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SAÚDO DE NÚRIA PARLON \ Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

E

s un placer para mí añadir unas líneas en vuestra revista, O’horreo, que
constata cómo Airiños da Nosa Galicia, una de las entidades con mayor trayectoria
en Santa Coloma, mantiene un interés, tenacidad y compromiso encomiables,
después de 29 años de recorrido.
A lo largo del tiempo, las socias y socios más veteranos han tenido la habilidad
de pasar el relevo, con esfuerzo y entusiasmo, a nuevas personas que se han
incorporado con la misma ilusión al proyecto asegurando, así, la continuidad y el
profundo arraigo en la ciudad de vuestro colectivo.
A través del atractivo de la música y la danza tradicional se reúnen gran cantidad de
personas para acudir puntualmente a clases impartidas por profesionales. Luego
nos deleitan con los festejos y nos transmiten el espíritu festivo gallego, un estímulo
especialmente positivo en estos momentos de dificultades, ya que inyectan una
dosis de optimismo para afrontar los nuevos retos.
Deseo animaros a seguir esta labor con el mismo tesón que siempre os ha
caracterizado, y así fomentar este rico tejido asociativo que existe en Santa Coloma
y del cual me enorgullezco, porque vosotras y vosotros hacéis posible la calidad en
la convivencia y la riqueza cultural colomense.
Desde aquí, llamo a toda la ciudadanía a participar de las actividades festivas
que programa Airiños da Nosa Galicia, un activo que la entidad promueve en
nuestra realidad colomense desde la solidaridad y la generosidad de su gente. Un
acercamiento a la cultura gallega, abierta, aventurera y acogedora, que deja un
preciado legado allí donde va.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
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SAÚDO DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO \ Presidente da Xunta de Galicia

S

into especial satisfacción por poder saudar a través destas liñas aos
membros do Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia, exemplo do intenso traballo
que tantos galegos na diáspora fixeron por manter viva a esencia do noso pobo
máis alá da nosa propia terra.
Sen dúbida, se hai algo que distingue á comunidade Autónoma de Galicia é o carácter
xeneroso daqueles que un día emprenderon rumbo a un destino descoñecido e
deixaron, como dicía Rosalía, ‘a aldea que conozo por un mundo que non vin’. ´
Pese á distancia xeográfica, nunca esqueceron a súa terra. Mantiveron intacto
o orgullo de ser galegos e contribuíron de forma decisiva coas súas achegas
económicas ao desenvolvemento de Galicia.
Síntome herdeiro das políticas que as distintas administracións autonómicas
puxeron en marcha desde os albores da nosa democracia para saldar a gran
débeda de gratitude que temos cos emigrantes, neste caso cos que residen en
Santa Coloma de Gramanet e que están a punto de cumprir 30 anos preservando
en Cataluña as raíces e a cultura galegas.
En Galicia, o compromiso coas persoas que, por unha e outra razón, tiveron que
emigrar existe desde sempre. A Xunta de Galicia non só quere mantelo senón tamén
amplialo: aspiramos a implicar no cambio que está vivindo Galicia aos galegos e
galegas establecidos fóra da nosa terra, que son os mellores embaixadores nun
mundo cada vez máis globalizado.
A nosa vontade é facer que todos os galegos, vivan onde vivan, sexan partícipes dos
nosos avances sociais e democráticos así como reactivar os nexos e os vínculos
que nos unen a todos.
Tamén compartimos o seu soño, o de construír un país do que ninguén máis teña
que marchar por necesidade e ao que poidan regresar os que se foron e atopen
saúde, educación, benestar, traballo e dignidade. Teño a certeza de que con tesón,
enerxía e ilusión poderemos cumprir as súas aspiracións, que tamén son as nosas.
Un saúdo afectuoso

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

8

oHorreo2012.indd 8

O HORREO 2012

16/04/12 11:19

RAMBLA FONDO, 64

TORRE SONIA

O HORREO 2012

oHorreo2012.indd 9

9

16/04/12 11:19

10

oHorreo2012.indd 10

O HORREO 2012

16/04/12 11:19

SAÚDO DE SALVADOR ESTEVE \ President de la Diputació de Barcelona

E

m complau enviar la cordial salutació de la Diputació de Barcelona
als lectors de la revista “O Hórreo” i a tots els amics i amigues del Centro Cultural
Airiños da Nosa Galicia. Per als que tenim responsabilitats polítiques en l’àmbit
municipal, en els governs de proximitat de la demarcació de Barcelona, l’existència
i la continuïtat de les entitats ciutadanes dels nostres pobles i ciutats constitueix
un veritable estímul. Perquè hi veiem reflectit el bo i millor d’aquest país, un país
que, en efecte, com s’ha dit moltes vegades, el comencem a construir des dels
municipis, des dels carrers i les places on s’expressa la nostra vida quotidiana. És
indubtable que el batec col·lectiu de ciutats com Santa Coloma de Gramenet es
reforça i rep un valor afegit de l’activitat d’entitats com Airiños da Nosa Galicia, i
és just, per tant, que des del govern supralocal que és la Diputació, el govern que
dóna suport i potencia els serveis públics a nivell municipal, animem i esperonem la
seva tasca, que té un valor social inqüestionable.
Per això vull desitjar una molt bona festa d’aniversari als socis i simpatitzants
d’Airiños, que al llarg de quasi tres dècades han fet una contribució creixent i
important a la convivència, l’entesa ciutadana, la difusió cultural i l’oci. Espero que
la tradicional celebració que festeja l’edició de la revista “O Hórreo” es desenvolupi
a gust de tothom, tot confiant que l’assenyalada data del trentè aniversari, que
s’escaurà l’any que ve, oferirà una oportunitat encara millor per al reconeixement
del paper i dels valors de l’entitat.

