se a súa proposta levantase un 
marcado malestar, se retiraría da contenda, algo que 
non ocorreu até a data. Máis aínda, a súa postulación 
foi acollida con agrado e, mesmo entusiasmo, tendo 
en conta sempre que os académicos son pouco 
dados a manifestar publicamente as súas emocións. 
Só Xosé Luís Franco Grande e Xesús Alonso Montero 
expresaron a súa desconfianza respecto de Ferrín 
e do funcionamento da institución, da que se 
distanciaron hai uns anos. Alonso Montero chega a 
dicir que o seu afastamento se debe, precisamente, a 
diferenzas concretas co escritor, ao que precisamente 
eu propuxo como académico. En sintonía con el, 
Franco Grande alude a unha nostalxia polos tempos 
nos que acudían ás reunións da RAG “Alonso Montero 
e Fernández del Riego”.
    A ausencia de Del Riego dos plenarios débese, 
máis que nada, a razóns de saúde. O nonaxenario 
galeguista, ponte entre a Xeración Nós e o século 
XXI, foi o presidente que puxo a Barreiro na carreira 
pola sucesión, o home que reformou os estatutos da 
RAG e o que a abriu ás novas xeracións, nun proceso 
que culminou recentemente coa entrada de Manuel 
Rivas, o primeiro escritor da xeración dos 80 que é 
membro numerario. Outra ausencia subliñable é a de 
Xohana Torres, pero forma parte da súa actitude vital: 
nunca se prodigou nos actos públicos e, nos últimos 
anos, acentuouse o seu retiro: nin sequera acudiu ás 
xornadas de homenaxe que organizou o Consello da 
Cultura Galega. En todo caso, Xohana Torres mantén 
con Ferrín unha admiración mútua e unha amizade 
moi estreita. Porque aínda sen acudir ás reunións, os 
académicos teñen a facultade de votar por correo.
    O plenario componse de trinta membros e, 
actualmente, rexistráse unha vacante: a de Antonio 
Gil Merino, falecido en outubro. Bernardino Graña 
é académico electo pero non votará porque non 
leu o seu discurso de ingreso. Os 28 restantes 
decidirán o novo presidente. Nese conxunto, a 
maioría parece proclive a apoiar a candidatura que 
encabezará Ferrín. Ao tamén candidato ao Nobel de 
Literatura só lle falta incluír na súa lista unha nómina 
representativa para completar a xunta directiva: 
o secretario, o vicesecretario, o tesoureiro e o 
bibliotecario.
   Tampouco debe esquecerse que a RAG, nos últimos 
anos, rexistra un voluminoso movemento burocrático 
e que o feito de vivir en Vigo non lle facilitará a Ferrín 
o traballo. De aí que conformar un equipo activo e 
compacto resulta imprescindible. 
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Rosario Álvarez Blanco (1952, 
(Pontevedra), é catedrática de Filoloxía 
Galega e Portuguesa. Membro do 
Instituto da Lingua Galega desde 
1974, foi parte do equipo do Atlas 
Lingüístico Galego e do de Gramática. 
A súa investigación segue tres liñas 
fundamentais: o estudo da gramática 
descritiva da lingua galega; o cambio 
lingüístico e a edición e estudo de 
textos do galego medio e do galego 
da etapa previa ó Rexurdimento.  
Dedicou diversos ensaios ao pronome 
persoal. Os seus traballos sobre o 
galego falado ou sobre lingua de autor 
buscan mostrar a variación lingüística 
existente. O seu labor de recuperación 
e edición de textos escritos no galego 
medio ten como obxectivo proporcionar 
datos fiables para o estudo da variación 
e o cambio lingüísticos. 

Xosé Luis Axeitos Agrelo (Asados, 
1945) é catedrático de Lingua e 
Literatura Castelá no IES Rafael Dieste 
da Coruña. Organizou os congresos 
que a Xunta lles dedicou a Luís Seoane 
e Rafael Dieste e formou parte do 
comité promotor de diversos congresos 
sobre o exilio galego, impulsados 
polo Consello da Cultura Galega e 
polo Grupo Sargadelos. É membro 
do consello editorial da Biblioteca 
del Exilio e do consello de redacción 
das revistas ‘Citania’, ‘Cuadrante’ e 
‘Unión Libre’. Como documentalista, 
colaborou en numerosas exposicións 
relacionadas co libro galego na 
Arxentina e coas biografías de Rafael 
Dieste e Castelao. O seu traballo 
pode considerarse imprescindible no 
funcionamento diario da RAG, na que é 
responsable da biblioteca.  

Xosé Ramón Barreiro Fernández 
(Ribeira, 1936) é catedrático de Historia 
Contemporánea na Facultade de 
Historia da Universidade de Santiago, 
da que foi o primeiro decano elixido 
democraticamente (1985-1986). 
Foi director do Instituto de Estudos 
Xacobeos, secretario do Instituto de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento, 
e membro da primeira directiva do 
padroado Rosalía de Castro. Pertence á 
Real Academia Galega como membro 
correspondente desde o ano 1971 e 
como membro numerario desde o 1997. 
Deixou onte o cargo de presidente, que 
ocupaba desde o 2001. A Historia e en 
particular a Historia política de Galicia 
constitúen os seus principais ámbitos 
de investigación. Entre as súas obras 
destaca a súa Historia Contemporánea 
de Galicia (1981). Acaba de sacar 
do prelo Historia social da guerra da 
independencia en Galicia. 

Darío Xohán Cabana, (Roás, 1952) 
é escritor. Traballou entre 1971 e 1975 
en Edicións Castrelos de Vigo, con Xosé 
María Álvarez Blázquez. Foi liberado da 
Central Sindical nacionalista, e desde 
1986 é funcionario do Concello de Lugo. 
Membro do Consello de Redacción da 
revista de pensamento A trabe de ouro, 
foi elixido para ocupar a cadeira de 
Manuel María, á morte deste, na RAG. 
No ano 2003 saíu do prelo o volume 
Vinte cadernos, que recolle todos os 
libros de poesía que publicara ata a 
data. En 1989 gañou o premio Xerais 
con Galván en Saor. Como tradutor  
publicou versións de A divina comedia. 
É un dos discípulos políticos e literarios 
de Xosé Luis Méndez Ferrín, e estase 
a perfilar como un dos principais 
valedores da posible candidatura deste 
á presidencia da RAG.   

Francisco Díaz-Fierros Viqueira 
(Vilagarcía de Arousa, 1941) é 
catedrático de Edafoloxía e Química 
Agrícola. Foi bolseiro da Fundación 
Juan March (1968) e da Fundación 
Barrié de la Maza (1973), secretario 
da Facultade de Farmacia (78-79) e 
director do Instituto de Investigación 
e Análise Alimentaria da Universidade 
de Santiago desde 1994 ata 1998. 
Pertence a diversas sociedades 
científicas. Na actualidade e desde 
1980 preside a Xunta Reitora do 
Seminario de Estudos Galegos. Tamén 
é membro do Consello da Cultura 
Galega. O seu labor científico céntrase 
fundamentalmente no estudo dos solos 
e na climatoloxía agrícola de Galicia. 
Colaborou na dirección do Proxecto 
Galicia da editorial Hércules así como  
na de varias revistas científicas. 

