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PRESENTACIÓNS 





O papel que desempeña un centro educativo na socie
dade en que se insire ten moitas veces uns límites impreci
sos, tan difíciles de delimitar como difícil é precisar onde 
acaba a función educativa do propio ensinante. Por isa, o 
centro de ensino é tamén, en moitos casos, un mQtor de pro
ducción cultural que ultrapasa os lindeiros do marco esco
lar, transcendendo e deixando a súa pegada máis alá das 
aulas. Eis como a cultura con minúsculas - a doméstica, a 
de todos os días-- escribe páxinas con maiúsculas. Tres 
desas páxinas con maiúsculas son os tres números da revis
ta Gelmírez, confeccionadas hai agora cincuenta anos. 

Publicada nun momento histórico difícil, nunha pos
guerra na que a palabra impresa era vixiada ou simple
mente prohibida, a revista Gelmírez desempeña un papel 
simbólico transcendente, seroindó de canle de expresión a 
figuras da Cultura Galega da dimensión de Ramón Otero 
Pedrayo, Aquilino Iglesia Alvariño, Fermín Bauza Brey ou 
Crecente Vega. Palas súas páxinas corren os saberes de, 
entre outros, Manuel Rabanal Álvarez, de Abelardo 
Moraleja Laso, de Manuel Remuñán García e do que Jora 
profesor e director do centro, Enrique Vidal Abascal. 

Cando os profesores e as profesoras do actual Instituto 
Xelmírez aliamos para atrás experimentamos esa vertixe do 
tempo e non podemos deixar de sentirnos un pouco peque
nos tendo esta historia singular ás costas. Mais novas tem
pos demandan novas formas e, sobre todo, novas maneiras 
de interpretar o Jeito educativo, de encarar a expresión da 
·cultura. É así que despois deses números fundacionais 
teñen aparecido novas revistas Xelmírez, con novas enfo
ques, con diferentes obxectivos, mantendo a mesma funcio
nalidade, a mesma inspiración básica: a educación. 

· Como Director do Instituto Arcebispo Xelmírez quera 
saudar a iniciativa desta publicación, que vén arriquecer 
os actos conmemorativos do 150 aniversário da fundación 
do naso centro. Si roa tamén como homenaxe a todos aque
les compañeiros e compañeiras ensinantes que, nun labor 
calado e desinteresado, na maior parte dos casos con esca
sez de medios, se esf orzan por sacar adiante revistas nos 
centros educativos, iniciativas de dinamización cultural 
que contribúen a despertar novas valores e a demostrar que 
o ensino no naso país está ben vivo. Hoxe igual que hai cin
cuenta anos. 

MANUEL PORTAS FERNÁNDEZ 

Director do Instituto Arcebispo Xelmírez 





Recordos do meu Instituto no seu sesquicentenario 

Jesús Precedo Lafuente 

Acepto con gusto a honra que se me brinda de presenta-la edición fascímile da revista 
Gelmírez, do Instituto Nacional de Ensinanza Media Arzobispo Gelmírez, cando se cumpre o 
sesquicentenario da fundación deste primeiro centro de Ensinanza Media na cidade compos
telá. 

Cento cincuenta anos de historia son un aval moi importante para decidirse á súa conme
moración, porque neles se enmarcan xeracións de estudiantes de Santiago de Compostela e 
da súa comarca, sucesión ininterrumpida de renovacións no seu claustro académico, presen
cia de figuras relevantes da cultura e do maxisterio, xermolo de vocacións científicas por cen
tenares, que callarían anos despois, tralo seu paso pala Universidade contigua, e persoal 
subalterno e administrativo que deixou pegada tamén nas rapazas -poucas ata ben entrado 
o naso século, cando se decidiu abrir un segundo instituto, o Feminino (mixto dende hai xa 
algúns anos), que leva o nome de Rosalía de Castro- e dos rapaces que pasaron palas aulas 
do edificio que agora acolle a Facultade universitaria de Ciencias da Información. 

A pesar dos 36 anos que tiven a sorte de exerce-la docencia no Instituto Arzobispo 
Gelmírez, non formei parte do seu claustro no curso a.cadémico no que se publicaron os 
números da revista que agora se reeditan; pero encontrei algúns dos profes ores daquel tempo 
cando me incorporei, e doutros seguía viva a memoria, sobre todo en dous bedeis que cons
tituían o avoengo da casa, D. Lucas e D. Eugenio. 

A casa e o seu nome 

Non era alleo á ensinanza o edificio no que, no século pasado, se fundou o chamado 
-conforme á nomenclatura da época- Instituto de Segunda Ensinanza. En tempos anterio
res, co nome de Santa María a Nova, fara convento masculino, pasando posteriormente a ser 
propiedade das relixiosas de Santa Clara. O arcebispo D. Francisco Blanco, en maio de 1578, 
comprou ás Clarisas o edificio e destinouno a Colexio da Compañía de Xesús para a ensi
nanza de Latín e de Humanidades, coa fundación das correspondentes cátedras, manténdolle 
o nome tradicional de Santa María a Nova. 

Case ó mesmo tempo que fundaba o Hospital de San Roque, apremiado polos dous emba
tes da peste que fixo estragos na poboación santiaguesa, levou a cabo o arcebispo Blanco o 
proxecto que a marte temperá impedira que o fixera o arcebispo D. Juan Álvarez de Toledo 
e o conde de Monterrey, D. Alonso de Acevedo. Por fin, o 3 de agosto de 1579 instaláronse 
no antigo cenobio unha ducia de membros da Compañía de Xesús; da súa actividade docen
te o fundador tiña grata experiencia do seu episcopado na sede malacitana. El mesmo tiña o 
proxecto de retirarse un día da vida pastoral activa para residir cos xesuítas do colexio. 

Outro arcebispo, D. ]osé del Yermo y Santibáñez, engadiría unha nova función ó colexio, 
compaxinándoa coa ensinanza. Mandou facer obras para reparar dezaoito cuartos e unha 
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capela, co fin de que puideran alí prepararse, facendo os Exercicios Espirituais, os que tive

ran que ser ordenados sacerdotes e para reciclaxe espiritual dos xa ordenados. De aí o nome 
de Casa de Exercitantes, co que se coñeceu tamén a Santa María a Nova. Do prelado Yermo 

é o segundo escudo que campa sobre a entrada principal e que ten o lema de "In eremo", no 

ermo. 

Non se concluíu totalmente a obra mandada levar a cabo polo arcebispo Del Yermo. 

Houbo de concluíla o director do instituto, D. ]osé López de Amarante, nos comezos do últi
mo cuarto do século pasado. O edificio, como pode supoñe-lo lector, fora abandonado pola 
Compañía de Xesús cando o rei Carlos III decretou a disolución da familia relixiosa fundada 

por San Ignacio. 

O nome do instituto, Arzobispo Gelmírez, nace nos primeiros tempos do réxime de Franco, 

cando se quixo -dando nome de personaxes famosos ós centros~ presentar unha figura 

estimulante ás alumnas e ós alumnos. 

O arcebispo Xelmírez 

Diego Xel~írez, educado ó lado das Torres de Oeste e posteriormente en Compostela, é 
coñecido xeralmente só por unha anécdota, que ten a súa gracia, pero que non é definitoria 
desta gran personalidade: a da fuxida polos tellados da cidade, dende a Catedral, cando os 

antiagueses perseguían a Dona Urraca e ó prelado. Era un deses momentos de paz entre 

X lmírez e a raíña de León e Castela, filla de Afonso VI e nai do VII do mesmo nome, alcu

m d O Emperador. 

Hai p rsoas que incluso aventuran relacións afectivas entre ambos personaxes, das_ que non 
hai a menor noticia. Nin sequera os noveladores de Xelmírez -entre os que hai que citar a 

Otero Pedrayo e a Adro Xavier- se orientaron por esa liña, o que é unha boa mostra de que 

non atoparon un mínimo vestixio de historicidade para un asunto que entraría perfectamente 
nunha novela histórica, xénero que gusta tanto dos romances reais ou supostos, pero sempre 

enriquecidos pola maior ou menor fantasía do autor. 

Os problemas de Diego Xelmírez e de Dona Urraca foron sempre políticos. E o bispo pen
saba, sobre todo, en facer política en favor de Compostela, urbe e sé episcopal. Ben coñeci

dos son os problemas que a súa nai e o seu segundo esposo, Afonso I de Aragón, causaron 

ó fillo de Urraca e de Raimundo de Borgoña, que posteriormente sería elixido Papa e asumi
ría o nome de Calixto 11. 

Foi, precisamente, este Pontífice o que deu á sé compostelá o título de arcebispal, conver

tindo así ó bispo Xelmírez en primeiro metropolitano, e outorgou á peregrinación xacobea a 
categoría de peregrinación maior, punto de partida para o Ano Santo, concesión, no mesmo 
século XII, do Papa Alexandre III. 
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Diego Xelmírez fixo moitas obras na súa diócese e pode dicirse que influíu de xeito nota

ble na historia de Galicia. Hai moitas parroquias das que a súa igrexa foi mandada construír 

por el. Non descoidaba, ó mesmo tempo, os asuntos temporais, e unha boa mostra disto é a 

creación da primeira flota galega. Alternaba perfectamente a súa acción pastoral co quefacer 

político e coa actividade diplomática, tanto no exercicio dunha especie de nunciaturas que lle 

outorgou Roma, como nas súas xestións, sempre hábiles, para engrandecer máis á Cidade do 

Apóstolo. 

Todo isto é moi válido para que os alumnos de Bacharelato encontren en Diego Xelmírez 

un modelo válido para o desenvolvemento persoal e para a contribución ó engrandecemento 

da terra na que se nace e na que se vive. Pero Xelmírez foi tamén, e é algo que nesta opor

tunidade adquire maior relevancia, un auténtico promotor cultural. 

As súas relacións con Cluny, magníficas en todo momento, axudáronlle no seu afán por 

eleva-lo nivel cultural do clero, de modo especial do adscrito á catedral. Francia, e dun xeito 

singular París, eran entón bos lugares para alcanzar tal obxectivo. E cara alá enviou a moitos 

dos seus clérigos, porque estaba convencido de que a dignidade arcebispal da sé enriquece

ríase notablemente cuns sacerdotes de prestixio intelectual. 

A igrexa compostelá, a través da súa Escala catedralicia, foi a que introduciu, na cidade e 

no seu ámbito, os estudios básicos, de xeito que, sen esquece-la colaboración das escalas dos 

mosteiros, hai que considerala antecedente abrigado de tódolos centros que xurdiron no futu

ro. Esta memoria vén moi ó caso agora que estamos celebrando o quinto centenario da 

Universidade, nacemento no que, xunto ó laico Lope Gómez de Marzoa, hai que coloca-lo 

arcebispo D. Alonso III de Fonseca e o deán Diego de Muros. 

Instituto itinerante e título compartido 

Non está agora o Instituto Arzobispo Gelmírez no mesmo lugar1 no que foi fundado. O 

aumento da matrícula, consecuencia gozosa do crecemento do nivel económico e social, fixo 

necesario o seu traslado a outro local. Deste traslado falará neste mesmo libro outro compa

ñeiro que tivo un papel importantísimo na segunda sede. 

Os que vivimos na primeira sentimos moi de veras o traslado. Aquel refrán galega que reza 

"os amoriños primeiros ... " pesaba moito en cada un dos que daquela constituiámo-lo claustro 

de profesores. Tomáramoslle cariño á casa. Persoalmente teño que confesar unha razón moi 

íntima de querencia ó antigo convento de Santa María a Nova: no pequeno xardín, se mere-

1 AB sedes do instituto foron as seguintes: Pazo de San Xerome (1845-1847), edificio da Praza de Mazarelos (1847-
1965), instalacións de San Caetano (1965-1984) e edificio de Poza de Bar (dende 1984 ata a actualidade). 
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Nos anos 
dct revista 

lmír z 
(e ata 1965) 

o instituto 
estiuo 11este 
ed(/lcio da 

Pmzo de 
A I r1 zc1 re/os, 

bO.\'l' 

Fo ·11/ltlde de 
' omc1/islllo. 

ce tal nome o anaco de terreo da parte posterior, había unha 

planta de papiro, o que me permitiu ver de preto e con vida o 

producto que moitas veces admirara en bibliotecas e arquivos e 

do que tivera que falar moitas veces para referirme ó material 

de escritura que sucedeu ós ladrillos e ás pedras. 

Seguramente pesaba tamén en todos a distancia da nova loca

lización, San Caetano, sede actual da Xunta de Galicia, nuns 

tempos nos que a crecente cidade de Santiago se nos antollaba 

que non podería chegar ó que é hoxe e menos ó que será no 

futuro . Había igualmente a convicción de que a proximidade á 

Universidade, centrada en gran parte no local do que nos sepa

raba a Igrexa da Compañía, tiña un influxo positivo na forma

ción dos nasos alumnos. Fíxose algo, aínda que non o suficien

te, por convencer ó Ministerio de que era máis adecuado o 

edificio que foi antano, case de maneira efémera, Facultade de 

Veterinaria e lago Cuartel de Artillería, primeiro, e de Infantería, 

despois, o edificio do Hórreo que hoxe é sede do Parlamento 

Galega. Recordo, como anécdota, que o nome lle vén da cons
trucción na que se gardaban as rendas eclesiásticas que viñan a Santiago a través da Tenencia 

do Hórreo, nome que, como Hórreo, segue subsistindo na nomenclatura rueira dos santia

gueses, con frecuencia sen saber por qué se lle dá esa denominación. 

Tale interes s, en certo sentido egoístas -xa que os traslados eran moi fáciles- non pui

d r n ultar, nin moito menos impedir, que primaran motivos de traslado de maior peso e 

d int r máis xeral. As vellas aulas do edificio primitivo non tiñan capacidade para a onda 

d a pirant ' Bacharelato que se presentaban ó exame de ingreso. Por outra parte, non 

había lugar de esparexemento; nin sequera para facer de xeito digno as prácticas de 

Educa ión Física e para o exercicio do deporte que a idade dos rapaces e a ansia dunha 

xuventude mellar requirían de todos. Digamos tamén que a Universidade necesitaba amplia

-las súas instalacións, e aquel local, aínda que non fara óptimo, servía de desafogo ós que 

aínda querían que a Universidade, o primeiro centro galega de educación superior, non se 

dispersara demasiado. 

E así foi como un día marchamos a San Caetano, que fara cuartel e hospital e que tiña 
nunha ala a Escala de Xordomudos. Nun momento agregáronseno-las rapazas do Colexio de 
Primaria Pío XII, antes anexa ó Instituto Feminino Rosalía de Castro. Unha adaptación super
ficial, que non fixo moito máis acolledora a nova casa do que o era a que deixabamos. Os 
cambios políticos de Galicia farían necesario o complexo de San Caetano e novamente debe
ríamos peregrinar -algo que nunha cidade que é meta de peregrinación non nos soa a 
novo- aínda que o traslado trouxo consigo molestias e unha visión escura do futuro, que se 
iría despexando pouco a pouco. A nova situación anunciábase como Poza de Bar, unha para
xe que me resultaba máis coñecida pala anécdota que por outra causa. A miña mente foise 
cara ó recordo dun frade franciscano do século pasado, o derradeiro habitante de San 

16 



Lourenzo de Trasouto, o P. Mera, que des
cubriu no lugar un manantial de augas sul
furosas, do que non teño memoria da súa 
explotación. 

En San Lourenzo e, máis en concreto, en 
Poza de Bar, o nome do Instituto desdo
braríase para dar orixe a un novo Instituto, 
o Arzobispo Gelmírez II, co cal o exclusivo 
posuidor da marca tivo que engadi-lo I a 
tódolos seus documentos e cuños. Tamén 
daquela empezou a poñerse de moda na 
linguaxe popular, incluso na claustral, unha 
moda contra a que protestei con decisión 
e, ó mesmo tempo, con moderación: a de 
omiti-lo nome de Arzobispo antes do apelido Xelmírez. Era, aínda que sen intención, unha 
manifestación máis da secularización ambiental. Menos mal que nos papeis oficiais segue 
manténdose , porque, do contrario, moitos poderían toma-lo tal Xelmírez por un poeta, un 
nacionalista ou un revolucionario. De todo isto tivo un pouco, a dicir verdade, pero sen 
renunciar á súa condición de clérigo, que puxo en todo momento por riba de calquera outro 
interese. 

O claustro que eu atopei 

Ó meu entender, o claustro é sempre o mesmo, se ben se vai modificando no número e na 
personalidade dos seus membros ó longo do tempo. Non sería, pois, adecuado falar de claus

tros, aínda que coñecera en trinta e seis anos de docencia na mesma casa, quizais a un par 
de centenares de persoas, algunhas que quedaron e outras que foron máis ou menos transi
torias. Pero non é a miña intención ocuparme da evolución daquel ó longo do tempo. 

Quero só referirme ó claustro que atopei, cando me fixeron o honor de proporme para 
Profesor Interino de clases prácticas -un título rimbombante ó que non respondía a menor 
retribución económica- de Formación Relixiosa, que daquela se chamaba oficialmente de 
Relixión e Moral Católicas. Correspondeume estar ó lado de persoas de gratísimo recordo: D. 
]osé da Viña Trasmonte, titular do Departamento, e D. Manuel Rodríguez Anllo, adxunto. A 
miña función era, en realidade, a de suplir ó primeiro deles , cando non podía, por razóns de 
saúde, acudir ó instituto. Esta situación durou uns anos ata que se me propuxo para suceder 
ó Sr. da Viña. 

Dous ilustres claustrais deixaran este mundo o primeiro curso no que eu empecei a mma 
actividade: o exdirector Sr. García Rodeja e o profesor de Ciencias Naturais Sr. Hernansáez y 
Meoro, que era titular, por oposición, de Agricultura. Naque! instituto confesional os actos reli
xiosos tiñan carácter colectivo e polos dous celebrei a misa na Igrexa da Compañía, nome que 
ostentaba dende que foi construída polos xesuítas e que segue mantendo, aínda que moitos 
a chaman xa Igrexa da Universidade. 
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Instituto 
Arzobispo 
Gelmírez. 
Alumnos 
de sétimo 
do curso 

7948-1949. 
entados, 

o profesores 
M. Ferná11dez, 

j. Daviña, 
V. García 
Rod~ja, 

M. Rabanal, 
Carmen 

Cll1JnC//'/Ín ~ 

F l,q lesias. 

Persoas tan vencelladas ó Instituto como 
os Sres. Lucas, conserxe, e Eugenio, bedel, 
faláronme de figuras ilustres que ensinaran 
alí en tempos recentes. Recordo só tres 
nomes, o de D. Agustín de la Rosa, o do 
profesor Mantecón, a quen lle coñecín o 
fillo despois, e o do profesor Domínguez, a 
quen coñecía de vista, pero logo, no deco
rrer do tempo, tiven ocasión de tratar ós 
seus fillos e de aprecia-la calidade de todos 
eles, personificada no catedrático de 
Fisioloxía Dr. Dornínguez, de quen as súas 
clases e a súa clínica acadaron unha fama 
que desbordou totalmente os lindeiros de 
Galicia. 

No claustro no que me integrei estaban, entre outros, o director e catedrático de Xeografía 
e Historia, D. Manuel Fernández Rodríguez, que engade ás súas múltiples publicacións a 
recente incorporación á Real Academia da Historia; D. Manual Rabanal Álvarez, que facía 
agradable o ensino do Grego, introducindo ó alumno nos camiños da Filoloxía; Julia de 
Francisco, responsable de Lingua e Literatura Españolas; Matemáticas estaba a cargo de D. 
Valentín R. Lojo, D. Enrique Vidal Abascal e D. Francisco Iglesias Castro; D. Valentín García 
Seoane e o seu irmán D. Calixto ocupábanse, respectivamente, de Lingua Española e Lingua 
Latina; Antonio Moragón era o catedrático de Debuxo; en Ciencias Naturais exercían a docen
cia José María Labarra e Carmen Sanmartín; Dª Otilia Ulbricht, en Alemán; Lea Sofía Batalla, 
de todos coñecida como Lilí, era a titular de Inglés; de Física e Química estaban encargados 
I idro Giménez e Aniceto Covelo; o catedrático de Latín foi José Antonio Enríquez; o coengo 
L iró daba Filosofía; Pilar Briones, Historia; Sousa e Bardán eran responsables de Educación 
Fí ica rmación do Espírito Nacional. Moi cedo se incorporaron dous novos matemáticos, 

' Marí I idro e a súa muller Áurea San Juan. Iniciaban por aqueles tempos a súa vida 
nt p r a moi novas, das que recordo, nesta revisión urxente que me impoñen, a 

ru a Martín z Re ollido, a Curro Ortega Romero, a César Pazo, á Srta. Álvarez e a outros 
u d ben p rdoarme que non os cite, aínda que todos están presentes na miña memo

m u corazón, pero sen que poida establecer agora a cronoloxía exacta da súa pre
nda no noso instituto. 

Actividades complementarias 

A personalidade dos profesores recensionados é ben coñecida das xeracións que fixeron 
naqueles anos os estudios de Bacharelato no Instituto Arzobispo Gelmírez. Máis dunha vez 
oín a exalumnos do centro facerse linguas da pedagoxía de tal ou cal mestre, moitas veces, 
quizais as máis, gabando ós que tiñan fama de máis esixentes. Pero dáse a casualidade de que 
pedían moito ó alumno porque lle deran moito eles mesmos. Podería citar nomes de bastan
tes que nunca deixaron de dar unha clase na súa vida. Non quere dicir, naturalmente, que os 
que faltaron a algunha o fixeran sen causa xustificada. Pero quero deixar constancia de que 
vin a algún deles acudir ó instituto cun importante quebranto da súa saúde. 

A súa capacidade era innegable. Poderiamos xustificalo dicindo que varios pasaron á 
Universidade como catedráticos, categoría que naqueles tempos supuña un saber excepcional, 
ca e diríamos que heroico, como han de ser virtudes heroicas as que se invoquen para cano-
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nizar a un santo. Pero eu non valoro á persoa polo progreso na vida administrativa, moito 
máis difícil daquela que agora, cando os modernos criterios de selección soen mirar moitas 
veces primeiro á persoa que hai que ascender que á súa acreditada formación. Sen chegar a 
catedráticos universitarios, a maioría deles alternaban a Ensinanza Media coa Superior. A 
todos, sen distinción, pode aplicárselle-lo nome de mestres, xa que sabían e ensinaban. 

Aínda que non estaba lexislado nada sobre actividades complementarias, o desexo de trans
mitir moito do que constituía a súa riqueza cultural levou a determinados profesores a consa
grar horas libres de docencia, sen retribución especial ningunha, a suscitar inquietudes inte
lectuais nos alumnos e encamiñalos polo mundo dos gustos musicais. Ó ler isto algúns dos 
adolescentes de entón, hoxe respectables profesionais e moitos deles pais de familia, recor
darán as audicións de Música Clásica e de Gregoriano que dirixía e comentaba o profesor 
Rabanal Álvarez. Ou as curiosas experiencias de laboratorio que impartían outros. 

Non faltaban anualmente dous tipos de actividac\es: as relixiosas e as culturais. España era 
confesional, e os centros de ensinanza organizaban ó seu aire actos relixiosos. Algún, abriga
do, como o que se facía con motivo do falecemento dun alumno' ou dun profesor. Outros, 
como os Exercicios Espirituais de cada ano, programados polo Director Espiritual, cargo que 
desempeñou algúns anos Tomás Serrano Fernández. E non crea o lector que a maior parte 
dos alumnos recibían de mala gana estas programacións. Había, loxicamente, persoas ás que 
lle caían a contrapelo, tal vez por educación familiar contraria, ou por decaemento persoal na 
fe. Outros verían aqueles días de reflexión como a liberación das clases obrigatorias. Pero non 
se pasaba lista en ningún lugar e, a pesar disto, a concorrencia era notable. 

En canto ó cultural, quero recordar dúas cousas. En primeiro lugar, os ciclos de conferen
cias que se organizaban, buscando na cidade persoas de relevo nalgunha materia. A 
Universidade era a que aportaba o maior número de conferenciantes, a maior parte das veces 
personificados en pais de alumnos do centro. En segundo lugar, falarei da colaboración entre 
cátedras para expor temas que afectaban a máis dunha. Por exemplo, para situar teolóxica e 
socialmente os autos sacramentais, a profesora De Francisco apelaba ó Seminario de 
Formación Relixiosa. Ou, cando se trataba dalgún tema de Historia da Arte, remitíase, se aquel 
era relixioso, ós responsables de tal formación. E todo isto sucedía non porque non foran 
competentes os titulares, senón porque consideraban formativa a interacción de profesores de 
materias diversas. 

A revista Gelmírez, escola e medio de expresión 

A fundación e a publicación da revista Gelmírez foi o froito dese interese por manifesta-la 
unidade da acción educativa, sen que fora óbice para iso a diversidade de materias do plano 
de estudios de Bacharelato. Era un modo de expresa-la unidade da tarefa que aquel claustro 
reducido -creo que eramos vinteún profesores nalgún momento--, como reducido era o 
número de alumnos, tiña encomendado. 

A revista converteuse nun foro ó que se asomaban tódolos que tiñan inquietudes literarias 
ou científicas, profesores e alumnos. Algún daqueles era colaborador habitual en prensa, 
incluso en xornais de tirada nacional, que eran moitos menos que na actualidade. E os alum
nos, orientados polos profesores, ían limando o seu estilo e aprendendo a pensar e comu
nicar. 

19 



Sen dúbida ningunha que aqueles comezos lles virían moi ben a moitos deles, porque o 
quefacer literario abriga a sintetiza-lo que se ten no pensamento, a elixi-las palabras adecua
das e aterse ás normas da Gramática para unha comunicación correcta co lector. Os profeso
res de Lingua e Literatura, tanto española, como outras, incluídas no plano, trataban de esti
mular estas virtudes por medio de redaccións que formaban parte das tarefas escolares de 
cada día. 

Poucos son xa os profesores de entón que colaboraron na revista nos anos en que agora 
se contemplan nesta edición facsimilar da mesma. Si serán moitos os que, daquela alumnos, 
trasladaron ó papel escrito os froitos das súas reflexións e as creacións da súa imaxinación. 
Unha persoa experta nestas investigacións poderá calibra-la madurez intelectual e humana dos 
incipientes autores de antano. E ata se poderá determinar, polo menos de xeito xenérico, cal 
era o seu talante naqueles anos de maduración. 

Ós colaboradores daqueles cursos faralles ilusión rele-lo que entón escribiron. Algo que lles 
servirá para apreza-lo que cambiaron co tempo. Ós outros, a nós todos os que estivemos ven
cellados á empresa educativa no vello caserón, farano-la gracia de evocar con nostalxia uns 
anos que recordamos -polo menos ese é o meu caso- con cariño e con gratitude. Eu non 
pagarei nunca todo o ben que me fixo ter tantos anos a posibilidade de comunicarme con 
xente nova. Dende entón cambiou moito a sociedade; pero en tódolos momentos <lesa case 
corentena de anos, dos rapaces -e das rapazas que viñeron despois, cando o instituto se 
converteu en mixto- só recibín bens: os da inquietude por saber, os da súplica de axuda a 
resolver problemas persoais e os de agarimo que sen excepción tributaron sempre ós seus 
docentes. 

Como Universidade e institutos marchaban tan cercanos, porque os dous centros de Ensino 
Medio e a Universidade estaban situados no casco antigo da cidade do Após!olo, había actos 
univer itarios que estaban abertos á curiosidade dos aspirantes a ingreso na Alma Mater, que 
agora c l bra o seu quinto centenario. Recordo, entre esas posibilidades de complementarie
dad da f rmación netamente académica, <lúas iniciativas do Sindicato Español Universitario, 
na u tiv n parte activa pala xentileza dos organizadores: os cursos de oratoria, na 

a ult d d D r ito, oportunidade para acostumarse a falar en público os que, como os futu
r av gad , terían que facelo por obrigación profesional, e os cineclubes, nos qu~ se apren
día a v r con criterio os filmes e, á luz das exposicións dos directores de cada sesión, xulgar 
~ tica e relixiosamente os feítos observados. 

Suxestión 

Sei que a organizac1on dos actos conmemorativos do sesquicentenario do Instituto 
Arzobispo Gelmírez está en moi boas mans e terán pensado no que se me acorre ó final <leste 
traballo. Pero por se acaso non o fixeron, permítome suxerirlle-la conveniencia de incluír no 
programa unha exposición de obras de profesores do instituto, incluídas as que publicaron 
despois de deixalo. 

E nada máis. Agradezo ós impulsores <leste facsímile da revista Gelmírez a oportunidade 
que me brindaron de colaborar con eles. Tiven a ocasión de volve-la vista atrás, sen deixar de 
mirar adiante. Pero convén de vez en cando, porque resulta saudable, revolver na memoria, 
sobre todo en casos como este, que serven tamén para facer revivir afectos nunca perdidos, 
pero tal vez un tanto adurmiñados. Ós lectores que naqueles tempos compartiron comigo 
algunha tarefa, a docente, a administrativa e a discente, un cariñoso saúdo. 
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O Instituto Arzobispo Gelmírez 

Raúl Souto Castelo 

Cúmprese este ano o CL aniversario do Instituto Arzobispo Gelmírez, e con esta ocasión 
procede facer unha breve síntese da súa andaina. Na súa sesquicentenaria historia hai varias 
circunstancias que determinaron decisivamente a súa actividade e que foron, durante máis 
dun século, constante preocupación da comunidade escolar, e non é a menor o problema 
relacionado coas súas diferentes sedes. Polo demais, como lle tocou vivir nunha época turbu
lenta e leguleia, con máis de dez Constitucións dende 1812 a 1978, non é estraño que sufrira 
a continua e desacougante ilusión de repetidos cambios lexislativos, que modificaron polo 
menos externamente o seu organigrama e incluso a súa denominación; a teor de tan sobre
cargada lexislación recibirá sucesivamente os nomes seguintes: 1) Instituto Superior ou 
Facultade de Filosofía dende 1845 ata 1847. 2) Instituto de Segunda Ensinanza adxunto á 
Universidade dende 1847 a 1857. 3) Instituto de Segunda Ensinanza de Santiago de 1857 a 
1900. 4) Instituto Xeral e Técnico dende 1900 a 1925. 5) De 1925 ata 1953 Instituto Nacional 
de Segunda Ensinanza, pero en 1943 recibirá o nome de Arzobispo Gelmírez. 6) Dende 1953 
a 1970 chamarase Instituto Nacional de Ensinanza Media Arzobispo Gelmírez. 7) A partir de 
1970 Instituto Nacional de Bacharelato Arzobispo Gelmírez e 8) Instituto de Bacharelato 
Arzobispo Gelmírez a partir de 1980. 