Salvador Esteve
President de la Diputació de Barcelona
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SAÚDO DE JOANA ORTEGA I ALEMANY \ Vicepresidenta del Govern

B

envolgudes i benvolguts,

És un plaer poder dirigir-me a tots vosaltres en ocasió del 29è aniversari del Centro
Cultural Airiños da nosa Galicia. En motiu dels aniversaris sovint es fan actes de
lloança, de reconeixement, o fins i tot actes commemoratius. Més enllà de tot això,
la vostra trajectòria i dimensió que heu anat forjant al llarg de gairebé tres dècades
han format el caràcter de la vostra associació, treballant dia a dia per la formació,
el coneixement cultural i la cohesió social en una societat complexa com és la
catalana.
És per això que més enllà de felicitar-nos per l’existència i el treball que realitza en el
seu dia a dia el vostre centre cultural, vull aprofitar per reconèixer també les accions,
l’esforç i el compromís social que heu adquirit en el vostre municipi, desenvolupant
una tasca bàsica per la vertebració de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu vull agrair-vos a tots els membres del Centro Cultural Airiños da
nosa Galicia l’esforç que realitzeu en el vostre dia a dia, així com també encoratjarvos a que aquest sentiment i la iniciativa per a participar en projectes culturals i
cívics com el vostre la mantingueu sempre, doncs es un dels principals valors de la
nostra societat.
Finalment, només us vull transmetre la meva més sincera felicitació per aquests
29 anys, desitjant-vos que seguiu sempre amb el mateix capteniment i la mateixa
voluntat de créixer i treballar per construir una societat civil més forta i més
cohesionada que sigui el motor de la Catalunya del futur.
Per molts anys i gaudiu de la festa!

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
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CASALS PAGÈS TEXTIL
Especialidades en todo tipo de tejidos
Cortinas
Trajes regionales
Tapicerias
Ceremonias
Carnaval

GRAN SURTIDO DE TELAS DE PATCHWORK
Avd. de la Generalitat nº32 · 08922Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 86 53
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SAÚDO DE J. SANTIAGO CAMBA BOUZAS \ Secretario Xeral da Emigración de Xunta de Galicia

A

queles homes e mulleres que encetaran o camiño do Centro
Cultural Airiños da Nosa Galicia no ano 1983 poden sentirse orgullosos do labor
realizado, e dos froitos que case tres décadas máis tarde aínda podemos compartir
e disfrutar en Santa Coloma.
Ben sabemos todos, e vós moi especialmente, que son ben fortes as ligazóns que
atan histórica e culturalmente Cataluña e Galicia. Pero eses lazos, por fortes que
sexan, foron e son labrados en grande medida grazas ao labor cotián e calado dos
emigrantes galegos nesas terras mediterráneas. E tamén sabedes de sobra que
han ser lembrados e permanentemente anovados para sobreviviren nestes tempos
convulsos, en que os conceptos de emigración e mobilidade, como tantos outros,
están sometidos a revisión permanente.
Sexa cal sexa o futuro, a semente da galeguidade en Santa Coloma, en en
Cataluña enteira, é xa unha realidade da que Airiños é peza fundamental. Sen a
iniciativa pioneira e o pulo necesario dado por aqueles pioneiros dos anos 80, e sen
o labor nunca abondo agradecido dos socios e socias e directivas que traballaron
arreo para chegarmos ata aquí, aquel vello proxecto tería esmorecido. E con el, o
sentimento de pertenza a unha terra, a nosa, a galega, que nos une e nos unirá para
sempre, malia que se algo nos caracteriza aos galegos como pobo, é a capacidade
e a responsabilidade de nos integrar na comunidade receptora.
No voso caso, a pegada de Galicia en Gramenet forma xa parte da historia desta
vila, da mesma maneira que Santa Coloma, como terra receptora, tense gañado un
lugar na historia íntima de centenares de familias galegas. Oxalá este novo número
da vosa revista serva de novo acicate para fornecer esas ligazóns entre o oeste e
o leste peninsular.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario Xeral da Emigración
Xunta de Galicia
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SAÚDO DE MÒNICA QUEROL QUEROL \ Diputada delegada de Cultura

U

n any més celebreu el naixement del vostre centre que, des de fa
gairebé tres dècades, és un espai de trobada i de convivència cultural i lúdica. Des
de Santa Coloma de Gramenet us projecteu a tot Catalunya.
Penso que entitats com la vostra tenen un doble valor, particularment preuat en
aquest moment. D’una banda, la voluntat d’afirmar, sense exclusions de cap mena,
la identitat gallega a casa nostra i el desig de preservar uns orígens i unes costums
que a tots ens enriqueixen. Fent-ho, a més, d’una manera oberta i generosa. I,
de l’altra, el valor de la continuïtat d’un projecte sociocultural en uns moments tan
difícils com els actuals, plens de dificultats i incerteses.
Centres com el vostre han estat experiències d’èxit que han fet possible la convivència
civil entre les diversitats identitats que conformen la Catalunya contemporània. I jo
aposto perquè segueixin exercint aquest paper en el segle XXI.
Per molts anys!
Mònica Querol Querol
Diputada delegada de Cultura
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Det 32 producións
Estudios de grabación

Xosé Fernández
Tel. 667 586 732
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SAÚDO DE XOSÉ CANOSA \ Presidente de Airiños da Nosa Galicia