Xesús Alonso Montero (Vigo, 
1928) é catedrático de Literatura 
Galega e escritor. Publicou varias obras 
da sociolingüística que xeraron un 
intenso debate no país coma o Informe 
dramático sobre la lengua gallega, 
recentemente reeditado, así como de 
estudos clave no ámbito da historia 
da literatura. Membro do padroado 
da Fundación Rosalía de Castro, é un 
dos investigadores que máis achegas 
realizaron ao coñecemento da vida e 
da obra da poeta fundacional das letras 
galegas. Ligado ao PC desde os anos 
60, mantén un firme compromiso coa 
recuperación da memoria histórica, que 
traduce na súa actividade ensaística 
ou na súa colaboración no Foro pola 
Memoria. Salientable activista cultural, 
participa a miúdo en eventos por todo 
o país. Leva xa varios anos sen asistir 
aos plenarios da RAG e publicamente 
amosouse crítico coa institución.
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Francisco Fernández del Riego 
(Vilanova de Lourenzá, 1913) é 
unha das figuras máis relevantes do 
galeguismo. Avogado de profesión, 
participou en diversos proxectos do 
grupo Nós e do Seminario de Estudos 
Galegos. Foi un dos impulsores da 
Editorial Galaxia, ao lado de Ramón 
Piñeiro e Xaime Isla Couto. Dirixiu 
a revista ‘Grial’ en colaboración con 
Piñeiro durante os primeiros cen 
números. Publicou numerosos ensaios 
sobre a cultura e a literatura galegas 
(Historia da literatura galega, 1951; 
Diccionario de escritores en lingua 
galega, 1990; A xeración Galaxia, 
1996) e estranxeiras (Escritores de 
Portugal e do Brasil, 1984), a narrativa 
(Mondoñedo, 1992) e a literatura de 
viaxes. Recibiu diversos galardóns polo 
seu traballo.  

Víctor Freixanes (Pontevedra, 1951) 
é escritor, editor, profesor e xornalista. 
En 1976 publicou o seu primeiro 
libro, Unha ducia de galegos, en que 
recolle conversas mantidas con doce 
personalidades da nosa cultura. A 
súa novela O triángulo inscrito na 
circunferencia (1982) —coa que gañou 
o Premio Blanco-Amor e os da Crítica 
galega e española— converteuno nun 
referente da narrativa galega. En xuño 
de 2002 foi proposto para ocupar na 
Real Academia Galega a cadeira que 
ficou baleira após a morte do seu amigo 
Carlos Casares, a quen substituíu 
tamén como director xeral da Editorial 
Galaxia. Comezou a súa actividade 
docente no Instituto de Ciencias 
da Educación, e na actualidade é 
profesor na Facultade de Ciencias da 
Comunicación da USC. 

Francisco Fernández Rei 
(Fefiñáns, 1952) é filólogo. Presentou a 
primeira tese en galego da facultade de
filoloxía compostelá. É investigador 
do Instituto da Lingua Galega desde 
1973. Forma parte do equipo do Atlas 
Linguístico galego desta entidade, e 
participou na recollida do material 
dos puntos do dominio galego do 
Atlas Linguarum Europae e do Atlas 
Lingüístico de España y Portugal. 
Como membro do ILG é corredactor 
das Bases prá unificación das normas 
lingüísticas do galego (1977), punto 
de partida da normativa vixente 
oficializada en 1982. É membro do 
Padroado do Museo do Pobo Galego 
(1998) e do plenario do Consello da 
Cultura Galega. Coordinou e organizou 
congresos e xornadas sobre o galego e 
outras linguas románicas minorizadas. 

Andrés Fernández-Albalat (A 
Coruña, 1924) é arquitecto. Traballou en 
proxectos como as casas acristaladas 
da avenida da Mariña da Coruña, os 
grupos de vivendas de pescadores de 
Sada, a fábrica de cerámica e sede do 
Laboratorio de Formas e Galicia en 
Sargadelos, a Casa-Museo de Rosalía, 
as reformas da actual sede da Real 
Academia Galega, da Casa-Museo 
Emilia Pardo Bazán ou do Estadio de 
San Lázaro. Forma parte do Instituto 
Cornide de Estudos Coruñeses, do 
Laboratorio de Formas de Galicia, é 
membro do padroado do Museo do 
Pobo Galego, da Comisión técnica 
do Padroado Rosalía de Castro, da 
Academia Galega das Ciencias, da 
Real Academia de Belas Artes de San 
Fenando. Publicou diversos artigos 
relacionados coa súa profesión. 

Xesús Ferro Ruibal (Rebón, 1944) é 
Catedrático de latín no ensino medio e 
investigador no Centro Ramón Piñeiro 
para a Investigación en Humanidades. 
Formou parte do equipo de tradutores 
da Biblia ó galego. No eido da 
fraseoloxía publicou o Refraneiro 
Galego Básico (Galaxia, Vigo 1987), 
entre outras obras. No ámbito da 
onomástica dirixiu o Diccionario 
de nomes galegos, e no normativo 
defendeu a autonomía do galego 
fronte ó castelán e ó portugués. Sobre 
sociolingüística publicou A Igrexa 
e a lingua galega. Ensaio (Consello 
da Cultura Galega, Santiago 1987), 
ou Lingua galega e relixión (Grial). 
Foi o encargado de eloxiar o galego 
egrexio de Fernández del Riego, Torres 
Queiruga, Filgueira Valverde e Díaz 
Pardo. 

Xosé Luis Franco Grande (Tebra, 
1936) é escritor e avogado. Di, no 
texto da súa biografía publicada na 
web da RAG –da que se extraeu a 
maioría da información recollida 
nestas fichas– deber “ todo na miña 
vida aos compañeiros de xeración 
e aos galeguistas que na década 
dos cincuenta retomaron a loita 
pola dignidade nacional de Galicia”. 
Publicou libros como Vieiro Choído 
(1957)  Galaxia,  Entre o si e o non 
(1967) Galaxia, Diccionario Galego 
Castelán, (1968), Galaxia; Obra 
Completa de Leiras Pulpeiro (1970) 
Fundación Penzol, Os anos escuros  
(1985) Xerais e A ilusión da esperanza 
(1991). Amosou en público, como 
Alonso Montero, discrepancias con 
Ferrín e co curso actual da RAG, a 
cuxas reunións non asiste.  
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Olga Gallego Domínguez é 
bibliotecaria. Verificou os catálogos da 
Fundación Penzol, os das bibliotecas 
da Escola de Comercio e do Instituto 
de Ensino Medio Santa Irene, o da 
biblioteca da Caixa de Aforros e tamén 
colaborou na catalogación da biblioteca 
do Mosteiro de Guadalupe, en Cáceres.
Foi directora do Arquivo Histórico 
Provincial e do Arquivo da Delegación 
de Facenda de Ourense. Pertence 
ao Padroado da Fundación Penzol, 
ao Padroado Ramón Otero Pedrayo; 
membro correspondente da Real 
Academia da Historia desde 1980. 
É autora de diversas publicacións e 
traballos, entre eles, Torres, puertas y 
cerca de la ciudad de Orense  Boletín 
Auriense, 1973 e Demografía orensana 
desde el siglo XIV al XIX do Boletín 
Auriense, 1973. 

Salvador García-Bodaño (Vigo, 
1935), é escritor. Recoñecido como 
unha das figuras máis singulares do 
nexo iniciador da histórica Xeración 
das Festas Minervais. Foi cofundador 
do grupo O Galo. Tamén formou parte 
do Consello da Mocidade e do núcleo 
promotor do Partido Socialista Galego. 
Foi patrón-fundador do Museo do 
Pobo Galego, cofundador e membro 
da Asociación de Escritores en Lingua 
Galega (AELG), cofundador do PEN 
Clube de Galicia, da Asociación de 
Tradutores en Lingua Galega (ATLG), 
do Museo de Arte Contemporánea 
Carlos Maside, do Instituto Galego da 
Información, da Fundación Castelao, da 
Asociación Galega do Libro Infantil e 
Xuvenil (IGI), e membro da Fundación 
Patronato do Pedrón de Ouro. Cultiva a 
narrativa, a lírica e o xornalismo. 