Máis que un estudio diacrónico pormenorizado dos 150 anos do Instituto, que alongaría 
demasiado este traballo, permítaseme esquematizar unha breve síntese histórica do mesmo, 
tomando como base as diversas denominacións que recibiu, en torno ás que tratarei de des
cribir case sinopticamente a súa estructura, permitíndome de cando en vez o pracer de facer 
algúns excursos. 

l. Instituto Superior ou Facultade de Filosofia 

No marco do Proxecto Xeral de Ensinanza do 17 de setembro de 1845 do ministro Pedro 
José Pidal, do Goberno Narváez, créanse os primeiros centros de ensino medio en España; e 
polo artigo 8º deste plano nas cidades universitarias "la enseñanza elemental y de ampliación 
constituían juntos los Institutos superiores o Facultades de Filosofía y el Decano de esta 
Facultad era el Jefe de una y otras en las Universidades". Este texto, que aparece na Memoria 
que anualmente publicou o instituto dende 1860 ata polo menos 1930, refíreno-la acta de 
nacemento do Instituto de Santiago. Ten lugar en setembro de 1845 e prodúcese no seo da 
Universidade de Santiago. Comeza a súa andaina cunha rapidez maratoniana. O seu primeiro 
Director (Decano se lle chamará ata 1847), Juan José Viñas, foi nom~ado o 14 de outubro de 
1845. Ese mesmo día son nomeados tamén para as cátedras do instituto dez profesores. A súa 
sede vai se-lo Colexio de San Xerome e o Rector, Rufo Rodríguez Valdespino, aprésase xa 
dende o 18 de setembro a preparala, pasto que estivera "deshabitada y entregada a la Milicia 
Nacional para cuartel, por tanto -escribe o Rector ó Decano- puede V.E. figurarse como 
será su estado". As obras comezan con dificultades burocrático-administrativas, porque no 
orzamento non hai unha partida para as mesmas, o día 22 dese mes. Coopera nesta tarefa 
tamén o alcalde da cidade, quen "ha dado las disposiciones oportunas, para que las piezas del 
Colegio de Fonseca y las que puedan utilizarse del Colegio de San Gerinimo (sic) se coloquen 
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con la mayor premura posible ... pues es importantísimo habilitar las aulas que han de servir 
para las Cátedras de la Segunda Enseñanza" (Disposición Xeral de 23 de outubro de 1845). O 
28 de novembro dese mesmo ano entrégase ó decano da Facultade de Filosofía unha esfera 
armilar para o estudio de Xeografía, para que "disponga su traslado al Instituto en el que se 
dan las lecciones de aquellas asignaturas". 

Neste centro e nese ano comezan a impartirse os cinco cursos de que consta o seu plano 
de estudios, dos que ó finalizar se adquire o título de Bacharel en Artes. Hai a continuación 
un curso de ampliación cunha sección de Ciencias e outra de Letras, que outorgan o título de 
licenciado en Ciencias ou en Letras respectivamente. En cada curso se imparten catro ou cinco 
materias: Gramática latina e castelá (son daquela unha mesma asignatura) nos cinco cursos, 
Aritmética, Xeometría, Historia e Francés durante dous cursos, só nun curso Relixión, 
Psicoloxía, Lóxica e Ética, Física e Química (tamén unha mesma materia), e Historia Natural. 
No curso de ampliación na Sección de Letras estudiábase Inglés, Alemán, Francés, Latín, 
Hebreo, Árabe, Literatura, Filosofía e Economía e Dereito Administrativo . En Ciencias, 
Matemáticas Sublimes, Química, Xeoloxía, Bioloxía, Zooloxía e Astronomía Física. 

As materias dos cinco cursos foron impartidas por un cadro de persoal de 10 profesores, 
dos cales 8 eran doutores e 2 licenciados. No curso 1845 houbo unha matrícula de 435 alum
nos e uns 150 máis no Curso de ampliación, procedentes estes últimos probablemente na súa 
maioría das Facultade de Teoloxía que ese ano estivo pechada; en Segundo matriculáronse 
uns 450 alumnos, nos cinco cursos, e un centenar no de ampliación. 

Durante estes dos cursos este Instituto Superior ou Facultade de Filosofía estivo dirixida 
polos decanos Juan José Viñas, Luis· Posse, Pedro J. Losada Rodríguez e Antonio Casares e 
Rodríguez. 

11. Instituto de Segunda Ensinanza adxunto á Universidade 

O Prox cto Pidal arriba mencionado será reformado polo Regulamento do 19 de .agosto de 
1847. Esta norma legal establece nas cidades universitarias os institutos adxuntos á 
Univ rsidade. O de Santiago créase en setembro de 1847. O seu primeiro director, José López 
de Amarante, que dirixirá durante case corenta anos o instituto, será nomeado por Real 
Decreto do 30 de setembro de 1847; o 10 de outubro celébrase a súa primeira reunión de 
claustro, e na segunda, que ten lugar o día 30 dese mes, establécense as normas xerais de fun
cionamento, algunhas das cales terán unha vixencia máis que secular. 

O Instituto terá a súa sede en "o vetusto edificio" chamado da "Compañía" ou 
"Exercitantes", que tiña cinco plantas e soto cunha superficie de 758 m2 . Estaba unido á 
Universidade, coa que tiña fácil comunicación. Era propiedade desta, pero o Concello utiliza
ba parte do inmoble e tamén a Igrexa de Santiago conservaba parte dos seus antigos dereitos 
sobre o mesmo. En 1847 cédese só unha parte da planta principal para o instituto, cinco aulas 
en total, insuficientes para impartir tódalas clases, e así Física e Química e as prácticas de 
laboratorio continuarán impartíndose durante moito tempo en aulas da Universidade. Aínda 
en 1859 non había despacho de Director, nin local para as oficinas, nin tampouco salón de 
actos. No discurso de apertura de curso de 1860 pronunciado ante o Rector quéixase o seu 
Director de que só ten aulas para tres cursos e solicita todo o edificio ou polo menos a plan
ta principal. 
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En 1870 prométese a entrega de todo o 
edificio, pero a promesa non puido cum
prirse. En 1901 trasládanse os locais desti
nados a Secretaría e Dirección do piso 
principal á planta baixa e no seu lugar faise 
"una cátedra espaciosa con luz y ventila
ción"; tamén se realiza ese ano o peche 
dos arcos do claustro baixo con elegantes 
reixas de ferro e cristal, "obra que ha de 
contribuír mucho al embellecimiento y a b 
comodidad del centro", segundo reza a 
Memoria dese curso. A terceira planta non 
se cederá ó Instituto ata o ano 1910, no 
que o Arcebispado retira da mesma, non 
sen problemas, ós últimos inquilinos. O 
profesorado séntese apertado nun edificio tan pequeno. Non pode establecer un Internado en 
1910 por falta de espacio e pensa nun mediointernado ou nun "externado" 0931). En 1932 
queren establecer unha Escala Preparatoria. Ese mesmo ano piden o edificio de San Agustín 
e a piques están de conseguilo, pero a partir de 1933 séntese a necesidade dun novo edificio. 
En 1959 só ten un aforo de 13 aulas distribuídas nas tres plantas, cinco con material inservi
ble e tres con grades e mesas vellas ... sen salón de actos, nin salas de recreo, nin instalacións 
deportivas, nin capela, segundo nos refire a Memoria dese curso. 

Poucas navidades hai no Plano de estudios de 1847. Continúa con cinco cursos, ademais 
do de ampliación. Aparece como nova asignatura a Xeografía, que se imparte en Primeiro e 
Segundo, e a de Relixión e a Moral impártense agora nos catro primeiros cursos. Aumenta o 
número de ofertas no curso de ampliación, sobre todo en linguas modernas. Así mesmo 
implántanse os cursos preparatorios para Farmacia, Xurisprudencia e Teoloxía. E xa nese ano 
comeza o temible exame de ingreso, que o alumno ha superar ante un tribunal constituído 
por catro catedráticos, que con variantes perdurará ata a Lei Xeral de Educación de 1970. No 
curso de 1851 modificase o esquema curricular establecendo dous ciclos de tres cursos cada 
un, chamado o primeiro Latinidade e Humanidades e o segundo Elemental. 

No profesorado case non hai cambios e o número de alumnos dende 1847 a 1857 estabilí
zase arredor dos 350 nos cursos Quinto e Sexto. A idade de ingreso continúa a se-los nove 
anos . 

ID. Instituto de Segunda Ensinanza de Santiago 

En 1857 independízase o Instituto da Universidade. A partir da Lei de Instrucción pública 
de 1857, a denominada Leí Moyana, asimilarase ós demais institutos do Estado, pero por estar 
situado na capital de distrito universitario será de segunda clase. O Director, José López de 
Amarante, pide en 1860 que o eleven á primeira categoría, asimilándoo ós dous de Madrid. 
Pero xa en 1870 desaparecen estas clasificacións e polo tanto a reivindicación. Dende 1866 ata 
finais de século denomínaselle normalmente Instituto Provincial de Segunda Ensinanza. A cua
lificación de "Provincial" ten carácter fundamentalmente económico-administrativo, non aca
démico: será sufragado en boa medida pala Deputación da Coruña. 
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e,spaña de 
Santiago, 
sobre 1934, 
exalumnos e 
profesores do 
Instituto 
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Alfredo 
L!echa 

(primeiro á 
esq11erda) e 

Manuel 
Rabanal 
(lerceiro 

pala der ita) 

e11 /re os 
prq/esores 

do Rosalía 
e/e CISl/'O 

(, a11/lr1Ro de 
'0 111postela), 

110 Cll /'SO 

1942-194 

Durante varios lustros, tanto a política como a ensinanza desenvólvense no medio dunha 
gran confusión, ata que o Concordado de 1851 e a mencionada Lei Moyana reestructuran e 
estabilizan a ensinanza media civil e relixiosa tamén en Galicia, de sorte que en 1858, pecha
do o Instituto de Tui e trasladado a Monforte o de Lugo, só hai en Galicia catro institutos, o 
de Monforte, Ourense, Pontevedra e Santiago, cunha matrícula de 780 alumnos, pertencentes 
107 a Pontevedra, 157 a Ourense, a Monforte 114 e 401 a Santiago. Dos 90 alumnos de Galicia 
que ese curso obteñen o Bacharel en Artes, 59 son do Instituto de Santiago. Ás distintas 
Facultades pasarán ese ano 78 alumnos. 

A idade de ingreso continúa a se-los nove anos, e como normalmente os alumnos veñen 
mal preparados e terminan o Bacharelato -que ten agora cinco cursos- ós catorce, e ata os 
dezaseis non poden ingresar nas Facultades, no curso 1960-1961 iníciase un ciclo preparato
rio, do que se encarga a un mestre da Escala Normal. 

O cadro de profesores está constituído en 1858 por once catedráticos, entre eles un da 
Universidade. No plano de estudios aumenta considerablemente o número de horas dedica
das ás linguas modernas. No curso 1859 créase a cátedra de Debuxo, financiada cos fondos 
procedentes da Cruzada, que compartirá local coa Sociedade Económica. O instituto imparti
rá clases de Debuxo Lineal para futuros bachareles en Ciencias, e Topografía para 
Agrimensores (os famosos "peritos") durante o día, e a Sociedade Económica ensinará Debuxo 
Artístico pala noite. Dependen academicamente do Instituto de Santiago neste curso as 
Escalas de Comercio e Náutica da Coruña, que tamén teñen problemas de espacio, pasto que 
posúen en común só tres aulas para impartir dezaseis materias. Dependen así mesmo do 
In tituto tódolos colexios da provincia, así como a ensinanza chamada doméstica. 

A pesares da penuria económica e de espacio o Instituto vai adquirindo dende os seus 
comezos material científico moi valioso das materias experimentais (peripecias-que se poden 
s guir nas m marias que anualmente, dende a súa fundación, se veñen publicando no cen
tro), mat rial que n parte se conserva aínda no Museo do instituto. 

r t Lei de 1868 de Ruiz Zorrilla provoca grandes discusións no claustro do naso ins
u modelos de Bacharelato con Latín ou sen Latín, con influencias este último da 

Institu ión Libre de Ensinanza e coa novidade de independiza-la Química da Física e separa
la Gramáti a Castelá da Latina. O claustro inclínase polo plano tradicional, porque enlaza 
m llar cos estudios universitarios, polo demais este plano non chegará a implantarse. 
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O Instituto vai crecendo lentamente. En 
1890 están adscritos ó mesmo, ademais dos 
alumnos oficiais e da ensinanza doméstica, 
143 alumnos de ensinanza colexiada per
tencentes ós colexios Santo Tomás de 
Aquino, Inmaculada Concepción, e San 
]osé, os tres centros de Santiago; e o cole
xio San Luis Gonzaga de Noia e Santa 
María de Cee. Sen embargo a matrícula de 
alumnos oficiais, sexa por carencia de 
locais, sexa por razóns socioeconómicas, 
estáncase ata finais de século aITedor dos 
300 alumnos. Crece sen embargo o persoal 
administrativo e nese mesmo ano, 1890, 
dispón o instituto dun oficial maior, un 



escribente, un bedel, un porteiro e un mozo de aseo. No curso seguinte, 1891, María Sabina 
Estévez, cordobesa residente en Cee, será a primeira alumna que se examine no instituto. 
Cursaba a ensinanza libre, chamada daquela doméstica. 

A partir de 1880 a vida do instituto adquire un gran dinamismo, propiciado polas frecuen
tes consultas que os Ministerios responsables da ensinanza fan ós institutos, sobre todo en 
relación a planos de estudio, que daquela se ensaian un case cada curso. Así, no ano 1898 
estréase un que alonga o Bacharelato de cinco a seis cursos; en 1899 pasará a sete, para vol
ver ó curso seguinte a seis. Aparece tamén nestes últimos anos do século a figura do profe
sor adxunto e auxiliar. Pero a gran reforma virá a comezos do século XX, no que o instituto 
se converte en Instituto Xeral e Técnico. 

IV. Instituto Xeral e Técnico 

A partir de setembro de 1901 o noso instituto chamarase Instituto Xeral e Técnico. Nestes 
centros pódense impartir ata sete clases diferentes de estudios. No de Santiago impártense 
dende este ano os cinco cursos de Bacharelato, dous cursos de estudios elementais de 
Maxisterio, e un curso de estudios elementais de Agricultura. Estes estudios especiais non 
callan e desaparecerán en 1903 e 1904 respectivamente. 

Neste plano de estudios figura xa definitivamente a Química como materia distinta da Física 
e a Gramática Castelá tamén se ensina separada da Latina. Así mesmo a Ximnasia entra no ins
tituto e tamén a Caligrafía. 

Pero o plano de estudios que durará máis de catro lustros, e que foi elaborado polo minis
tro Gabino Bugallal, será o de 1903. Recolle as navidades do anterior, pero o Bacharelato 
volve a ter seis cursos, redúcese o número de materias, eliminando algunhas como a 
Agricultura, Elementos de Cosmoloxía e Nocións Físicas do Globo ou Xeografía Comercial e 
Estatística, co cal o número de materias por curso se reduce a catro ou cinco e as clases 
impártense todas pola mañá. É un Bacharelato moi selectivo, que conserva o exame de ingre
so e introduce o exame por curso ante tribunal e sobre todo o de final de ciclo. 

En 1910 o cadro de profesores está formada por dez catedráticos, tres auxiliares, un profe
sor de Relixión, catro de estudios de aplicación (Alemán, Debuxo, Ximnasia e Caligrafía), 
cinco profesores axudantes e dous axudantes persoais. A matrícula dos primeiros vintecinco 
anos do século está arredor dunha media de 400 alumnos oficiais. O claustro <lestes anos 
desenvolve unha intensa actividade científica, cartéase cos ministros, propón planos de 
Bacharelato (interesantes os elaborados en 1913, 1919 e en 1923), envía representantes a con
gresos científicos e incluso os organiza. Non se reflicte nos documentos que manexou sen 
embargo, e é mágoa, a súa opinión sobre feitos contemporáneos da transcendencia da 
Revolución de 1917, ou sobre interesantes experiencias pedagóxicas daquela polémicas como 
a de Ferrer Guardia ou o Instituto Escala. 

A partir desta data busco con avidez nos "papeis" á primeira alumna oficial -Julia Martínez 
Álamo-- e encóntroa cargada de premios no curso 1912. A partir de 1920 un atópase tanto 
entre os alumnos como entre os profesores a persoas entrañables, ás que con gusto citaría 
nestes papeis, pero o número das que merecen mencionarse é tal que non me é posible, e 
ademais dedicareilles un estudio posterior. Só por excepción citarei a algunhas que xa non 
están entre nós. Pero en 1925 o instituto é xa Instituto Nacional de Segunda Ensinanza. 
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V. Instituto Nacional de Segunda Ensinanza 

Son anos decisivos os que lle toca vivir ó Instituto Nacional de Segunda Ensinanza. Comeza 
emitindo dictame, pedido polo ministro Eduardo Calleja, a proposta da Xunta de Ampliación 
de Estudios , sobre o Instituto Escala. A resposta do centro é de queixa por ter tardado sete 
anos en consultadles e afirman que o seu ideal non se identifica en puntos fundamentais con 
aquela institución. 

Don Eduardo elaborará tamén o seu plano que constará de Bacharelato Elemental de tres 
cursos, no que desaparece a Lingua Castelá e aparece unha asignatura nova, "Terminoloxía 
científica, industrial e artística"; segue un curso común no que reaparece a Agricultura, e logo 
o Bacharelato Universitario de dous cursos con sección de Letras, en que se imparten entre 
outras materias Latín, Alemán, Inglés e Italiano. E sección de Ciencias na que entre outras cou
sas impártense as tres linguas modernas citadas; o Francés queda relegado ó Bacharelato 
Elemental. Non está demais o dicir aquí que co comezo deste plano os institutos perden o 
control da ensinanza dos colexios da Igrexa que ata entón posuían. 

do pintor De 1925 a 1936 a media de alumnos oficiais é de 500. En 1930 o instituto ten 36 profeso-
Méndez res; entre eles, Luis Iglesias Iglesias, que acababa de conseguí-la cátedra de Historia Natural, 
Pena, á 

q11e asisten 
Vicente 
García 
Roc!eja 

(primeiro á 
dereita) e 
;Jbelardo 
Moraleja 
(seg1111do 

poi a 
esc¡11 •rdc1J. 

't111tiago 
de 

G'o111postela, 
1947. 

Fisioloxía e Hixiene. Entre os profesores axudantes interinos quero mencionar a Valentín 
García Seoane, quen ó xubilarse no ano 1973 dicía: "Director, en casi cincuenta años de 
docencia no he faltado una hora a clase"; ese mesmo curso pasa á cátedra de Química 
Inorgánica de Farmacia o catedrático . de Física e Química, Ricardo Montequi e Díaz de Plaza. 
No curso seguinte o número de profesores ascende a corenta e sete, dez deles suplentes, 
unha n va figura de profesores que non cobran. Ata 1964 o instituto non su-perará este nú

m r . 

1931 xa é republicano. E o claustro comeza a bandeira e alegoría de toda a ensi-
nanza xial. Tampouco Madrid descansa nestes anos; o ministro Marcelino Domingo e o 

u dir tor x ral, Rodolfo Llopis, reestructuran a ensinanza, retocando o plano Calleja. O 
plan d En inanza Media da República aparecerá en 1934 da man de Filiberto Villalobos, 
p ro non terá a súa oportunidade. 
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Nestes anos multiplícanse as reunións de 
claustro, celébranse ás veces varios á sema
na. En 1932 o profesor de Caligrafía ten 
problemas, porque a súa materia desapare
ceu: de momento o instituto mantena. O 13 
de marzo dese ano acontece algo inaudito: 
200 universitarios, "sin respetar a los bede
les", asaltan o instituto, interrompendo as 
clases. Péchase o centro e tamén a 
Universidade. Non volverá a suceder nada 
parecido ata xaneiro de 1936, "pero nues
tros alumnos no se adhirieron a la huelga", 
afirman os profesores non sen orgullo. O 
18 de xullo a comunidade escolar está de 



vacac1ons. O 14 de setembro hai relevo na Dirección. O Instituto xa non volverá a se-lo 
mesmo. En número de alumnos e de profesores ata 1966 non alcanzará o volume de 1936. As 
reunións de claustro, que a penas se celebran, carecen de interese e iso que del forman parte 
nada menos que Zamora Vicente, Rabanal, Vidal Abascal, García Rodeja ... En 1945 aparece a 
revista Gelmírez. Pero volvamos á crónica. 

En xullo parte dos alumnos fanse milicianos. En xaneiro de 1937 resólvese o problema das 
faltas de asistencia a clase <lestes alumnos, a quen en outubro se lles prohibe entrar armados 
no centro. En setembro de 1936 prohíbese a coeducación e como na cidade só hai un insti
tuto haberá que facer horarios distintos para alumnas e alumnos, horarios que por excepción 
serán matutinos. A gran novidade legal a proporcionará sen embargo a Leí de Bases do 30 de 
setembro de 1938 co seu exame de ingreso, sete cursos e o exame de suficiencia, máis coñe
cido como Exame de Estado. En agosto de 1939 suprímense os institutos locais e algúns pro
vinciais. En Galicia só quedarán seis institutos. A ensinanza media pasa en boa parte ás con
gregacións relixiosas e os Seminarios teñen que amplia-los seus edificios ou construír outros 
novas para poder acoller á xuventude, que sobre todo no campo non terá a penas outra alter
nativa de promoción. 

En 1940 introdúcese no plano de estudios a Relixión e a Formación do Espírito Nacional. 
Creo que as clases de Formación do Espírito Nacional non se regularizaron, sen embargo, ata 
que en 1948 o Rectorado esixe para acepta-lo depósito do título de Bacharelato o ter aproba
da esta materia. É daquela cando se nomea ó primeiro profesor de Formación do Espírito 
Nacional. 

En 1943 recibe o naso instituto o nome de Arzobispo Gelmírez, denominación moi idónea 
e acorde co signo dos tempos, que apostaban por facer dos nasos xoves metade homes e 
metade soldados. Durante varios lustros a Igrexa terá un protagonismo especial tamén nos 
centros de ensinanza do Estado e así incluso o calendario escolar vai adquirindo paulatina
mente un matiz digamos "litúrxico". Anualmente dedícanse varios días a exercicios espirituais 
abertos, normalmente en coresma; mensualmente, celébranse os primeiros venres; cada sema
na, se o tempo e o espacio o permiten, danse charlas ós alumnos, misa e comuñón hainas 
diariamente. Creo non obstante que non folga dicir que todas estas actividades relixiosas sem
pre tiveron no instituto carácter absolutamente voluntario, e a asistencia ás mesmas, a dife
rencia do que acontecía noutros centros privados, non influíu en absoluto na consideración 
académica do alumno. 

E con isto chegamos a un novo plano de estudios, que trae aparellado para o instituto o 
entrañable nome de Instituto Nacional de Ensinanza Media Arzobispo Gelmírez. 

VI. Instituto Nacional de Ensinanza Media Arzobispo Gelmírez 

A historia deste Instituto Nacional de Ensinanza Media está marcada polo problema do edi
ficio. Vimos xa as deficiencias da Casa da Compañía e o desexo do claustro de buscar unha 
saída. Dende 1931 este será un tema recorrente en numerosos claustros. Dende 1933 deséxa
se un edificio novo, digno e funcional. En 1946 o ministro de educación, José Ibáñez Martín, 
promete por segunda vez construílo preto da Residencia de Estudiantes; dez anos máis tarde 
aínda se busca terreo. En 1961 barállase a posibilidade, con grande alegría do claustro, de 
recuperar para a ensinanza a antiga Escala de Veterinaria, obra do grande arquitecto munici
pal Antonio Bermejo e Arteaga, situada no Hórreo, que tanto pala súa situación como pala 
súa estructura reuniría óptimas condicións para instituto; pero en 1962, inexplicablemente, a 
opción xa tomada é San Caetano. Cui prodest?, pregúntase a comunidade escolar resignada. 
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San Caetano era daquela un barrio marxinal, sen urbanizar, mal comunicado. Alí, gracias ó 
santiagués exalumno do instituto e en 1910 Presidente do Senado, Eugenio Montero Ríos, 
decídese nese ano a construcción dun gran conxunto urbano, un xigantesco edificio perten
cente ó que chaman arquitectura institucional, proxectado polo arquitecto Ricardo Velázquez 
Roca, e que se inicia en 1911 e remata en 1925. É un edificio cunha fronte de 226 m e uns 
laterais de 107 con tres plantas e semisoto; ó fondo había pavillóns e o chamado Centro 
Económico. Non chegou a ser empregado polos seus destinatarios (cegos e xordomudos), 
senón que en 1936 destinarase a Hospital Militar, outra parte Escala de Xordomudos e o resto 
instituto. A readaptación faise con presa, segundo proxecto do arquitecto Sr. Conde; lago será 
o arquitecto Arturo Zas quen durante varios lustros dirixirá o parcheo que o Ministerio orde
na. O instituto comeza o curso 1965-1966 en San Caetano. O rector négase a inauguralo, dado 
o seu estado. En 1967 Juan Antonio Samaranch promete unhas instalacións deportivas, que 
comezadas dez anos máis tarde non finalizarán. En 1971 habilítase a terceira planta, e catro 
anos despois salvamos da derriba o Pavillón Económico, lago sede de Radio Televisión de 
Galicia, tapando os seus vans. Pero a gran transformación do edificio prodúcese tras unha visi
ta "clandestina" en 1981 do vicepresidente da Xunta, José Luis Barreiro, que decidiu cambiár
nolo por "un edificio digno, céntrico y funcional". 

Pero deixémo-lo tema das sedes. É ben sabido que as décadas 1950 e 1960 significaron un 
cambio radical en España nas súas relacións internacionais, socioeconómicas e tamén na edu
cación; o ministro Joaquín Ruíz Jiménez será nesta o seu protagonista coa súa Lei de 
Ordenación da Ensinanza Media de 1953. Establécese nela un Bacharelato Elemental, que se 
inicia co coñecido Exame de Ingreso e remata finalizado o cuarto curso cunha Reválida, coa 
que se acada o título de Bacharel Elemental. Seguen dous cursos de Bacharelato Superior, na 
opción de Ciencias ou de Letras , e a Reválida, que outorga o título de Bacharel Superior, e 
como preparación para estudios superiores aparece o curso Preuniversitario. 

Tam ~ n en 1953, coa sinatura do Concordato co Vaticano, regularízanse as relacións coa 
Igrexa, que adquire especial protagonismo na Ensinanza Media , coa doutrina do principio de 
ub idiaridade, defendida acendidamente xa na década anterior por Enrique Herrera Oria S.]. 
n guint polo Padre Lumbreras . Nacen daquela os grandes colexios de ensino medio, e 

á Igr xa 11 utorgou o dereito de inspección incluso nos centros do Estado en materia de 
m r 1, se ortodoxia, aínda cando normalmente esta inspección se limitou a cubrir uns 
f rmul ri 

Regúlase tamén a ensinanza da Formación do Espírito Nacional e Educación Física, mate
ria das que se encargarán profesores dependentes da Secretaría Xeral do Movemento. Iníciase 
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unha tímida democratización coa proposta 
para a Dirección dunha terna de catedráti
cos, elixida polo claustro. O naso instituto 
exercerá ese dereito en 1965 e 1966. 
Tamén son elixidos dende entón os Xefes 
de Estudios e segue elixíndose o Inter
ventor, como representante do claustro na 
xunta económica. 

Repasando os cadros dos profesores des
tas décadas un non pode por menos de 
admira-la súa calidade, a súa entrega á 
docencia ... Durante décadas é normal que 
en case tódolos claustros se felicite a algún 
dos seus compoñentes pala publicación 
dun libro, polo éxito dunha exposición, 



por unha medalla, etc. Así non é estraño que as actividades extraescolares sexan tan variadas 
e de tal calidade. Comeza xa en 1960 o intercambio de alumnos con centros estranxeiros. 
Fúndanse as "Academias" de Música e Debuxo, organízanse concursos literarios. O coro do 
instituto diríxeo Ángel Brage. Reaparece a revista Gelmírez. Nese mesmo ano o número de 
profesores alcanza o de 1936, distribuídos con estas denominacións administrativas: dez cate
dráticos, nove adxuntos, cinco axudantes, catorce axudantes de clases prácticas, dous de 
Relixión, un de Formación do Espírito Nacional e dous de Educación Física. Mentres que o 
número de alumnos con trece aulas alcanza só os 511. 

A finais dos anos sesenta o instituto multiplícase nas Seccións Delegadas de Melide, Padrón 
e Ribeira, e nos Colexios Libres de Ordes e Arzúa. As xestións en Negreira no ano 1967 para 
abrir alí unha Sección Delegada non tiveron éxito, como tampouco o tivo o intento de cons
truír un colexio menor. En 1961 desaparecen, e ben desaparecidas, as "obvencionais", atran
co económico-administrativo e fonte de roces entre o profesorado. Máis tarde as prazas de 
subalternos serán ocupadas por gardas civís, que están na reserva activa. ó instituto serán des
tinados seis, que substituirán ós tradicionais porteiros, conserxes, bedeis e mozos de aseo. 

En 1969 o novo ministro de educación, José L. Villar Palasí, examina todo o sistema edu
cativo e recolle os resultados no Libro Blanco, que propón unha reforma de tanta transcen
dencia como a da Lei Moyano. Inténtase xeneraliza-la primeifa ensinanza, retrasa-lo inicio do 
Ensino Medio e simplificar e interrelacionar todo o sistema educativo. O resultado será a Lei 
Xeral de Educación, que transformará o noso instituto en Instituto Nacional de Bacharelato. 

VD. Instituto Nacional de Bacharelato 

Empeza o curso 1970 cunha lamentable crise de convivencia do profesorado; en cinco 
meses sucédense na Dirección catro directores, dous deles en comisión de servicio. Pero o 
instituto continúa crecendo; o número de alumnos, incluído ós das seccións delegadas e 
CC.LL. , acercaráse pronto ós dous mil; o de profesores, a pesar da desaparición de auxiliares 
e axudantes e do aumento do horario de clases, incluíndo tamén ós das Seccións Delegadas 
e CC.LL. , chega ó centenar. Dende 1973, a pesar de que o instituto aínda non é mixto, auto
rízase a matrícula de alumnas. "¿Educación Física en común?", "aínda non". 

A nova Lei Xeral de Educación, como é sabido, reduce o Bacharelato a tres cursos e subs
titúe o Preuniversitario polo C.O.U. Desaparece o exame de ingreso, posto que se ingresa co 
título de Graduado Escolar, á idade de trece anos. Desaparecen tamén as Reválidas e non se 
establece exame de ingreso para as Escalas ou Facultades Universitarias. A "selectividade" virá 
despois 0974). A polivalencia do B.U.P. introduce materias optativas, e en e.o.u. as intro
duccións a estudios superiores e un segundo idioma moderno. Esta última novidade converte 
ó Instituto Arzobispo Gelmírez na década do setenta no centro de Galicia con máis profeso
res de linguas, ten ademais tres lectores; xa en 1972 iníciase o estudio do Galego I, ó que 
seguirá o Galego II e III ata que esta lingua entre a formar parte do plano de estudios, (recór
dese que a Lei Villar prohibía o estudio das linguas "rexionais" nos centros oficiais). 