A

preciados/as socios/as, amigos/as

Estamos de celebración, Airiños da Nosa Galicia cumpre 29 anos. Case tres
décadas de vida promovendo a nosa cultura, compartindo grandes momentos coa
nosa cidade. Unha celebración que non tería sido posible sen o voso apoio e o de
todas aquelas persoas que de maneira desinteresada fixeron realidade que esta
entidade siga latindo con forza.
A xunta directiva, nesta nova etapa, quere poñerse á vosa disposición para seguir
camiñando unidos e así facer realidade os novos proxectos e as novas ilusións.
Unha nova xunta directiva que aposta pola xuventude e as novas ideas e tamén
pola veteranía e a experiencia. En definitiva presente e futuro da entidade, para
aportar o mellor de cada persoa. Entre todos e todas debemos reforzar,afianzar e
potenciar o proxecto de Airiños da Nosa Galicia para ser máis fortes e facernos oír.
Somos conscientes de que vivimos nun contexto económico difícil, onde moitas
familias están sufrindo as consecuencias da falta de traballo. Airiños da Nosa
Galicia non pode quedarse á marxe desta realidade. Como entidade de carácter
social debe implicarse nos problemas da nosa axente e axudar,dende a nosa
pequena parcela, a construír un futuro mellor. Para iso creamos a nova Secretaria
de Voluntariado co obxectivo de facer realidade as propostas e accións que
contribúan a axudar aos veciños e veciñas que peor o están pasando.
Outra novidade é a creación dunha area dedicada ás Artes Escénicas para potenciar
a cultura a través da musica, baile, teatro etc. Temos a vontade de recuperar a
utilización de instrumentos musicais tradicionais e realizar estudos de nosa cultura
e da cidade(entre outras propostas)
Para todo iso é fundamental a participación e implicación de todos vós,non só
na organización de actos senón tamén a partir das ideas e propostas que nos
queirades facer chegar. Pedímosvos un “pouquiño” do voso prezado tempo para
seguir dando sentido o inestimable labor de Airiños en Santa Coloma de Gramenet.
Finalmente quero agradecervos en nome da Xunta Directiva e no meu propio a
confianza depositada e emprazarvos a vivir esta nova e apaixonante etapa e así,
entre todos e todas, facer un centro máis forte no que poidamos aprender dos
erros e que á vez poida responder aos novos retos. emos una Entidade con moita
vida por diante e un camiño por recorrer todos xuntos.
DEXEXOVOS UNHA BOA FESTA E QUE DISFRUTEDES DELA.
O HORREO 2012
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LETRAS GALLEGAS 2012

Valentín Paz Andrade
pese as dificultades durante o século pasado, foi
adaptando as súas funcións aos tempos que lle
tocou vivir, sempre dentro do marco da defensa e
promoción da cultura galega con especial atención a
o seu idioma, Nin nas épocas de maior contratempo
descoidou a súa presenza discreta na sociedade,
ben a través das súas publicacións, ben a través de
actos socioculturais na honra de figuras senlleiras da
nosa cultura.
Dende Airiños da Nosa Galicia de Sta. Coloma de
Gramenet queremos agradecer a Real Academia
Galega, o seu contacto permanente coa sociedade
que responde en cada momento os retos do futuro
como institución prestixiada e que nos aporta un
alto valor engadido ás nosas expectativas como
Centro Cultural.

Un ano máis dende o voceiro “O Hórreo”, Airiños
pretende achegar a todos vostedes unhas liñas do
evento que ano tras ano a Real Academia Galega
dedica a unha figura destacada das nosas letras.
A Real Academia Galega, sen dubida é unha das
institucións de máis prestixio da Nosa Terra que
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Dito isto, pasamos a falar da figura a quen o plenario
da Real Academia Galega,
reunido en sesión
ordinaria o día 4 de xuño de 2011, acordou dedicar
o Día das Letras Galegas de 2012 a Valentín Paz
Andrade (Lérez, Pontevedra, 1898 - Vigo, 1987).
Este ano homenaxeamos a un persoeiro un tanto
peculiar e polifacético pola súa dedicación, tanto
a defensa reivindicativa no terreo cultural como
empresarial e político. Ambas facetas fundamentais
da súa vida están intimamente entrelazadas.
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LETRAS GALLEGAS 2012

Candidato Galeguista en 1931 xunto a Castelao e
Ramón Cabanillas ás primeiras Cortes constituíntes
da República.
Estamos a falar dun persoeiro que no eido político,
e que moitos de nos recordamos desa nosa infancia
na Transición Democrática, foi membro do primeiro
Senado da Democracia. Valentín Paz Andrade xogou
un papel importante como único galego da Xunta
Democrática que formou parte da Comisión dos dez
que negociou co Goberno de Adolfo Suárez.
Como defensor da Nosa Terra, abríase nesta época
difícil da Transición Democrática, unha fiestra de
esperanza económica para Galicia
coas súas
reivindicacións e iniciativas socioeconómicas que o
longo dos anos se viron difuminadas por a falta de
implicación dos deputados Galegos en Madrid na
defensa dos intereses da Nosa Terra.
Valentín Paz Andrade, ademais de poeta con obras
aínda inéditas como Canto do Pobo disperso (1955)
foi un político ensaísta económico, pesqueiro e literario.
Destacan ás súas biografías sobre dous persoeiros
favoritos como foron Castelao, amigo dende os 18
anos e João Guimarâes Rosa. Con un ensaio sobre
a Galeguidade na obra do escritor brasileiro ingresaría
Paz Andrade na Real academia Galega no ano 1978.
A súa actividade en defensa e promoción da cultura
galega foi intensa e relevante. Unir os creadores do
exilio durante a ditadura cos que seguían en Galicia foi
case unha obsesión, como ese faladoiro que durante
case 20 anos, na época máis dura do franquismo
(1945-1965), organizaba no café Alameda de Vigo.