Manuel González González 
(Beba, Mazaricos, 1951) é catedrático 
de Filoloxía Románica na Universidade 
de Santiago de Compostela. 
Especialista en dialectoloxía e 
xeografía lingüística, foi coautor do 
Atlas Lingüístico Galego. Tamén 
codirixiu o Diccionario da Real 
Academia Galega (de 1997). Formou 
parte das comisións que redactaron 
as Bases prá unificación das normas 
lingüísticas do galego (1977) e as 
Normas Ortográficas e Morfolóxicas do 
Idioma Galego (1982 i 2003). Presidiu 
a comisión Técnica que redactou o 
Plan Xeral de Normalización da Lingua 
Galega, aprobado no ano 2004 por 
unanimidade no Parlamento. Dirixiu o 
Instituto da Lingua Galega e o Centro 
Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades. 

Xaime Illa Couto (Santiago 
de Compostela, 1915) é outra das 
principais figuras do galeguismo. Foi 
membro da Asamblea das Irmandades 
da Fala na Coruña. Durante a República 
participou na fundación das Mocidades 
Galeguistas e colaborou no Seminario 
de Estudos Galegos. Foi director do 
Instituto de Estudos Económicos e 
Sociais da Fundación Penzol. Participou 
na fundación da editorial Galaxia e da 
SEPT. Dirixiu a Revista de Economía de 
Galicia e a Revista Galega de Estudios 
Agrarios. Foi pioneiro en Galicia da 
ciencia rexional. Entre outros galardóns 
posúe o Premio Trasalba e a Medalla 
Castelao. Publicou artigos como 
A globalización como marco para 
o estudio e desenvolvemento da 
economía galega e O noso desafío 
cultural para o século XXI.

Margarita Ledo Andión (Castro 
de Rei, 1951) é escritora, docente e 
xornalista. Durante a ditadura tivo 
que exiliarse en Portugal debido ás 
súas ideas políticas. Foi directora do 
semanario ‘A Nosa Terra’ e profesora 
da Autónoma de Barcelona. Na 
actualidade é docente da Facultade 
de Ciencias da Información da 
Universidade de Santiago. Como 
escritora publicou a súa primeira obra, 
o poemario Parolar cun eu, cun intre, 
con inseuto, en 1970, ao que seguiu O 
corvo érguese cedo en 1973. Publicou 
tamén o libro de relatos Mama-
fe (1983) e as novelas Trasalba ou 
Violeta e o militar morto (1985) e Porta 
blindada (1990). No 2004 dirixiu o 
documental Santa Liberdade e no 2007 
Liste pronunciado Líster. Cóntanse 
entre os valedores de Ferrín na RAG. 

Ramón Lorenzo (Ames, 1935) foi un 
dos impulsores do Instituto da Lingua 
Galega (ILG), institución encargada 
pola RAG de realizar a actual normativa 
do idioma. Membro do grupo Brais 
Pinto –xestado por varios galegos 
que estudaban en Madrid, entre eles 
Ferrín, Bernardino Graña, Herminio 
Barreiro e Bautista Álvarez–, Lorenzo 
é un dos máis destacados lingüísticas 
da historia do país –especialista en 
lingua e literatura medievais– é un 
poeta que rexeita, desde hai anos, 
dar a coñecer os seus versos. O seu 
título máis lembrado é O que se foi 
perdendo (1959), un dos poemarios 
máis celebrados da poesía galega do 
seu tempo. Desde 1995 coordina a 
revista Dorna e foi o editor da célebre 
Crónica Troiana. Ramón Lorenzo é un 
dos incondicionais de Ferrín. 
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Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 
1938) é o único académico que, de 
momento, expresou a súa vontade 
de concorrer á presidencia da RAG. 
Considerado o mellor escritor vivo da 
Literatura Galega, autor de libros que 
renovaron a historia –como Con pólvora 
e magnolias (1977)– e de narracións que, 
como Percibal e outras historias (1958) 
que abriron un inesgotable ciclo artúrico 
nas nosas letras, Ferrín foi membro do 
grupo Brais Pinto e ideólogo político de 
diversas formacións independentistas. 
Foi procesado en tres ocasións. Sufriu 
torturas e varios ingresos no cárcere. Pola 
Fronte Popular Galega (FPG) aspirou a un 
banco no Parlamento galego e a presidir 
a Xunta. Desde hai anos, é o candidato 
da Asociación de Escritores en Lingua 
Galega (AELG) e o Pen Club de Galicia 
para o Nobel de Literatura. 

Xosé Neira Vilas (Gres, 1928) escribiu 
o gran best seller  da Literatura galega: 
Memoria dun neno galego (1961),  con 
máis de cincuenta edicións nas súas 
lapelas e a tradución en distintos idiomas 
do mundo. Neira Vilas foi ademais, 
durante a súa longa estadía en Cuba, 
un dos máis meticulsos investigadores 
das relacións entre o mundo da 
emigración galega e América. 
El mesmo foi emigrante na Arxentina, 
onde se estreitou o seu ocntacto co 
galeguismo e co exilio, nomeadamente 
Luís Seoane. Ao seu regreso a Galicia, a 
primeiros dos anos noventa, estableceuse 
en Gres (Concello de Vila de Cruces) e 
pasou a presidir a súa propia fundación. 
Autor prolífico de narrativa e ensaio, 
é autor do libro de poesía Dende 
lonxe (1960) ou de numerosos artigos 
xornalísticos.

Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922) 
construíu unha obra poética que a 
converteu nunha das voces referentes 
da lírica escrita por mulleres das 
últimas décadas. Directora da revista 
Nordés nas súas dúas etapas, na súa 
traxectoria figuran títulos como O 
paxaro na boca (1952), que inaugura a 
colección Xistral, que dirixía Ánxel Xoán, 
Últimas palabras/ Verbas derradeiras 
(1975), poemario intimista que rompe 
todas as convencións ortográficas e no 
que reflexiona sobre a morte, a dor, o 
desamor e a angustia, Códice Calixtino 
(1986), ou Prometo a flor de Loto, 
poemario concibido como un diálogo co 
finado marido Eduardo Moreiras e que lle 
valeu no 1992 o Premio Miguel González 
Garcés. Os seus poemas traducíronse 
ao portugués, catalán, francés, inglés, 
alemán, húngaro, ruso e xaponés.

Francisco Xavier Río Barja 
(Lugo, 1919) doutorouse en Ciencias 
Históricas en Madrid. O seu labor 
docente desenvolveuse na Facultade 
de Xeografía de Santiago, da que foi 
profesor adxunto durante varios anos 
e onde foi discípulo e colaborador de 
Ramón Otero Pedrayo. Forma parte 
da RAG como numerario desde 1983, 
data en que leu o discurso de ingreso 
Interpretación xeográfica da paisaxe 
compostelá. Froito do seu labor 
investigador son obras como: El perfil 
longitudinal de río Xallas, Los estudios 
climatológicos de Galicia desde el 
punto de vista de la climatología, 
Estudio económico del Valle de la 
Mahía ou A personalidade xeográfica 
de Otero Pedrayo. Ten no seu haber 
premios como o Trasalba ou a Medalla 
Castelao do 1996.