A Lei aplicarase conforme a un calendario que prevé a súa implantación en dez anos. Pero 
a desaparición dos controis, a xeneralización do B.U.P., o desprezo polo "memorismo", a dia
léctica competividade/igualitarismo e incluso a "democratización" da ensinanza conduciron a 
un notable descenso da súa calidade, sobre todo nos centros do Estado. Engádese ademais 
que este plano de estudios terá unha media de nove materias por curso e sen clases os sába
dos, con máis de trinta horas de clase á semana, e que os programas inclúen en catro cursos 
a materia que o plano anterior desenvolvía en sete. 
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Un numeroso 
grupo de 

profesores do 
instituto, xa 

en 1965: 

Pero ós problemas que a aplicación de 
toda nova lei implica engádese agora a 
debilidade e ocaso do réxime, e así orixí
nase nos centros oficiais do Estado, e en 
particular no noso instituto, a etapa máis 
conflictiva da súa historia. 

Empeza coa protesta estudiantil. É obvio 
que o instituto tivo sempre os normais pro
blemas de disciplina, que o profesorado 
soubo afrontar con sentido común. Ata 
1933 só por dúas veces houbo falta colecti
va a clase por parte dos alumnos dos dous 
últimos cursos. Máis frecuente foi, con 
grande enfado do profesorado, o adianta

mento das vacacións de Nadal. Pero pasando por alto os anos trinta, nin en 1951, nin en 1956, 
nin sequera en 1968 hai indicio ningún da axitación estudiantil, que sobre todo na Uni
versidade preocupou ó réxime anterior. A "contestación" estudiantil iníciase no Instituto 
Arzobispo Gelmírez, o seu foco principal en Galicia durante quince anos, no curso 1974. 

Lilí Batalla, 
Pilar Brione , Creo que se poden distinguir tres etapas. A que empeza en marzo de 1974 colleunos de 

Gonzalo orp re a, substanciouse en asembleas, (que dirixían, e moi ben, catro ou cinco alumnos) sen
Anaya, tadas, intentos de pecha-los accesos ó centro; as reivindicacións eran de tipo político, pedían 

Mayer Vi l7a, liberdade de expresión garantida pola Dirección, inmunidade para os representantes dos 
Carmen alumno , que serían un grupo rotatorio, e non ás "represalias". Ese curso o Tribunal de Orde 

anmartín Pública proce a a un alumno e no curso seguinte a outro. En 1976 aparecen as siglas, predo
'ésar Pazo, 

minando a afíns ó Maoísmo, as anarquistas e galeguistas; parte do profesorado apoia pru
Fra11cisco 

d nt m nt ó alumnos que agora piden un "ensino galega, de calidade, popular e democrá(q/ 'S ÍCIS, .fosé 
M" isidro, ti iní ian a mobilizacións contra a "selectividade". En 1979 nacen as asociacións. O 

Ma 1111 >/ r ula mediante un Estatuto de Centros -o máis logrado o do ministro Otero 
Fem cí 11ch1z , N vá , qu ,. e ntestado pola oposición, polos sindicatos e por gran parte do profesorado-

Precedo a parti ipación dos alumnos no goberno dos institutos. Pero se esixe xestión democrática. Na 
Lajiiente t re ira tapa, co r. Maravall de ministro, (¿recordan ó Sr. Mantecas?) suprímense os deberes, 

entre outros. l l ,. d d d d d l ,. r gú an as rec amacións e avanzase na gratui a e o ensino, e en e ogo a participacion 
do alumno nos órganos colectivos do instituto refórzase. É a época dos avisos de bomba. 
Dende agora os estudiantes en realidade participan na xestión do centro o mesmo que antes 
de iniciarse a "contestación". 

Coincide en boa parte coa "contestación" estudiantil o movemento dos P.N.N. O ministro 
Lora Tamayo, preocupado exclusivamente cos problemas da Universidade, que non intentou 
resolver, senón conxelar, desentendeuse dos institutos. O seu sucesor, Villar Palasí, co seu 
equipo de expertos da Unesco, coa pedagoga Ángeles Galino, teorizan ... e conxelan as opo
sicións a institutos, de sorte que en 1974 case o oitenta por cento do profesorado estaba cons
tituído por P.N.N. (xa non hai axudantes, nin auxiliares, nin substitutos). No Arzobispo 
Gelmírez a situación era menos desequilibrada, pero o problema era xeral. En 1974 empezan 
as asembleas seguidas de esporádicas folgas parciais . 

Lóitase pola calidade do ensino, co que está en contradicción, din, os carpos vitalicios; esí
xe e estabilidade no emprego, garantida por un contrato laboral periodicamente renovable; 
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transíxese que os numerarios poidan continuar, pero como carpo a extinguir. Insinúase xa o 
carpo único latente na máxima "a igual función, igual retribución". En 1977 a esixencia é a 
estabilidade na praza que se ocupa, "la plaza que ocupamos es nuestra, Sr. Ministro, y nadie 
nos la va a quitar", dille ó titular do departamento a Coordinadora dos P.N.N. Ó ano seguin
te, entre grandes protestas dalgúns opositores, celébranse as primeiras oposicións restrinxidas 
masivas, nas que tódolos P.N.N. do naso instituto aproban. Agora a loita será pala democrati
zación do ensino, que se resume no carpo único e en consecuencia que tódolos cargos direc
tivos sexan elixidos (no claustro de maio de 1979 un grupo de profesores propón a dous agre
gados para a Dirección). O problema en parte está resalto, non sei se satisfactoriamente, pero 
a calidade do ensino sobre todo estatal resentiuse e creo que tamén a convivencia sufriu. 

Pero tamén os catedráticos se viran abrigados a defende-los seus dereitos mediante a folga, 
a última durante o ministerio de Maravall. O espírito e a letra do Libro Blanco e da Leí Villar 
posibilitaban a "carreira docente" do profesorado. Este, sen embargo, seguiu en boa medida a 
sorte do edificio en que se atopaba en 1970, con desvantaxe económica e académica para o 
profesorado dos institutos. A Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto negociou con 
tódolos ministros de Educación da U.C.D. e chegou, despois de anos de intenso forcexo, a 
unha solución -cando era ministro Carlos Robles Piquer- que en parte satisfacía as aspira
cións de parte do carpo de catedráticos de instituto. Viñeron a integrase algúns profesionais, 
que tiñan moi diferente currículo, primeiro os profesores de Institutos Laborais, chamados 
lago Técnicos. En 1977 fracasou o intento de integrar ós profesores de F.E.N., que pasarían na 
súa maioría a Cultura; xa a partir de 1990 pasan tamén a este carpo os profesores de 
Universidades Laborais, e finalmente en abril de 1991 regúlase a adquisición da condición de 
catedrático a que se refire a L.O.G.S.E. 

Tamén termina nesta década a transformación dos claustros. Durante máis dun século foron 
punto abrigado de referencia de todo o ensino do país. Tiñan atribucións administrativas e 
académicas decisorias: administraban o orzamento, confeccionaban o calendario do curso e o 
horario escolar, seleccionaban o profesorado non numerario, nomeaban ós tribunais que nal
gúns momentos controlaban todo o ensino non universitario, etc., pero paulatinamente á vez 
que aumentaba o número de claustrais (no naso instituto mantense en torno á decena dende 
1845 a 1936: son vinte en 1960, trinta e cinco en 1970 e setenta e oito en 1980) diminuían as 
súas atribucións; algunhas resérvaas a administración a outras instancias do centro ou alleas ó 
mesmo, ultimamente ó equipo directivo e ó consello escolar. 

Cambiaron tamén os nasos alumnos. Dende 1974 ingresan ós trece anos no instituto, con 
oito cursos de E.X.B. e unha gran madurez. Pillos da transición inmersos nun mar de infor
macións múltiples e contradictorias, non demasiado ilusionados polo estudio, cun escuro hori
zonte laboral, a nasa tarefa xa non consiste tanto en educar e ensinar, canto en motivar e 
seducir, para conseguilo. Os institutos, como tódolos centros de ensino do Estado, teñen unha 
importante dose de gardería. 

A palabra Nacional fíxose tamén polivalente, de aí que a Subsecretaría do M.E.C. dictara 
instruccións para que a partir do 25 de novembro de 1980 os institutos cambien novamente 
de nome e así dende esa data o naso centro se denominará Instituto de Bacharelato 
Arzobispo Gelmírez. 
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VIII. Instituto de Bacharelato Arzobispo Gehnírez 

Despois da visita do Vicepresidente da Xunta ó edificio de San Caetano, a Consellería de 
Educación busca en 1983 unha nova sede para o instituto. A súa dirección, co apoio unánime 
do claustro, negocia con intelixencia e enerxía. O profesorado do instituto nunca chegou a 
encariñarse co enorme, frío e inhospitalario edificio de San Caetano. Pensabamos mellorar. 
Dende as vacacións de Nadal de 1985 estamos en Poza de Bar. Esperabamos algo mellor. 

Pero o cambio de Réxime, unha nova Constitución, e sobre todo o retardo da idade labo
ral ata os 16 anos, esixían unha nova organización do ensino. Xa en 1980 trabállase intensa
mente na reforma; en 1982 o ministro José Mª Maravall continuará este labor e, despois de 
numerosas consultas, negociacións, discusións, publícase no B.O.E. do 4 de outubro de 1990 
a L.O.G.S.E. A esta seguirá abundante literatura xurídica publicada polo M.E.C. no B.O.E. e 
pola Consellería de Educación no D.O.G. O profesorado do instituto colabora con entusiasmo 
coa Consellería de Educación na reforma e realiza interesantes experiencias pedagóxkas no 
Instituto. Algúns, recordando reformas anteriores, e non demasiado insatisfeitos co estado 
actual do ensino, esperan, senón unha contrarreforma, ó menos unha continuación do statu 
quo. 

E remato. Repasando na miña memoria 150 anos de historia do Instituto de Santiago, creo 
que se pode afirmar que este foi dende 1845 a 1970 o centro de ensino non universitario máis 
importante de Galicia. Ningún ten entre os seus alumnos un elenco de personalidades tan dis
tinguidas, (Castelao, Manuel Antonio, Concha Castroviejo, Victor~ano García Martí, Domingo 
García-Sabell, Linares Rivas, Eugenio Montero Ríos, Ramón del Valle-Inclán, Alfredo Brañas, 
Enrique Vidal Abascal, Eugenio F. Granell, Eduardo Dieste, entre outros, estiveron nas nosas 
aulas) nin creo que as Ciencias e as Artes estean tan en débeda con ningú!}. outro centro de 
Galicia como o están co claustro de profesores do noso instituto. E aínda máis, se algún outro 

ntro d ensino quere presumir de máis antigüidade, pátina ou fulgor, recórdolle o seguinte 
t xt o que finalizo e que tomo da "Memoria acerca del estado de la enseñanza en el Distrito 

niv r itario de Santiago" do ano 1859, que referíndose ó noso instituto di así: "tan antigua 
m la Universidad es la creación de alguna de las asignaturas que hoy forman parte del 

uadro de los estudios del Instituto de Santiago; y aun si pretendiere prioridad, no ·se le podrá 
negar en justicia, pues las primeras cátedras establecidas en el año de 1501 fueron las de 
Humanidades. Creadas muy posteriormente las de Filosofía y Matemáticas, siguieron unidas, 
en las vicisitudes que los diferentes planes y arreglos produjeron, a la enseñanza Universitaria, 
hasta que en 1845 se decretó la instrucción secundaria, creando para ella establecimientos 
especiales". 
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Abelardo Moralejo Laso: lingüista, profesor, traductor 
(28.1.1898-10.4.1983) 

Juan José Moralejo Álvarez 

Naceu en Argujillo (Terra do Viña), zamorán polos tres costados e pasiego polo cuarto. Foi 
o menor de sete irmáns en familia de labradores que aliviaba a súa curta economía co estan
co e a alquitara, esta máis dunha vez palas silveiras administrativas e fiscais. A axuda dun 
irmán sacerdote permitiulle facerse bacharel en Zamora (1911-1917), con definición vocacio
nal moi temperá, pois nunha de tantas minuciosas memorias que nos deixou recorda as 
Matemáticas pasadas con "pena y sin gloria", fala tamén das súas moitas lecturas históricas e 
literarias e da súa grande afección ós paseos e á paisaxe. Tamén deixa constancia de que 
xamais entendeu nin xogou ó tresillo en veladas e tertulias do inverno en Bustillo do Ouro, 
parroquia do seu irmán. Daquela arranca o seu hábito de gardar e ordenar papeis ata o punto 
de que teñamos hoxe tódalas súas papeletas de exame e poidamos saber que foi un moi 
aceptable debuxante artístico, pero tería difícil unha carreira co debuxo técnico. 

Entre 1917 e 1921 cursou Filosofía e Letras (Sección de Letras) na Universidade de 
Salamanca,. .. "con pensión de dos pesetas diarias por ahora. " ... segundo reza a súa credencial 
de bolseiro do Colexio Maior de San Bartolomé. Dos seus mestres recorda ó institucionista 
Urbano González de la Calle, un dos introductores da Lingüística Histórico-Comparada e 
Indoeuropea en España, catedrático de Latín e autor do único e paradóxico aprobado que 
meu pai tivo no seu expediente académico; recorda tamén a un bo profesor e extravagante 
cidadán, Pascual Meneu, bo coñecedor das linguas hebrea e árabe e sincretista convencido: 
cando naceu o seu terceiro fillo , Meneu repartiu ós alumnos a participación en que os dous 
primeiros daban noticia do novo irmán: "Moisés y Jesús comunican a V d . el nacimiento de 
Mahoma". 

O seu recordo principal será don Miguel de Unamuno, co que chegou a ter trato asiduo na 
súa casa e biblioteca; as súas afeccións e lecturas de poesía inglesa e alemana e de literaturas 
hispánicas deben moito a Unamuno, do labor pedagóxico do cal, como moi competente e efi
caz profesor de Lingua Grega e de Gramática Histórica Española, fixo repetida memoria fron
te á especie de que non daba as súas clases ou as facía púlpito ideolóxico. 

O Desastre de Annual en 1921 levou a meu pai do cuartel de Zamora a Melilla; quizais non 
chegou a disparar un só tiro, pero leu poesía inglesa, perfeccionou o seu alemán e enfermou 
de paludismo con recaída que o repatriou en setembro de 1922. Dos seus repasos á gramáti
ca alemana naquela estática "guerra de posicións" témo-la anécdota do tenente que, por pro
balo, o invitou a que lle preguntara algo a un alemán, lexionario do veciño Tercio de 
Estranxeiro: 

- "Was machen Sie hier?" (¿Que fai vostede aquí?) 

- "Diesselbe frage ich mich jedem Tag!" (¡Isa mesmo pregúntame eu tódolos días!) 
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Xa era entón un home con paixón por viaxes e paisaxes, por comprender e reter toda canta 
terra puidese percorrer: aínda anda por casa de miña nai un bo feixe de postais daquela gue
rra e daquelas terras. Meu pai foi un espléndido xeógrafo afeccionado e foron moitos os sor
prendidos e entretidos pala autoridade con que podía enfrontarse a un paisaxe ou a un iti
nerario e completa-la súa explicación xeográfica cun aluvión de referencias históricas e 
literarias; bo coñecedor do humor de Castelao, sempre celebraba aquilo de "o home que via
xaba para ilustrarse" roncando no seu asento, pois poucos gozaron tanto de viaxar espertos 
como gozou meu pai. 

En 1922-1923 fai o Doutorado en Madrid: o moito que traía aprendido con Unamuno lle 
fixo aproveitar moi de cerca as ensinanzas de Menéndez Pidal, nada menos que os entón 
nacentes Orígenes del Español. Deses estudios arranca outra das súas grandes afeccións, a lin
gua sánscrita, que aprendeu de Mariano Daza, un profesor "ó vello estilo" para ben e para 
mal, parece que moi erudito, pero ágrafo e un tanto caótico. 

Naqueles anos é condiscípulo de García Solalinde e Sánchez Sevilla, dúas promesas malo
gradas na Filoloxía Hispánica, e de Dámaso Alonso, A. Valbuena Prat, ]osé Vallejo, A. García 
Bellido ... A Valbuena facíalle as traduccións de sánscrito a cambio dos comentarios estilísticos; 
de sánscrito deu clases tamén a Jorge Guillén e a Dámaso Alonso, con honorarios tan sucu
lentos como unha invitación para escoitar a Paul Valéry, información sobre Vossler e o seu 
idealismo ou regalarlle eles a gramática sánscrita que non ían necesitar despois de aprobala; 
todo isto pouco antes de morrer recordouno con humor, alúdindo ó pastor de Torrelaguna 
que se gababa de ser mestre do cardeal Cisneros porque lle ensinara a asubiar ... Naqueles 
anos fraguou tamén a súa amizade íntima con Ramiro Ledesma Ramos, introductor da feno
menoloxía en España, e participou activamente en cursos, conferencias, cursos de verán, etc. 
da Residencia de Estudiantes e do Centro de Estudios Históricos. 

A súa afección á lingua sánscrita tivo tamén a sorte de fa celo herdeiro dalgunhas rarezas 
bibliográficas que lle legou o seu amigo ]osé Canedo, un indoeuropeísta e -sanscritista malo
grado, autor de traballos sintácticos que aínda son de cita abrigada. 

N Centro de Estudios Históricos foi bolseiro con Menéndez Pidal e traballou na Revista de 
Filología Espanola e en cursos para estranxeiros; baixo a dirección de Cejador fixo a súa tese 
La oclu ivas onoras aspiradas en latín, lida e publicada en 1926 e que tal vez teña sido a 
prim ira monografía sólida española na Lingüística Indoeuropea. 

Pe11oucos En decembro de 1926 opositou a cátedra e gañou a de Santiago; creo poder recordar que 
(1928) . os primeiros universitarios santiagueses que meu pai coñeceu foron Salvador Parga Pondal e 
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Antonio Fraguas, que acompañaron a Ciria
co Pérez Bustamante á pensión en que 
meu pai vivía para felicitalo polo seu éxito. 
A Santiago chegou o 9 de xaneiro de 1927, 
con neve e no vello coche que recollía ós 
viaxeiros na estación de Curtis, para dar 
clase oficial ata o 27 de xaneiro de 1968 e 
seguir dándoa ata 1983 por tertulias e 
esquinas en que houbese tempo -¡que el 
sempre tivo!- e oíntes, que nunca lle fal
taron e ás veces non tiñan tanto tempo 
como el tiña e eles quixeran ter para a lec
ción e a consulta nas moitas frontes en que 
Abelardo Moraleja era dato e criterio fiabi
lísimos. Alguén dixo del que "falaba con 
notas a pé de páxina." 



Poi bolseiro da Xunta de Ampliación de Estudios en Francia e Alemaña por dúas veces, 
cunha accidentada aventura de regreso a España en xullo-agosto de 1936. Tamén ampliou 
estudios de Filoloxía Románica en 1930 en Lisboa con Leite de Vasconcellos. 

Deu clase de todo canto fixo falla dar nunha Facultade condenada ata os anos 60 a ser ape
adeiro (ou nin sequera iso) de aves de paso, cousa que a Moraleja como decano o irritaba, 
fíxolle tomar aversión ó sistema e ás autoridades que o permitían, e fíxoo amigo agradecido 
de todos cantos souberon respectar ós alumnos, á universidade e á comunidade que non 
tiñan por que ser mera trapela para posicionarse; penso agora en non galegas como Zamora 
Vicente, . Azcárate Ristori, París Amador, Alonso do Real, etc. 

En 1940 a mesma xordeira ministerial que permitía o do parágrafo anterior lle botou abai
xo unha sección de Filoloxía Clásica. O meu pai deixou escrito o seu recordo dunha reunión 
de decanos en 1940 en Madrid para reformar e reforza-los planos de estudio: el era o único 
que podía alza-la voz polas linguas clásicas e, literalmente, "botóuselle enriba" unha das vacas 
sagradas de entón que cría que co seu romo, que non romano, latín de ex-seminarista basta
ba para os quefaceres filolóxicos universitarios. Non houbo aquí Filoloxía Clásica, pero quen 
saíron de Santiago a cursala en Madrid o Salamanca deron testemuño reiterado de que o latín 
e o grego "de cursos comúns" feitos con Moraleja eran unha boa base ou renda de Fonética 
e Gramática Históricas para Filoloxía Clásica; aquí con moito gusto hase de recordar a dous 
colaboradores asiduos e de probadísima competencia pedagóxica, Manuel Rabanal Álvarez e 
Emilio Dopico Blanco. 

Meu pai deu cursos de Latín, incluídos Vulgar e Medieval, Grego, Sánscrito, Árabe, Filoloxía 
Románica e Historia Antiga; cursos de verán ou de doutoramento sobre Lingüística 
Indoeuropea, Románica, Hispánica e Galaico-Portuguesa. Con Zamora Vicente iniciou os 
Cursos de Verán para estranxeiros. Cando o forno non daba para máis bolos que un tocadis
cos e uns cantos microsucos, iniciou a cátedra de Cultura Musical. As súas afeccións excur
sionistas potenciáronse no ambiente universitario institucionista madrileño e fixéronlle organi
zador, con Otero Pedrayo, Azcárate e outros colegas, de excursións cos alumnos, entón 
soamente de Xeografía e Historia, para visitar monumentos, subir montes, etc. de todo canto 
quedase a tiro dun día. 

Por necesidade ou por compromiso de amizade desempeñou 
cargos de goberno desde moi pronto: Secretario da Facultade xa 
nos anos trinta; único catedrático en 1939, houbo de ser Decano 
ata 1944 e volveu a selo entre 1946 e 1966, por designación ou 
por elección; foi Vicerrector entre 1945 e 1952 e entre 1966 e 
1968; tamén foi Interventor. 

Pero a súa gran paixón foi a ensinanza, con horarios que 
hoxe nin sequera prevé a lexislación e nos que a "dedicación 
exclusiva" era verdade necesaria. Da súa afección por saber 
sempre máis, por estar ó tanto de navidades e por atender ós 
seus alumnos en tempos de absoluta penuria económica e téc
nica nos quedan testemuños como as copias a man e con papel 
de calco de todo o texto de Estrabón relativo a Hispania, ou as 
copias a man (ás veces xa traduccións) de navidades de dife
rentes linguas e lingüísticas que se podía facer nas súas estan
cias en Madrid para oposicións, xestións académicas, etc. 

Creo que o seu entusiasmo profesora! e a intensidade do seu 
labor valéronlle afectos de moitos alumnos e chegaron a facer 
del unha institución; os seus rigores soamente eran tales cando 
sorprendía ó alumno copiando, porque na súa mentalidade uni-
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versitaria e no seu entusiasmo vocacional non había marxe para entender nin esa nin outras 
moitas argucias e vagancias. Permítanseme dous recordos miúdos: un, o sangue frío de meu 
pai, tal vez inconsciencia, no canellón de Matacáns (hoxe Xeneral Pardiñas), ás once da noite, 
abordado por un suspendido que lle pon a pistola ó peito en trámite de revisión da cualifi
cación; dicía o meu pai que o infeliz debeu de quedarse sorprendido polo pouco eco da súa 
iniciativa. Outro, alá por 1965 nun ferrobús preguntou unha señora a outra pola súa filla e os 
exames: "¡Regular, porque le quedaron las moralejas! -¡El colmo, hija, que dejen que cada 
cual tenga la moral que quiera!" 

Tivo centos e centos de alumnos e moitos colegas que recordaron con afecto o seu labor; 
a el gustáballe recordar dos primeiros tempos a cualidade do grupo de Ferrol, Carballo 
Calero, Montero Díaz, Torrente Ballester; fóra do mero expediente académico estivo sempre 
Álvaro Cunqueiro, que tivo hai algúns anos o bo humor de recordar que Moraleja o suspen
día "coa regularidade dun reloxo suízo" e Moraleja, bo degustador da fantasía de Cunqueiro, 
gozou por partida dobre traducindo para el textos de épica céltica. 

Para ilustración do que alumnos e colegas puideron valorar no profesor Moraleja Laso per
mítome recoller tres testemuños: 

De M. C. Díaz e Díaz, cando o meu pai se xubilou (27.1.68): "Más que la cualidad de la 
docencia, más que la exquisita puntualidad y el cumplimiento riguroso y exigentísimo de sus 
clases, fue su profundo entusiasmo por los problemas lingüísticos, su emocionante obsesión 
por conocer y saber siempre más, su indeclinable preocupación por la marcha de las ciencias 
del lenguaje, lo que logró a fin de cuentas impresionar indeleblemente la trayectoria de tan
tos estudiantes, que, como yo, abocados al estudio de las lenguas clásicas, encontraron en 
u t d 1 d spertador de conciencias, el acicate que sabia en las brumas juveñiles alumbrar la 
aur ra d rutas nuevas para una inquietud incipiente. 

N fu r n u lecciones de fonética y morfología... sino, sobre todo, su entusiasmo -a 
v atrop Hado y apabullante- que hizo que muchos de los que pasamos por sus clases 
n n ntremos cultivando sus mismas o muy análogas aficiones; y cuántos otros, apesa-
dumbrado por las exigencias mínimas, más bien altas para los niveles usuales, de sus clases 
t óricas y de sus traducciones, indignados o ensombrecidos por sus implacables calificaciones, 
onservan, con todo, un recuerdo entre temeroso y nostálgico, pero afectuosamente sincero 

del Profesor Moraleja." 

De Alonso Zamora Vicente, Compostela, años atrás, na inauguración do novo edificio da 
Facultade de Filoloxía (27.4.92): " ... la Facultad que me encontré era algo muy peculiar. 

antiago era, por aquellos tiempos [1943], lugar de entrada y de paso. Los catedráticos saca
ban las oposiciones, tomaban posesión y solían marcharse. La Facultad estaba reducida a su 
Decano, hombre del que guardo un muy cariñoso y agradecido recuerdo, Abelardo Moraleja 
Laso, excelente latinista, una de tantas personalidades a las que la ortopedia de la estructura 
académica sujetaba a un quehacer frío, reglamentario, alejado de su calurosa vocación. En 
Santiago no había estudios filológicos y Moraleja gastó su mucho saber y sus riquísimas cua
lidades humanas en explicar latín a gentes a las que no les importaba un comino o deseaban 
irse a otras Facultades. Cuando por fin hubo Facultad de Filología, Moraleja ya andaba próxi
mo a la jubilación. Pero su tarea en aquella soledad fue realmente magnífica. Y su cordial con
dición la recordamos todos los que le tratamos y nos beneficiamos de ella." 
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De Torrente Ballester, Lección Doutoral ... para a súa investi
dura como Doutor "Honoris Causa" en Filoloxía pota 
Universidade de Santiago de Compostela (27.6.1988) : "Pero sería 
inxusto se non lembrara, neste momento, algún dos homes que 
tamén estaban alí, aínda que do outro lado da mesa, mestres 
nosos que foron, nomes que m~nca poderei esquecer. Sebastián 
González García Paz, morto lonxe, alén do mar, Abelardo 
Moraleja, Ciriaco Pérez Bustamante, Carmelo Viñ.as Mey, idos 
todos tamén, ben lembrados por tódolos que escoitaron e reci
biron do seu maxisterio, non só ensinanzas concretas, senón o 
modo de seguir aprendendo e ensinando. Máis aínda, os modos 
de facer fronte á realidade utilizando o que aprenderamos. A 
miña lembranza de todos eles é para honralos e declarar, non só 
a miña débeda, senón a amizade que lles tiven e que moitos 
deles tiveron para min. . . . . . . . .. os anos de aprendizaxe corridos 
a carón de tales mestres deixaron na miña alma un rego pro
fundo e indeleble: pois se aprendín deles o rigor e a claridade, 
débolles tamén certo senso da historia que calquera pode des
cubrir na miña obra ... " 

Éme imposible o inventario de alumnos de meu pai ós que el 
eloxiaba como tales e cos que mantivo amizade e afecto corres
pondidos. Ademais dos citados, recordemos a algúns dos moitos que meu pai nunca deixou 
nin deixaría agora de no mear porque se sen ti u honrado e recompensado por ter sido profe
sor seu: Meijide Pardo, Cordero Carrete, Taboada Chivite, Luis Monteagudo, Lucas Álvarez, 
Eiras Roel, González Garcés, Torre Enciso, Ferreiro Alemparte, Bonet Correa, Presedo Velo, 
Varela Jácome, Ramón Lorenzo, Carlos Baliñas, José Luis Varela, Blanco Freijeiro, Río Barja, 
Carlos Areán, os irmáns García Álvarez, etc. etc. 

A integración de Abelardo Moraleja na vida universitaria e intelectual de Santiago e de 
Galicia foi temperá, intensa e cordial, con tertulias, ceas e clases oficiosas (por exemplo, de 

· grego a médicos e outros universitarios que querían acceder a textos e léxico helénicos) en 
cafés e restaurantes. Bal e Gay, Arturo Cuadrado, Carlos Maside, Felipe Candeira, García 
Labella -¡catedrático e recruta á vez!-, Augusto Assía, Correa Calderón, Luís Bouza Brey, 
Recasens Siches, García Sabell, etc. eran os interlocutores que, en recordo dos aínda vivos, 
máis dunha vez gozaron de Moraleja como narrador de anécdotas e experto de re varia his
tórica, filolóxica e incluso filosófica. Puido xa antes de 1936 e en ocasiones repetidas deixar 
Santiago a cambio de Salamanca, Sevilla, Madrid, etc., pero deixou escrito que o ambiente e 
as amizades que encontrou desde o primeiro momento atárono e moi pronto fixérono sentir 
galego cando saía de Galicia. A súa principal atadura foi casar coa súa alumna Remedios Álva
rez Álvarez, que coa súa irmá Isolina, con Santiago Montero Díaz, Ricardo Carballo Calero, 
Ignacia Ramos, María Tobío, Pilar Vázquez, Luis Pereira Rial, Luis Bescansa Aler, Augusto 
Assía, Carmen Penoucos, Pérez Parallé e Carmen Fernández formaba todo un curso moi nutri
do para o que entón se estilaba. 

Desde pronto formou parte do Seminario de Estudos Galegas nas súas seccións de Lingua 
e Literatura. De entón arranca, entre outras moitas e sólidas amizades que nin sequera a gue
rra (in)civil puido botar abaixo porque tolerancia e dignidade persoais duns e outros foron 
decisivas, a súa amizade con Otero Pedrayo, particularmente intensa cando don Ramón foi 
catedrático entre 1950 e 1958 e fíxose realidade aquilo de que Deus os dá e eles se xuntan 
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para dous amigos bos conversadores con 
moito e bo de que conversar. 

A súa opción por traballar en e para 
Galicia, plenamente consolidada xa antes 
de 1936, continuouse na posguerra co 
Instituto Padre Sarmiento e a publicación 
de todo o seu labor de investigación en 
toponimia de Galicia e de traducción e 
investigación no Codex Calixtinus. E cando 
as circunstancias o fixeron posible, traba
llou polos estudios de Filoloxía Románica e 
Lingua e Literatura Galegas , para os que 
desde o primeiro momento quixo contar 
con Carballo Calero. 

Das súas conversas e non só delas teño que deduci-lo seu interese e a súa participación 
activa no nacemento da Residencia de Estudiantes, co Rector Cadarso como protagonista, e na 
activación das relaciones co mundo académico e cultural portugués, con algún dos seus pro
tagonistas - por exemplo, Fidelino de Figueiredo- tivo grande amizade. 