Retrato de Valentín Paz-Andrade por Castelao
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A FIESTRA DUN SENTIMENTO

A ﬁestra dun sentimento
Cada verán, dende fai moitos anos, asómome a unha
fiestra que abre ante min unha paisaxe que desperta
todos os sentidos. Vexo verdes prados, algunhas
ovellas por aquí, vacas pastando por alá, o verde
intenso das parras repletas de uvas, as espigas de
millo apuntando ao ceo… Escoito o leve murmurio
dun río, a melodía dalgún paxaro, o canto dalgún
galo anunciando a mañá. Cheiro a unha mestura de
eucalipto, de herba recen segada, cheiro o recendo
peculiar que só percibo alá. Sinto a brisa fresca dun
verán suave. Sinto que vexo un paraíso, a tan só uns
mil quilómetros de Barcelona.
Dende que era moi pequena pasei moitos veráns
nunha aldea de Galicia, concretamente da provincia
de Pontevedra, chamada Viascón. Cando chegaban
as esperadas vacacións e era o día de partir en
tren para a terra do meu pai, a ilusión e a emoción
envolvíanos aos meus irmáns e a min. O momento no
que o tren paraba no primeiro pobo de Galicia era de
enorme emoción: abriamos a porta do tren soamente
para notar aquel cheiro característico e sentir que xa
estabamos moi cerca da felicidade absoluta. Para
nós estar un mes naquela aldea era estar un mes

no paraíso. Pero un mes no edén pasa tan rápido…
Tal era o noso estado de desconexión e de ledicia
durante aquelas semanas que o momento de tornar
á realidade: o gris da cidade, o asfalto, o colexio…
era un drama. Deixabamos atrás a liberdade, vivir
na natureza, non ter horarios, non ter perigos, ter
o mundo aos nosos pés. Cada un de setembro, na
estación de tren de Vigo, representábase o drama de
deixar o paraíso durante un ano. Unha eternidade.
Pasaron os anos e o traballo e as obrigacións fixeron
que xa non poida pasar alá tanto tempo. Tamén é
certo que as cousas cos anos vense doutro xeito e
xa non teño a necesidade de pasar un mes enteiro
alá. Sen embargo, os meus sentimentos por esa
terra perduran como o primeiro día: aínda hoxe teño
a mesmas ganas e ilusión de estar alí que cando era
nena. Aínda hoxe, cando chego alá, respiro o “aire
galego” como cando abría a porta do tren.
Eu nacín en Cataluña, mais levo sangue galego e
sangue andaluz tamén. Son catalana pero teño
a satisfacción de coñecer, de vivir, de sentir, de
levar dentro de min esa mestura de culturas. Por
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por ela lévano sempre consigo. E ese sentimento
amósano e transmíteno a todo aquel que teñen ao
su arredor. Tanto é así que a miña nai, andaluza de
nacemento e catalana de adopción, sentiuse atraída
non só por un galego senón por unha terra enteira. E
que mellor xeito de conquistar a un galego que poder
acerca-la súa terra mediante a gastronomía. Temos a
sorte de achegarnos un pouquiño a Galicia co olfacto
e co gusto grazas ás ricas empanadas, ao rotundo
cocido galego, ás filloas, ao polbo á feira, e moitos
pratos máis da cociña galega, que prepara miña nai.
Si, na miña familia cada un de nós leva en maior ou
menor medida o “acento” galego en todos aspectos:
na gastronomía, na cultura, na lingua, no corazón.

circunstancias da vida non coñecín moito o pequeno
pobo de Jaén da miña nai, Cambil. Por circunstancias
da vida, sempre fomos de vacacións a Galicia e,
na nosa casa, a cultura galega estivo sempre máis
presente que a andaluza. De todos os xeitos, podo
dicir con orgullo tamén que son un pouquiño andaluza.
Ademais dun sentimento propio, o amor a Galicia
inculcoumo meu pai. Os galegos sempre teñen a súa
terra moi presente por moi lonxe ou por moito tempo
que leven fóra dela. O sentimento de orgullo e morriña

Josep Anselm Clavé, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
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Así que moitos anos despois sigo asomándome á
mesma fiestra pero xa non vexo soamente a verde
paisaxe, non só escoito o canto dos paxaros, non só
sinto a brisa fresca da mañá, non só vexo un paraíso.
Agora, ademais de todo iso, ábrese ante min o
orgullo de levar no meu corazón unha terra da que me
sinto orgullosa de formar parte. Síntome privilexiada
de coñecer unha cultura, unha lingua, unha maneira
de ser, sen as que no podería entender a miña vida,
xa que Galicia é unha parte moi importante de min.

Silvia Dobarco Cara

T. 93 386 36 18
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Vigilancia estática fija:

Vigilancia estática fija:

Material auxiliar disponible:

• Control de visitas
• Salida de personal
• Movimientos de vehículos
• Inspección de carga
• Otros servicios

• Aparcamiento de vehículos
• Certámenes y exposiciones
• Ferias y espectáculos
• Zonas industriales
• Inmuebles comerciales

• Vehículos patrulla equipados
• Emisoras de transmisión
• Equipos de comunicación personal

La imagen,

una parte más de nuestro servicio

Ponemos a su disposición:
• Servicios de limpieza e
higiene

Industrial, hostelería y doméstica.
(Oficinas, parkings, colegios,
institutos, restaurantes, etc.)
Puntuales y habituales.
(Con maquinaria y manual)

La sabiduría del ayer
y la tecnología del mañana

• Servicios de conserjería

Comunidades, oficinas, colegios, etc.
Puntuales y habituales.

• Servicio comercial

Productos concentrados de venta
exclusiva.
Materiales y productos para la limpieza
e higiene.
(Celulosa industr. higiénicos, etc.)

Av. Generalitat, 16, 2n
08922 Santa Coloma de Gramenet

• Servicios de mantenimiento

Obras y pinturas.
Especialidad en tratamientos de suelos.
(Abrillantados, cristalizados, etc.)

• Servicios de jardinería

Grandes zonas verdes y ajardinadas.
Jardines comunitarios y particulares.
Diseño y mantenimiento.