Manuel Rivas (A Coruña, 1957) 
é o máis recente académico, 
probablemente o escritor máis 
admirado e amado da Literatura Galega 
das últimas décadas. Narrador, poeta, 
xornalista e activista en múltiples 
proxectos –literarios, ecolóxicos e 
políticos–, Rivas é desde finais dos 
anos setenta unha referencia obrigada 
do país, o seu rostro máis amable, o cal 
non lle impide ser contundente cando 
as ocasións o pintan. Para moitos 
críticos, a súa última novela Os libros 
arden mal (2008) é unha das mellores 
novelas da época en Europa. Boa parte 
da súa obra foi traducida aos principais 
idiomas do mundo e a súa poesía 
con títulos como Libro do entroido 
(1980) ou Mohicania (1986) figuran 
entre os máis representativos da lírica 
peninsular

Euloxio R. Ruibal (Ordes, 1945) 
está considerado un dos renovadores 
do teatro galego, no que traballou 
non só como director senón tamén 
como dramaturgo. É nesta última 
vertente na que permaneceron as 
súas achegas, con títulos como 
Zardigot, premio no 1973 Abrente 
do Festival de Teatro de Ribadavia, 
galardón no que recuncou no 
1975 con O Cabodano. Autor de 
numerosas obras do xénero infantil 
e mútiples textos de brevidade 
sorprendente, Ruibal sacou do prelo 
nos últimos anos Brinquemos ó 
Teatro (1990), Azos de Esguello 
(1990), Unha Macana de Dote (1990) 
Teatro Mínimo (1991), Maremia 
(1997), O Son da Buguina (1999) ou 
Minimalia. 20 Pezas de Teatro Breve 
(2004).



Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. 

Andrés Torres Queiruga (Aguiño, 
1940) é teólogo e escritor, e unha das 
principais voces do galeguismo cristián. 
Profesor de Teoloxía no Instituto Teolóxico 
compostelán e de Filosofía da Relixión 
na Universidade de Santiago, é un 
dos fundadores e director da revista 
Encrucillada. A súa concepción da fe, 
construída baixo postulados progresistas, 
causoulle algún tropezo coa xerarquía 
católica. Formouse no seminario de 
Santiago e na Universidade de Comillas. 
Logrou recoñecementos pola súa obra 
como o Premio Nacional pola súa 
tradución da Biblia, e o Premio Trasalba. 
Algúns dos títulos máis destacados da 
súa creación son Teoloxía e sociedade, 
(1974), Constitución y evolución del 
dogma: la teoría de Amor Ruibal y su 
aportación (1977) ou Nova aproximación 
a unha filosofía da saudade (1981).

Antón Santamarina (A Fonsagrada, 
1942) é un dos nomes máis prestixiosos 
da filoloxía galega, traballador incansable 
no Instituto da Lingua Galega (ILG) e 
colabroador de numerosos proxectos 
lingüísticos. Dirixiu o Diccionario de 
Diccionarios, editado por vez primeira 
no ano 2000 en formato electrónico. A 
terceira edición (do 2003) contén máis 
de 300.000 entradas extraídas de 25 
dicionarios e vocabularios editados ou 
inéditos, así como de textos de Frei Martín 
Sarmiento. Colaborou e dirixiu o Atlas 
Lingüístico Galego (1987-2003), unha 
das ferramentas clave para achegarse 
ás maneiras de falar do país. Desde 
1986 dirixe desde o ILG o Tesouro 
Informatizado da Lingua Galega (TILGA 
[2]), unha base de datos con case doce 
millóns de rexistros.

Ramón Villares (Xermade, 1951) 
é o actual actual presidente do 
Consello da Cultura Galega, nunha 
etapa de expnasión cara ao exterior 
da institución. Historiador e autor 
dunha das historuias do país con maior 
éixto editorial, Villares é discípulo de 
Antonio Eiras Roel. Desde 1987, ocupa 
a Cátedra de Historia Contemporánea 
da Universidade de Santiago de 
Compostela, da que tamén foi Reitor de 
1990 a 1994 e decano da Facultade de 
Xeografía e Historia entre 1986 y 1990. 
É membro do Patronato do Museo do 
Pobo Galego. Publicou máis de setenta 
libros e artigos, entre os que destacan 
La propiedad de la tierra en Galicia, 
1500-1936, Siglo XXI Editores, Madrid, 
1982; Galicia. A Historia, Editorial 
Galaxia, Vigo, 1984 e Historia de 
Galicia, Editorial Galaxia, 2004. 

Xohana Torres (Compostela, 1931) 
comezou a súa andaina literaria na 
poesía, o seu primeiro poemario, Do 
sulco (1957), que inaugura a colección 
Illa Nova. No 1980 sae do prelo 
Estacións ao mar (Premio da Crítica 
española en 1981) e, en 1992, Tempo de 
ría. Na narrativa, publicou no 1971 a súa 
única novela, Adiós, María, mentres que 
no ensaio ten títulos como  San Andrés 
de Lonxe, mitos e ritos, que acadou o 
Premio de Etnografía da Deputación 
da Coruña. O teatro, ao que tamén 
estivera moi vinculada desde moza, 
dedicou dúas pezas Á outra banda do 
Iberr, publicada en 1965 e gañadora 
do Premio Castelao en 1966 e Un hotel 
de primeira sobre o río, publicada en 
1968. A súa traxectoria tamén inclúe 
numerosos títulos de literatura infantil.
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Revista das Letras elixiu, por primeira vez, 
o mellor do ano, unha lista elaborada polos 
coordinadores e colaboradores habituais do 
suplemento que salientou, case por unanimidade, 
catro acontecementos do panorama cultural 
galego. Trátase do libro Secesión de Chus Pato 
–editado por Galaxia–, a exposición 41º 52’ 
59’’ latitude N / 8º 51’ 12’’ de lonxitude O –
aínda en exhibición no Marco de Vigo baixo o 
comisariado de Juan de Nieves–, a montaxe A 
esmorga de Sarabela Teatro –dirixida por Ánxeles 
Cuña Bóveda con motivo do cincuentenario da 
edición da novela de Eduardo Blanco Amor– e o 
concerto de Kings of Convenience –incluído no 

programa de Sinsal en Vigo. Con esta lista non só 
se recollen catro grandes creadores do momento 
senón tamén catro propostas que, dalgún xeito, 
marcaron este 2009 pola súa audacia e calidade. 
O monográfico que hoxe publicamos serve para 
revisar, a partir de diversos materiais, estes 
traballos: unha entrevista con Chus Pato –que 
acaba de presentar en Londres a tradución ao 
galego do seu m-Talá–, un diálogo coa exposición 
de Barbi no Marco, unha crónica do proceso que 
abrollou na construción d’A esmorga e a crítica 
do concerto que ofreceron Kings of Convenience 
en Vigo.



                                                             compañía 
ourensá, dirixida por Ánxeles Cuña Bóveda, 
estreou a súa residencia no Auditorio da cidade 
das Burgas cunha nova versión d’A esmorga 
de Eduardo Blanco Amor que logrou atraer 
4.300 espectadores en só uns días. Non só 
polo reclamo da propia novela, que cumpre o 
seu 50 aniversario, ou do nome de Sarabela. 
Responsable de varios dos maiores acertos do 
teatro galego dos últimos anos, –o seu Macbeth, 
por exemplo, ficou na memoria da escena 
do país–, a compañía revisita a historia de 
autodestrución violenta do Bocas, o Milhomes 
e o Cibrán cunha enorme credibilidade. A 
represión sexual, a subalternidade económica e 
social na que viven sometidos os “esmorguistas”  
é subliñada a través dun fío narrativo, moi 
fiel á novela, que engancha desde o primeiro 
momento sen perder o ritmo. 

a
     O sólido traballo dos actores, e en especial 
os moi ben resoltos monólogos de Fernando 
Dacosta ante un xuíz ausente, alicerzan unha 
montaxe na que unha escenografía flexible e 
polivalente, uns efectos de iluminación moi 
eficaces e a música en directo de Vadzim 
Yukhnevich e Yuri Sidar contribúen moito a un 
relato intenso, emocionante, no que a proposta 
de Sarabela non maquilla a dureza aguilloante 
dunha realidade cruel e inxusta.O coro, unha 
aposta que podería se cadra terlle quitado 
autenticidade e actualidade á historia, contribúe 
a consolidar o conxunto.