Na traxectoria profesora! e decanal de Moraleja Laso non querería silenciar un home e un 
afecto que, quen coñecen tal traxectoria, esperan ver recordado: o bedel Lisardo Ramos, un 
home bo e competente que quixo coa alma ó seu decano e este quixo coa alma ó seu bedel. 
Recordemos aquilo do bedel de Dereito, 

-"Li ard , vén tomar unha cunea.' 
-"Agarda un momento, que teño que encerra-lo decano na clase." 

a xubilad o dous, e Lisardo con peor saúde, tiveron na casa <leste un parrafeo fre
u nte, largo e máis ameno có despacho ordinario que se traían cando naquela Facultade per
as, trámit e problemas se contaban cos dedos das mans. 

Ademais do afecto e do respecto que sempre marcaron as relaciones de Abelardo Moraleja 
con nomes relevantes do galeguismo como Otero Pedrayo, Antón Fraguas, Carballo Calero, 
etc. está o que a Real Academia Galega o fai académico de número, aínda que non chegou a 
tomar posesión . Mención a parte quero facer da súa relación fraterna co seu cuñado Fermín 
Bouza Brey, co que mantivo larga tertulia á que tamén asistían os profesores Meijide Pardo, 
Manuel Fernández, Casimiro Torres, Eladio Gayoso, etc. 

A súa Facultade fíxoo Decano Honorario, Santiago fíxoo Pillo Adoptivo; tivo algún que 
outro recoñecemento ou honor do seu Ministerio e na súa xubilación tivo en amigos, compa
ñeiros e alumnos o recoñecemento de que foi , sen dúbida, un bo catedrático dunha 
Universidade na que as carencias económicas, as curtidades sociais e culturais do entorno e 
as políticas xenerais non poden facernos esquecer que tamén houbo competentísimos docen
tes e investigadores con notable cualidade humana e incluso desperdiciados por un estudian
tado que acostumaba pecar de baixa tensión intelectual. 
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A presentación de Moraleja como profe
sor universitario en Santiago quedaría 
incompleta sen o recordo da súa amizade e 
da súa colaboración con Tomás Batuecas, 
Ignacio Ríbas, Luis Legaz, Aniceto Charro, 
Ángel ]. Echeverri, Salvador Parga, Álvaro 
D'Ors, Carlos Alonso do Real, ]osé María 
Azcárate, Manuel Lucas, etc. As desmemo
rias e os axustes de cantas, conxunturais 
ou non, dalgúns nomes e labores importan 
pouco, e aínda importa menos o nesgo con 
que os dicta quen os dicta. 

Con 85 anos que eran unha antoloxía de 
bo estado físico e psíquico -¡el dicía que o 
colesterol non era de Letras!- un mal ata
llo, en visita ó seu amigo Ríbas en febreiro 
de 1983, causoulle unha caída con hemato
ma cerebral que se complicou ata embolia 
pulmonar que o 1 O de abril o sorprendeu 
coas Memorias de Adriano na man. 

Don Abelardo, Vicerrector da Universidade de Santiago e Decano da 

Facultade de Filosofá e Letras, entre o Rector, Ángel jorge Echeverri, (á súa 

esquerda) e Manuel Rabanal (primeiro pota esquerda), que f ala sobre 

Unamuno (1965). 
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INTRODUCCIÓN 





2.1. Nacemento dunha revista: Gelmírez (1945-1946) 

O curso académico 1945-1946 aportou unha novidade ó habitual desenvolvemento da vida 
docente do Instituto de Ensino Medio Arcebispo Xelmírez (Arzobispo Gelmírez daquela e ata 
hai poucos anos) de Santiago de Compostela: a publicación dunha revista propia, Gelmírez , 
loxicamente inspirada no nome que levaba o instituto como homenaxe a don Diego Xelmírez, 
bispo de Compostela e personaxe histórico que tivo un papel protagónico en fundamentais 
acontecementos da Idade Media en Galicia. 

Unha ollada tan só superficial á publicación evidencia que foi un proxecto previamente 
madurecido, ben pensado e materializado con esmerada pulcritude. Se repasamos outras 
revistas de características semellantes que se fixeron en Galicia nesa mesma década, e aínda 
na seguinte, advertimos carencias, irregularidades e vacilacións que non se deron en 
Gelmírez. 

Subtitulada "Hojas de otoño a primavera" (subtítulo suxeridor dun sinxelo lirismo), mantivo 
a periodicidade trimestral coa que foi proxectada, mais non conseguiu escapar á condición 
efémera das revistas literarias en xeral (e poéticas en particular) , e a súa andaina comezou e 
rematou no mesmo curso 1945-1946 cun total de 3 números. O formato de 27,5 x 19,5 cm per
maneceu sen alteracións, a súa excelente impresión resistiu positivamente, sen deterioro, o 
paso xa de medio século e os créditos que encabezan cada número -así como os sumarios
dan canta puntual das persoas que impulsaron e dirixiron a publicación, dos seus colabora
dores e aínda de datos como o prezo do exemplar e da subscrición, o custe das diferentes 
modalidades de publicidade, etc. 

Enrique Vidal Abascal, daquela director do instituto, figura tamén como director da revista 
a carón de Manuel Rabanal Álvarez, este último en calidade de director de redacción. Ámbo
los dous aparecen en 1946 como colaboradores do xornal compostelán La Noche, que inicia
ba a súa andaina o día 1 de febreiro daquel mesmo ano. Pero sen dúbida Gelmírez foi unha 
empresa, unha aventura literaria de Manuel Rabanal, que tiña ben recente unha experiencia 
previa no terreo das revistas literarias. En efecto, leonés de orixe, Rabanal era en 1944 cate
drático de Grego do Instituto Padre Isla da 
capital de León. Naquel centro de ensino era 
catedrático de Literatura Española Luis López 
Santos. Os dous profesores integraron, dende 
primeira hora , o grupo fundacional de 
Espadaña, xunto con Manuel González de 
Lama, José Castro Ovejero, Victoriano Crémer 
Alonso e Eugenio García de Nora. Re
lacionada con este grupo estivo dende pri
me ira hora Pilar Vázquez Cuesta. 

Cualificado por Eugenio de Nora como 
"intelectual representativo del momento"1 , 

Rabanal difícilmente encaixaba, por razóns 
tanto de tipo estético como político, coa liña 

1 Eugenio de Nora : "Espadaña 30 años después". En Espadaña, revista de poesía y crítica . Edición fac ímile. León, 
1978, pp. IX-XVII. 
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emprendida polos espadañistas. De certo, colaborou2 con asidui
dade nos primeiros números da revista con poemas e traduc
cións e mantivo, despois de afastarse daquelas páxinas, unha 
relación de amizade cos seus antigos compañeiros. A esta ruptu
ra contribuíu de forma decisiva o feíto de que Rabanal retornara 
a Santiago de Compostela para casar e ocupa-la cátedra de 
Grego do Instituto Arzobispo Gelmírez, feíto que tivo lugar no 
curso 1944-1945. 

Co seu proverbial sentido da responsabilidade e espírito de 
traballo, Rabanal desenvolveu en Gelmírez -á que se refería 
como "mi Gelmírez'3- un amplo labor que non se limitou ás 
colaboracións poéticas. Da súa responsabilidade foron tamén os 
escritos que marcan a liña programática da revista, diversas tra
duccións de textos doutros colaboradores e a sección Notas de 
Afirmación y Negación, na que, ademais de novas de actualida
de, aparecen as súas opinións persoais e particulares puntos de 
vista sobre moi diferentes temas. 

Gelmírez foi, en Galicia, non só a máis importante publicación 
no ámbito do ensino medio, senón tamén pioneira entre as revis

tas literario-poéticas da súa década. Finisterre, Numen e Sonata Gallega foron as súas prede
cesoras, Cartel e Posío foron estrictamente coetáneas. Pero Gelmírez diferénciase de todas elas 
por se-la única que xorde dende o terreo do ensino e dá xenerosa acollida ó profesorado, 
mesmo rexistrando a presencia de colaboracións de alumnos e exalumnos do instituto ó que 
p rtenceu. Doutra banda, foi tamén a primeira en incorporar suplementos ou separatas, que 
adoitan ser unha manifestación da preocupación estética deste tipo de publicacións. Con pos
t rioridade Alba e Atlántida incorporarían ás súas páxinas estes suplementos, con textos en 
pr sa ou verso. 

A tru tura da revista non experimentou variacións ó longo dos seus 3 números. O núcleo 
fundam ntal - a colaboracións- está sempre precedido polos créditos, o sumario e un escri
t pr gramático que vai seguido dunha sección de notas, para rematar co acuse de récibo das 
r vistas e publicidade. Da lectura dos textos programáticos, que aparecen baixo cabeceiras 
como "Saludo", "Manifiesto", "Segunda voz" ou "Editorial. Antífona", deducímo-las seguintes 
claves: 

a) Gelmírez é unha revista de creación literaria (e de crítica en moito menor grao) cunha 
acusada vocación poética. "Poesía en el hondo espíritu. Y en la forma serena", son 
expresións que evidencian a preferencia por un lirismo intimista, adentrado, manifesta
do en canles formais de clasicismo e contención. 

b) Tenta ser unha publicación fortemente vencellada a Santiago de Compostela, unha 
pequena cidade marcada polo ambiente universitario. 

2 Entre 1944 e 1945, Rabanal colaborou en Espadaña cos seguintes poemas: Poemas granadinos: "Alhambra", "Capilla 
de Reye " (n2 1} "Ave María de lo Dolores" (nº 3) ; Poemas granadinos: "Cartuja" e "Llagado" (nº 4); "Oda irreverente 
a la Guerra Mundial" (nº 5); "Molinos de agua" e "Safo. Odas y fragmentos" (Introducción y versión española) (nº 7) e 
"Al hijo que llega" (nº 11). 
3 Manuel Rabanal, "Asuelan, no asolan" (Prólogo). En La Noche, Santiago de Compostela, 3- IV-1946. 
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c) Faise cara ós alumnos e exalumnos do instituto e aspira a desenvolver un labor forma
tivo e educativo entre eles, ó tempo que quere ser unha fiestra aberta ás vocacións lite
rarias e creadoras dos máis mozos. 

d) Está máis interesada pola descuberta de novas voces que polos ecos da vella tradición, 
pero dende unha óptica integradora admite a pluralidade creativa de inspiración e de 
estilo. 

Gelmírez aparece baixo patrocinio dos antigos alumnos do instituto, representados no 
padroádego da revista por Enrique Vidal Abascal e Manuel Remuñán García entre outros. 
Poucas, case inexistentes, son as colaboracións dos que eran alumnos naquel curso 1945-1946. 
De entre eles José A. Liste García aparece como responsable da tipografía da cabeceira da 
publicación. 

Un sector máis numeroso de colaboradores é o integrado por "profesores, literatos, poetas, 
artistas y críticos de todas las latitudes"; é dicir, por escritores e intelectuais alleos ó instituto, 
pero ven cella dos ós profesores do mesmo por razóns de amizade persoal. Algúns deles tive
ron importante presencia en revistas galegas anteriores ou posteriores a Gelmírez; así, Otero 
Pedrayo colaborou en Alba, Sonata Gallega e Aturuxo; Manuel Fabeiro publicou moitos dos 
seus poemas en Tapal, da que era director, pero colaborou tamén en Alba, Aturuxo e 
Atlántida; Aquilino Iglesia Alvariño figura practicamente en tódalas revistas poéticas galegas 
aparecidas entre 1940 e 1960; pola súa parte, Fermín Bouza Brey só comparece en Sonata 
Gallega, Posío e Alba. Falamos, nos casos citados, de colaboracións poéticas en galego. 

A estas primeiras figuras das nosas letras ternos que engadir nomes de escritores non gale
gas coma os de Vicente Aleixandre ou Victoriano Crémer. Aleixandre -é ben sabido- ani
mou cos seus consellos, cartas e envío de poemas moitísimas revistas poéticas da posguerra 
e compareceu nas galegas Mensajes de Poesía e Aturuxo (ademais de Gelmírez). Victoriano 
Crémer -cofundador de Espadaña4 e colaborador de Alba e Aturuxo- aparece en Gelmírez 
seguramente por mediación do seu amigo Manuel Rabanal. Un tanto insólita é a presencia do 
poeta e catedrático lugués Xosé Crecente Vega, habitualmente alleo ó ámbito das publicacións 
que estamos a tratar. Caso contrario é o do portugués ]ose A. Garibaldi, incansable colabora
dor das nosas revistas, Alba, Aturuxo e Sonata Gallega entre elas. 

Un grupo diferenciado de colaboradores é o daqueles escritores que desenvolveron unha 
intensa actividade xornalística, escritores que participaron na aventura de La Noche, que apa
rece coincidindo coa saída do nº 2 de Gelmírez. Manuel Rabanal coa súa sección de 
Nebulosas, Otero Pedrayo dende o seu memorable "Parladoiro", Aquilino Iglesia Alvariño, 
Manuel Fabeiro, Fermín Bouza Brey, Luís Manteiga, Antonio Fraguas, Abelardo Moraleja e 
Miguel Ramón Pola (este último coa sección Ripios en El Correo Gallego) foron sinaturas que 
deron pulo e prestixiaron as páxinas literarias de La Noche, pero tamén de El Correo Gallego, 
composteláns como Gelmírez. 

4 Dous acontecementos --dúas viaxes- marcaron a particular relación de Espadaña con Galicia. O primeiro con
tacto directo dos fundadores da revista leonesa coa nosa terra deuse en 1945 na Cornña. Alí Manuel Rabanal pronun
ciou a conferencia 'Viaje a un cenáculo poético" e participou nun recital lírico a carón de Victoriano Crémer e Eugenio 
de Nora. O segundo chegou, tamén na Cornña, en 1947. Alí estiveron Crémer, Nora e López Anglada, que pronuncia
ron conferencias e deron recitais poéticos. Esta segunda visita influíu decisivamente na posterior aparición da revista 
galega Alba, dirixida por outro leonés de familia galega, Ramón González-Alegre. Espadaña, nos seus n°5 12 (1945) e 
26 (1947) deixou constancia destes feitos. 
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A relación da revista cos citados xornais non fai senón con
firma-la vocación local, compostelá, que Gelmírez quixo ter 
como un dos seus sinais de identidade. Neste senso ternos que 
entende-la participación nas súas páxinas de profesores com
posteláns de orixe ou de adopción que, dende os niveis medio 
ou superior do ensino, en Compostela, formaron a moitas xera
cións de estudiantes galegos. Abelardo Moralejo, Manuel 
Rabanal, Alfredo Llecha, Manuel Remuñán, Enrique Vidal 
Abascal, Agustín de la Rosa, Aquilino Iglesia Alvariño e Otero 
Pedrayo forman esa rica nómina de profesores. Máis concreta
mente , Manuel Rabanal, Enrique Vidal Abascal e Agustín de la 
Rosa foron profesores do actual Instituto Arcebispo Xelmírez. 

Para rematar esta panorámica de colaboradores anotemos que . 
foron en total vintetrés. Deles, contamos dez galegos, doce do 
resto de España e un portugués. O grao de participación <lestes 
colaboradores na revista é diverxente. Só Manuel Rabanal, 
Alfredo Llecha, Iglesia Alvariño e Florentino A. Díez figuran nos 
tres números. En dous deles ternos a Enrique Vidal, Luís 
Manteiga, Abelardo Moralejo, Álvarez Conzi e Garibaldi. O resto 
só comparece cunha colaboración. Excluímos desta relación 

puramente cuantitativa ós ilustradores, entre os que cómpre salienta-la aportación dun acredi
tado mestre do gravado, o artista" compostelán Enrique Mayer Castro. Gelmírez non descoi
dou o enriquecemento estético das súas páxinas e as súas ilustracións son abondosas e varia
das, tanto dende o punto de vista temático como técnico . Deixemos constancia dos 
ínter santes gravados, os óleos e debuxos de Vidal Abascal6 e o autorretrato de Laxeiro. 

N qu resp eta ás colaboracións, ternos unha alternancia de verso e prosa, de acordo co 
xplí it pr pósito da revista de seren "guión apasionado del verso y de la prosa ... revista de 

a 'i ~ n lit raria y crítica .. . púlpito de nuevos discursos de las letras". Pero xa a consulta do 
l amo a unha clara inclinación polo verso que converte a Gelmírez en revista poética. En 
l , a laboracións poéticas (ás veces con poemas longos, noutros casos con dous ou 

mas do mesmo autor) son 13 nos números 1 e 3, e baixan a 10 n_o nº 2. No nº 3 hai 
qu ontar tamén cos dous suplementos poéticos. En definitiva, o verso ocupa máis do 
nov nta por cento das colaboracións da revista, na que, do conxunto dos colaboradores, só 
comparecen con textos en prosa Antonio Fraguas, Vidal Abascal, Santiago Mallo, Luís 
Manteiga, Álvarez Conzi e "El Latino"7. Ningún deles participa en tódolos números da publi
cación . 

Finalmente, algunhas apreciacións sobre o tema da lingua. Gelmírez está feita en castelán, 
pero manifesta nas súas páxinas de colaboracións un bilingüismo castelán-galego (os tres poe
mas de ] ose A. Garibaldi, en portugués, son unha excepción) moi desaxustado en beneficio 

5 Enrique Mayer Castro non colaborou directamente en Celmírez pois morrera xa en 1931. Rabanal, como tantos 
ourros directores deseas revistas, collía as ilustracións, de acordo co seu gusto persoal, de onde podía, do que tiña a 
man na súa casa ou na de calquera amigo. En moitos casos -como acontece con Kollwitz- sen solicitalas ós autores 

, por suposto, sen paga las. 
6 obre a pintura de Vida! Abascal, vx. o artigo de Manuel Rabanal, "Un retrato de E. Vidal". En La Noche, Santiago 
de Compostela, 13-1-1947. 
7 A desaparición d Manuel Rabanal, xunto coa da meirande parte dos colaboradores de Celmírez, fixo inútil o noso 
esforzo por acadar datos sobre anriago Mallo e o colaborador que figura baixo o pseudónimo "El Latino". De coñecida 
a personalidad deste, non semella que Santiago Mallo fixera nada relevante no eido da literatura. 
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da primeira das <lúas linguas. Nada se di da 
cuestión lingüística nos textos programáticos, 
polo que os responsables da publicación non 
parecen preocupados ó respecto. A actitude 
<liante da cuestión está explicitada unicamen
te nun breve apartado da secció.n Notas de 
Afirmación y Negación, da responsabilidade 
de Manuel Rabanal. 

Dedúcese do breve texto da mencionada 
sección que para Gelmírez o substantivo é a 
poesía e o adxectivo e subsidiario - "la len
gua es lo de menos"- o seu vehículo de 
expresión. Hai un claro afastamento de cal
quera localismo ou sentimentalismo que propicien o emprego concreto dunha lingua ou 
outra. Pero tampouco se agacha o feito de que a revista nace "en tierras bilingües", nas que 
"el habla galaica está consagrada como excelente expresión de lirismo y musicalidad"8. 
Apreciación, esta última, cando menos limitativa, pois xa a prosa galega se tiña desenvolvido 
na meritoria obra dos homes da Xeración Nós e os seus continuadores. En definitiva, non 
existe unha actitude de estímulo, de apoio decidido ó galega, pero si de permisividade e liber
dade na elección idiomática. Descoñecemos que existira algunha manifestación de censura e, 
de feito , Otero Pedrayo, Iglesia Alvariño e Bouza Brey colaboraron en galega en La Noche 
naqueles difíciles anos nos que o bilingüismo era unha radical abriga nas páxinas dos xornais 
e revistas publicados en Galicia. 

2.2. Verso e prosa en Gelmírez 

2.2.1. Poesía galega 

Xa anotamos con anterioridade a moi escasa prosa das paxinas da revista, prosa que en 
galega é inexistente. Limitándonos, pois, ó verso, digamos que Otero Pedrayo inaugura as 
colaboracións poéticas cun longo poema, "Pan galega", escrito en hendecasílabos saltos ou 
brancas. O motivo central, anunciado xa no título da composición, é obxecto dun tratamento 
no que non faltan referencias mitolóxicas e posúe unha visión da paisaxe dotada dunha pun
tual referencialidade toponímica. Salientémo-los momentos de fonda emoción e tenrura, así 
como o ton intenso, elevado, que os versos adquiren por momentos. 

O mesmo poema figura , anos despois, na escolma poética9 de F. Fernández del Riego, na 
que fai o nº 4 dos dez que o antólogo ofrece da producción lírica do escritor ourensán. As 
diferencias entre ámbalas <lúas versións son puramente de detalle e pertencen ó ámbito dos 
elementos gráficos ou da fonética. Na versión ofrecida na escolma o poema perde as iniciais 
maiúsculas dos versos, os guións, o emprego do i grego, o apóstrofo e o acento circunflexo; 
en xeral observamos unha simplificación reductora da acentuación e a aparición de solucións 
como cu riscos (por coriscos) ou Centeo (por Centeu). 

B Gelmírez, nº 1, p. 29. 
9 Francisco Fernández del Riego, Escolma de Poesía Galega, IV. Os contemporáneos. Vigo: Ed . Galaxia, 1955, pp. 72-73. 
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Compostela, 

1958. 
Xubi/ación de 
Otero Pedrayo, 

rodeado d11n 
numeroso 
grupo de 

profesores 
(Legaz 

Lacambra 
More110 Báez, 
Luca, Áluarez, 
Vare/a jácome, 

A he/ardo 
Moral~jo, 

Mc11111 I 
Nc1ho11til, 

Mc11111e/ 
Femá11dez, 

Río Barjet, 
Jlilario úi11z, 

etc.). 

Noutra escolma de poesía galega, esta vez 
da responsabilidade de B. Varela Jácome10, 
ternos unha segunda versión do outro poema 
con que Otero Pedrayo contribúe ás pá:xinas 
de Gelmírez. Efectivamente, baixo o epígrafe 
"Envíos ... " témo-lo soneto titulado "Com
postela", que vai antecedido dunha mención 
explicativa do motivo do envío (un exemplar 
da Guía de Galicia, de Otero Pedrayo) e do 
destinatario (Bauza Brey) . A continuación 
aparece a resposta -un novo envío, un sone
to tamén- de Bauza Brey, que acusa recibo 
do libro agasallado polo seu interlocutor 
amigo e corresponde ó mesmo "enviándolle 

un estudo". Ámbolos dous poemas levan pé de data do ano 1945, polo que podemos afirmar 
que aparecen por primeira vez nas páxinas de Gelmírez. 

Pero no ano 1946 a revista ourensá Posío reproduce no seu número tres, na sección dedi
cada á lírica galega (Musa al Noroeste), o poema de Bauza Brey. Con posterioridade, as dúas 
composicións poéticas aparecen reproducidas na sección Outros poemas da Obra literaria 
completa (1980) de Bauza Brey. Non volveremos aquí sobre as diverxencias textuais das dife
rentes versións que acabamos de anotar, pois xa nos ternos ocupado da cuestión noutro 
lugar11 . 

O soneto de Otero Pedrayo, "Compostela", reaparece, como diciamos ma1s arriba, na 
scolma de Varela Jácome xunto ó poema "Pedro Madruga" do mesmo autor. A única dife

r ncia entre o texto que podemos ler en Gelmírez e a versión que o antólogo reproduce do 
prim ir po ma é a supresión das maiúsculas das iniciais de verso que figuraban na revista. 
P d mai , a dúas versións do poema son idénticas. 

pr encia máis constante da lírica galega en Gelmírez é a de Aquilino Iglesia 
, qu publica tres Nenias dedicadas, respectivamente, a]. C. F. Hólderlin, Rosalía de 

a tr Curro Enríquez. Profesor de Latín, como Crecente Vega, Iglesia Alvariño aínda non 
chegara a instalarse en Santiago, cidade na que residiu dende 1952, cando ocupou a cátedra12 

de Latín do Instituto Rosalía de Castro ó que chegou trasladado do Instituto de Pontevedra. 

Antes de entrar na anotación de fontes e variantes dos poemas que publicou en Gelmírez, 
cabe sinalar que a comezos de abril de 1946 o poeta13 de Seivane e Manuel Rabanal manti
veron unha certa polémica nas páxinas de La Noche arredor dunha cuestión de fonética ver
bal; concretamente, sobre o emprego en castelán das formas asolan / asuelan. O tema, de 

1º Benito Var la Jácom , Poetas Gallegos, Santiago de Compostela: Porto y Cia.-Editores, 1953, p. 390. 
11 Introducción a Posío (edición facsím ile), Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias 
Ramón Piñeiro, 1995, pp. 46-47. 
12 Aquilino Igle ia Alvariño ingresou no corpo de catedráticos de Ensino Medio con data 21 de febreiro de 1949 e tivo 
o seu primeiro destino no Instituto Feminino de Lugo, onde desempeñou a súa cátedra de Latín ata o seu traslado ó 
Instituto de Pontevedra. En anos anteriores a 1949 o seu labor docente estivo vencellado ó Colexio León XIII de 
Vilagarcía de Arousa, que dirixía Xosé Núñez Bua. No citado colexio estivo de 1934 a 1949 e chegou a ocupa-lo post.o 
d direclor. No curso 1937-1938 deu da es no Colexio Labor de Vigo. 
l 3 En 1946 é dL tinguido co Premio de Ja Fiesta de la Letras de Barcelona polo seu poema "Rosa de España ardien
te", reproducido en La oche, Santiago de Compostela, 28-VI-1946. 
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pura especialización lingüística, deu lugar a oito "Nebulosas" de Rabanal e dúas cartas14 de 
Iglesia Alvariño que apareceron no mencionado xornal ó longo de todo o mes. Pero, por enri
ba da polémica, interesa aquí lembrar que na Nebulosa "Asuelan, no asolan", Rabanal15 refí
rese a Aquilino como "el autor de esas líricas y saudosas Nenias que dan carácter a mi revis
ta Gelmírez". É de xustiza sinalar que Gelmírez adianta nas súas páxinas composicións de 
Iglesia Alvariño que o poeta incorporaría lago ó seu libro Cámaros verdes (1947), do que os 
historiadores da nasa literatura teñen subliñado a súa importancia histórica como libro poéti
co, merecente de tal nome, constituído en pioneiro da nasa lírica de posguerra. 

A "Nenia a]. C. F. Hólderlin", publicada no nº 1 de Gelmírez en 1945, aparece lago incor
porada á sección de Nenias de Cámaros verdes. Dende o punto de vista ecdótico constatamos 
algunhas diverxencias (citamos en primeiro termo as formas que aparecen na versión da revis
ta); así, loiriñas por louriñas (v. 3), claro por erara (v. 12), doce por vago (v. 14), doce por 
branca (v. 15) e as xiadas por alas xeadas (v. 16). Hai, tamén, algunhas diferencias na grafía 
da acentuación, pero son pouco significativas. O poema reaparece con posterioridade recolli
do por F. Fernández del Riego na súa antecitada escolma poética. A versión, neste caso, pre
senta unha absoluta coincidencia textual coa que aparecera en Cámaros verdes. Así pois, o 
poeta debeu corrixi-lo texto que presentara en Gelmírez cando publicou o seu libro e a ver
sión que no mesmo ternos do poema foi a reproducida por F. Fernández del Riego. A actitu
de vixiante e correctora do poeta cos seus textos, por veces obxecto de importantes modifi
cacións, foi xa advertida por Alonso Montero16. 

A segunda das composicións, a "Nenia a Rosalía de Castro", ingresará tamén en Cámaros 
verdes. Pero, contra o que acontece co poema anterior, este será incorporado máis tarde ó 
poemario Nenias (1961). A versión do poema nos dous libros é a mesma, pero con respecto 
á que lemas en Gelmírez observamos algunhas alteracións na puntuación e nos signos de 
interrogación. De meirande entidade son certas variacións no léxico e na morfoloxía: noviños 
por neniños (v. 2), ponliña por gallina (v. 6), nos píncaros por nas airas (v. 9), Ai os doces 
aires por Airiños, airiños aires (v. 10), bermellas por maretas (v. 11), doce por verde (v. 14) e 
doces por altos (v. 23). 

A situación textual que rematamos de rexistrar vale tamén para a "Nenia a Curros 
Enríquez", coa que Aquilino pecha, no nº 3, as súas colaboracións en Gelmírez. As variantes 
fundamentais son agora as seguintes: abrátega por abrátiga (v. 2), loiro por lauro (v. 4), soáu 
por sonáu (v. 6), silbaba por fungaba (v. 7), flor por /rol (v. 9), améndoa por almendro (v. 9), 
rubíu por subíu (v. 14), beixo por bico (v. 14), berces por hercios (v. 16), pequechiño por 
pequeniño (v. 17) e aneles por anetos (v. 19). 

14 Vx. Aquilino Iglesia Alvariño "A don Manuel Rabanal academicista y tal" e "De Alvariño a Rabanal que si cual y que 
si tal". En La Noche, Santiago de Compostela, 2-IV-1946 e 28-IV-1946, respectivamente. 
15 Manuel Rabanal, "Prólogo". "Asuelan, no asolan". En La Noche, Santiago de Compostela, 2-IV-1946, p. 6. 
16 Vx. a súa Introducción a Poesía Galega Completa, de Aquilino Iglesia Alvariño, Vigo: Ed. Xerais, 1986, p. 24. 
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O único 
libro poético 

de Manuel 
Rabanal, 

expresión da 
súafonda 

relix ios idade. 

2.2.2. Verso e prosa en castelán 

Un segundo conxunto poético de Gelmírez, máis amplo có anterior, é o escrito en castelán. 
Coñecémo-la visión desta segunda panorámica, certamente moi desigual, polos dous poemas 
de Vicente Aleixandre -"Mensaje" e "El amor iracundo"- , que sen dúbida prestixian a revis
ta . A contemplación dun cosmos de insólita fermosura (e a invitación a esa contemplación) e 
a expresión da paixón amorosa (xunto co canto visionario á muller amada) son motivos cen
trais <lestes poemas aleixandrinos escritos entre 1934 e 1936 e integrados nun libro poético 
que tivo a mala sorte de ver retardada a súa publicación ata 1950. Trátase de Mundo a solas 
(o poeta pensou en Destino del hombre como un primeiro título) , que constitúe un punto 
intermedio entre La destrucción o el amor 0933) e Sombra del paraíso 0944). Ambos poemas 
figuran reproducidos nos números 1 e 19, respectivamente, da revista Espadaña17. 

Lonxe do lirismo aleixandrino témo-la voz de Victoriano Crémer, o home de Espadaña en 
Gelmírez. Poeta do desarraigo e a angustia, ofrece en "Los hombres se matan" un poema en 
catro partes no que o tema da morte acada tráxica violencia e ton fúnebre e desolado. Moi 
preto está a lembranza da Guerra Civil como eixe motivador <leste conxunto poético, que 
podemos inscribir na órbita dun sombrizo lirismo existencial. Entre sonetos e versos de 
romance, o poeta remata os seus baixo a clara influencia de García Lorca. 