Tel. 934 665 190 · Fax 934 665 191
e-mail: info@sassli.net

T A L L E R

M. GARCIA
REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Y COMPRA-VENTA
Cargas y reparación de
Aire acondicionado

C/ San Joaquín, 69-71
08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Tel. 93 466 40 75 Fax 93 466 51 55 Móvil 666 54 49 73
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PROGRAMA FESTA
AIRIÑOS DA NOSA GALICIA
4, 5 e 6 de maio

A

ACTIVIDADES
VENRES 4 DE MAIO
20:30 HORAS
Actuacións de:
» AIRIÑOS DA NOSA GALICIA
» ORQUESTRA ALMIRANTES

SÁBADO 5 MAIO
12:30 HORAS
Actuacións de:
» ROSALIA DE CASTRO DE CORNELLÁ
» AGARIMOS DE BADALONA
14:30 HORAS
XANTAR DE IRMANDADE
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DOMINGO 6
DE MAIO
12:30 HORAS
Actuacións de:
» CASA DE ARAGÓN DE SANTA COLOMA
» AGRUPACIÓN MUSICAL FUNDACIÓN GALICIA
UNIVERSAL

17:30 HORAS
» ACG SAUDADE
Actuacións de:
» IRMANDADE GALEGA DE RUBÍ

18:00 HORAS
Actuacións de:
» AIRIÑOS DA NOSA GALICIA
» VAN DE VOLTA, Grupo de Musica Popular
do Centro

20:30 HORAS
Orquestras:
» ALMIRANTES
» HITBEAT

20,00 HORAS
Orquestra
» ALMIRANTES
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PROGRAMA FESTA AIRIÑOS DA N

V

Ven a xantar
con nos a festa
SABADO 5 DE MAIO
14:30 HORAS
» Pica Pica Airiños
» Callos
» Ternera con Champiñones
» Postre
BEBIDA
» Vino Mencia
» Cerveza
» Refrescos
» Cafe
» Licores
PREZO: 20 €

Prezo e
calidade son as nosas

32

oHorreo2012.indd 32

O HORREO 2012

16/04/12 11:19

g

DA NOSA GALICIA · 4, 5 e 6 de maio

s

DOMINGO 6 DE MAIO
14:30 HORAS
» Pica Pica (Empanada, Lacon)
» 1º Pulpo, Oreja, Jamón, Cecina, Chorizo
» 2º Churrasco, Criollo
» Postre
BEBIDA
» Vino Mencia
» Cerveza
» Refrescos
» Cafe
» Licores
PREZO: 20 €

Como chegar:

Parc d’Europa, Santa Coloma de Gramenet

garantias

ESPECIALIDAD EN NOVIOS
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ISAAC DÍAZ PARDO

Isaac Díaz Pardo

(Fundador de Sargadelos)
pai, Camilo Díaz Baliño que era pintor e serviulle de
exemplo. O seu pai morreu na Guerra Civil Española.
Cando Díaz Pardo tiña 16 anos, comezaba o seu
compromiso no que participaba defendendo a
aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia. Él
na súa educación tomou contacto cos intelectuais
“galeguistas” mais populares como Castelao, Ramón
Cabanillas, Vicente Risco ou Antón Vilar Ponte.

Os seus comenzos

Isaac Díaz Pardo

Isaac Díaz Pardo, nado en Santiago de
Compostela o 22 de agosto do 1920 e morreu
en A Coruña o 5 de xaneiro do 2012. Foi
pintor, ceramista, empresario, editor e un dos
intelectuais mais recoñecidos galeguistas.
A vida de Díaz Pardo foi dedicada unicamente o seu
pobo Galego. Converteuse en un dos referentes
da cultura galega. O seu don artístico viña do seu
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Nos anos 40, empezou a súa carreira artística como
pintor. Nos anos 50, instalouse en Arxentina co exilio
galego e participou na revista “Galicia Emigrante”. Foi
un dos principiantes renovadores do arte galego do
século XX. No ano 1963, construíu no país Arxentino
o seu propio laboratorio de formas. Creando o grupo
de cerámica Sargadelos e a editorial Ediciós do
Castro. A cerámica de Sargadelos converteuse no
símbolo de Galicia e unha das grandes empresas
culturais contemporáneas. Po la súa traxectoria
recibiu recoñecementos como a Medalla de Ouro e
nombraronlle fillo predilecto da cidade de Santiago
de Compostela entre outros.

A súa Obra literaria
Cultivando diferentes xéneros como o teatro, a crítica
e o ensaio. Tamén destacou ca súa labor periodística
en diferentes xornais de Galicia. Entre os seus títulos
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ISAAC DÍAZ PARDO

topamos obras como Xente do meu rueiro (1954), O
ángulo de pedra, Galicia hoxe coa colaboración de
Luís Seoane (1956), A nave espacial en colaboración
con Celso Emilio Ferreiro (1987).
Donou o seu legado documental, bibliográfico, epistolar
e gráfico de mais de 16.000 volumes a Xunta de Galicia.

A cerámica destaca na coloración de tons azulados.
Teñen diferentes galerías en Galicia, Madrid,
Barcelona. Os seus produtos son exportados a outros
países. Unha parte da súa produción son deseños
relativos a cultura galega, figuras, personaxes
históricos de Galicia…

Os seus últimos anos
Díaz Pardo foi testigo dunha sucesión de homenaxes
a súa figura política e cultural. Isaac Díaz Pardo e un
elemento fundamental na cultura galega, no ámbito
empresarial, político e cultural. El mencionábase como
“un templagaitas e un limpiamerdas” a súa vida quedara
impregnada na historia de Galicia para sempre.

Mencións

Galería de Sargadelos en Barcelona

Sargadelos
A cerámica de Sargadelos xurdiu da iniciativa de
Antonio Raimundo Ibáñez nos primeiros anos do
século XIX, coa inauguración dunha fábrica de louza
nesa parroquia do concello de Cervo (Lugo) no 1806.