    A miseria, a marxinalidade, non deixan de 
acompañar os personaxes. De especial interese 
resultan nesta montaxe os femininos: a Raxada, 
a Tía Esquilacha..., mulleres fortes e loitadoras, 
fronte a uns homes á vez vítimas e verdugos, 
que exercen a violencia contra si mesmos, pero 
tamén contra os demais: non só os señores do 
pazo, do mundo inalcanzable para eles, senón 
tamén os seus iguais, como Socorrito. Sarabela 
engade ao texto de Blanco Amor, adaptado 
por Begoña Muñoz e Carlos Couceiro, escenas 
xestuais como a do personaxe do Marqués de 
Andrada. O vestiario e o atrezzo reforzan aquí, 
como no resto da obra, a historia.

    A narración, lineal, intercala os monólogos 
de Fernando Dacosta co desenvolvemento 
da historia en flashback. Non hai na 
estrutura, como tampouco no tratamento dos 
personaxes, propostas moi rompedoras, –
poderiase ter tirado máis, por exemplo, polo 
fío da homosexualidade que tinxe a relación 
entre Milhomes e Bocas–.  Pero non por iso 
A Esmorga de Sarabela deixa de convencer, 
e moito, ao espectador, como pode facer o 
traballo ben feito.

    Unha traxedia contundente, “contemporánea” 
tal como a describe a compañía, limpa de 
dramatismos innecesarios. Desacougante, na 
súa claridade. Unha obra que será lembrada, 
sen dúbida, como aínda o é a versión anterior 
do mesmo libro, que a compañía levou aos 
escenarios hai xa trece anos, e que desta volta 
resulta máis redonda. Aínda máis inquietante, 
na súa forza.      

‘A esmorga’,
de Sarabela Teatro
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                                                                esencial 
relación das persoas cos lugares, cos obxectos, é o 
cerne da singular poética da paisaxe que zumega a
obra de Jorge Barbi. O percorrido case diario 
dos vinte quilómetros de costa rochosa que se 
abren entre a súa vila, A Guarda, e cabo Silleiro 
constitúe, desde hai 25 anos, unha das primordiais  
fontes das que agroma a súa creación, froito do 
ollar minucioso á realidade e as mudanzas que 
nela debuxa o paso do tempo. Porque, como el 
mesmo ten indicado, “tódolos acontecementos 
que nos envolven son irrepetibles; a súa
diversidade converte a nosa memoria nun 
palimpsesto” e “todos, incluso os aparentemente 
nimios, posúen a forza de facernos volve-la cabeza 
cara a un espazo inesperado”. As coordenadas 
xeográficas da zona pola que adoita pasear, 41º 
52’ 59” latitude N /8º 51’ 12” lonxitude O , danlle 
título á exposición que o Marco acolle ata o 
vindeiro 14 de febreiro, comisariada por Juan de 
Nieves e coproducida co CAM Fundação Calouste 
Gulbenkian de Lisboa e a Sociedade Estatal para 
a Acción Cultural Exterior. Unha mostra de obras 
coas que Barbi volve indagar nos límites entre o 
crear, ao xeito do poeta, e o coñecer, ao modo do 
científico. Celebrando o misterio das formas, e con 
el o da vida e a natureza. 

      41º 52’ 59” latitude N /8º 51’ 12” lonxitude O 
non está concibida como unha retrospectiva do 
autor. Cinco series de fotografías –catro sobre 
accidentes naturais que o artista foi descubrindo 
nos seus paseos diarios e unha sobre as 
transformacións producidas tanto na paisaxe como 
na súa contorna cotiá polo paso do tempo– ,
unha escolma de pezas anteriores e algunhas 
novas alicerzan unha proposta que prescinde 
dun esquema cronolóxico que podería alterar as 
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posibilidades de evocación estética e sentitiva das 
obras. O visitante camiña, así, pola paisaxe visual, 
emocional, sentimental e estética debullada polo 
autor, na que é a súa primeira grande exposición 
individual no Marco. 

      A montaxe da exposición xoga coas 
estruturas arquitectónicas e a luz para subliñar 
as conexións. A arquitectura do centro serve 
para propor transposición das pezas a outros 
formatos, como é o caso de obras inicialmente 
escultóricas,  Diluculum, e Aquí tampouco se 
desvela ningún enigma, ou da grande instalación 
titulada Esperanza de vida animal, nun dos patios. 
No centro do panóptico, o disco de poliuretano 
titulado Estou perdido, non me reteña supón un 
dos eixes da mostra, mentras a galería central 
acolle unha proxección en nove canles de máis de 
duascentas imaxes fotográficas procedentes do 
arquivo persoal do artista.

     A exposición comeza cunha versión anovada 
de Little Bang (1993-2009), unha grella de aceiro 
ferida por impactos de perdigóns, presentada 
como unha metáfora da cosmoloxía, da creación, 
da posibilidade de atopar un novo sentido no 
obxecto feito símbolo. A primera sala acolle os 
dípticos de Antes / Despois, 2002-9, nos que 
rexistra as mudanzas que o inexorable paso do 
tempo provoca nas cousas. A última sala, con tres 
pezas: Diana (1989), que amosa frechas chantadas 
nun obxecto; Canelo (1999), na que o can é 
reducido a esqueleto e Aquí dentro tampouco se 
desvela ningún enigma (1995-2009), un pequeno 
obxecto levado á grande escala, sobre as paredes 
do museo. 

     A obra de Barbi adoita asociarse á escultura. A 
final dos anos noventa o seu traballo comezou a 
materializarse en diferentes series fotográficas. 
En Charcas e Excrementos de gaivota, as rochas 
acubillan oquidades e detritus sedimentados;
mentras que en Escuma e Paisaxes de area, se 
captan as formas caprichosas dun tempo fugaz. 
Por outra banda, Barbi desdobra simetricamente 
algunhas imaxes co obxecto de extraer novas 
formas insospeitadas e inquietantes.

     Barbi trazou unha das traxectorias más 
interesantes da escena artística nos últimos
vinte e cinco anos, con independencia das regras 
do mercado e do sistema artístico. Irrompeu no 
panorama artístico a mediados dos 80 tras a súa 
participación na Bienal de Pontevedra. Unha das 
súas intervencións máis aplaudidas, no CGAC 
de Santiago de Compostela, foi O final aquí, un 
conxunto de 60 fotografías realizadas en 60 
lugares espallados pola península onde se fusilou 
a republicanos, resultado do percorrido de máis 
de 10.000 quilómetros, en catro anos. Tras a súa 
clausura en Vigo, esta exposición viaxará a Lisboa, 
á Fundación Gulbenkian, coprodutora, xunto con 
Seacex, da mesma.

     A mostra do Marco é reveladora do artista. As 
súas obras, inclasificables en correntes e estilos,  
propoñen unha reflexión, unha idea, pero a través 
das imaxes, da concreción e do minimalismo, 
cun elevado sentido estético e unha axeitada 
combinación da forma e o contido, os materiais e 
as ideas. A piques de cumprir os sesenta anos, o 
museo vigués propón volver ollar a súa creación. 
Descubrindo novos e fértiles sentidos. 