Dos poetas que colaboran con máis asiduidade, Manuel Rabanal maniféstase baixo a atrac
ción de motivos como a familia , a relixiosidade, as vivencias da infancia e a morte. Lírico de 

inspiración unamuniana, pouco ou nada interesado pola fermo
sura e~presiva , a depuración formal ou a musicalidade do verso, 

M . RABANAL 

Coloquio "Obradoiro" 

PORTO Y c.•. EDITO RES 

APARTADO 9 

Manuel Rabanal -no que sempre está presente o lingüista
está á procura da palabra fonda e significativa, -densa de conti
do e rexa de sonoridade. Certamente, a lírica non pasou de ser 
nel unha aventura xuvenil e discontinua, iniciada no xornal leo
nés Proa e proseguida nas páxinas de Espadaña e Gelmírez, 
para rematar definitivamente no seu único libro poético, El 
Cristo de Asorey 0952). Alleo, como xa advertimos, á liña orien
tadora de Espadaña, moi sensible ás críticas, afastado" das voces 
que se expresaban entre a crispación e a angustia na revista leo
nesa, Manuel Rabanal, quizais polo seu espírito metódico e pre
ciso, ordenado e rigoroso, tivo mellares canles na prosa crítica 
e de investigación filolóxica que no verso. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Profesor e poeta -moito máis o primeiro que o segundo
foi tamén Alfredo Llecha. Pouco máis debeu aportar á lírica que 
os poemas publicados en Gelmírez. O primeiro deles, "Gong de 
media noche", traducido do catalán por Rabanal, sitúanos <lian
te dun poeta da contemplación e a emoción na procura do 
sosego, da paz interior. A composición amosa un profuso traba-

17 No seu nº 17 Espadaña dá canta da publicación donº 1 de Posío; no 19 ocúpase da saída donº 2 da revista ouren
á e anuncia a aparición de Gelmírez, "que será dirixida por Manuel Rabanal Álvarez"; nos números 20, 22 e 23 da 

revista leonesa están recensionados os números 1, 2 e 3 de Gelmírez. O nº 2 está recensionado tamén no Suplemento 
de La oche, 'Plumas y Letras Gallega ", do 25-IV-1946. 
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llo retórico, pero o resultado é desigual, algo inconexo e fragmentario, lastrado por un exce
sivo verbalismo. Meirande unicidade e perfección constructiva posúe o "Canto a los pinos 
negros", onde é perceptible así mesmo un fondo de relixiosidade, de franciscanismo aínda, no 
tratamento da temática paisaxística, expresada nun longo fío de metáforas de signo humani
zador. En fin, novamente a contemplación da paisaxe, agora das terras de Valencia, xorde en 
"Levante", un romance octosilábico que posiblemente é o mellor das tres composicións do 
autor. 

Dous poetas de habitual expresión galega, Xosé Crecente Vega e Manuel Fabeiro Gómez, 
colaboran en castelán. Manuel Fabeiro, na súa "Elegía de la llegada de las horas tristes", ofre
ce un poema cruzado de tristeza e pesimismo, de ton sombrizo, pero, en conxunto, falto de 
intensidade e concreción e non exento de certa retórica gratuidade. Pola contra, Crecente 
Vega, no seu breve romance lírico "Aquellos caminos blancos ... ", consegue unha notable com
binación de emoción e sinxeleza na visión da paisaxe, visión na que semella clara a pegada 
do lirismo juanramoniano. 

Colaboración poética continuada tivo en Gelmírez o poeta leonés Florentino Agustín Díez. 
Cultivador do verso libre, semella influído por un arraigado lirismo de veta relixiosa, sen dúbi
da inspiradora dunha das grande liñas -a carón da familiar e a paisaxística- da lírica espa
ñola en castelán das <lúas primeiras décadas da posguerra. Estamos ante unha voz de expre
sión dura , de sintaxe sincopada e palabra transcendente, pero carente do senso da 
construcción, imperfecto e de moi reducido lirismo. 

Estas carencias e algunhas outras pódense facer extensivas ás composicións de Agustín de 
la Rosa Gil e Miguel Ramón Pola. A temática compostelá <leste último -topografía urbana e 
sentimento relixioso-- é non pouco tópica, aínda que recoñezamos no seu caso unha certa 
facilidade versificadora. De Manuel Remuñán apreciamos, en "Adagio brumoso", o senso do 
ritmo e a suave musicalidade, todo isto na órbita dun modernismo de ton menor. A cita de 
Paul Verlaine que encabeza o poema, non é gratuíta, e Compostela debe ser "la vieja ciudad" 
que promove o melancólico latexo do poeta. 

E Compostela constitúe tamén a raíz e centro de dous dos tres sonetos de Eugenio 
Fernández Almuzara, sonetos de boa factura , de acusada perfección formal e coidada retóri
ca. O autor leu moi posiblemente a Gerardo Diego e chega nas súas composicións a unha 
axeitada mestura de emoción <liante do contemplado, afirmado sentido relixioso e anhelo de 
vida. 

Ningunha atención merece a composición asinada baixo pseudónimo El Latino, inspirada 
en motivos andaluces e escrita nunha prosa con rima e ritmo, ateigada dos peores tópicos fol
clóricos. Pola contra con Gutiérrez Albelo atopámonos unha vez máis cunha voz instalada na 
fe relixiosa, un tanto fúnebre e entristecida, pero esperanzada na súa aspiración de achegarse 
amorosamente a Cristo e expresiva do arrepentimento da vida pasada. Finalmente, o diálogo 
coa divindade -de novo a veta relixiosa- xorde en "Multánime", de Álvarez Conzi. Diante 
da encrucillada da existencia o poeta dóese da súa limitación como home, do conflicto entre 
as súas aspiracións vitais e a imposibilidade de realizalas. 

Dentro dos poemas de temática relixioso-xacobea sobresae "Galopada de tercetos al Señor 
Santiago", coa que Antonio de Zubiaurre abre os suplementos poéticos de Gelmírez. Escrito 
en tercetos encadeados, o poema, máis que unha homenaxe á figura do Apóstolo, constitúe
se nun percorrido existencial con <lúas fases: a primeira, vitalista e ata sensual; a segunda, 
ameazada pola morte . No marcado ritmo, na forte musicalidade e no léxico resulta evidente a 
pegada do Modernismo. O ton elevado confire un acento épico ós versos . 
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Dúas 
presencias 

en Gelmírez: 
Abe/ardo 

Moraleja e 
Manuel 

Rabanal 
(1968). 

E unha breve referencia ó apartado das traduc
cións. Abelardo Moraleja achéganos ó poeta Rainer 
Mª Rilke, que pouco tempo despois sería obxecto 
de atención na nosa literatura a través de diversas 
traduccións. No labor18 feito polo citado profesor, 
tan perdurablemente vencellado á Universidade de 
Santiago, non repararemos aquí, pois está estudia
do en páxinas precedentes (sección de Presen
tacións) polo seu fillo, Juan José Moraleja Álvarez. 
Pola súa parte, Manuel Rabanal traduce do catalán 
a Alfredo Llecha e do grego a Sófocles no "Canto 
al amor"19 de Antígona, sen dúbida unha das máis 
universais pezas do inmortal poeta tráxico grego. 

O interese das paxmas de Gelmírez diminúe moitísimo no ámbito da prosa. Resulta evi
dente a súa pouca representatividade cuantitativa así como a dimensión incompleta e frag
mentaria dalgúns textos (os de Santiago Mallo e Luís Manteiga), a condición de notas biobi
bliográficas doutros (os de Abelardo Moraleja e Álvarez Conzi) ou, en fin, de breves ensaios 
científico-estéticos nalgunha ocasión (Vidal Abascal) . Ternos así mesmo algunha evocativa 
estampa de corte romántico como a de Antonio Fraguas, na que o tema da morte aparece 
envolto en referencias literarias e situado en escenarios composteláns. 

Así pois, a pretensión declarada de ser "guión apasionado del verso y de la prosa", falla cla
ramente en Gelmírez polo que á segunda se refire. Resulta cando menos sorprendente non 
atopar nas súas páxinas un conto, un relato curto. Nas colaboracións non existen páxinas de 
rítica. En resumo, baixo a lei da diversidade e da insuficiencia, a prosa é un_ apartado menor 

nunha revista de marcada vocación poética. 

2.2.3. Unha valoración 

A stimación axustada do valor dunha publicación como Gelmírez precisa que teñamos en 
onta as coordenadas da época. O bienio 1945-1946 no ámbito galego lévanos ós máis difíci

les tempos da posguerra, á máis absoluta precariedade de medios e a un desenvolvemento 
cultural radicalmente pobre e cheo de limitacións. Con todo, nese bienio viron a luz <lúas 
meritorias revistas, Posío e Gelmírez. 

A revista do instituto compostelán está intensamente vencellada, como xa dixemos, á figu
ra do profesor Manuel Rabanal, que levaba o peso de todo. Xa tivemos ocasión de repasa-las 
súas directrices, os camiños que a publicación tentaba seguir, pero é preciso admitir que 
algúns dos seus propósitos, das súas metas, quedaron en pura intención. Salientemos, entre o 

l8 Vx. ó re pecto o artigo de Manuel Rabanal "Moraleja, traductor de poetas". En La Noche, Santiago de Compostela, 
10-VII-1946. No citado artigo faise mención ós traballos de traducción de poetas do profesor Moraleja nas revistas 
Trabajos y Día e Gelmírez. 
l9 O texto reprodu ido en Gelmírez figura con posterioridade no libro Grecia viva (1972) a carón doutros traballos 
sobre ófocles. Entre eles merece a pena destaca-lo comentario sobre a versión galega da Antígona de Jean Anouilh, 
chamada por Rabanal "ver ión gallega de Beiras, Franco y Silva" ou "versión de los III", posta en escena en Santiago 
de Compostela. 
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acadado, a dignidade estética, o coidado das páxinas e o mantemento da súa configuración 
xeral. Pero recoñezamos de seguido que a participación do alumnado (ou dos exalumnos) é 
case nula e que Gelmírez foi unha revista de profesores, substancialmente profesora!, co enga
dido dun pequeno feixe de escritores que non pertencían ó estamento docente pero que esta
ban relacionados con el; así acontece nos casos de Luís Manteiga, Manuel Fabeiro, Miguel 
R. Pala, ]ose A. Garibáldi e algún outro. Entre os numerosos profesores colaboradores hainos 
bos coñecedores da literatura, da poesía, pero son en parte poetas mediocres . ou puramente 
ocasionais. 

Contra o previsto, pouco observamos de novidade', de tentativas poéticas cara ó futuro. 
Prodúcese, máis ben, un achegamento ó pasado inmediato ou, no mellar dos casos, unha 
conexión co presente nun intre de moita desorientación. Ternos, como se pode comprobar, 
moita poesía rimada (Aleixandre, Otero Pedrayo e Iglesia Alvariño son ilustres excepcións), 
numerosos romances e sonetos. E ternos, sobre todo, un dobre eixe temático: o relixioso e o 
local compostelán. 

O achegamento de Gelm-írez a Compostela foi, como sabemos, un dos postulados da revis
ta. Neste caso o desexo materializouse nun feixe de poemas que tratan a temática composte
lá dende diferentes perspectivas, sen esquece-los motivos xacobeos. As composicións de 
Otero Pedrayo, Antonio de Zubiaurre, Fernández Almuzara ou Miguel Ramón Pala inciden na 
devandita temática. Pero máis notoria é aínda a presencia da veta do lirismo relixioso, polo 
regular cunha relixiosidade enraizada e emotiva, instalada na fe. A expresión do sentir reli
xioso estaba, dende lago, na atmosfera poética daqueles anos e, doutra banda, semella ter 
sido unha motivación á que foi moi proclive Manuel Rabanal. 

Á hora de facer balance do valor das achegas poéticas non se nos escapa un feíto un tanto 
paradóxico: o escrito en galega -da autoría de Otero Pedrayo, Bauza Brey e Iglesia 
Alvariño--, aínda que cuantitativamente ben pouco, resulta sen dúbida de meirande impor
tancia có feíto en castelán (coa salvidade dos fermosísimos poemas de Vicente Aleixandre) , 
lingua na que podemos ler media <lucia de poemas estimables e algúns outros de calidade 
menos que discreta . 

Pero tendo en canta aquelas circunstancias, Gelmírez, froito da inquietude de Manuel 
Rabanal e da colaboración xenerosa dun pequeno grupo de profesores e amigos, é unha 
pequena xoia no ámbito das revistas xurdidas nun instituto de ensino medio. O paso do 
tempo e a proliferación <leste tipo de publicacións non fixo senón poñer de relevo o merito
rio daquela empresa que, certamente, tivo unha ben curta vida, pero acadou unha moi apre
ciable dignidade e contribuíu ó prestixio do Instituto Arcebispo Xelmírez de Santiago de 
Compostela. 

2.2.4. As continuadoras de Gelmírez 

Habería que agardar case vinte anos para que a Gelmírez de Manuel Rabanal tivera conti
nuidade. De tódalas que posteriormente adoptaron a mesma cabeceira (ou a de Xelmírez) a 
de meirande interese foi Gelmírez (2ª época) , da que unicamente ternos constancia de dous 
números: o 1, de decembro de 1964, e o 2, do mesmo mes de 1965, cando eran directores do 
instituto Isidro Jiménez e Benito Varela Jácome respectivamente. Precisamente este último, cun 
artigo sobre a novela española, abre as páxinas da revista. 
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Colaboran neste segundo Gelmírez profesores e alumnos 
aproximadamente a partes iguais. Dos profesores ternos, no 
nº 1, colaboracións de Manuel Rabanal, Carlos Amable Baliñas, 
Pedro Martul Rey, Aquilino Iglesia Alvariño e Jesús Precedo 
Lafuente. Colaboran tamén, aínda que non como profesores, 
Faustino Rey Romero e Baldomero Cores. Entre os alumnos 
ternos traballos de Lino Cabezas, Santiago Mayer Viña (despois 
catedrático de Debuxo no mesmo instituto), Alberto Tizón, 
Manuel Rocamonde e Manuel Castro. 

O nº 2 aparece cando o instituto traslada as súas instalacións 
do edificio da Praza de Mazarelos (hoxe ocupado pala 
Facultade de Xornalismo) á San Caetano (actualmente sede da 
X unta de Galicia). Precisamente unha pequena nota da primeira 
páxina -"El Instituto, en San Cayetano"- dá canta dese trasla
do. Lora Tamayo, Luis Legaz Lacambra, Ángel González- Álvarez 
(todos eles altos cargos do Ministerio de Educación) e mais 
Ángel Jorge Echeverri aparecen mencionados pala súa contribu
ción ó cambio de instalacións, que era unha vella aspiración do 
instituto que levaba moitos anos nun "venerable pero ruinoso 
caserón" -segundo expresión do anónimo autor da nota
insuficiente para dar cabida ó xa numeroso alumnado. 

Carlos Amable Baliñas, Inocencia Pereira Domínguez, David Montero Bosch, Saturnino 
eijo Carballo, Álvarez Villar, Precedo Lafuente e Varela Jácome son agora os colaboradores, a 

carón dos alumnos, Francisco ]. Cai:r:o e Víctor L. Raposo. Ternos neste Gelmírez unha temáti
ca miscelánea que vai da literatura ó humor, da filosofía ó cine, da emigración á televisión, da 
relixión á vida do instituto. No terreo das ilustracións, ó material fotográfico hai que suma-los 
gravados de Enrique Mayer Castro -algún deles xa impreso no Gelmírez de 1945- e un 
adro d M. Pesqueira. No que á lingua se refire, malia o título en galega da narración de 

P dr Martul, "O' come galiñas", que está íntegramente en castelán, o único texto en galega 
p ma2 "Aninovo" de Aquilino Iglesia Alvariño. 

En síntese, esta nova Gelmírez é unha revista moito máis pobre cá súa antecesora: feíta con 
pouco gusto, esteticamente descoidada e carente de identidade propia. O paso de <lúas déca
das non fixo serrón evidenciar un cambio a peor que rematou nunha publicación vulgar. Nela, 
paradoxicamente, malia se-las circunstancias algo máis propicias, o emprego do galega desa
pareceu. 

Na mesma década 1960-1970 e con idéntica cabeceira atopamos novamente Gelmírez, 
agora unha publicación dos alumnos de preuniversitario do instituto, impresa polo servicio de 
publicacións do S.E.U. Pala súa precariedade de deseño e tipografía esta é unha publicación 
certamente marxinal, enfocada moi cara ó interior do instituto. No nº 4, datado en 1964, o 
único profesor que colabora é Precedo Lafuente. Con el figuran os alumnos ]osé A. Amigo, 
]osé L. Sastre, ]osé M. Masa e Ramiro Castañón, que contaron para face-la revista coa axuda 
do catedrático de Latín, ] osé Antonio Enríquez. Os textos están mecanoescritos e as ilustra
cións son debuxos moi elementais. A ilustración da portada reproduce a do nº 1 de Gelmírez 
de 1945. 

2° Con anterioridade este poema apareceu publicado na revista Vamos, do Colexio Minerva de Santiago de 
Compostela, nº 57 decembro de 1960. 
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XC Lf\~RCZ 
No curso 1980-1981 apareceron no mesmo instituto <lúas 

revistas francamente residuais. Os textos, a man ou a máquina, 
resultan hoxe pouco menos que ilexibles. Limiar, que así se 
titula a primeira delas, nace para conmemora-lo Día das Letras 
Galegas 1980. Non deixa de sorprender que haxa máis colabo
racións en castelán ca en g·alego, lingua - esta última- na que 
Guillermo Proupín Castiñeiras, alumno de COU, escribe sobre a 
lírica de Afonso X. Boa parte das colaboracións, sen dúbida fei
tas polos alumnos, figuran sen sinatura. 

-revista cultural da experianci1 pedagóxica~ 

Na mesma liña que a anterior e cos mesmos pobres resulta
dos ternos Lumieira, que data o seu nº O en marzo de 1981. 
Feita polos alumnos de 3º de BUP nocturno, ten a particularida
de de estar escrita case integramente en galega. Xurxo Martínez, 
Manuel Ballesteros, Santiago Sánchez, Xosé M. Mareque, Clara 
Carballo, Mª Carmen Barrero, Mª Victoria García e Mª José 
Vázquez aparecen entre os alumnos colaboradores. A sociedade 
de consumo, a problemática das drogas, o ateísmo e a familia 
están tratados nestas páxinas. Entre as colaboracións literarias 
ternos unha versión ó galega dun fragmento de As nubes, de 
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Aristófanes. Que saibamos, estas <lúas publicacións careceron sequera dunha mínima conti
nuidade. 

No ano 1984 reaparece a cabeceira -agora Xelmírez- co nome do instituto, esta vez 
nunha publicación de pequeno formato (25 x 17 cm) e máis digna cás <lúas que rematamos 
de tratar. Subtitulada "revista de cultura", mecanografada, está ó cargo dos alumnos do centro. 
Composicións poéticas, lingua e cultura, rock, historia dos irmandiños, narracións curtas e 
unha entrevista á profesora Lili Batalla son os principais contidos. Xesús Rábade Paredes e 
varios alumnos de 3º de BUP e COU cantan entre os colaboradores do nº 1, no que predo
mina con moito o uso do galega. 

Pouco debeu dura-la antecitada Xelmírez porque dous anos despois (curso 1986-1987), coa 
mesma cabeceira e idéntico formato témo-lo nº 1 da súa sucesora, agora subtitulada "revista 
cultural da experiencia pedagóxica". 

Estamos <liante dunha revista promovida por un grupo de 30 profesores do instituto que 
constitúen o "Colectivo Pedagóxico Xelmírez". Os profesores achegan artigas de carácter 
pedagóxico, pero o resto das colaboracións, moitas delas de creación literaria, son da autoría 
de alumnos de BUP e COU. Tecnicamente mellar cá súa inmediata predecesora, está toda ela 
escrita en galega. Ternos constancia da existencia de 5 números, o último deles pertencente ó 
curso 1990-1991 e de formato máis grande có dos números precedentes. 

Outras publicacións do Instituto Xelmírez son Aneares 91 (Experiencia pedagóxica), de ben 
pouco interese, e Eins-Deux-Tbree (nº 1, 1995). Esta última é certamente curiosa pola alter
nancia nas súas páxinas do emprego do francés e o inglés xunto con algo de alemán. Mestura 
textos e ilustracións a xeito de collage e con moitas cores. Lembra as publicacións vangardis
tas e é lúdica e informal. Sen dúbida a súa dimensión visual é a máis atraente e salientable. 
Está promovida e coordenada por alumnas, que son as súas únicas colaboradoras. 
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Aqueles anos di 
BENITO VARELA 

As primeiras xeiras da posguerra en Galicia son pouco ou nada 
doadas para o desenvolvemento da actividade literaria. O silencio dos 
anos baleiros mantense ó longo de dous lustros . O feito de que no ano 
1938 o poeta vigues Ánxel Sevillano publique a escolma O amo1~ o nia1~ 
o vento e outros gozos é só unha circunstancia illada . Moito máis signifi
cativa é a saída do prelo, en 1947, de Cámaros verdes, de Aquilino Iglesia 
Alvariño. Este libro sobranceiro, mergullado na resoante xeografía da súa 
Terra Chá natal, abre unha nova fronteira . Polo que fai á novela ternos 
que agardar ata 1951, cando Ricardo Carballo Calero obtén o Premio 
Bibliófilos Gallegos con Xente da barreira. 

Por estas datas xorden algunhas revistas de poesía nas que pre
dominan os poemas en castelán. Así, en 1948, Eduardo Moreiras lanza 
en Vigo os seus Mensajes de Poesía. Un ano despois, na Coruña, Ramón 
González-Alegre ofréceno-las páxinas da súa Alba, que máis tarde via
xará a Vigo. A relevante publicación ferrolá Aturu:xo, diri..-xida por Tomás 
Barros e Miguel C. Vidal retarda a súa presentación ata 1952. Nun tempo 
de atrancos, ternos que subliña-los proxectos illados que contribúen a 
espalla-la creación literaria. Convén determos nunha data : entre 1945 e 
1946 coñecen unha curta existencia dúas significativas revistas: en 
Ourense, ]osé Luis Varela e os integrantes do Círculo Azor levan adian
te o seu Posío. En Santiago, o catedrático de Grego do Instituto 
Arzobispo Gelmírez, Manuel Rabanal Álvarez, funda a súa Ge!Jnírez. 

Nun incerto contexto sociocultural, os tres números da revista 
Gelmírez veñen a remove-los silencios composteláns, os anceios de 
modernidade. Por iso, a súa botadura significa unha tarefa exemplar da 
contrastada vocación literaria e docente do doutor Rabanal. Gebnírez 
faime lembrar o alento anovador de füpada 17.a, que aparecera en León 
en 1944 dirixida por Victoriano Crémer, amigo de Manuel Rabanal, que 
publicou poemas nas súas páxinas . Non recordo ben que atr~mcos impe
diron a continuidade de Gelmírez. Se cadra, o subtítulo .. Hojas de otoño 
a primavera", foi como un agoiro do seu final. Pero este centro de follas 
impresas vai remanecer agora, nesta edición facsímile, como un rele
vante testemuño literario e artístico . 



Gelrnírez 
RELAJÁCOME 

Pola miña parte, naquelas datas de hai medio século simultanea
ba a docencia nun centro de bacharelato coas clases de literatura con
temporánea na facultade de Filoloxía e facía as primeiras esculcas docu
mentais no Instituto Padre Sarmiento e na Biblioteca Xeral. Agora, o fío 
desta breve nota avivece en min o tempo pasado, ensarillado nas rúas 
case desertas, nas prazas monumentais, nos claustros da vella facultade. 
Os redactores de Gelmírez, profesores e escritores, proxéctanseme nun 
primeiro plano. Coincidía con Manuel Rabanal na facultade de Filosofía 
e Letras e na rica biblioteca do Instituto Masculino. Con Antonio Fraguas, 
no Instituto Sarmiento. Con Borobó nas tertulias de café e nas· confe
rencias de Montero Díaz, Otero Pedrayo ou Zamora Vicente. Atopaba ás 
veces a don Victoriano García Martí, que paseaba de vagariño, como 
unha imaxe viva do Cabaleiro de Santiago da súa novela. 

De noite, na redacción de El Correo Gallego, reliamos as probas 
dos "Parladoiros" de Don Ramón Otero Pedrayo. Á saída recalabamos 
nos talleres para saudar ó gran poeta Xulio Sigüenza que pasaba alí 
media noite, no cepo dunha linotipia, alentando as escomas do chumbo 
fundido, picando arreo miles de tipos en lugaT de medi-los seus versos 
galegos . · 

Dende febreiro de 1946 comeza a singradura do xornal La Noche, 
novo voceiro dos nos os anceios literarios. Varios colaboradore·s de 
Gehnírez escriben neste xornal: Iglesia Alvariño, Antonio Fraguas, 
Rabanal, Otero Pedrayo, etc. En sellas columnas da última folla do rota
tivo, destacan a diario as ·'Nebulosas" de Rabanal e os "Anacos" de 
Borobó . Ó follear aquebs páxinas encontro artigos meus sobre literatu
ra galega, novelistas españois e escritores estran.."\:ei.ros pouco coñecidos 
entón: Chesterton, Eliot, Francis Jammes, Teixeira de Pascoaes, Charles 
Ramuz e moitos outros. Quiz~lis isto último non vén moi a conto, pero 
quero subliña-lo exemplo ~movador da revista Gelmfrez, que influíu dal
gunha maneira nas páxinas literarias de La Nocbe. Indubidablemente 
estas dúas publicacións configuraron un clima intelectual e contribuíron 
a esperta-bs vocación literarias da xeración seguinte á nosa . 
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} ·Sano y viejo dicho gnómico, sabe que como revista de creación 

~ literaria le asiste el santo derecho de andal' por el mundo 

libérrima y rebelde en persecución de altas metas de belleza, 

pero, a la vez, como publicación de un centro oficial, como 

cuaderno fervorosamente editado por un Instituto Nacional de 

Enseñanza Media, se siente gratamente obligada a la más disci-

plinada sumisión y obediencia jerárquicas. . 

Por ello, si sus páginas sucesivas sirven al primero de los 

conceptos, que la revista tie.ne de sí misma, en cambio esta ini

cial quiere ser el portavoz del espíritu cortés, por sentido, que 

la anima. 

Como tal, su primer ademán es el del saludo cordial y reve

rente. Saludo, ante todo, lleno de cariño y respeto, al Exce

lentísimo Sr. Ministro de Educación Nacional, D. José Ibáñez 

Martín, que tanto de aliento ha infundido a nuestra empresa. 

Saludo al Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Media, 

Don Luis Ürtiz Muñoz, decidido mecenas ele cuantos proyectos 

formulan los Institutos Nacionales. 

Saludo al Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universi

dad Compostelana, junto a cuyos muros maternos tiene lugar 

nuestra estudiosa y entusiasta natividad. 

Saludo a las dignísimas Autoridades Civiles, Militares y 
Eclesiásticas, que de uno u otro modo han hecho posible nues

tra epifanía. 

Salud.o, a los doctos Claus~ros de Universidades e Institutos 

de España, en los que GELMIREZ augura la más familiar 

hospitalidad. y el más deferente trato de compañerismo para su 

estímulo y su llamada. 

Saludo, en fin, a los alumnos de su propia casa, en cuya 

alegre muchedumbre aspira a despertar vocaciones y promesas. 

Y al embarcarse en la inciert~ nave de su primer día de 

existencia, GELMIREZ . saluda colectivamente, sacudiendo el 

pañuelo de su más bella rima, a cuantos, para desearle buen 

viaje, han acudido a la segura ribera. 

Después ... -ya está dicho- desafiando olas y escollos, la 

l~i~=i~a andadura del ancho mat. «GELMJREZ» 
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JV\ANIFIESTO 

N.1 un minuto más podía seguir estando la razón de parte de quien 
escribi6 que Compostela merecería titularse «La ciudad del arpa 
muda», el solar de las piedras arcaicas· pero tácitas y silentes. 

Porque ya el viejo romance aseguró que hablaría el pedernal, cuando . 
el buen Cid tuviera de sus cosas. 

Y de ser ello cierto, pocos granitos como el de la urbe· jacobe.a, han 
de tener motivos para conta"r y no acabar. · 

No obstante, la realidad viene demostrando que en la áspera sinfo
nía movida de la creaci6ri literaria de los últimos tiempos, el compás . 
reservado a la ciudad del Apóstol está poblado de silencios. 

Compostela, evocadora, estudiantil, monacal, jocunda y galaica, . 
no ha teni~o en los postreros lustros esa irreemplazable publicación lite
raria, la revista de creación y crítica -de tan actual y floreciente vida 
en otras ciudades de la región y de España-, desde la que sumarse · 
a las ráfagas de las inquietudes estéticas más recientes. 

No ha ·tenido la bulliciosa. palestra del espíritu, donde la fantasía· 
dispone de un tranquilo remanso para arquitecturar sus castiIIos en el aire. 

Le ha faltado ese guión apasionado entre cuyos pliegues cabe el 
gozoso desfile del verso y de la prosa. 

Ha tenido y tiene, en cambio, toda una ·serie de publicaciones de 
tipo universitario, eruditas, especializadas y a la altura que a su rango 
de sede de cinco · Facultades le corresponde. 

Pero -insistimos- está falta de ese cuaderno inquiet~nte donde · 
la vida del momento se depura y el espíritu reposa a su placer . 

. Y tal falta es la que viene a llenar GELMIREZ («Hojas de: 
otoño a primavera») entre las que encuentra su morada el alma insa--· 
tisfecha y juegan metafísicamente ángeles y musas. 



GELMIREZ quiere ser -es- con su tri ple aparición anual 
-una cada trimestre de los del período lectivo- un cuaderno patro
cinado por los antiguos alumnos de aquel Instituto de Enseñanza Media 
e.le Sántiago, que se honra precisamente con el nombre propio de tan 
egregio Arzobispo del medioevo. 

Cuando . Unamuno recorría las Españas cercenadas de su generación 
amarga, peregrino por esos pueblos de Dios, al llegar a las ciudades 
prov.incianas, se quejaba -haciendo verdadero el pesimismo de Seho
penhauer que decía que «enseñando se olvida»- de no poder dialogar 
de las cosas del espíritu y de la cultura con quienes vivían y cobraban 
de ser sus representantes oficiales sino que tenía que hacerlo con los 
tipos más dispersos y contradictorios: el soñador desconocido, el bohe
mio criticado o el erudito particular y desamparado. 

Contra esa inerte circunstancia triste es contra la que h.oy reacciona 
el Instituto «Arzobispo Gelmírez» ele Santiago, saliendo a la calle con 
una hoja trémula de emoci6n y cargada de bello saber. 

Ni se crea, por otra parte, que el intento supone un esfuerzo desca
minado e impropio, sino todo lo contrario. 