O presidente da Xunta de Galícia, Alberto Núñez
Feijóo, expresou o pesar do Goberno autonómico tras
a súa morte defendendo a Díaz Pardo como “o mellor
exemplo dunha vida dedicada a un compromiso
chamado Galicia”.
O presidente da Real Academia Galega (RAG), Xosé
Luís Méndez Ferrín, en declaracións definiuno como
“un gran amigo e un gran artista, un suxeto político a
súa maneira de esquerda”.
Laura Santos
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FOTOS ACTIVIDADES CENTRO GALLEGO
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38

oHorreo2012.indd 38

O HORREO 2012

16/04/12 11:21
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SEIVANE “O VELLO”

Seivane “O Vello”
A nosa entidade leva moitos anos utilizando
as súas gaitas. Os alumnos de Airiños, foron
acollidos en varias ocasións no seu obradoiro
de gaitas. No que o artesán coa sensibilidade
que o caracterizaba intentaba inculcar en cada
momento a importancia da nosa música, mostra
da cal podemos ver reflexada na súa neta,
Susana Seivane, a cal formou parte nos seus
inicios da diáspora de Galicia en Barcelona.
Xosé Manuel Seivane Rivas, foi un dos artesáns
creadores das Gaitas Galegas. Naceu en Formiñá (A
Pastoriza) no ano 1921 e o 27 de xaneiro de 2012
morreu en Cambre.
Seivane, construíu a súa primeira gaita no 1939,
sempre quixo facer o seu propio instrumento. Os
seus país xa tiñan admiración po la música. O seu
pai Francisco era ebanista, del herdou a técnica, as
ferramentas e madeiras. A súa nai Estrela tiña un
gran oído musical. Da súan ai recibiron as melodías
de gaiteiros que xa desapareceran, como Curuxeiras,
nado na Pastoriza.
O seu mestre foi o artesán Antón Represas “O
Marreco” cando cumpriu co servizo militar en
Pontevedra.
Xosé Manuel Seivane Rivas
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O camiño foi difícil, xa que España estaba en plena
Guerra civil, ónde o pobo pasou moita fame e non tiñan
cartos para comprar nada mais que o necesario para
vivir. Poucas eran as persoas que eran construtores e
gaiteiros, e el conseguiu cumprir os eu soño.
O seu taller foi instalado no concello de Ribeira
de Piquín (provincia de Lugo). Nel empezou a súa
traxectoria na construción de gaitas, este instrumento
foi o que lle fixo famoso por a súa calidade.
Na actualidade o taller e dirixido po los seus dous fillos
Álvaro (que montou un obradoiro na cidade Condal
no ano 1972) e Xosé Seivane. Cando regresou
a Galicia no 1994, hubicaron o obradoiro de
Gaitas Seivane en Cambre (provincia de A
Coruña). Seguen os seus pasos dende moi
nenos da mesma forma que lle acontecera a
el con respecto do seu pai.

Susana Seivane, a súa neta,
filla de Álvaro Seivane, foi a
nova incorporación o taller.
Os cinco anos xa tocaba a
gaita e os dez comenzou a
participar en festivales como
solista. Ela apota a faceta
creativa e interpretativa da
marca Seivane.
L. Santos

C/ San José 19, local 3
Tel. 93 385 47 81

Rambla Fondo 64-68
Tel. 93 468 66 09

Santa Coloma de Gramenet
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GALICIA

Galicia

Bajo el cielo está este paraiso,y el hombre lo habitó
para para cuidarlo. Orense, Lugo, Pontevedra, La
Coruña. Galicia y su rumor a nuestramerced...
¡Yo el escritor saludo a esta tierra!
Pues la luz penetra en sus valles y montañas para
darle más si cabe el don de la belleza junto al viento
que nos trae el sonido de sus bravos mares que
cantan mientran extraen de sus cielos sus mil colores.
Galicia ¡ah! mi Galicia.
Tus uvas maduras , tus campos arados, tu mar ahíto
de secretos,mágia... inmemorial.
¡Oh! sueño hermoso de la tierra ,puro jardin eterno
siempre sonriendo que brilla para los que fueron,para
los que son y los que serán...

Invoco los recuerdos por años y por siglos mientras
te escucho... Divinatierra.
Galicia siempre y por siempre mi Galicia en la secreta
mano del tiempo para compartir mi vida, esa mano
antigua que saben a sal y a bosques a viñas y madera
esas manos que estremecen y ciegan y que tañen
campanas que acompañan a las tormentas cómo si
fueran un cantoral en las montañas...
Porque eres mi madre quiero recordarte serena mujer
entre el hielo calido de tu nombre ¡Galicia! jazmín
rosado, beso de las raices, ángel de sol y las
estrellas del mar, del aire, duende del armonía...
Corazón claro de tibio consuelo,ascua reluciente en
nuestras noches...
Salve, ¡Galicia! este humilde escritor te saluda
Pedro Cano

Si, ahora te canto desde mi corazón, desde la lejania
de tus hijos prodigos de esos hijos tuyos que a diario
te sueñan con ese sueño hermoso de la madre tierra.
O HORREO 2012
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¿SABÍAS QUE...?

O inventor do futbolín:
o galego Alexandre de Fisterra
Este feito é capital na súa vida; está con outros novos
doentes que non poden xugar ao fútbol e inspirado
no tenis de mesa imaxina o que logo sería o futbolín.
Dálle instruccións ao seu amigo Francisco Javier
Altuna, un vasco carpinteiro, para facer o primeiro
futbolín da historia. Como España estaba en plena
guerra non se puido fabricar pois toda a industria
estaba na fabricación de armas.
Patentou o seu invento en Barcelona en xaneiro
de 1937.
Tamen inventou un pasafollas de partituras musicais
que se accionaba co pé, para unha rapaza pianista
de quen estaba namorado.