‘41º 52’ 59’’
latitude N
8º 51’ 12’’
lonxitude O
de Jorge Barbi





                                                                     espois 
de Hordas de escritura (2008), Chus Pato, unha 
das voces máis perturbadoras e esixentes da 
poesía galega actual, entregoulles aos lectores 
un libro que redimensiona a súa xa extensa obra 
e que, de novo, volve sacudir o concepto de 
verso, de poema e mesmo de autoría: Secesión. 
Publicado por Galaxia dentro da súa colección 
Literaria, Secesión xurdiu precisamente polo 
empeño do director artístico da editorial, Carlos 
Lema, que lle pediu a Chus Pato “algo así como 
unhas memorias” e acabou escribindo “non un 
atorretrato meu, senón un autorretrato da miña 
escrita”, lembra a escritora, nacida en Ourense 
no 1955.

Chus Pato 1.-  Nunca diría que Secesión 
renuncie ao verso porque desenvolve intrigas propias 
do verso. E tampouco diría que é prosa o que se 
escribe en Secesión, pero podo entender que alguén 
o diga. Opino que en Secesión o verso se prolonga. 
Na miña opinión –que é como a opinión doutro 
calquera, non unha opinión xerárquica aínda que 
sexa a autora– Secesión é a excepción que confirma 
a regra. Se podemos concibir todo o que eu escribo 
como un conxunto, este libro está dentro e fóra do 
conxunto e ese feito de estar no límite permite abrir o 
conxunto, darlle credibilidade.

2.- En Secesión aparezo eu, pero non son eu 
exactamente senón as palabras coas que puiden 
dicirme, de tal maneira que o autobiográfico do libro 
éo porque se insire nunha construción verbal, non 
porque relate ou se refira a uns feitos autobiográficos. 
O peso non está no acontecer liñal dos sucesos, 
senón nas palabras coas que eses sucesos se 
constrúen.

3.- Dicía Dante que todo poeta o é porque é capaz 
de escribir en prosa os seus poemas. O texto sobre 
Auschwitz é o intento de levar á prosa un poema 
publicado en Hordas de Escritura. 
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4.- No libro, hai textos onde podería semellar que 
estou máis espida, pero non é certo. Considero que 
estou tan espida en Capartos ao lonxe, como Galerías 
centrales. Ou tan vestida. Tamén textos que poderían 
semellar reflexións teóricas. Concíboos igual que os 
outros. Para min non hai diferenza, Ou eu non a vexo. 
O que me interesa é que a escrita se desborde, que se 
desborde o idioma... En Secesión todo o que escribo 
está desbordada... Creo.

5.- Aparecen personaxes da mitoloxía clásica, é 
certo. Pensar en como podería falar Pentisela ou 
Aquiles dáme unha liberdade moi grande á hora de 
desbordar o idioma. Os mitos, e máis que os mitos 
os personaxes da antigüidade, forman parte do que 
entendo por poesía. Da mesma maneira que creo que 
non se pode escribir sen ter en conta as vangardas 
históricas, tampouco se pode escribir poesía sen ter 
en conta a épica e a traxedia da antigüidade.

6.- ¿Son unha clásica? Non sei... O que sexa ou 
deixe de ser terán que decidilo os propietarios da 
leira na que escribo. A min o que me gustaría é ser 
aceptada como un elo máis da tradición poética 
galega. O concepto de tradición é todo o contrario do 
que se pensa neste país. A tradición non é repetir os 
modelos, como repetir sonetos unha vez tras outra. 
O soneto é tradición no momento no que xorde, 
non na súa repetición. A tradición está configurada 
por discontinuidades, que son aqueles puntos de 
ruptura ao longo dos milenios. A poesía encardínase 
na tradición. A esmorga ou Bretaña esmeraldina son 
tradición.

7.- Síntome dentro e fóra da poesía galega, pero 
non é ningunha novidade. Xa me sentía así antes de 
publicar. A poesía é o bordo da literatura, entendida 
como institución e sistema, ademais dunha manifesta 
incomodidade para o propio sistema. Esta condición 
de bordo, ou de fronteira, ten dous polos. Por un lado 
indica unha clausura e polo outro estar aberto ao 
exterior da literatura. A palabra poética sería aquela 
que vai e vén da Literatura a fóra. E eu síntome así: 
alguén que está dentro e fóra. Que pertence ao 
sistema literario pero non pode ser incluída.

8.- Admito que poida ser unha poeta referencial e 
canónica, pero Pondal tamén é canónico e está fóra 
do sistema, como Manuel Antonio, Reixa... Pondal 
é o poeta canónico por excelencia pero cada certo 
tempo, aparecen libros que nos din que era un tolo, 
misóxeno. Os ataques son continuos: non é como 
Iglesia Alvariño, que nunca é atacado. Iglesia sempre 
está dentro: é puro sistema. Pondal incomoda 
continuamente. Manuel Antonio está dentro e fóra: 
incomoda porque a un sistema tan conservador 
como o galego, as vangardas, e el significa vangarda 
histórica, porque desmenten o seu intento. O sistema 
literario ten unha teima que indica o seu complexo 
de inferiodidade: desexa ser normal, ser rendible e 
desposarse coa ganancia e o beneficio. É conservador. 
Manuel Antonio sempre o molesta, porque desmente 
a repetición dos modelos.

9.- Na miña opinión, non hai ningún poeta galego 
con recoñecemento internacional. No mundo ninguén 
sabe que existe Galicia. Non hai recoñecemento 
internacional, estatal ou propio. O feito de que eu 
estea traducida ao inglés ou a outros idiomas débese 
a cuestións azarosas. Son, probablemente, a poeta 
galega máis coñecida fóra pero coñécenme catro. [...] 
Non teño o máis mínimo interese en obter o Nobel. É 
unha honra que lle cedo a calquera. Do Nobel o único 

‘Secesión’,
de Chus Pato
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que me interesaría serían os cartos. Prefiro que me 
toque a lotería, se xogase...

10.- m-Talá presentouse en Londres o 28 de 
Novembro Birkbeck College. Traduciuno Erin Moure 
e presentouno Willliams Rowe, catedrático de 
Poética da Universidade de Londres, que leu textos 
teóricos meus. Eu lin os poemas en galego e a 
poeta Caroline Bergrall leu as traducións. Houbo un 
coloquio co público que durou dúas horas. Sentinme 
moi ben porque todas as preguntas que me fixeron 
eran dirixidas ao poema e non á socioloxía que o 
envolve.

11.- Nunca me sentín incluída na promoción dos 
noventa, entre outras cousas pola diferenza de 
idade. Pero estiven moi próxima ás persoas desa 

promoción e síntome moi feliz de ter participado con 
todos eles nos múltiples recitais. Por outra parte, non 
creo nos grupos senón nos textos e os textos veñen 
asinados por individualidades, non por grupos. 
O que eu escribo non ten nada que ver co que o 
sistema di da poesía dos noventa.

12.- Os poetas dos oitenta levarán premios e 
antologaranse a si mesmos ata que morran. Como 
grupo –non a obra de cada un– son o ideal poético 
dun sistema literario que non quere dedicarlle á 
poesía nin tres minutos de pensamento. Unha 
institución que non ten fe na súa propia tradición 
poética e que adora a repetición idílica dos modelos. 
Con todo, este tipo de institución está comezando a 
cambiar. Pronto, escoitaremos as súas bágoas pero 
non nos conmoverán: sabemos que son de crocodilo.

A fotografía de Chus Pato foi 
realizada por Eduardo Núñez e 

exhíbese actualmente no Museo 
Municipal de Ourense dentro da 

exposicións ‘Retratos’



Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. 