En la misión educadora y form~tiva que a los nuevos Institutos 
incumbe, es una eficaz ayucla esta revista, que se elabora no de espaldas 
sino cara al alumno que promete. Y a que un grupo de selectos esco
lares colabora en la confección material de la publicación, ad.iestrándose 
con ello en las tareas téc11icas de una posible ocupación profesional para · 
el mañana. Y sobre todo, pone en las manos de todos los alumnos 
nuestra revista -.que es la suya, de su casa académica- una antología 
viva y palpitante de los inmutables valores humanos, una lengua depu
rada, una literatura vocacional y sugestiva. 

A la vez sirve para llevar a los hogares de la pléyade de sus anti
guos alumnos -hombres del hoy- el aliento nuevo y el latido viejo 
de lás aulas, en que recibieron su primera formación. 

Cumplida así su misión inmediata, GELMIREZ espera que 
Compostela tenga algo que decii: y lo diga. Sus páginas son tribunas 
abiertas a toda frase que merezca ser oída. 

Además de la fundamental aportación de los Claustrales de la casa, 
otros profesores, literatos, poetas, artistas y críticos de todas las latitudes 
nos bri~darán los buenos frutos de sus sazonadas cose~has. 

Y hasta el novel y el alumno que demuestren paso seguro y den la 
talla apetecida, podrán asomarse a la atalaya. 

Con todo ello GELMIREZ será lo que quiere ser: Un albo CJ.

mino en el que impriman sus huellas los estilos y los hombres, un púlpito 
desde el que reiteren su nuevo discurso las letras, una fragua en que se 
forjen y debatan el canon, la imagen y la rima y ... hasta un ángulo pla
centero en que se pu~da, como alguien ha dicho «acudir a una cita con 
Vale~y y Juan Ramón sin hacer traición a Fray Luis». 
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ANHELO 

ZABULÓN donuía, soñaba. Llovían del cielo millones de estrellas menudas 

como dia~antes y se esc~nd.ían en las flores, ~ntre los. ~rumos negros de la tierra. 
El sol, niño rebelde, bailando sob1·e el horizonte d10 una zapateta sobre los 

montes, como diciendo no quiero, y se volvió al alto cielo, sereno y satisfecho; 
pat;ecía una vieja pelucona de oro. Allí, mientras todo se oscurecía en la noche, 
él, ya sin Juz, quiso mirar a las cosas cariñosamente, pero vino el su~ño y lo venció 

como a un anciano. Las estrellas se pusieron a jugar con sus barbas oscuras, sin 
respeto, como si fuese un mendigo cansado del que todos se pueden burlar. La 
luna recortada se rió cínicamente de su sueño y comenzó a l)asear; nadie le hizo 
caso en el silencio de los espacios-. 

Zabulón satisfecho salió a orearse en los vientos de la noche y se maravilló al 
ver cómo las estrellas llovían sin descanso y no se apagaban los campos rutilantes 
del cielo. El quería: i·ecogerlas en sus manos para jugar con ellas, pero los menudos 
diamantes vivos se 1·eían ante sus ojos e iban a esconderse en el frío lecho de las 
flores silvestres, en las alfombras osctiras de la tierra, en la seda viva de los prados. 
Zabul6n se reía como un pastor de niños alegres. Después se ' enamoró del dormido 
sol y escupió a la luna pretenciosa. · 

-No me gustas, le gritó. 
Y la luna avergonzada se escondió un instante en el velo de una nubecilla que 

vagaba por el cielo. Quizá quiso sólo arreglarse un 1·izo, o pintarse los labio.o;, 

porque dejó a la nube en libertad y volvió a pasearse desdeñosa y recortada como 
un torque de plata por los campos azules de su tierra. 

Zabulón se i·eía escucl1ando los murmullos de la noche y se puso a cantar ale~ 
gremente. Luego se calló, escupió nuevamente a la luna y se tumbó panza arriba 

en un ca~npo de heno qu~ olía a verano y a .flores y a tierra fresca. Cruzó sus 
manos ba10 su cabeza, haciendo una almohada de carne .para sus ·sueños. Una 
hermosa serpiente pasó a su lado silbando una alegre tonadilla. 

-¿Qué haces, Zabulón?, le dijo. 
- Ya lo ves, vivo entre vosotros. 
La l1ermosa serpiente presumía de sus colores, de su agilidad 1 de la seda tersa 

de su piel. Zabulón que la miraba se le burló. 
-Qué tonta ere.-;, hay cosas más hermosas que tú en este paraíso. 

-No te burles, Zabulón, 1·eplicó la serpiente, e.s que estoy alegre, ¿sabes?" 
voy a ver a mi amada . 

..........-Vete pues, ¡maravilla!, le dijo arrepentido. 
La serpiente se fué ágil y bella, pero antes de perderlo de vista le gritó: 

-¡Zabulón, Zabulón!, no comas la manzana. 



Y Zabulón respondió sin cambiar de postura: 
-¿Pero es que no sabes aún que yo soy un ángeJ? 
La noche era toda un cuento azul. Seguían lloviendo las menudas estreJlitas 

luminosas y Zabulón sintió el deseo intenso de poseer una para siempre; el alma se 
le encendió en oración muda. Entonces allá en el cielo apareció una estrella más 
viva y cayó mucho tiempo; se le posó dulcemente en los labios. Zabulón se quedó 
quieto, sentía el brillo de la luz en sus ojos y en todo su ser. 

-Ahora, pensó, no hablaré en toda la noche para que no se vaya, y cuando 
se duerma la guardaré en mi pecho. La estrellita se rió como si hubiese escuchado 
su pensamiento y brincando sobre sus labi.os fué a esconderse entre la.'/ hoias de seda 
de una rosa. Zabulón se acercó, la estrellita corría como hormiga de vidrio por el 
laberinto encendido de la rosa. Zabulón lloraba . 

..--Ven, ven. 
Y la estrellita riendo se fué otra vez a sus labios. 
-QuerÍa saber si me querías. 
Zabulón feliz volvió a tumbarse sobre la tierra. 
-¿Ya no te irás, ~strellita'! 
-Me quedaré contigo. 
-Se está bien en el paraí.m, ¿verdad? 
..-Duérmete, Zabulón. 
-¿Para qué, estrellita? La nocl1e es hermosa y ttÍ estás conmigo. 
Te falta lo más bello, el Señor vendrá a sacarte la costilla. 
-Yo quiero verlo . 
..-No podrás, Zabulón, cegarían tus ojos, nadie puede mirar el rostro del 

Señor..... Y o te contaré todo, ahora duerme. 

Zabulón se durmió profundamente, pero seguía viéndolo todo como en su vi~ 
gilia. La estrellita saltó sobre sus ojos y le anudó las pestañas una a una. Zabulón 
no podía ver, pero sentía. Sintió cómo el Señor se posó a su lado y dijo a su ángel: 

-Voy a darle la mujer. 
-Señor, dijo el áng'!l, tendré q1íe bajar de nuevo con la espada de fuego a 

poner los siete sellos a las puertas del paraíso. 

Zabulón se indignó contra él y quiso gritar, pero estaba dormido. Se alegró 
mucho cuando escuchó al Señor: 

..--¿Pero no ves que es un ángel'!, arráncale una costilla. 
Zabulón tuvo miedo y la estrellita gritó: 
-¡Seño1., Señor, vas a darle tortura!, ¿por qué no hacer a la mujer de una rosa'? 
Zabulón besó dulcemente a la estrellita que descansaba en sus labios. El 

Señor dijo: 
-Sea. Y los sintió alejarse en vuelo de mariposa. La estrellita le fué 

desatando las pestañas una a una; la noche seguía dulcemente ·igual. 
- Despierta Zahulón. 
Zabulón abrió los ojos, se sentó sobre la tierra y quedó maravillado; Helice 

estaba allí desnuda y blanca como una diosa del Ticiano. La estre1lita habló: 
.-Duérmete ahora, Zahulón, es demasiada felicidad para que sigas despiet'to. 
Y Zahulón se durmió tan profundamente que ya no sintió nada. Cuando des

pertó, Helice le acariciaba dulcemente los cabellos; la estrellita brillaba sobre su pecho. 
-¿Sabes Zabulón?, arrojé al fuego la manzana. 
Zabulón la besó en los ojos; la estrellita se reía pícara, porque Helice merecía en 

aque] instante ser de nuevo arrancada de los bosques de Diana. Le dijo en un susurro: 

..-¿La arrojaste al fuego? 

-Sí, pero guardé en mí su aroma y su sabor. 7 
-Así debe ser. 
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Dijo Zabulón besándola. Y entonces se fijó e~ <pie nacía la mañana, que. ya 
no llovían estrellas y que el sol se había de.,pertado y bailaba en oriente su danza 
de luz. Cantaban los pájaro.~, se besaban los leones en la espesura de la selva, pasó 
la serpiente dulcemente emparejada. . 

.-¿Qué haces, Zabulón'l 
--Ya lo ves, amar entre vosotros, respondió Zabulón sintiéndose feliz . 
..-¿Y la manzana? 

.-La devoró el fuego. 
--Has perdido lo mejor de la vida. 
-No lo creas, conservamos su esencia, no nacimos del bano como ttí. 
--Orgulloso estás. 
-Vete ya. 
Entonces Zabulón sé irguió y recorrió la tierra enlazado a .m amada cantando 

himnos de amor, de vida, de alegría. Cuando el sol se hizo dios invisible en la 
infinitud del cielo limpio, se tumbaron en la sombra rumorosa de un soto. Zabulón 
la miró, era tan l1ermósa que tuvo que cet"rar sus ojos para verla con prec1s1ón. 
La oyó decir: 

·-La vida es nuestra, Zabulón. 
Y quiso contestarle porque sentía una gran ternura en su corazón, pero se le 

apagó la voz, perdió la ~onciencia, se quedó profundamente dormido, como un 
árbol, como una piedra. Después de los tiempos sintió que le llamaban: 

-Despierta ya, Zabulón perezoso. 
Conoció la voz de su ángel y abrió los ojos pesadamente. El día cantaba su 

preludio sobre la tierra, una luz fina de amanecer jugaba con las cosas desnudán~ 
dolas de los velos de la noche. · 

-¿Por qué me despiertas, ángel mío?; en mi sueño tenía una estrella y había 
logrado la mu1er. 

El ángel le miraba comprensivo y sonriente;. el sol nuevo vino a lavar los pesa~ 
dos sueños que a1ín anidaban en los ojos de Zabulón y él sintió la alegría de la 
mañana en el despertar de su alma. El ángel dijo: 

-Vives en la tierra, Zabulón; vivir e~ más bello y mejor que soñar y yo 
tengo para tí toda la vida. 

Zabulón tendió su mirada cariñosa sobre la tierra; las plantas y las flores sorbían 
ávidas la frescura de los rocías; comenzaban los pájaros a iniciar sus vuelos y sus 
cantos y los hombres su eterna labor. Zahulóu pensó aún en s.u sueño dulce, des
pués fué dejando que se le perdiese en las brumas del recuerdo porque la presencia 
de la vida le llenaba el corazón. 

- Es bueno renacer, ángel mío, bueno y alegre. 
-La bondad y el amor, Zabulón, son la alegría y la alegría es así el más 

alto valor. 
Zabulón se sintió limpio en su corazón, porque la alegría era sincera y estaba 

hecha de vida, de amor y Je bondad. En los repechos de los caminos las violetas 
humildes se abría.u graciosas y calladas. Zabulón hizo un ramo de flore~ silvestres y 
se las llevó a los labios. Olían a miel, a lilas, a violetas y a tierra húmeda. Pero 
sintió pena por haberlas arrancado de sus matas, por ser un segado1· de alegrías senci
llas y de delicadas vidas sii'1 voz. El sahía que la tierra es un jardín y que los hom
bres deben acercarse de rodillas a cada cosa y verla en su vida con sagrado respeto. 
Las florecillas reían graciosas en sus manos como si quisieran perdonarle y .~e mtutia~ 
han lánguidamente. El las sumer.gió un instante en el agua fresca de un a1·royo para 
sentirlas renacer en Ja frescura cristalina. Cuando ya se murieron para siempre, Za~ 
bulón las devolvió a la tierra y el ángel aplaudió. 

(Del libro inédito g{ngeles y c:Sueños). LUIS MANTEIGA 



FAN 
GAL EGO 

o puro e grave Xenio dos centéos 

Vaga poi' as an tigas carballeiras 

Y-os érmos largasíos ond' o vento 

Xostrea insomnes bultos de penedos 

Brizando o cego refrexor das augas 

Dos illós silenzosos. P ol' as gándras 

Af ondidas no ensoño dos oríxens, 

Poi' as · rexas encostas ond' as frieiras 

Erguen o himno valente da invernía, 

E nos chaos outaneiros que de lonxe 

Erxergan a dozura das ribeiras 

Como erxergan contestes os petrucios 

Pr' o medrar rebuldeiro dos netiños, 

Cecáis atoparés o Xénio heróico 

Do galego Centéo, ouro de torques, 

Da sustanza da roca, frol seréa, 

Groria montés e da 1aboura esgrevía 

Recompensa e consóo. Nos seus ridos 

Sacrifican as neves i-os coriscos, 

As longas choivas, o brilar severo 

Dos cem montesíos. Soio apaña 9 
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No seu casto v1v1r os derradeiros 

Lumes do longo outono cando neno 

V erdega na asucada. E cand' as agras 

Reloucan ao sol tépedo do Maio 

Saben qu' ~ixiña as fauces briladoras 

Hán-as de seiturar pr' a que ordeadas 

Na arquiteitura das podentes medas 

Agardar pol' a orquestrica do eirado 

E ceibar baixo os pértigos ritmados, 

En cadoiro soante o grau liberto 

Qu' a encher as arcas e poboar os vales 

Co ledizoso cantar dos rodicios. 

Ama as vellas lareiras on d' a lapa 

Co seu rubro beila.do anima os folgos 

Dos labregos antergos e sinxelos 

Sal da terra doncel. Quer os xantares 

Pé do suco ou dos vellos caracochos 

Debullados na fonda paz saudosa 

Na hora santa en que o sol, pan centeeiro,. 

Rube ao coto do ceu. Ama os camiños 

Dibuxados por rodas e arroiadas, 

Gosta do lábio d' as mañáns d' outono 

E das seráns qu' o desfollar dos soutos 

Enche de augusto e relixioso medo ... 

N' é falangueiro e no concerto ilustre 

D'homes e cousas das terraxes céltas 

Escolmá aqui] silenzo vibradoiro 

Da maderna emozon da natureza, . 

E cala ca fondura das montanas 

Q' adouran graves no descer dos poentes 

O faiscar radioso, ceibe e xiado 

Da estrela da serán. Non procuredes 

O épico Xénio do centeo galego 

Poi' as dondas ribeiras garimosas 

De roseiras e vides, nin na leda 

F artura acompasada ao só:µ das foulas 

Da Beiramar de cántigas alternas. 



Quer a illada parróquia poi' os cotos 

Ventosos rexamente adoutriñada, 

A serra nái das fontes, iñorante 

Dos rubros luxos do verán. Escolma 

As santas ermidiñas penitentes, 

Os ceus cruzados poi' os brancos pombos, 

O debruzar silente das toradas, 

Y-o lcvián frondescer das abedoiras ..... 

Pra parolar co il esquencerédes 

Ó fidalgo Salnés, da Avia i-Arnoia 

As abas raxeirosas. Petái rexo 

Con o bordón arnáu as vellas· laxes 

Tramadas nas encostas monterías. 

Alenta nos brumentos hourizontes 

Da Limia carballeira e lameirenta, 

Na T erra Chá folgo do Miño infante 

Baril ensoño presta as lonxanías. 

Deza e Tras-Deza, i-Ordes e Chamoso 

O ganclreiro Melide e de Cervantes 

Os duros lombos, mírano pasare 

Cabalgando nos ventos, aquecendo 

Ca mán petrucia a friaxe das aradas 

E nos pazos da neve, · no degaro 

Esculturado en serras dend' a Corda 

Déica o antigo Larouco, ten sua groria 

No casto ourilecer das estibadas. 

Pan chamado na língoa das xinéas, 

Pan criador de curazóns donceles 

E valentes e calmos, . o Centeu 

Demanda pra abranguer seu cerne pátrio 

Limpa concenza de fontela nena, 

Baril eisprenza de queiróa castrexa. 

R. OTERO PEDRA YO 

11 
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AL A TOMO 
ELEGÍA BÁRBARA 

Q VEDARON ... los pies solos 

en impotente esfuerzo por acabar un paso, 

como restos helados del triste transeunte 

que en el desierto blanco 

de la nieve, sucumbe bajo el diente famélico 

del lobo solit~rio. 

Inútilmente el plomo 

de la canana prieta ciñó el vacío estómago; 

en vano la defensa salpicara de sangre 

el frío anfiteatro. 

T ropezarou los sesos 

en el borde de un astro, 

y en la piedra de lumbre ele la estelar ribera, 

lejos ele su sien rota, siguieron aún... pensando~ 

monjes de clausura 

sin daustt·o. 

Y fué todo ... un suspiro, un cerrar de (los) ojos,.· 

un súbito escobazo de grÍstÍ,-trueno y rayo 

de la lóbrega mina-. 

F ué. . . el hollado planeta de nuestros hormigueros: 

convertido en cabeza 

de cerilla de palo 

y echado en las hogueras de los soles d~ ag,osto. 

Fué ... el can maligno y torvo, una vez más, del diablo 

que, ya sin Margaritas, 

_viej<? y rnrioso. él rabo, 

volvió a jugar en los añejos 

reactivos de Fausto. 

Todo ello fué ... no lo recuerdo: la memoria 

no está donde mi boca, 

.--hueco de muro sin tejado-. 

Cayó quizás al mar y las mareas 

sin tie1·on vocación de nubes_ y de pájaros. 

MANUEL RABANAL 



DOS POEMAS 
DE 

RAINER MARIA RILKE 

(Versión y nota de A. Moralejo) 
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REQUIEM 
PARA UNA AMIGA 

(FRAGJ't\ENTO) 

Yo tengo muertos y los he dejado 

y me asombraba verlos ~tan conformes, 

tan pronto como en su casa en 1a muerte, 

tan lejos de su fama. Mas tú tornas, 

me rozas y . me buscas y deseas 

chocar en algo para que a tí ·suene 

y te denuncie. Oh, no me quites esto 

que voy notando Tengo razón, yerras 

si conmovida tienes por las cosas 

nostalgia. Pues nosotros la cambiamos 

y no está aquí, la reflejamos fuera 

ele nuestro ser cuando la conocemos. 

Te creía más lejos. Me confunde 

que tú yerres y vengas, tú, que más 

que cualquiera mujer has viajado. 

Que tu tnuerte nos diese espanto, no, 

que oscuros y cortados nos deja.se, 

el hasta allá del desde allí arrancando, 

es cosa nuestra y el pon~rlo en orden 

será el trabajo que con todo hacemos. 

Pero que te espantases tú y aun tengas 

espanto donde espanto ya no vale, 

que de tu eternidad pierdas un poco 

y retornes aquí, amiga, aquí donde 

todo no existe aún; que tú en el Todo 

por la primera vez dispersa y medio, 

no emprendas la ascensión, como otras cosas, 

de las naturalezas infinitas; 

que de alguna inquietud el mudo peso 

de la órbita que ya te ha recibido 

tire por tí hacia el tiempo ya contado ... : 

esto a mi con frecuencia por la noche 

me despierta como un ladrón que entrase. 

Y si supiera yo que tú te dignas 

venir por generosa y satisfecha, 

·porque está tan segura y en tí misma 



que vagas como un niño, sin temores 

por sitios donde le · hacen algo a 

mas no: tú pides. Esto hasta los 

me entra con el chirrido de 11na 

uno ... : 

huesos 

sierra. 

Un reproche que tú como un espectro 

me hicieras por la noche al recogerme 

en mis propias entrañas, en el último 

y más pobre aposento de mi pecho, 

tal reproche no fuera tan horrih le 

como es ese pedir. ¿Qué es lo que pides'! 

Dime, ¿debo viajar'? ¿En algún sitio 

dejaste alguna cosa que se aflige 

y hacia tí tiende? ¿Debo ir a una tierra 

que tú no viste, aunque te fue.se afín 

como la otra mitad de tus sentidos? 

Quiero viajar sobre sus ríos, quiero 

1r al campo y saber costumbres viejas 

y a las puertas hablar con la.! mujeres 

y mirar cuando llaman a sus niños. 

Quiero observar cómo ellas de paisaje 

se rodean en el trabajo antiguo 

de las pradera.~ y los agros; quiero 

rogar ante su rey ~e me presente 

y que los sacerdotes por soborno 

ante la estatua más fuerte me pongan 

y marchar y cerrar la puerta al templo. 

Y luego, cuando sepa muchas cosas, 

con sencillez mirar quiero a las bestias, 

que de sus giros un algo en mis huesos 

se insinúe, y una existencia breve 

en sus ojos tener, que me 1·ecojan 

y dejen lentos, dulces, sin ju~garme. 

Y quiero que me digan muchas flores 

los jardineros para ~sí traerme 

en los hermosos tiestos de sus nombres 

algún recuerdo de sus cien aromas. 

y quiero comprar frutas, frutas, dentro 

de ellas aún está el campo hasta el cielo. 



ANUNCIACIDN A LOS PASTOR~S 

(Del libro ®as 9flt:1.rienleben) 

f"\IRAD, los hombres. Hombres junto al fuego 
que conocéis el cielo ilimitado, 
¡estrelleros! Mirad, soy una nueva 

naciente estrella. Todo mi ser arde 
e irradia con tal fuerza y está lleno 
de tanta luz que el hondo Hrmamento 
no me basta. Que mi resplandor entre 
en vuestra vida: ioh las miradas ciegas, 
oscuros corazones y nocturnos 
hados que os llenan! Qué sola, pastores, 
en vos estoy. Todo el espacio es mío. 

No os asombréis: el gran bao.bah ha echado 
una sombra.· De mí, sí, le venía. 

Vosotros tan serenos, si supierais 

cómo ahora el futuro brilla sobre 
vuestra mirada. En esta luz potente 
muchas cosas vendrán. Os lo confío, 
pues reservados sois. A vos creyentes 
habla aquí todo. Hablan calor y lluvia, 
los pájaros, los vientos y así siendo 

nada domina y vanidad se hace 
cebándose. No retenéis vosotros 

las cosas entre espalda y pecho para 

torturarlas. Igual que su deseo 
fluye a través de un ángel, por vosotros 

. pasa lo terrenal. Y si una zarza 
de pronto ardiera, hablaros aún podría 
el Eterno desde ella: querubines 
que se dignasen acercarse a vuestros 
rebafios no os serían maravilla: 
os echaríais sobre vuestros rostros 

orando y llamaríaislo la tierra. 

Pero esto fué. Y ahora es algo nuevo, 

con que el orbe luchando más se ensancha. 

¡Qué nos es una zarza! Dios se siente 

dentro clel seno de una virgen. Y o 
soy de vuestro fervor la luz y os guío. 



RAIN ER /Y\ARIA RILKE 

NACIÓ este gran poeta en Praga el año 1875 de familia austriaca 
y católica. Su vida fué inquieta y atormentada. Después de 
hacer estudios en Alemania, estuvo en Rusia a fines ·de siglo y este 

país le impresionó profundamente. Residi6 luego en París donde fué 
secretario del gran escultor Rodin y casó con una discípula de éste, de 
la que tuvo una hija; pero se separaron pronto. Desde 1a Gran Guerra 
pereg~inó por Europa -también estuvo en España - , por Asia y el 
Norte de Africa, viviendo de sus libros y de algunos mecenazgos como 
el de la princesa de T urm y Taxis-Hohenlohe, en cuyo castillo de 
Duino en la costa de Dalmacia había comenzado los ®uineser Ólegien. 
Y en otro viejo castillo, el de Muzot junto al lago Lemán, pasó sus 
últimos años, terminó las elegías y murió en 1926. 

Las obrns completas de Rilkc son seis tomos en la edición de lnsel
V er1ag (Leipzig): l. Órsfe [Jedichfe, flruehe [Jedichfe. JI. ®as 
13uch der Cf3ider, ®é!s c:Stundenbuch, ®é!s 9Tlé!rienleben, fRequiem. 
III. 97eue [}edichte, 'Duineser Ólegien, ®ie c:Saneffe éJn Orpheus, 
<.fet3fe §ediclzte und Yré!gmenfe. IV. <3ornef <3hristoph fRilke, 
§eschichfen vom lieben golf, CfroséJ-!Trngmenfe, !flugusfe fRodin. 
V. ®ie !lfu{Jeichnungen del 9Tlalte rféJurids Cf3rigge. VI. CUeber
fré!gungen Los tomos IV y V contienen obras en prosa y el VI 
traducciones. La verdadera poesía rilkiana está sobre todo en los libros 
de los tomos II y III, 6/ libro de fos horns, cftl vidtJ de 9TltJrfo, 
.mequiem, 97uevéJs poesitJs, ÓlegÍtls duineséJs y rf os sonetos tJ Orfeo. 

De lo que la poesía era para Rilke nos da idea un pasaje de sus 
Cuac.lernos de Malte Laurids Brigge, donde dice entre otras cosas: 
-<< i .. .los versos son tan poco si uno los escribe joven! Se debía aguar
dar a recoger sentido y dulzura una vida .entera y a ser posible larga, y 
luego, muy al final, se podrían quizá escribir diez renglones que fueran 
buenos. Pues los versos no son, como cree la gente, sentimientos 
{éstos se tienen bastante pronto), son experiencias. Para hacer un 
verso tiene uno que haber visto muchas ciudades, hombres y cosas, hay 
que conocer a los animales y cómo vuelan los pájaros, y saber los ges
tos con que se abren por la maftana las florecillas. Hay que poder 
volver a pensar en caminos por regiones no conocidas, en inesperados 
encuentros y en despedidas que mucho antes se veían venir, en los días 
de la infancia, que no están explicados todavía, en los padres, a los que 
tenía que herir uno cuando le traían una alegría y no la comprendía 
(era una alegría para otro)..... Y tampoco basta tener recuerdos. 
Hay que saber olvidarlos cuando son muchos y tener la gran paciencia 
-de aguardar a que vuelvan. Pues los mismos recuerdos no lo son 17 
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todavía. Só1o cuando se hacen sangre en nosotros, mirada y gesto, sin 
nombre ya y sin distinguirse de nosotros mismos, sólo entonces puede 
ocurrir que en una hora muy rara surja en medio de ellos y de ellos la 
primera palabra de un verso». 

Es también esencia] para entender su poesía y especialmente sus 
libros principales, la carta de Rilke a su traductor a] polaco Witoltl 
von Hulewicz, donde sintetiza su « W eltanschauung» poético-filosófica: 
Nuestra existencia completa consta del conjunto de estar vivo y muerto, 
pues la muerte no e~ más «que el lado de la vida vuelto de espaldas a 
nosotros». En esta existencia limitamos por· todas partes con lo obscuro 
y sólo de conjeturas sacamos nuestra fuerza vital. Nos rodean otros 
seres: ángeles, bestias y cosas. Los ángeles son los sublimes espíritus 
de la 1uz, que están igualmente presentes en ambos lados de la existen
cia y que toman en sí todo lo percibido como un espejo de la divinidad 
y lo conservan con realiclad eterna. Las bestias están aquí tan en su 
casa como los ángeles en el más a:Ilá y . su vivir es tranquilo y atenido 
a lo presente. Las cosas que nos rodean no están enteramente muer
tas, tienen un valor «lárico» y lo han tenido más hasta nuestros días, 
hasta la invasión del americanismo con sus cosas vacías e indiferentes. 
En medio ele este mundo, entre las bestias y los ángeles, los hombres 
no estamos en nuestra patria ni aquí ni en el más allá y somos los seres 
más pasajeros. Pero por nuestra participación en ambos lados de la 
existencia somos «las abejas de lo invisible», los transmutadores de lo 
visi11e, según el d·eseo de la tierra, en lo invisible y eternamente exis
tente con nuestro sentir y pensar. La muerte no es un enemigo, sino 
algo familiar y lleno de promesa: tras esta vida de interi~idad nos des
lizaremos en la gran existencia invisible y eterna, donde se hallan las 
grandes realidades inefables de las que aquí se nos da sólo el anhelo de lo 
que realmente son. Pero mientras que los «viejos» muertos están ya so
segados, los «nuevos» nos rozan a veces como un soplo de suaves peticio
nes, porque no nos desacostumbramos fácilmente de los pechos de la tierra. 
(V. W. Wolf, fRainer 9ll.ª fR¡/k·es ©uineser Úlegien. Introducción.) 

En las conferencias sobre Rilke dadas recientemente en nuestra 
Universidad por el profesor y escritor Sr. Torrente Ballester, afirmaba 
éste. la relación entre la concepción del mundo que acabamos de resu
mir y la moderna fi1osofía existencial, así como también que no se 
ajusta a la verdad católica, naturalmente, a pesar de haber pretendido 
algún teólogo armonizarlas. Pero en Rilke hay que ver ante todo al 
poeta lírico, idealista y místico en algún modo, si bien apegado a la 
tierra y a las cosas, de las que quiere darnos lo esencial y nos lo da en 
imágenes llenas de novedad y en un lenguaje fundado en la tradición 
filosófica alemana y que utiliza los recursos literarios del simbolismo 
francés. 

A. MORALEJO 



EN V 10 S • • • 

De Otero Pedrayo a Bouza Brey enviándolle a "fioía de fialicia" 

COMPOSTELA 

F uxide da ilusión na pesadume 

Do penedo pol.-a arte esculturado, 

Non procurés de algún senlleiro lume 

Un refrexar na.e; pedras crausurado. 

Soio o oceánico ecoar da moitedume 

E a estrela sohre o castro liberdado; 

Cecais o amante e lírico queixume 

Páxaro en fíos de chuvia apreixoado. 

A frol das torres do ¡)odente zume 

Da terra antiga recendor sagrado 

Non sofre mortal lei de vento e fume, 

Pois, redimida do Letheo e do Fado, 

Acende Compostela en cerne e cum~ 

Maino solpor na Eternidá ancorado. 

Tra.salha, 31 de Agosto de 1945. 

De Bauza Brey a Otero Pedrayo, acosendo recibo e enviándolle un estodo 

Prohe resposta ao teu solemne envío, 

V ai «Don F abián » levarte o meu acento 

Üutonizo, disperso, magro e frío 

En comparanza co teu firme alento. 

Aquil soneto de felís momento 

Que inicia o libro que .será meu guío 

Hachou no noso corazón comento 

Ao se escoar na noite fío a fío. 

E a lúa que, enfoulada, en Compostela, 

De camelias cincentas e alhos fu mes 

As somas cría na outonal desvela, 

Agárdate con novos vagalumes 

Locindo en astros, bréteruas e lmnes 

Pendurados da frol da Berenguela. 

Compo.ttela, Üutouo de 1945. 19 
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E/V\ FRESA 

U RGE saber sm tregua qué cammo 

qué luz y qué temblor, 

porque el afán peligra en el confuso 

mundo del genio inquieto. 

Y a pasaron romeros de cien tierras~ 

escuálidos y ardientes como símbolos, 

y la cohorte gruesa dormitaba 

sobre la almohada de su buen proceso. 

Empeños como pájaros sin alas, 

un misterio antañón que no descubre, 

un quehace~ que se duerme si camma, 

y aun a veces camina, duerme y ronca. 