Alexandre de Fisterra (en castelán Alejandro Finisterre)
foi o alcume de Alexandre Campos Ramírez, editor,
poeta e inventor nado en Finisterre, provincia de A
Coruña, Galicia en 1919. Morreu en Zamora o 9 de
febreiro de 2007.
Foi o inventor do futbolín, o xogo espallado polo
mundo enteiro (en Arxentina é coñecido como
metegol e aínda foi xugado nun capítulo da serie
norteamericana Friends).
O seu pai é zapateiro e ós 5 anos que tiña Alexandre
múdase a A Coruña e ós quince a Madrid a estudar
o bacharelato. A zapatería entra en quiebra e non
se pode pagar os estudos do novo, pasa a traballar
corrixindo traballos escolares dos cursos máis baixos,
a instancia do director, que lle permite así seguir os
seus estudos. Foi albanel e traballou nunha imprenta.
Xogando futbolín nunha mesa en Nova Iorque.
Coñece a León Felipe e xunto con Rafael Sánchez
Ortega editaron o xornal “Paso a la juventud”.
Ao comezar a guerra no ano 1936 queda ferido
durante un bombardeo. É levado a Valencia pero pola
gravidade das súas feridas é trasladado a un hospital
de Montserrat.
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Tivo que exiliarse a Francia como tantos miles pola
derrota do bando republicán a mans dos sediciosos
franquistas e cruzou os Pirineos a pé, perdendo a
patente do futbolín que levaba con el.
En París en 1948 logra gañar algún diñeiro coa
patente do pasafollas e emigrou a Quito, Ecuador
onde edita a revista Ecuador 0º, 0’, 0” dedicada a
poetas de diversos países.
En 1952 emigra a Guatemala onde comeza a
desenrolar un bo negocio fabricando o futbolín.
Mágoamente, un novo golpe de estado desféitalle
a vida unha vez máis: cae o goberno democrático
e é roubado e secuestrado pola súa ideoloxía de
esquerdas. Prodúcese entón unha escea digna dun
filme de acción; é trasladado en avión a España,
onde seguramente sería asasinado e no lavabo do
avión ensaia unha bomba ficticia feita cun xabón
envolto en papel de aluminio e con tal cousa ameaza
á tripulación e enfronta ao pasaxe explicándolles que
el está secuestrado e que era un “refuxiado español”,
poñéndose aos viaxantes da súa banda e desviando
o avión a Panamá, nun dos primeiros secuestros de
avión da historia.
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Logo pasa a México, país que daba acollída aos
refuxiados españois, onde funda editoriais, edita
revistas, libros de poetas e é redactor de “El Nacional”.
Na Transición Española retorna e vive en Burgos e
logo en Zamora.
Foi membro da Real Academia Galega.En España
ve que o futbolín foi desenrolado e fabricado
aproveitando a guerra, a pesar de estar asentada a
súa patente en Barcelona. Roubárono unha vez máis.
Faleceu aos 87 anos, este home dunha vida azarosa,
que ben merecería un filme.
G.E.
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OS PETOS DE ÁNIMAS

Os petos de ánimas
Os petos de ánimas atópanse en camiños e
encrucilladas de toda Galicia, e son unha das
manifestacións materiais do culto ós mortos, da
devoción polas ánimas.
Galicia é un pobo profundamente relixioso, sentimento
herdado dos seus antepasados e afincado en
tradicións de santos repartidos por toda a nosa terra.
É xeral a crenza en milagres, pequenos e grandes, e
para todo se pide o favor do Ceo.

O signiﬁcado
A crenza da continuidade da alma despois da morte
e da existencia dun paso intermedio para chegar ó
Peto de ánimas ceo, onde se redimen os pecados
e faltas cometidas en vida, está moi arraigado na
mentalidade popular galega.
Dentro das construccións populares, os petos de
ánimas son os que evidencian a importancia do
purgatorio . A finalidade destes elementos populares é
que os vivos poidan ofrecer esmolas para a salvación
das almas en pena que non encontran descanso no
purgatorio, e así alcancen a felicidade no ceo. Unha
vez liberadas, intercederán por quen fixo a ofrenda.
Por tanto, trátase de procurar a salvación dos mortos
pero tamén de asegurarse a propia.

Moitos deles foron construídos pola devoción dun
fregués ou polos veciños dun lugar. Son moi curiosas
as advertencias que se fan no seu nome. Por exemplo,
no de Famelga de Cotobade lese textualmente: “Un
alma tienes y no más, si la pierdes que harás...”.
Tamén se invita a recordar os nosos antepasados:
“Ave María Purísima. Acordaos de las ánimas de
vuestros padres o abuelos o tíos o parientes o
amigos”. E, noutra parte do oratorio, apréciase esta
inscrición: “Rogad por nos - Señor y socorrednos
con vuestros sufragios que nos pidiremos por vos”.

A súa orixe
As almas do purgatorio son a meirande devoción
galega despois de Cristo e da Nai; e, anque o culto
teña a súa raigame no cerne mesmo do espírito
galego, as mostras que se conservan son serodias.
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A idea do purgatorio, aumentada e revitalizada
a partir do Concilio de Trento (século XVI), fixo
que se desenvolvese a práctica da construcción
destes monumentos populares cunha determinada
iconografía. Pero segundo parece, en Galicia é
no século XVIII cando se fan a maior parte destes
monumentos dedicados ás ánimas; e os máis antigos
conservados corresponden ó século XVII.