                                             ras cinco anos de 
silencio, King of Convenience regresou este ano 
con Declaration of dependence, un disco cheo de 
sutilezas sonoras que anunciaba para o seu concerto 
en Vigo –o día tres de novembro dentro do ciclo de 
Sinsal– unha noite tranquila e prácida. O que ninguén 
esperaba era que estes dous noruegueses, fráxiles de 
aspecto e de voz, acabasen convertendo a súa clave 
acústica nun acontecemento tumultuoso. 
    Formado por Erlend Øye e Eirik Glambeck –ambos 
nacidos en Berxen–, Kings of Convenience utilizan 
as guitarras acústicas como base do seu repertorio, 
un repertorio no que se mesturan as máis variadas 
influencias, con temas que soan a bossa nova por 
momentos e temas, que nos acesos de evanescencia, 
lembran a Simon e Garfunkel ou, noutra vertente 
máis  radicalizada, a Belle e Sebastian. Todo 

t
peneirado por unha personalidade propia que ten, 
sen dúbida, en Erlend Øye o seu principal artífice.
    Erlend Øye deu mostras en Vigo dunha 
desinhibición gamberra e pallasa que se estendeu 
polo escenario e baixaba polo patio de butacas do 
Teatro Caixanova, onde se desenvolve o programa 
vigués de Sinsal, ademais do Marco. Xesticulante, 
conversador natural con Eirik Glambek Bøe como 
se estivesen ensaiando no salón da casa, afectivo 
compañeiro dos músicos que, nun determinado 
momento, apareceron no escenario cun contrabaixo 
xoguetón e un violín de tinxe alcaloide, sorridente 
e enxeñoso no seu diálogo co público, Øye 
redimensionou pouco a pouco o espazo e encheuno 
dunha intensidade propia dos grandes creadores.
    Nacido no 1975, Øye comezou ianteresado na 
música indie e nesa raíz xurdiu o proxecto de Kings of 
Convenience. Porén, a súa ambición non quedou aí e 
pronto comeza a interesarse pola música electrónica. 
Durante varios anos viviu en Berlín e froito desa 
experiencia é o álbum en solitario Unrest .
O seu proxecto máis recente é a banda berlinesa 
The Whitest Boy Alive, que orixinariamente se 
vinculaba á escena electrónica pero que, pouco a 
pouco, se transformou nunha banda sen elementos 
programados. Nela, Erlend Øye canta e toca a 
guitarra. O seu álbum máis recente –e espectacular– 
titúlase Rules e inclúe o fascinante tema Island, que 
se converteu nunha das máis interesantes achegas 
europeas do ano.
    O concerto de Vigo concluíu con dous bises que 
esfarelaron algúns dos temas máis coñecidos do 
grupo, pertencentes aos traballos previos de Riot on 
an Empty Street (2004), Versus (2001) e Quiet Is the 
New Loud (2001). A sensación final que deixaron, 
con ducias de asistentes epolingados no escenario 
e bailando o agarrado ao son da guitarras, foi a de 
asistir a un acontecemento único e irrepetible, a unha 
festa dos sentidos nun fiordo de Noruega a finais de 
primavera.
    Logo, avanzada a noite, Øye amosou no 
Vademecwm –un dos templos das músicas 
avanzadas en Galicia– que ademais de guitarras 
envolventes tamén sabe crear cun prato e un vinilo 
envolventes atmosferas de electroshock tecno. Unha 
noite inesquecible.

Kings of
convenience
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Marcelino dos SantosMarcelino dos Santos



Intelectual, poeta, guerrilleiro e estadista, Marcelino dos 
Santos é un loitador en activo, aos seus oitenta anos, polos 
dereitos dos pobos oprimidos. Formou con Agostinho Neto, 
Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Alda do Espíritu 
Santo e Lúcio Lara, entre outros, un grupo nacionalista que 
activou diversas accións pola independencia de Mozambique 
fronte ao colonialismo portugués. Nos anos 60 participou na 
fundación da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), 
do que foi un dos altos xefes militares. En 1987 saíu elixido 
presidente da Assembleia da República. Como escritor é, igual  
que José Craveirinha e Noémia de Sousa, recoñecido como 
un poeta do pobo, membro da xeración do ‘Brado Africano’. 
A súa lírica, directa e clara, é unha mostra da súa concepción 
da vida, sempre nas trincheiras da política e das ideas. 

Marcelino dos Santos
A lírica da revolución  



                                                           nha
celebración xusta e puntual, a dos oitenta anos 
do nacemento de Marcelino dos Santos (Lumbo, 
Mozambique, 1929) que os mozambicanos e 
moitos cidadáns das ex colonias portuguesas 
en África, renden a este intelectual, guerrilleiro, 
estadista, home de Estado e poeta. Unha 
merecida ofrenda á súa dignidade e lealdade 
que tivo co pobo colonizado de Mozambique. 

    Marcelino dos Santos é un dos próceres 
nacionalistas e revolucionarios que activou 
varias accións en favor dun Mozambique libre 
e independente. O compromiso de Marcelino, 
co seu país, comeza aos dezaoito anos en 
Lisboa, na Casa dos Estudantes do Imperio. 
Nesta Casa, dedicada aos naturais das colonias, 
coñece a Agostinho Neto, Amílcar Cabral, 
Mário Pinto de Andrade, Alda do Espíritu 
Santo e a Lúcio Lara, entre outros. Todos 
eles formaron o grupo nacionalista que deu 
corpo á independencia das ex colonias. Este 
grupo pronto foi perseguido pola PIDE, moitos 
deles van á cadea e outros teñen que fuxir 
de Portugal. Marcelino dos Santos refúxiase 
en Francia en 1953. En París representou os 
estudantes e comezou a recabar solidariedade 
e apoios en favor do independentismo e fronte 
ao colonialismo portugués. Ao mesmo tempo, 
estudou no Instituto de Ciencias Políticas e, 
mais tarde, na Escola Práctica de Altos estudos 
na Universidade da Sorbonne, onde se titulou en 
Socioloxía.

    Marcelino dos Santos participou en 1956 no 
Primeiro Congreso dos Escritores e Artistas 
Negros, realizado en París, ao lado de Aimé 
Césaire, Leopold Sédar Senghor, Franz Fanon, 
Mário Pinto de Andrade, Richard Wright, Cheick 
Anta Diop, entre outros intelectuais de impacto 
no Terceiro Mundo.

u     
Polas súas actividades clandestinas é expulsado 
de Francia e pasa a Bélxica e Londres e en 1961 
aparece en Marrocos na CONCP (Conferencia 
das Organizações Nacionalistas das Colonias 
Portuguesas). En 1962 é un dos fundadores da 
Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) 
e membro do Bureau Político do Comité Central 
do Partido e Secretario do Comité Central. 
Foi un dos altos xefes militares da Frelimo. En 
1987 foi elixido Presidente da Assembleia da 
República. 

    Marcelino dos Santos representa para 
Mozambique o afable e popular militante que 
sempre está nas trincheiras da política e das 
letras. Como poeta, forma parte dese trío que 
utilizou a palabra como arma de combate e 
de cultura. Xuntamente con José Craveirinha 
e Noémia de Sousa, Marcelino dos Santos é 
o poeta do pobo que ademais de asignar co 
seu propio nome utilizou os pseudónimos 
de Kalungano e Lilinho Micaia. Formou parte 
da xeración poética de Brado Africano. A 
súa actividade intelectual, en diversos foros 
internacionais, foi intensísima e continúa a ser. 

    Marcelino dos Santos, sempre puntual e 
conciso, continúa loitando desde diversos 
foros polos pobos oprimidos e polos Dereitos 
Humanos. Un Loitador que continúa activo ós 
seus oitenta anos. Un loitador que continúa 
sendo necesario para diversas actividades que 
dignifiquen o ser humano espoliado e explotado. 
     