En la plaza del pueblo que doraron 

siglos de fundación barroca y clásica, . 

eréctil, un doncel, gritó su arrojo 

y los sillares húmedos temblaron, 

temblaron como tumba que se abre 

al hálito de un dios que no había muerto__. 

¡Y la cohorte rucia o sapientísima, 

bajo el melifluo ritmo, fin de siglo, 

sosegaba la panza, con canc1a s 

de latines mohosos, de azahares y cupletsl 

No supo que el pregón prendía en las ruinas 

como simiente santa y milagrosa. 

Florecerá. En su aroma, 

en su policromía audaz y consagrada, 

se ungirá el genio. Luego, solamente, 

seguir sin ver la tierra, aunque se pisa, 

seguir, seguir tan sólo la alba senda, 

que ha de ser fácil o será imposible, 

y se ~brirá en lo alto como un cielo 

donde la vida rinda su grandeza. 

FLORENTINO AGUSTIN DIEZ 



SALMO NAVID~ÑO Je los 
AN~~L(S ~XT~UMINADOR~S 

e IER RA la noche sus mesones * con puertas de cal y canto. 

Sin lana quédanse los husos * como huesos de cordero después del festín. 

La lengua de la hoguera silencia sus consejas * medita inmóvil como ciprés de fuego. 

Y el pandero, sin ruido de sonajas * siente bramar el toro en su corral. 

Velan sin idilio los pastores * vigilan como ladrones torvos. 

La rosca del mastín no sueña al amor del 1·esco1do * no circunda celosa los rebaños. 

Porque todos los lobos se vistieron de ovejas * y es ira disfrazada su mansedumbre. 

Troco.<1e en acero el corvo cayado de los pastores * y huele su lomo, a pólvora y a sarro. 

Los camellos vagan sueltos por los desiertos * y son frecuentes osarios las caravanas. 

Cansáronse las melíficas abejas * iracundas blanden estímulos de avispa. 

En las cunetas de los largos caminos * se pudren las sangre.'l y los oros de los Reyes. 

No arde el incienso entre el fango * cayó la mirra sobre la tierra mojada. 

En los recodos acechan Jos peligros * y las traiciones en las esquinas suspicac-es. 

Y sigue liorando un Niño * llorando sobre pajas hirsutas. 

Sin. el aliento bucólico de los bueyes mansos * que el hombre entregó al cuchillo 

del carnicero. 

Sin la estupidez sumisa de la mul~ * presa a la iracunda línea de la reata. 

* * * 

Señor de los ángeles buenos * Señor, también, de los ángeles malos, 

Al pródigo banquete de tu misericordia * ha de ponerle fin el exacto reloj de 

tu justicia. 

Y van a caer tus ángeles vengadores * van a caer de 

un firmamento sin luna y sin estreÜas. 

No sobre un portal ruinoso * mas sobre las palacios y los 

rascacielos. 

Resuenan sus voces como el proceloso mar * resuenan 

como el trueno de las tormentas. 

Y se oye su mensaje terrible y justo * terrible y justo de 

ángeles exterminadores. 

Gloria a Dios en las alturas * y EN LA TIERRA 

GUERRA A LOS HOMBRES DE MALA 

VOLUNTAD. 

M.RABANAL 
Navidad de 1945-46. 
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SONETOS 

LA TORRE DE BEL VÍS 

¡Oh torre altiva, más que el ceclro enhiesta 

sobre el agrio crestón ele la colina! 

¡Oh expresión del espíritu que presta 

alas a la materia y la domina! 

Aérea creación de la floresta 

que a los cielos azules se encamina, 

roca por el cimiento en que está puesta, 

celaje por el cielo en que tennina. 

Amada de la luz y ele la bruma, 

iquién me diera perder la pesadumbre 

del cuerpo que me abate y que me abruma, 

para ser como tú, sobre la cumbre, 

nube en el aire, refulgente espuma 

que se riza en el mar de eterna lumbre! 

GOTA DE AGUA 

Tiembla la gota en el cristal, y herida 

por los rayos elel sol, cristal parece. 

Si se ensombrece el cielo, ensombrecicla, 

semeja un astro cuya luz fenece. 

Como en espejo breve, se estren1ece, 

dentro de ella, el paisaje de la vicla: 

los árboles, la aurora que amanece, 

y el mar y el campo y la montaña erguida. 

La gota es breve munclo. T oclo cabe 

en el círculo estrecho de su esfera, 

ya sea nube altiva, estrella o ave. 

Y, prendida en los ojos, reverbera 

el arcano misterio que ella sabe 

que explica y mueve nuestra vicla entera. 



SANTA COMPOSTELA 

Áurea ruta, con rumbo al infinito, 

cien pueblos engarzanclo y cien naciones~ 

y una ciuc.laa por término bendito 

y un hermoso Jlover constelaciones. 

¡Oh santa Compostela, faro y hito, 

meta y sublime imán de corazones, 

lustral absolución para el precito, 

cuna, sepulcro no, de bemliciones. 

Hoy llego a tí, cansado peregrino, 

trilJado el corazón por toda huella, 

hecho aridez de risco y de cammo. 

Ansío florecer. Dame la bella 

fertiliclacl que tiene el verde pmo, 

y un bordón, una concha y una estrella. 

Eugenio Fernández Almuzara S. J. 
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ERAN ben doces os campanarios de Tubinga 

e eran ben ledas as rúas -ai!- dos estudantes. 

Loiriñas loiras, as taherneiras de Denkendorf 

sorrin alegres os pobres mozos tonsurados. 

Ai, qué bebedizo a. aquel moc1ño lle darían! 

Ai, qué escuro aquél na mar clariña dos seus olios! 

Ai, quén fanaría o doce vidro da sua i-alma! 

Ai, qué verme roe o corazón do noso amigo! 

E agora, . ien ónde · soa m01 · doce son ele fraota? 

E agora, ien ónde verdega o buxo de Academo? 

Mirtos de Aspasia, iónde . decoran eles ora 

claro entusiasmo, deuses de gracia e pedra mármore? 

Plátanos con sol, beiras do Iliso cheo de mños, 

plátanos con mel e abellas de ouro, doce son; 

erasmíe péleia, pombiña doce de Batilo, 

sin v1ño roxo; ·coas ás xiadas e sin sono. 

AQUILINO IGLESIAS ALVARIÑO 



TRISTEZAS ROl"\ANTI·CAS 
PREAMBULO 

LA escena es muda y el silencio descansa en pediles y siluetas difumi
nadas entre luz y sombra. Un momento cualquiera de la -tarde con 
poca luz, o de la noche con luna a la altura del ciprés que permita 

leer los epitafios del c~mposanto. 
El recuerdo llama con aldaba incierta y pregona en subida tonalidad 

misterios de vidas que traspasaron el umbral de la eternidad legando ~l 
romancero capítulos diminutos de histc;>rias grandiosas que renuevan el 
pasado de una vida que se ha _viviao o quebrantado dejándola para ser 
tan sólo diseño de la ilusión. 

1836 

En el cementerio de V a.l de Dios, tierras franciscanas, en Com
postela. Un día de este año y una hon de ese dfa. Recibe · sepul
tura una dama que vivió en el mundo ses·enta años, un mes y 
quince días, cronología que nos dejó en lapidario bronce el artista 
Ca y etano Jordán -nombre evocador de milagro y ;redención con gran
deza superior a la mente humana-. 

La gran sala ele l~ casona hidalga, cierra las horas de tertulia por
que ha muerto la Sra. D.ª Francisca Verea y Tejo, que resignada supo 
llevar su viudedad haciendo el bien a quien lo había menester. 

En el panteón, de buen granito, un resumen de la vida de la dama: 

Aquí m .. >rtale.s yace la clemenc;a, 
Que aliviaba a los mí.set'OS dolientes, 
Aquí la fe, candor, beneGcencia, 
Con todas las virtudes eminentes. 
Y aquí la humanidad se desconsuela 
Do · reposa la viuda ele V arela. 

1843 

Día frío de Enero, final de mes, el mismo Camposanto y la misma 
jurisdicción. El pronóstico aseguraba noches de escarcha y lunar claro. 
El fuero rom~mtico adquiere señorío y dominio de voluntades. W erther 
lleva en triunfo el espíritu del «Sturm und Drang» y en sinuosa trayec
toria luchan ideas y formas que el pregón recuerda en el soportal de la 
rúa huyendo al aquilón desolante. 

Se repite la escena de la partid.a camino de la felicidad y de la dicha 
donde todo es luz y justa alabanza al Sep.'ar, epílogo de muerte santa en 
paz y en gracia de Dios. 

Ha muerto a la edad de veintinueve años D.ª Peregrina Maseda 
de Piñeyro. Familia y recuerdo en lápida marmórea, blanca como la 25 



muerta, fría como el olvido. Final antiguo, flor de paganía que recor
damos del poeta: «Sit tibi terra levis». 

Allí, como en las otras tumbas, hay una página de historia que 
cuento como he leído: 

EPITAFIO: ·A la Sefiora Doña Peregrina Maseda de Piileyro. 
s~ marido y su inocente niña han erigido esta fúnebre ofrenda de que 
es digna. . 

La belle:z:a, candor y genio afttble, 
siempre pronto a servir al indigente, 
y el amor conyugal más eminente 
hacen su preco:z: muerte lamentable. 
Un recuerdo tendrá si cm pre glorioso 
y en la mansión del justo su reposo . 

Falleció el 26 de Enero de 1843, a la edad de 29 afios. Séale la 
tierra dulce. 

1857 

Iglesia rural y barroca, parroquia de Santiago de Loureiro, circun
dada por el Camposanto. Hierbas aromáticas, ortigas, alguna zarza, 
tres olivos y un castaño. Una lápicla de granito trabajada a cincel y 
escoda perpetúa el nombre de una mujer que murió de amor. 

Es moda el verso y las estrofas de un poema debían cantar la gran
deza de una tumba donde estaba sepultado un amor incapaz de sobre
vivir al desengaño. Faltó el poeta en la hora cumbre de aquel1a alma 
de mujer, muerta por la ilusión perdida. Entonces apareció el artista 
rural de la robleda y la campiña, el del pulimento ele la losa, que . según 
dictado de su alma entristecida dejó sobre la piedra estrofas, ~ejor pala
bras en forma ele versos, ansiosas de· voluntad y carentes de poesía. 

De la prenda tan querida 
yncen aquí los despojos, 
y DO se contienen los ojos 
Je llorar a Florentina 

García . 

Joven desconsolada 
que a los 23 ai'ios de edad 
pasó a la eternidad. 
Diciembre dfo primero, 
de vida Íué el postrero 
para esta joya malogrnda, 

1857. 

EPILOGO 

El paroxismo romántico declinaba. Tras pone el horizonte en su 
carrera un concepto . histórico no sedimentado por entonces. A su paso 
una brisa de snobismo borró de las tumbas campanudas la súplica de una 
oración y la Cruz, símbolo del cristiano. Materia y luz sostienen la 
porfía de vida, muerte y eternidad. 

La brisa se hizo huracán y agrietó los muros monacales, el viento nuevo 
agostó los lirios del Camposanto y I~ s.oledad fué mayor y penetr~nte. 

ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS 



GONG DE MEDlf\ NOCHE (Cerca de la Seo 
de San Jaime) 

L
AMENTOS de cristal la oscul'idad murmura 

con honda sed ele estrellas; . 

arrancan el silencio las sombras y 1o ofrecen 
al corazón dormido. · 

(Versión española de 
-su poema y11ng de les 
dotzt de la nit -Prop de 
la Seu de San Jaume-, 
por M. R.) 

Inquietud que apetece el perfil de la lanza. 
Vano hueco que añora la placidez serena. 
Todo cansa a las horas, .que buscan el sosiego 
por doquier denegado. 

Asciende por la niebla la loca algarabía 
creiéndose titánico poder de la alta mar, 
mas exhala, rendida, griterío de sal 
entre gotas de nácar y perfume de algas. 

Ofrendas virginales, humo de aladas notas, 
susurro de uu sueño infantil, 

se quedan con las voces Lañadas en aromas 
sudando rápido compás. 

La crestería altanera, 

ve la extensa llanura sierva Lajo sus pies, 
el yugo de su ley le impone a su capricho 
y la somete a su placer. 

La adolescencia de grandes ojos 
escrut-a el fondo tras de sus velos; 
escalofríos de frágil ala 
paran al ave de la fe. 

Incompasiva lleva a su paso 
las hojas negras del árbol verde 
que no quisieron soltar.te de él, 
por no morirse mientras dormían. 

Danzan sin alma, 

no habrán ele hallar iuans.:> reposo; 
ató la furia sus pies sin vida . 

al baile eterno de nto y fuego. 

¡Seguid cantando, noche de agua, 
lágrimas vivas del valle oscuro! 
¡Llene el espacio vuestro cristal, 
se<.l impalpable ... de sanar! 

*** 
Cobre de inquietud asusta las tinieblas. 
El eco quiebra el duro trazado de la lanza. 

Noche y llama arrebata. .En el pavor inmenso 
amanece indeciso el lucir de una estrella. 

ALFREDO LLECHA FERRER 27 
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NOTAS DE 

AFIRMACION Y NEGACION 

F ARA seguir la senda de cuantos hacedores de Arqueología en el mundo han .sido, 
no ruerecerÍan la pena ciertos originales alumbramientos. 
En la campaña precursora de esta revista, tuvimos ya ocasi6n de decir lo 
siguiente: «Ya gimen las prensas grabando en el papiro las nuevas .metáforas. 

Los viejos artesanos vuelven a confiar a la madera sus inmortales alegorías. Otra 
vez el romance camina po1· la ruta de los peregrinos.. . .. Va a salir GELMIREZ. 
Un señero nombre antiguo apadrinando de nuevo las más recientes concepciones.~ 

Puesto que es santa la rebeldía de las ciudades no resignadas a ser tumbas vivas 
ni, mucho menos, evangélicos sepulcro.~ blanqueados, nadie sospeche que la historia 
del pasado va a distraernos ele nuestra fresca e inédita historia de cada día y de cada 
hombre. Todo lo contrario. 

A lo sumo pedimos a Dios que conserve la vida y las ganas de los ccalejan~ 
drinos)> y golosos de todos los tiempos. Pero nosotros preferimos a Homet·o sin 
notas y sin escolios. 

11 
No hace mucho que las informaciones del Nuevo Mundo nos t~ajeron de 

Buenos Aires la noticia de que Don Jacinto Benavente, fecundo árbol sin vejez, 
después del ensayo general de su a la saz6n no estrenada tragedia :Í:a gnfan3ona, 
había dado a la prensa una autocrítica, en la que decía: «Como en la tragedia griega, 
modelo próximo por la i~tenci6n, remoto por las posibilidades, en «La lnfanzona~ 
la tragedia está incubada cuando la .obra empieza. El espectador sólo asiste· a las 
consecuencias.>> 

Y se cerraba la noticia destacando la natural expectaci6n extraordinaria, que 
ante e] estreno reinaba. 

No es sólo -y no sería poco- por mostrar nuestra satisfacción y orgullo, por 
lo que nosotros damos aquí cuenta de esta nueva creación del incansable príncipe de 
la moderna farsa española, sino por probar una vez más, cómo, pese a tanto derro.
tismo, ciertos valores literarios, humanos, dígase lo que se diga, son siempre jóvenes, 
nunca dejan de estar de moda. Aunque pertenezcan a culturas anteriores a Cristo. 

Lo contrario sería querer suplant~r la Atenea de Fidias por una vulgar ccestre.
lla:o de Hollywood. 

111 
Ya que de tragedias se trata; aún están frescos los lauros cortados por Don José 

María Pemán en las representaciones de su sofoclea tragedia !ffntígona. 
Sería impropio de estas Notas intentar tan sólo, dilucidar en ellas si en este 

campo la razón estuvo de parte de los organ~zadores de las fiestas de Delfos o Sira.
cusa, de las Universidades sajonas o de los colegios de la Compañía de Jesús. 
Si acertó o no Bayreuth o si soñó D' ~nnunzio o si por el contrário el más defini.
tivo éxito es el que acaba de .sonreír a nue.'ltro Pemán. 



Lo único en que queremos hacer parar mientes -sabe Dios si con un poco de 
amargura- es en que nuestros más destacados dramaturgos contemporáneos operan,. 
como se ve, a veintitanto.~ siglos de historia del teatro, en los mismos lugares en que 
aquél -la sorprentlente experiencia del drama- tuvo su ya lejano nacimiento. 
Fuera de esto, en nuestrn escena, poco más hay que esterilidad y campos marchitos. 

Y ante tal panorama, preguntamos: ¿Será verdad que ·las cosa~ · viejas se aniñan 
precisamente en la vecindad de la muerte, se acercan -de vuelta- a la infancia, 
para cle.macer'! 

¿Si es así, vendrá el Carro de Tespis a servir de carroza fúnebre en el entierro 
de la secular farsa? 

IV 
Bilingües, trilingües ... , políglotas ... han sido muchas de las escrituras que han 

hecho época en las rutas Je Ja cultura. Desde la célebre piedra de Roseta al INRI 
del Calvario y a la Biblia Complutense de nuestro Cisneros. 

Políglota fué la poesía griega, bilingüe en sus primeros tiempos la lírica 
castell~na. 

Nada de extraño, ni menos de comprometedor tiene el hecho de que 
GELMIREZ, que nace en tierras bilingües,. a pesar de que no busque 
bellezas de rincón ni predique estética lugareña, sino poesía sin fronteras,. 
pague su tributo a la circunstancia de su patria chica, cuando, en fin de cuentas,. 
el habla galaica e.~tá consagrada como excelente .expresión de lirismo y de 
musicalidad. 

Pero nos interesa anticipar que no venimos a quemar incie'nso en las aras de 
un fácil sentimentalismo 11oético local, manido por demás e intrascendente. Veni
mos eO: busca de lo hondo, lo radical, lo entero, lo desgarrador, lo humano,. 
lo nuevo. 

Quédese Rosalía en su tumba. Siga Fray Luis en su eterno reposo.-Gloria 
a los d.os.-Pero nuestra hora es .~ólo nuestra. No de ellos. Todo el que en 
nuestro instante sea capaz de sentir hondo y pen.•ar alto, puede hacerlo en nuestras 
páginas. A nuestro parecer, la leng1-la es lo de menos. 

v . 
«Ediciones Líricas& prepara en la provincia de Córdoba un libro de 308 pági

nas en las que se proyecta encerrar lo más notable de la poesía desconocida e inédita 
Jel momento. · 

9Tltís de cien poefos ineditos reza el título de la futura antología. Y hemos 
de confesar que la idea de los edit~res mere~: en muchos ~entidos núestro aplauso. 
Pero le auguramos, más que parabienes, critica.~ como primer saludo para la hora 
en que salga a 1a luz. . . . 

Y es que entre otras cosas, no faltar~ seguramente· quien. diga,. después de la 
lectura de los cien poetas oscuros,. lo _mismo que se dice ritualmente al terminar una 
visita hecha a un sanatorio donde moran cien o más enfermos mentales: (<Ni ·son 
todos los que están, ni está~ tod.os los que son». 

Y a fe que ello no sería insultante, ya que por algo, al lado del anterior 
hay un dicho decid.ero, que asegura que: (<De poetas; músicos y locos ..... todos 
tenemos un poco o. 29 
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VI 
En el primer trimestre del actual curso académico (45,46), la Facultad de 

Filosofía y Letras de la U niversiJad Compostelana, ofrecio a sus alumnos y a cuan, 
tos quisimos serlo, una alta lección Je poesía por boca de su antiguo profesor auxiliar 
y hoy catedrático de Lengua · y Literatura Españolas en el Instituto de El F errol, 
el conocido litet"ato D. Gonzalo Torrente Ballester. 

En tres originalísimas charlas el profeso1· Torrente nos habló ele la vida y la 
obra de Rainer María Ri1ke. La primera ele ellas fué un hondo ensayo de acer
tadas meditaciones biográficas en torno a la singular figura del poeta de Praga. La 
segunda un ameno viaje lleno de sugerencias a lo largo de su ob1·a y sus concepciones 
poéticas y la tercera un estudio detallado Y' especial sobre las «Elegías de] Duino». 

Tal tema para tal conferenciante. El Rilke Je Torrente no resultó un simple 
Rilke de tratado mejor o peor documentado, sino la 6recreación>) Je un gran poeta 
por otro poeta no pequeño. En suma, una alta lección de poesía. 

Por formar parte de este número algunos fragmentos de los poemas rilkianos 
y precisamente en versión debida a la autorizada pluma del profesor Moralejo, 
conocido maestro de la misma Facultad ...-colaboración que GELMIREZ agradece 
en lo que vale...- no podemos menos de rendir público testimonio de complacencia 
por estas gozosas circun~tancias, pa.ra que llegue a conocimiento de quienes, estimando 
que a la Universidad y a los universitarios corresponde una misión bastante más 
abierta y plural . que la de la simple docencia programática o la escueta erudición 
estéril, dispen9an su cariño y su mecenazgo a jornadas pttblicas y lecturas populares, 
en las que tan alto vuelan Íos espíritus y tan certeramente se orientan los gustos de 
la.'i juventudes. 

VII 
Venimos observando que en ciertas latitude.s toda manifestación literaria o artís

tica en general, que se sale de las viejas normas canónicas en boga, no recibe otra 
acogida que la del más Jesconcertante silencio. Trágica realidad. Contra ella 
estamos dispuestos a combatir. 

O se aplaude o se silba. U na de dos. Lo que no cabe es la cobardía bur .... 
guesa de malgastar el tiempo debido forzosamente al sabroso comentario, dulce o 
agrio, en poner el abrigo a las señoras o; lo que es peor, en corresponder a los cere
moniosos saludos del conserje. 

VIII 
Hemos recibido un libro ele versos originales de Luis López Anglada: !] mpa

ciencias, con un cariñ.l)sO prólogo de D. Narciso Alonso Cortés. También estamos 
en deuda con Victoriano Kremer por el sabroso paladeo íntimo, que nos viene pro
porcionando la lectura de su libro de poemas COacto sonoro. 

Por eso, apenas hemos tenido ocasión de hacerlo saber públicamente, damos de 
ello debida cuenta. Y sohre todo prometemos dedicar a uno y otro en sucesivas 
~No tas» el estud i.o crítico, entre apasionado y sereno, que ambos se merecen. 

IX 
GELMIREZ que espera gozar muy pronto d.e intercambio con todas las 

revistas poéticas y literarias de España, cuenta ya ..-antes de nacer..- con el de 

euadernos de titeratura C::ontemporánea, que edita el ·Consejo Superior de lnves..
tigaciones Científicas, y el de 9/lediferráneo, guión de literatura de la F acuitad 
de Filosofía y Letras de la Universidad. de Valencia. M. R .. 



REVISTA DE REVISTAS 

CUADERNOS DE LITERA TURA CONTEMPORANEA 

Editados por el Instituto «Antonio de Nebrija», del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas .. 

Núms. 1 3-14.-· -Dedicados a los hermanos Quintero. Con interesantes 

originales de M. ª Ga briela Corcuera, E. J uliá Martínez, Rafael 

Urbano, Eusebio García Luengo, Romo Arrcgui y otras no menos 

interesantes colaboraciones. 

Núm. 1 ·s.-Homenaje a D. Jacinto Benavente, con interesantes artículos 

de J. R. A., Juliá Martínez, Joaquín de Entrambasaguas (Director de 

los «Cuadernos»), Luis Guarner, Enrique Üsete Robles, R. Benítez 

Claros, etc. Cierran las páginas de este. interesante número, abundan

tes notas críticas de libros de actualidad literaria. 

ANTOLOGIA DE LA LITERATURA CONTEMPORANEA 

Suplemento de «Cuadernos». 

1.-Se inicia esta interesantísima antología con una selección de Vl!oeta en. 

9'lue.,a <iYoe-fe de F. García Lorca. Muy poco conocida esta vigorosa 

fase poética del vate granadino, resultan s~bremanera interesantes las 

contadas páginas en que se divulgan sus terribles versos neoyorkinos. 

Magistral prólogo de Entram basaguas. 

II.-Marcel Proust.-flleie-ca.fu• Je glntoees y, Je naú.steo11. Texto francés 

y versión poética española. «Alberto Cuyp», «Antonio W atteau», 

«Antonio Van Üyck», «Chopín», «Gluk», «Schumam1», «Mozart». 

IIl.-Ramón Más y Ros.-q)uelo Je la i:o•a .,ee-Je. · Delic~dos poemitas 

menores ricamente glosados por el director de la colección: 

f:omo si cavase t19ua, 

así es mi vidt1 de inútil¡ 

if:omo si cavase agua! 31 
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EDITORIAL voz 
S~~UNDA 

L A. ~«torre de marfil>) es_.ª vec:s el puesto mejo~ para entablar ci~rlos 
d1alogos. Porque la d1st:mcia como la altura imponen a los drnlo
gantes la concisión rotunda del monosílabo. 

De ahí que hayamos buscado ideal i:efugio en la proverbial alta 
lejanía, para dejar ' d~sde ella oir esta seg~mda voz. 

-¿Poesía? 
-Sí. 
Como norma y . ~orno promesa. Poesía de sol a sol. Poesía sobre 

todas las cosas. Poesía en el hondo espíritu. Y en la forma serena. 
Y en la caridad oscura. Y en la piedra mohosa . . Y en el día gris. 
Poesía en. el varón recio y en la hembra grácil. ¡Poesía! 

Con la insistencia de esa ccmúsica perfecta>) del g1;1lo, que dijo 
Gerardo Diego. Con la infatigable reiteración de una cigarra . ática. 

Y también con la hiriente similicadencia de una gaita gaJlega. 
--.,-¿poesía? 

-Sí. 
Hasta derrotar a la invasora ~<prosa de la vida>), Hasta que rebo- . 

sen las ánforas dispuestas. Hasta que las hormigas hacendosas y fa

bulizadoras se embriaguen en nuestros vinos y dancen, ·al . fin, en total 
olvido de ~us cautos graneros. 

Cu:u~to más arre~ien las voces de los prudentes, las voces amigas, 
cuando su número sea ya casi salomónico, a nosotros nos quedará el 
último ~onsuelo de refugiarnos en el seno te.mbloroso de nuestras 
pobres odas. 

Ellas -seguro- nos enseñarán a mirar hacia la inmensa cohorte 
de las circunstancias ingratas con un perseverante gesto de olímpicos. 

-Poesía? 
-SI... 
He aquí toda nuestra terminante y monosilábica · «segunda voz5>. 3 

«GELMIREZ» 



NENIA A ROSALIA DE CASTRO 

-Ai a chuva longa! Encol das pontes herba de sono. 

-Peneclos, penedos da noite e mouchos noviños. 

- R~ula, branco e ledo, muiño branco, leda caneta. 

-A i-auga parada dos ollos ¿qué sonos moe? 

¿Ónde está a rula ruli11a? 

Ai!-Q~é ponliña de vento 

cerdeira de aire froJida? 



-Daime un sol moi doce pra un vello olivo que hai en Adina. 

-Xa cantan os galos nos píncaros. Érguete, nena! 

-Ai os doces aires, de negras penas quitadoriños! 

- E vacas bermellas nos cómaros. Canta, meniña! 

Ai aquela voz quebrada! 

¿En qué baranda de lúa? 

Ai! ¿En qué doce baranJa? 

-Ai as barcas ledas que leva o Ulla, teu forte ria! 

-Meniñas alegres de Tállara, cantigas orfas. 

-A~ as veigas verdes de milleirales e vento novo! 

- Pombiñas, pombiñas pálidas, frías de noite. 

P om:biñas de vidro frío 

na sombra da noite longa. 

sin galos de amor nin rio. 

Agora o cuco de abril 

¿en qué doces amieiros 

cucará abriles sin fin? 

AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO 
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l~D lílll ti /t ~IG /t C l~ll ~D N IE JI~! J111 ~ID IB lllR JE 

llllE lllL /t ll~R lílll llllE )Y JE lllL ~[ ~l~D ~ID~[ 1111[ l\'1111( 11~1 llllE l!lí~ll\D 

l--1 A Y poeta.'i y artistas profundos que lo son solo P?r intuición, lJOr sensibilidad; 
otros, como Goethe, conocen mejor la actitud que f1·ente a la vida tiene sus 

p0.esías, otros fijan tan fielmente el pensamiento, que no se sahe si hacen 

·matemáticas en ver.~o, como. el astrónomo y poeta Ornar Khayyam cuando dice 
del determinismo: 

"f:on el primer barro de la ?Jierra esfli amasado el último homhre 

y de la última cosecha está ya sembrada la semilla 

y en la primera mañant1 de la flreación se escribió 

lo que en la última aurora d-el cálculo se lrn de leer". 

Me emocionan y admiro principalmente a los primeros; sus palabras o . sus 

cuadro.'> resuelven directamente esas preocupaciones o sedimento de preocupaciones 

que no habían logrado expresión consciente, pero que nos atormentan. 
También la Ciencia, por encima de su formalismo antipático, lleva en su des

tino un buen bagage de tragedia humana. También la época y los estilos dejan 
huella en ella. Pero me interesa señalar que la Ciencia influye en el Arte y recí

procamen:te; quizá como nuestros pensamientos influyen en nuestros sueños o como 

los temores influyen e·n nuestra vida . M.e limitaré a glosar algunos aspectos co

munes al pensamiento artístico y al científico, la modestia de su posición frente a la 
realidad y cómo la Ciencia, cambiando especialmente en sus fundamentos y en sus 

problemas, influye en el Arte, porque cambia su aptitud frente al mundo exterior 

y el Arte influye en la Ciencia, porque el artista con su fina sensibilidad se ade-

lanta, con su intuición, a 1as últimas preocupacione.'i de la propia Ciencia. . 
Ante los resultados extraordinarios obtenidos por la ley de la gravitación de 

Newton que culminan en el descubrimiento de Neptuno por el cálculo, nadie du

daba de que se había encontrado la ley definitiva, exacta, que regía los cuerpos en 

el espacio, pero al aparecer una teot'Ía totalmente dispar en los principios, que co.n

cuerda con la primera en la práctica, ya no nos queda eluda de que no estamos 

descubriendo leyes, sino inventándolas para 01·denar nuestras experiencias . En 

cuanto disp~ngamos ·Je más expet'iencÍas o éstas sean más preci ... as, necesitaremos de 
nuevas teorías que expliquen todas las anteriores y las nuevas; estas teorías in.ven

tadas coincidirán prácticamente con diferencias de centésimas de segundo, con las 

anteriores, pero sus principios, sus fundamentos podrán ser tan dispa~es como el 
a ·dmitir un espacio finito u otro infinito. Si la Ciencia no descubre sino inventa, 

si las construcciones científicas son andamiajes creados por la mente humana, aqtl'el 

que permita explicar y prever más hechos será el mejor, pero nunca será definitivo, 
e incluso llevará el sello 1)e1·sonal. 