Localización e dimensión
As encrucilladas aínda inspiran temor ós naturais do
país, e a súa causa está en que pervive nas crenzas
actuais consideralas como lugar que fora destinado
ó enterramento, especialmente dos apartados da
comunidade cristiá, de aí a crenza de que polas mesmas
vaguen durante a noite as almas dos condenados.
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Tanto a súa dimensión como iconografía son variadas,
polo que é difícil establecer unha morfoloxía xeral,
aínda que si se pode indicar que o corpo central
do peto está composto por unha cavidade na que
normalmente se representa ás ánimas no purgatorio,
en relevo, pintura…, e un peto ou hucha para botar
as esmolas. Estes elementos veñen a maioría das
veces acompañados doutros secundarios: cornixas,
pilastras, portiña de ferro.

O Culto ós Petos de Ánimas
Tamén é habitual que ó pasar por diante do peto, se
rece unha oración polas benditas ánimas para que
poidan saír do purgatorio. Tamén se lles agradece
algún favor feito, porque acostuman a axudar ós vivos;
pídeselles axuda para solucionar algún problema, e
colócanselles flores no seu recordo, pois hai que telas
sempre presentes. As ánimas, sobre todo, ténselles
respecto e non se poden esquecer nunca.
Mónica B. Suárez
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LAS MONEDAS CIRCULANTES EN PESETAS DEL CAMINO DE SANTIAGO

Las monedas circulantes en pesetas
de temática el Camino de Santiago:

las de la fabrica nacional de moneda y timbre.
En cada periodo de la historia, las monedas reflejan
diversidad en su temática, autoridades, personajes
célebres, hechos relevantes, monumentos o, como
en este caso, un elemento inicialmente intangible para
aquellos que no profundizan en su esencia como ruta
de peregrinación cristiana, y en la actualidad, también
como filosofía de vida.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO el 10 de diciembre de 1993, reunida en
Cartagena de Indias, Colombia, reconociéndole la
impronta espiritual y cultural que en la actualidad aún
sigue dejando.
El Año Xacobeo, corresponde a aquel, en que el día
25 de Julio, festividad de Santiago Apóstol, coincide
como día de la semana, en domingo. Aunque
inicialmente aparenta una periodicidad constante,
esto no es así y ocurre cada 6, 5, 6 y 11 años, siendo
el próximo en el 2.021.
El año pasado 2011 fue el año Xacobeo, no
acuñándose alguna moneda destinada a la circulación
por este motivo, no así para las denominadas
monedas de colección que tuvieron su emisión
correspondiente.
Este año 2012, es el décimo que estamos sin la
recordada, más para muchos en esta época de crisis
que vivimos, peseta. Y en este valor son todas las
monedas acuñadas que ahora nos ocupan. Las
monedas circulantes existentes que se han emitido
con la temática del camino de Santiago, que la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre sacó a la circulación.

Y en su revés, la vieira o concha del peregrino,
alargando los radios de la misma, señalando el
camino a los peregrino que vienen de oriente, norte y
sur Santiago. Junto con uno de los símbolos propios
del éxito en el final del camino, el botafumerio, es
decir, el elemento integrante en la misa del peregrino,
más dinámico en la Catedral.
Históricamente, el incensario anterior al actual de
plata fue expoliado por tropas napoleónicas en abril
de 1809, durante la Guerra de la Independencia
Española, realizándose el actual en 1851 por el taller
de orfebrería de José Losada.
Esta es una de las monedas en pesetas, más populares
en lo referente a variantes y errores en su emisión.
Su peso es de 3 gramos, su diámetro es de 17,5
milímetros y su composición es aleación de aluminio,
cobre y níquel. Se acuñaron 372.746.00 monedas, y
en otras calidades 30.000 Proof y 30.00 BU.
De este año y serie, también es la moneda de 100
pesetas de valor. En ella se recoge en una cara, la
leyenda “CAMINO DE SANTIAGO”, marcando los
caminos confluyentes de Europa en el de la ruta
francesa, con sus variantes.

La primera moneda que se acuñó, fue en el año 1.993
conmemorando el correspondiente año Xacobeo. En
esta moneda de 5 pesetas, tanto el anverso como el
reverso tienen los motivos xacobeos. En el primero,
se recoge la primera imagen de Santiago Apóstol
como peregrino que se conoce, de una talla del siglo
XII, símbolo del Camino Sanabrés. Esta imagen se
encuentra en la puerta de entrada de la iglesia de
Santa Marta de Tera, en Zamora.
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Y en la otra cara, figura la expresión CAMINO DE
EUROPA, rodeando las 12 estrellas de los países
iniciales de la comunidad económica europea. Se
acuñaron 39.723.000 monedas, y en otras calidades
superiores, 30.000 Proof y 30.00 BU. Su peso es de
9,25 gramos, su diámetro es de 24,5 milímetros y su
canto es de 22 lores de lis, con las variantes de que
las flores de lis estén hacia arriba o hacia abajo. Se
realizó en aleación de cobre, níquel y aluminio.
Pero la joya de este trío de monedas, es la que se
acuño con motivo del año 1.999. Para esta moneda
de valor facial de 2.000 pesetas, los 12 Euros actuales.
El material es de plata de ley de 925 milésimas,
de canto liso, con un peso de 18,2 gramos y un
diámetro de 33 milímetros. Realizándose una emisión
de 2.043.000 piezas y en FDC 30.000 unidades.

El anverso es el común a la serie de monedas de
2.000 pesetas que la Fábrica Nacional de Moneda
venía emitiendo desde 1.994. En ella, figura la cara de
Juan Carlos I. Y en el reverso, la imagen totalmente
familiar, de un peregrino con las vestimentas a la
antigua usanza: el bastón con la calabaza para el
agua, el zurrón, capa, sombrero y hábito; y la cruz
de Santiago.
En la actualidad el Camino de Santiago está presente
entre nosotros diariamente, en las monedas de uno,
dos y cinco céntimos de euro de España que tienen
en su anverso la fachada del Obradoiro de la Catedral
de Santiago, esta es la meta del Camino.
Carlos Andante
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