    

            

      
  

Marcelino dos Santos: emancipador
das liberdades de Mozambique 
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Xosé Lois García



Oferenda

      À minha mãe

O sol
nas pedras pequeninas dos carreiros

o vento
na agitação das árvores das florestas

os rios
nas veias largas da terra morna

são a oferenda
que o teu filho te traz
nos sonhos guardados
desde os tempos longínquos
da sua infância
na recordação que se aviva
constantemente
através do contínuo e imperioso
desejo de viver

são as grinaldas das flores de milho
que o teu filho
depõe sobre a tua fronte
no dia da tua festa
no teu dia mamã
Como nos dias
em que as minhas traquinices
não te arreliavam

eu venho hoje repousar a minha cabeça
no teu colo

e adormecer embalado
no baloiçar dos barquinhos
que as ondas dos lagos dos teus olhos
levavam para longe
nos sonhos que os teus braços
construíam para Nós

Eis-me agora aqui
mãe

pedras dos carreiros
transportando as carnes nuas
dos teus pés fatigados

árvores
cobrindo-te nos seus braços
e envolvendo-te na sombra
do teu repouso impossível

rios
correndo na planície do teu corpo
banhando as tuas mãos
dádiva à terra
onde tu nasceste

Eis-me agora aqui
mãe
mãos erguidas
ao chicote dos ventos
sobre as espigas dos milhos

terra aberta
aos teus passos fecundos

Sol prometido
aos campos do nosso país
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Eis-me agora aqui
mãe

levado na recordação
que se renova a cada hora
          a cada instante
no curvar quotidiano
do teu corpo sobre a terra

nas tuas mãos que se rasgam
buscando a shima para o teu filho

na tua imagem resistindo sempre
certa de que não perecerás
E enquanto a Primavera do Homem
floresce nas pétalas dos teus cabelos

os ventos levam
ás pedras dos carreiros
e ás espigas dos campos
os cantos que as árvores das florestas
nos trouxeram dos nossos avós

e que eu murmuro
ao impulso perfumado
do calor do teu amor

          Bendita sejas tu minha mãe
          flor da terra vermelha
          fruto do sangue do coração dos teus 
                                                              [filhos
     
 

     



                             

Sentidos opostos

Longe já longe

quando os dias se cravavam
no tempo já distante
cantava
o meu povo
reinava
o meu povo
vivia
o meu povo

e eu
era ave de terra aberta

e a lua
seio de negra nua

Tempo já distante
de memória rasgada
tempo terminado
no crime de tuas mãos

Quando chegaste
diante do meu povo
tua voz
se ergueu em reverência
e estendeste tua mão
falando de amizade

Mas fundo bem fundo foi punhal que cravaste
e o arco do teu querer
gestou reino de traição

Minha sorte foi dura

Traíste o meu povo
e no solo da minha terra
verteste o veneno da tua loucura

Humilhaste o meu povo
e te ergueste como águia

Foste herói como quiseste

Traição e roubo
fome e prostituição
Traição e roubo
fome e tuberculose
Traição e roubo
fome e morte

E depois

ousaste ainda
querer o meu amor

Como pensaste possível

que tua mão de crime
me obrigaria
a esquecer-me eternamente

Podes erguer
o círculo do teu ódio
Podes querer
parar o meu voo

O meu povo
continuará a cantar

e sempre eu direi

Aqui estou
na terra do meu povo
selvagem para ti
homem na minha terra
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Onde estou

Não

Não me procureis
onde não existo

Eu vivo
curvado sobre a terra
seguindo o caminho inscrito
 pelo chicote
nas minhas costas nuas

Eu vivo
nos portos
alimentando as fornalhas
movendo as máquinas
pelo caminho dos homens

Eu vivo
no corpo de minha mãe
vendendo a minha carne
o meu sexo
não é para amar

Eu vivo
perdido nas ruas
de uma civilização
           que me esmaga
                  com ódio 
             sem pena

E se é a minha voz que se ouve
e se sou eu que canto ainda
é porque não posso morrer
           Mas só a lua escuta
      a minha dor

Não

não me procureis
nos grandes salões
          onde não estou
                onde não posso 
           estar

Aqui na América
sim
ou estou também
eu estou

Mas Lincoln
foi assassinado

e eu
       eu
  eu

todos os dias sou linchado

O comboio especial
rolando vertiginosamente na estrada
é ouro
é sangue
que eu verti através dos séculos

Porquê
pois
procurar-me na Glória de Beethoven

se eu estou aqui
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erguendo-me
nos milhões de ais
que se elevam dos porões
em todos os cais

se eu estou aqui
           bem vivo
na voz de Robeson e Hughes
Césaire e Guillén
Godido e Black Boy renascidos
nas entranhas da terra
transformando com o meu corpo
os alicerces da vida

se eu estou aqui

soma consciente e firme
dos homens
que compuseram o poema

da vida contra a morte

do fim da noite

          e do começo do dia



A um menino do meu pais

Menino de pés nus
menino do meu pais

o mundo é verde e amargo
com capulanas desesperadas
e negro vergado na areia

Um menino negro
como tu

morreu assassinado
quebrado
no charco descarnado
do ódio racista

Era um menino negro
como tu
de olhos verdes
de sol nascente
e assobio roxo
como pássaro de madrugada
um menino negro
que corria de pés nus
como tu

abrindo os braços ingénuos
no arco sonoro da manhã

  II

Foi lá longe
menino do meu pais

foi lá longe
em terras
de outros oceanos

lá longe
em terras
que filhos africanos
levados
nos barcos negreiros
fecundaram

lá longe
na terra americana
erguida com braços
de negros escravos
de África

que Emmet Till
menino negro
como tu

menino de catorze anos
e assobio roxo
como pássaro de madrugada
ficou lama
com seu rosto torturado
e o sangue
foi cimentar
o lago sangrento da raça

 III

Lá
o céu também é azul

lá
a estrela também é oração

e dia de santo
vem com coroa e festa no largo

Mas negro

é rua
sem ouro nem pão

é caminho de fogo

no ódio de Ku-klux-klan

é arco de flor
florindo em dor

é esperança cortada
de noite e de morte

IV

Menino do meu pais

Emmet Till

corria com pés nus
como tu

tinha catorze anos
como tu

trazia a lua nos braços
como tu

Agora

jaz na terra
que seus avós fecundaram

quebrado
no charco descarnado
do ódio racista

 V

Não te esqueças
menino do meu pais
que abres os olhos
no espaço desfigurado
do mundo verde e amargo

Emmet Till
morreu assassinado

mas seus sentidos
ficaram dispersos no teu destino

Emmet Till
morreu linchado

mas seu sangue
foi cimentar
o lago sangrento da raça

Não te esqueças não
menino de pés nus
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Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. A foto de portada, na que sae Marcelino dos Santos, foi realizada por Xosé Lois García, así como a que ilustra a páxina 2

Dor

Através dos teus filhos
é a minha infância
que recomeça

A imagem
é diferente

mas a VIDA

ELA é sempre a mesma
  A terra
  continua vestida
  dos andrajos
  dos dias ensanguentados

Mas nem tudo está perdido

Estamos juntos

e agora
Nós o sabemos

Companheiros
   Marchemos

Gosto de viver

Sou fruto de mangueira
a crescer fundo para o alto
amando sonhos revoltos
de horizontes mais largos

Sou manga
pintada de amarelo-verde
sob o sol
 lago brilhante

como lança volteando
sobre o espaço cercado
da terra onde nascemos

Nos ramos dispersos
do nosso destino

eu ergo-me para viver
  viver
      viver

sem calcular
nem minutos
           nem horas

e deixando a razão
ondear larga em emoção

E se o preço
é sangrar a alma
 o corpo
   e o coração

é porque o destino
que erigimos
é canto de voz terrena

e as mãos que caírem
no seio húmido da aurora

saberão erguer e fazer crescer
nova mangueira de ramos fortes
de ramos altos e esteira verde
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