Si la Ciencia es ahora así ¿cómo va a ser el Arte? También el artista en su 

creación condensa todas las experiencias vividas, sus experiences vecucs, sus erle
ben is. Pero esta conciencia de invención frente a la realidad, es natural que le 

acerque al sentir místico de la belleza, y a considerarla fruto del espíritu. El pintor 

no puede ¡n·etender dar la 1·ealidad que se escapa a la misma Ciencia; sabe también 



que su personalidad quedará allí marcada, sabe de su modestia y de la limitación 
de su obra; todas estas características y otras muchas más, aun bien a su pesar, 

quedarán patentes. Toda la inocente pretensión de los pri1nitivos de creer que 
pintaban. las cosas tal cual eran, quedó grabada en la ingenuidad de sus obras. La 
modestia de nuestra facultad cognoscitiva reconocida, señala un nuevo primitivismo, 

.pei:o a la inversa. 

En la Edad Media la Tierra octtpaba el centro del Universo. La misión del 
Sol era girar a nuestro alrededor, en acto de pleitesía al hombre, y las estrellas 

estaban allí para determinar su destino. ¿Qué misión podrían tener unos astros 

que se ven mediante .complicados aparato.s y que giran alrededor de Júpiter'? Todo 
el Universo ha sido hl!cho para el hombre, para su recreo o para su castigo; 
aquellos puntitos luminosos deben ser ficción de desocupados que qui.eren hacernos 

creer que hay algo en el U ni verso, que no ha si.do C1.·eado para el orgulloso hom
bre. Toda una Academia, la de Cortona, declara que los satélites de Júpite.r no 
existen, porque no servirían para nada. 

Aunque parezca extraño, cada nuevo progreso ha llevado aparejado un des
cender de aquella soberbia posición en que se colocara el hombre; cada descubri
miento ha de pagar su tribHto de modestia. Cuando los astrónomos de la . edad 

media se reunieron con Alfonso X, y le explicaban la complejidad de las esferas, 

qlle motivó, aquella frase afortunada del Rey sabio "qjo hubiera ticonsejtido que 
fuese mis senci !lo", no podía sospecharse que todo se explicaría más fácilmente re

nunciando a considerar a la Tierra como · centDO del U ni.verso; más tarde esa con

cepción modesta de nuestro planeta, se completó al considerar al Sol como una 

peqlleña estrella de las innumerables que for~1an nuestro sistema solar, y a nuestro 
sistema con todas las estrellas de la vía láctea, una de las múltiples nebulosas espi-

rales que se conocen. . 

U no de los monumentos más grandiosos de la cultura griega y exponente del 
pensamiento humano, fué la Geometría de Euclides. Durante más de dos mil años, 
sirvió de modelo, de edificio lógico y de conocimiento absoluto , el conocimiento 

4l a priori>) de Kant; a finales del siglo pasado aparecen las llamadas G~ometrías 
no-eucliclianas; la .~ nuevas geometrías están exentas de contradicción y se deducen 
ele ellas relaciones tan exactas como en la ele E'uclicles. 

El tributo de modestia no era menor que el ofrecido para explicar el movi
miento de los astros. Nuestro intelecto no obtiene en cuanto .a lo cientifico verdades 

absolutas. El ejemplo de la Geometría ya no servía. 

Ya dentro del siglo actual dos teorías físicas han transformado e1 pensamien

t.l científico e incluso la té~nica, tan profundamente que puede considerarse de 
e.sas époq1.s que marcan un hito en la historia Je la cultura: Son la teoría de 

la relativitlacl y la de los cuantos. La primera representa originalísúnas concep
ciones del espacio y del tiempo incluyendo en una sola idea capítulos hasta ahora 

distintos en _la Física. Los imposibles que señala esta teoría son de carácter técnico: 
lmposibilidacl de determinar dos hechos simultáneos, imposibilidad de mayores 
velocidades que la de la luz; pero si hemos de señalar una sola de sus características, 
diríamos que es el considerarse aproximación y no resultado definitivo. 

Desde la vieja civilización de Egipt~ fué el problema de la transmutación de 
la materia problema que apasionó a filósofos y alquimistas, pero tan solo moderna

mente --¡y en qué terrible forma!- se ha logrado provocarla artificialmente. El 
tributo de modestia también ahora ha sido .s11perior- al ordinario. Recuérdese, que 

ya no se está encontrando el secreto de la naturaleza, sino que estamos haciendo 

hipótesis de utilidad; pues bien, para decirlo en totla su impenetrable crudeza, la 

hipótesis del determinismo ya no es iítil. ;,Pero. es que puede existir ciencia física 7 
sin determinismo'! 
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Todos los progresos han sido producto de que el mundo era comprensible por 
la razón. Pero para el análisis de una experiencia, la simple iluminación de] cam.

po puede intervenir tan brutalmente en ella, que la cambie. No es una razón 
filo .~ófica, es un motivo técnico el señalado por Hei.~enberg, el que no1¡ imposibilita 
conocer la realidad. · 

El progreso técnico alcanzado es inmenso, pero el tributo pagado afecta en 

este caso, al p1·opio concepto de Ciencia. El físico no se para a meditar si tal 

situación es o no admisible filosóficamente; ¿da resultado prescindir de querer deter~ 
minar posición y velocidad? ;,da resultado hacer física indeterminista?, pues hien~ 
adelante. De la limitación de nuestro conocimiento se obtiene conocimiento. Ya 

Sócrates decía que su mayor conocimiento frente al de sus contemporáneos era 

saber que no ~abía nada. 

Finalmente queremos señalar otra característica que también procede de Ja 

Ciencia: El criticismo de flnales de siglo en las matemáticas, y consideraremos, al 

modo literario, que también tiene importanc~a para comprender el arte pictórico 
actual: el deseo general y en todos lo.s órdenes de revisión de valores; se escribe 

sobre la familia, sobre la amistad, sobre la vejez, sobre la propiedad de Jos hijos ... , 
apresuradamente, como queriendo salvar conquistas de Ja civilización fruto de 

milenios. Se pretende decir las verdades más rudimentarias, . más de bulto, más· 

simples, por si aún hay quien también eso quisiera trastocar; y para hacerse com
prensible a todos, se hacen obras toscas, pero fuertes. No son niños pulidos, 

tiernos, cariñosos, los que crea la fantasía de Laxeiro por ejemplo, son niños pri.

mitivos, bárbaros, pero de una barbarie ingenua y fecunda, niños que han vivido 

al aire libre, pero que sin duda tienen ángel de la guarda. La pintura hace primi

tivismo, pero no por ingenuidad, sino que retrocede, para salvar también . algunos 

valores; no por desconocimiento, sino por modestia de nuestra mente frente al 

U ni verso, por cansancio del conocimiento. 

Un cuadro en una superficie llena Je colores, decía Matisse, y es verdad, 

pero es también objeti~ismo, si bien .rnhiendo que la realidad es tan compleja, que 

p~sa sobre su conocimiento objetivo el "ignor{jbimus" descorazonador. La realidad 

es la suma de todas nuestras experiencias, incluídas las vividas, pot· esto, siempre 

que sea sincero, no debe desdeñarse. cualquier intento nuev<? de expresarlas. No 

pretendo asegurar que todo lo extravagante .~ea bueno, pero sí que todo lo nuevo 

es natural, como .~eñala G. de Lama, que parezca extravagante y arbitrario. No 

es posible señalar un solo carácter primordial a la obra artística; ni aun después de 

dos mil años ha perdido actualidad aquel diálog~ de Platón en que Sócrates. pro..

pone a Ripias investigar qué es Jo que hace belJas las cosa.~: 

¿ ... lo conveniente? 

¿ .. .lo que conduce al objeto, lo 1ítil? 

¿ ... lo {jgrad{jb!e? 

¿ ... lo que conduce al hien? 

¿ ... lo que deleita .. .? 

Sócrates rebate una a una todas las soluciones y la cuestióu sigue en pi.e a 

pesar de los múltiples ensayos y teorías. Pero si como sostenemos, el · arte tiene 

relaciones con otra11 actividades del espíritu, no puede satijifacer plenamente a nues.

tra . sensibilidad más que un a;te actual; quiéranlo o no, los maestros de otras 

generaciones, nos emocionan por su contenido huniano imperecedero, pero nos 
irritan con su inactualidad. 

ENRIQUE VIDAL 



Naciste así: lloranclo. Ya sabías, 

antes de ser, la música del llanto. 

Platónica y amarga, tú trajiste 

en tí la idea del dolor innato. 

Tu valle 

de 

lágrimas 

rebosa 

(En el cumpleaños pri

mero de una.. primogé

nita que ho llorado tanto 

como ha vivido). 

Desde entonces, -crepúsculos del polo-· 

tus clías y tus noches son · iguales; 

una lágrima idéntica en tu surco, 

un perenne temblor en tus cristales. 9 
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¿V es acaso la vida, profetisa, 

como senda real de acres espinos? 

¿Sientes ya de tu esencia pesadumbre? 

¿Encuentras feo el mundo én que vivimos? 

No me respondes. Lloras, lloras, lloras. 

Como la lluvia, terca, sin fatiga. 

Corno el arroyo lento del molino. 

Corno la rana verde entre I~ ortiga. 

Lloras, lloraste, llorarás... Es vana 

esa tibia molicie de tu cuna, 

ese canto perfecto de tu madre, 

cuyo seno robaste a mi ternura. 

¿Tienes celos acaso de este manso 

cariño, con que ~mándon~s tu madre 

y yo, que insomnes somos a ha vera, 

ella es, toda, sabor, yo, todo, padre? 

¿Tal vez añoras tu morada antigua, 

en la ent~añable celda o junto al ángel? 

¿No te gusta la clara primavera 

segunda de tu vida, ni la calle? 

No m~ respondes. Lloras, lloras, lloras. 

La pagada sonrisa de cartón 

de tus muñecas fieles, hace_ un año 

que en vano intentan tregua a tu clamor. 

Tantas lunas después de tu llegada, 

tu llanto que es tu ~ida, ies aún gemido 

del dolor de nacer, o ya es acaso 

precoz pena modal de haber nacido? 

Primavera de 1946. 

Manuel RABANAL AL V AREZ 



LOS /V\USGOS 
(FRAGJV\ENTO) 

FERO hubo un momento, en el que todo remansó; se callaron los 
vientos, se esfumaron las densas nubes de la lluvia y toda la tierra 
pareció sacudirse como un perrillo . lanudo que sale del río. 

Zabulón había perdido la noción del tiempo y sintió deseos de res-
pirar; rompió la envoltura protectora de los vidrios y se acodó en la 
ventana. En el cielo se rasgaban los velos grises, jirones de azul 
alegraban los espacios con su transparencia acuosa, infantil. Luces 
de oro acariciaban a las nubes y bajaban a la tierra para ahuyentar 
las brumas Y. hacer espejos vivos de los sucios charcales. Zabulón 
miró a su ángel que cantaba alegremente corno un pajarillo que ha 

·sentido nacer la primavera. 
-Vamos, le dijo a Zabulón, he aquí el hermoso invierno. 
Zabulón lo miró asombrado y se fué con él por los caminos de 

la tierra. Se hundían los pies en las charcas y en los sucios loda
zales, les azotaba una ventisca fría, porque el s_ol, era sólo como 
una pincelada de oro sobre los campos oscuros. · En la pesa da 
carne de las tierras mojadas había medrado la seda rica de los her
bales; por todas partes corrían los regatillos bulliciosos y graznaban 
en el aire agoreros cuervos negros. 

_:_¿Dónde está la belleza?, preguntó Zabulón. 
Y el ángel le mostró los prados renacidos y las-pautadas tierras 

donde el centeno apuntaba ya sus diminutas espadas verdes. Za
bulón ·dijo: 

-Prefiero las huertecillas del lino y los vilares de oro. 
El ángel le mostró la maraña reseca de los castaños muertos, el 

laberinto mágico de los ramajes desnudos que bordan sobre los 
cielos filigranas oscuras . .Zabulón volvió a decir: 

-Prefiero las pompas verdecidas, las sombras perfumadas y los 
cielo·s azules . 

.El ángel le mostró de nuevo la parda mole reseca de los montes 
y el gris avivado de las ásperas penedias. Pero Zabulón se cansaba 
como un anciano. 

-Prefiero los tojales en flor y la blanca nieve de las retamas y 
las menudas campanillas de las carrascas obis'Pales. 

-Has perdido tu humildad y tu ternura, Zabulón; tienes el alma 
seca, reco'mida, ya no sabes valorar la sencillez. 

-No es extraño que un alnia se seque cuando todo se vuelve 11 
contra ella.· 
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Pero el ángel se reía socarrón como e1 que guard·a un secreto 
apetecido. Zabulón vagaba a su lado como una sombra sin alma, 
murmurando: 

-Tan sucio, tan feo, tan pobre, tan malo, ¿por qué lo querrán? 
Caminaron silenciosos mucho tiempo perdiéndose en los mon

tes cerrados y en los sotos sin sombra donde crecen los finos hongos. 
blancos y tostados siempre apetitosos como manjares exquisitos~ 
Se sentaron sobre unos peñascales y el ángel le gritó irónico: 

-Pero ¿no sabes ver? 
Zabulón lanzó un grito, se restregó los ojos como si de pronto. 

hubiese tropezado con una fuente de luz y se puso de rodillas delante 
de un muro. La suave luz del día se remansaba en el lugar. Én las 
piedras humildes del cercado crecía la gualdr~pa de seda de un 
musgo brillante. Zabulón acarició su frialdad húmeda, viva y sintió
deseos de posar allí sus labios secos y sus ojos cansados. En la 
parda mata húmeda crecían las crenchas rizadas de las hebras del 
musgo jugando a los matices del verde para morir en perfiles de oro 
viejo. Zabulón lloraba de alegría mirando al tesoro maravilloso de 
la piedrecita pobre, una rosa de emociones se abría en su alma al 
conjuro de la belleza sencílla; algo ·perdido y muy suyo volvía a su 
ser con alborozo. 

-Esto es el milagro, ángel mio; quiero para mí esta belleza. 
Y lo acariciaba dulcemente como se acaricia a la mujer · que se· 

ama. El ángel le· dÍjo: 
-No cierres los ojos, Zabulón, encontrarás más. 
Zabulón se irguió y tendió sobre lo~ campos su mirad.a amorosa .. 

En todos los muros, en todas las rocas, e.n los troncos de los árbo
les secos brillaba la felpi1la de seda de los musgos con su base parda 
y sus verdes jugosos y sus perfiles de oro. Y entre ellos vió tam-· 
bién otros musgos iguales, pero más claros, más suaves, con los 
perfiles de plata, corno si fuesen las matas femeninas candorosas y 
bellas. Una dulce emoción le embargaba el alma, 

- ¡Qué maravi1la!, ángel mio, no lo hubiera sospechado. 
El ángel se reía corno un niño ante la emoción del hombre· 

ingenuo. 
-Mira, busca, aun hay más. 
Zabulón. se arrancó a su mirar y se fué con su ángel por las. 

tí~rras sin caminos. Entre las matas muertas y los hierbajos secos 
encontró una nueva emoción; era un musgo bajo, como una alfom
bra de las tierras, un oscuro terciopelo verde donde manos de hadas 
bordaran miles de estrellitas brillantes, verdes, áureas, argentinas. 
Zabulón saltó de gozo mirando aquel tapiz encantado. El ángel se 
reía, porque él veía m.ás. Zabulón de rodillas contaba las estrellitas. 
de una mata. Pero los ojos se le fueron a posar en un cuenco de 



roca y vió allí un musgo nuevo, de hebras más largas y verdes más 
ricos, un musgo sedoso como todos los musgos, en el que las luces 
cabrílleaban a su antojo mostrando la gama infinita de los verdes 
que no tienen los prad::ls, ni la planta del lino, ni los vilares del pan, 
ni los ramajes de los árboles. Zabulón no cabía en su entusiasmo. 
Cuando el ángel se sentó sobre la tierra húmeda, se acercó a él, le 
besó los ojos y las manos y quiso aún besarle los pies, pero se puso 
a llorar como si orase: 

-¿Porqué me lo ocultabas? 
-Quería que tu alma volviese limpiamente a su ternura, a su 

sencillez. 
-¿Nada más, ángel mío? 
Vuelto a eso sabrás por tí mismo que la vida está en todo y en 

lo sencillo la máxima belleza. 
-¿Nada más? 
_.:.Que si el alma es limpia, basta muy poco para que una vida 

pueda ser total. 
-Yo sabía todo eso, ángel mío. 
-Pero lo estabas olvidandp. 
Por todos los lugares, . debajo de sus pies, en los más pobres 

grumos de la tierra, el musgo más puro le llamó aún. · Un terciopelo 
brillante, terso, fino, sedoso como la piel de una marta. Verdes ale
gres, vivos, acuosos, hechos sólo de luz y agua; verdes densos, oscu
ros, profundos, hechos de sombras misteriosas y de luces inquietas 
y de humedades ricas. Zabulón de · rodillas sentía llorar sus ojos 
con dolorosa emoción que llenaba su alma de una alegría cósmica 
ja más sentida. 

-Amo la vida, ángel mío, la amo como es, la acepto y me 
entrego a ella, lo amo todo, todo ..... 

El ángel le cerró los ojos con sus dedos de sueño. 
-Amala y vívela, Zabulón, la vida es tuya..... Toda la vida y 

el mundo es de los hombres; debían amarla y vivirla con amor, con 
emoción, con sencillez, con humildad; es suya, es lo único que tienen, 
es el regalo que Dios hizo a los hombres. Amala y vívela Zabulón, 
que ni el dolor ni la alegría te alejen de tí mismo. 

Y el ángel se fué; Zabulón lo vió subir en vuelo raudo y per
der.se en el cielo por el esguince azul de una nube desgarrada. 
Luego se sintió a sí mismo renacido y anhelante entre todas · las 
cosas y se rió alegremente. Zabulón desde entonces volvió a ser 
un hombre vivo, soñador, atormentado y feliz. 

Lms MANTEIGA. 

(Del libro inédito Angeles y Sueños.) 13 
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LA BAILARINA ESPAÑOLA 
de RAINER MARIA RILKE 

COMO en la mano una cerilla, blanca, 

antes de hacerse llama . a todas partes 

vibrantes lenguas lanza, así en el círculo 

de espectadores, rauda, clara, ardiente, 

se abre vibrante su redonda danza. 

Y de repente se hace llama toda. 

Con su mirada su cabello enciende 

y todo su vestido, en ,arte osado, 

se devana de pronto en este incendio 

del que como serpientes ·asustadas 

salen los brazos castañeteando.· 

Y como si le fuera el fuego escaso, 

lo recoge y lo tira todo junto 

magnífica, · con un gesto soberbio 

y lo mira: él rabioso yace en tierra 

y sigue flameante y no · se rinde ... 

Mas vencedora, firme y con dulce 

sonreír d<:, saludo, alza la cara 

y con menudos pies lo zapatea. 

(Traducción de A. MORALEJO.) 
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SOBRE· UN SONETO DE LOPE 

(A UN CATEDRÁTICO DE LITERATURA) 

Sr. D. J~sé Rogerio Sánchez. 
En una valiosa Antología que ha hecho V. y que yo veo en manos de los alumnos 

del Instituto e<Gelmírezs,, h ·e leído el soneto de ~ope de Vega «Temores en el Favor». 

En él escribe V. la palabra ce indignas» en vez de «indinas,) como escribió el poeta . No 

encontró incohveuiente en decidirse por la forma actual. Pero yo lo eucuentl:o, y graví

simo. Aparece la palab~a en· cuestión en el último terceto . El autot-, dirigiéndose a!J esús 

Sacramentado, exclama: 

«No sean tantas las desdichas nuestras 

Que a quien os tuvo en sus indinas manos 
V os le dejeis de las divinas vuestras.» . 

;,No nota V. que con «indina.rn, como escribió Lope, y como yo digo que debe 
seguir escribiéndose, suena mejor el terceto? Y ¿por qué suena mejo1~? Evidentemente, 
porque así no clestruimo.s la hermosísima consonancia de ccindina.s» con ce divinas>) . 

;,Cómo? .--replicará acaso el Sr. Catedrático.-- pero ¿no hemos quedado en que las 

rimas están localizadas en el final ele lo.s versos'? ;,No nos ha enseñado· Méudez Bejarano 

en la «Ciencia de la Versificación:»•·que las rimas interna.~ no son más que una necetlad e 

indignas por completo del talento?: Si así replicase, coru1Jrendería .su réplica, pues es lo 

<:)Ue dice la Preceptiva Tradicional. Pern ¡ay! la Preceptiva Tradicional se equivoca. 

Ese placer que no.s produce la consonancia inrlinas-divinns, es debido a que ~nediaute ella 

se nos manifie.5ta una contraposición ideológica: Grandeza divina, por un lado, y peque-

ñez humana por el otro. Sin dicha consonancia podríamos pensar en esos dos términos 

contrapuestos: «Dios>) y «hombre>), pero el pensamiento no quedaría sensibilizado . Su

l)óngase el Sr. Catedráti~o que un alumno de Matemáticas llama al ángulo recto de un 

triángulo rectángulo, A, y a la hipotenusa, /;. Ese alumno sabe, naturalmente, que la 

hipotenusa es el lado opuesto al ángulo• recto; pero no sensibiliza esta oposición, como 

hncen lo.s demás, y como es de desear, llamando a la hipotenusa, a. 

Si la consona11cia indintJs-divin'!S fué destrnida .por V. Sr. Sánchez, en cambio otra 

consonancia, interna también, del primer cuarteto, la tlejó V. pasar, porque no entra en 

conflicto con la fonética actual. 

«Cuando en .mis ruanos, Rey eterno, os miro 

Y la cándida víctima levanto 

De mi a:trevida indig.nidtJd me e.spanto 

Y la piedad de vuestro pecho admiro.>) 

E~ta consonancia. imlígnidnd-piedad, sensibiliza la misma contraposición ideológica 
ele la majestad divina frente a la vileza humana. 

Y ;,no se pttede .--dirá el lector~ significar de algún modo una contraposición sin 

acudir a las rima.,? Ensáyes~ y se verá el fracaso. Sin las ri1uas, la contrap!lsición se 

queda en el campo del pensamiento ... En consecuencia: · no se debe escribir «indignas~ 
en vez de (<indina.~>) en el ·soneto de Lope, que ya en el título, «Temores en el Favor>), nos 

hace vet· su ·aspiración a que concibamos esta antítesi.'i: la lam~ntable vileza humana, por 

un lado y la infinita majestad de Dios, por otro. El lenguaje consciente no es capaz de 

hacernos intuitiva e.~ta relación. Será, pue.'>, preciso que la hagan las rimas internas tan 

maltratadas por los preceptistas y tan bonitas. 

F. ALVAREZ CONZI 



DOS POEMAS 

DE 

VICENTE ALEIXANDRE 
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MENSAJE 

AMIGOS, no preguntéis a la gozosa mañana 

por qué el .ml intangible da su fuerza a los hombres. 

Bebed su claro don, su lucidez en la sombra, 

en los brazos amantes de ese azul inspirado, 

y abrid lo.'l ~jos sobre la belleza del mar como del amor, 

ebrios de luz sobre la hermosa vida, 

mientr_as cantan los pájaros su mensaje infinito 

y hay un presentimiento de espuma en vuestras frentes 

y un rapto de deseo en los aires dichoso.'l 

que como labios dulces trémulamente asedian. 

Vosotros venís de la remota montaña, 

quieta montaña de majestad velad'a 

pero no ignoráis la luz, por que en los oros nace 

cada mañana el ruar con su azul intocable 

su inmarcesible brío, luminoso y ·claruante, 

palabra entera q4e un universo g~ita 

mientras besa a Ja tierra con perdidas espumas. 

Recogiendo del aire una voz, un deseo,. 

un misterio que una mano quizá asiera un día entre un vuelo de pájaro'>~ 

contemplái.'l el amor, cós~nico afán del hombre, 

y esa fragante plenitud de la tierra 

donde árboles colmados de primavera urgente 

dan su luz o sus pomas a unos labios sedientos. 

Mirad el va.'lto coro de las nubes, 

alertas sobre el mar, 

enardecidas reflejar el mensa1e 

de un sol de junio que abrasado convoca 

a una sangre com1Ín con su luz despiadada. 



Embebed en vuestra cabellera el rojo ardor de los besos inmensos 

que se deshacen salpicados ele brillos 

y destelle otra vez, y siempre, en vuestros ojos. el verde piafador de las playas, 

donde un galope oculto de mar rompe en espumas. 

Besad la arena, acaso eco del sol, caliente a vino, a celeste mensaje, 

licor de luz que en los labios chorrea 

y trastorna en la ebria lucidez a las almas, 

veladoras después en la noche de estrellas. 

¡Ah! Amigos, arrojad lejos, sin mirar, los artefactos tristes, 

tristes ropas, palab1·as, palos ciegos, metales, 

y desnudos de majestad y pureza frente al grito del mundo, 

lanzad el cuerpo al abismo de la mar, de _la luz, de la dicha inviolada, 

mientras el universo, ascua pura y final, se consume. 

EL AMOR IRACUNDO 
¡TE amé, te amé! 

Tenías ojos. claros. 

¡,Por qué te amé? 

Tenías grandes ojos. 

Te amé co~o se ama a la luz furiosa del mediodía vibrante, 

un estío que duele como un látigo rojo. 

Te amé por tu cabello estéril, 

por tus manos de piedra, 

por tu cuerpo de hie1·ba peinada por el viento, 

por tu huella de lágrima sobre un barro reciente. 

Te amé como a la .~oanbra, 

como a la luz, como a los golpes que dan las puertas movidas por el trueno. 

Como al duro relámpago que entre las manos duda 

y alcanza nuestro pecho como un rudn destino. 19 
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Te amé, te amé, hermosísim~, como a la inaccesible montaña 

donde s~ñamos unos pies enormes como rocas, 

unos pies que acarician la piel, que se hunden en la carne, 

rozando por los cielos con unas nubes ciclópea.~. 

Te amé quizá más que nada como se ama al ~ar, 

como a una playa siempre viva de lab'ios, 

como a todas las arenas que palpitanteme.nte 

se alzan arrebatadas _por un huracán sedi~nto. 

Te amé como al lecho calcáreo que deja el mar al huir, 

como al profundo abismo donde se pudren los peces, 

roca pelada donde sueña. la muerte 

un verde aliviador como un velo marino. 

La luz eras tú; la ira, la sangre, la crueldad, la mentira 

eras tú. 

Tú la vida que cruJe entre los huesos, 

las flores que envían a ·puñados su aroma. 

Las aves que penetran por los ojos y ciegan 

al hombre que, des~udo, sobre la tierra mira. 

Tú, la manada de gacelas, su sombra. 

Tú, el río meditabundo o su nombre y espuma. 

T1í, el le6n rugidor y su melena estéril, 

su piafante garra que una c~rne ha adorado. 

Te amo; te amé, te amé. 

Te he amado. 

Te amaré como el cuerpo que sin piel se desangra, 

como la pura y última desollación de la carne 

que alimenta los ríos que una ira enrojece. 

Vicente ALEIXANDRE. 
{1935) 



ADAGIO BRUMOSO 
"11 pleure dans mon coeur" 

La verleniana lluvia 
de la tarde otoñal 
amortaja las almas 
con su melancolía: 

PAUL VERLAINE 

los rostros se traslucen 
pegados al cristal . 
entre la bruma lánguida 
de la calleja fría. 

Tediosa pesadumbre 
de los cielos plomizos, 
con olvido y sin música 
de las risas lozanas. 

El crepúsculo encalla 
en abismos de sombra . 
palidecen sus luces 
en las altas ventanas. 

Van a llorar las torres 
su llanto de campanas 
sobre la pena honda 
de la vieja ciudad 

y el corazón, a ritmo, 
se anega de tristeza, 
y navega en la sombra 
hacia la soledad. 

MANUEL REMUÑÁN. 21 
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CANTO A LOS PINOS NEGROS 

Sois cartujos altos, muy altos, sm claustro, 

que lanzáis al vi~nto blancas oraciones 

para los paisajes y para las almas, 

para los senderos y para las aves. 

Vuestro canto llena los dos horizontes; 

el del valle verd·e y el de agudas crestas; 

guardáis para todo resina y · alientos, 

ascetas del monte, del florido yermo. 

Me consuela el veros altivos pastores 

Je grey esparcida por el campo vasto, 

meditando alegres a las dos laderas, 

como las paisanas frente los cruceros. 

Salmos vigilantes, susurros de plata, 

hechizo vertido al hueco imponente 

relleno de salves, salves de folla je, 

salves de mortales ecos sosegados. 

Perfumáis dos veces los aires cansinos 

con ansias de verles las alas en flor 

para con sus vuelos llevar el mensaje 

a un lejos cercano del eterno Don. 

Un poeta abstracto, dice sois erizos, 

moños engreídos de colinas viejas, 

arle vespertino, un cerco a la vida, 

un cuadro de troncos de muda cosecha ... , 

Mas nós, los zagales, que os vemos enteros, 

guardamos ovejas, decimos canciones, 

y os rendimos culto, culto mañanero, 

.de preces rendidas a vuestra presencia. 

ALFREDO LLECHA 



Aquellos caminos blancos ... 

Aquellos caminos blancos 
qne suben por el otero 
¡con qué dolorosa pena 
se van yendo, yendo, yendo! ... 

Parecen adioses largos, 
tristes como sol de invierno, 
que, con aire de nostalgia, 
su estela van escribiendo 
y dejando su tristeza 
en el alma y en el viento. 

¡Caminos, tristes caminos 
reclinados a los pechos 
de la montaña, dolientes 
y pálidos como enfe.rmosl 

Aquellos caminos blancos 
que van subiendo, subiendo, 
verlos al sol de la tarde 
¡verlos así... desde lejos! 

J. CRECE.NTE VEGA 

«MUJERES DE LA MONTAÑA» 
(Oleo de E. Vida!) 23 
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De la tragedia errante 

En los claros del bosque, 

la idea, una araña, · in.ala y muda. 

Todo es pavor, fuga, silerició, 

ni aun las aves al liviano vibrar 

de su impaciencia daban atre. 

En lo claro, lo negro, 

como una sinrazón de ser · 

o una blasfemia. 

Siglos, milenios, albas y nocturnos, -

signaron en la fuente fe y ·poesía. 

En lo profundo del alfoz, trigo moreno, 

en la gens amurada, Dios y el hombre. 

Y el claro de las· selvas añoran tes, 

templo de amor, .con Dios y sin becerro, 

ni Leviathan, ni runa. 

Ya sube cara negra, boca negra, 

cuerno y mentís. Miradlo como sube 

fatal. Se bambolea, cae, levanta. 



iYa penetra en el recinto sacro! 

lQué es del siglo, el milenio, 

de la fe y la poesía?.:. 

-iNo habrá . Dios! 

brama el escuerzo humano,' trampantojo, 

lastre y razón. Y aun se abre, 

sonrisa en brillo fiel y verdeciente, 

el claro de la selva de mi padre. 

Jadeante, el instinto ha fecundado. 

Mil y mil trompetas. 

hienden el cosmos: "iFundación!". 

La más bella del bosque, sinfonía 

de luz y de salud y de oración, 

ha caído impotente y ... fecundada. 

En sus cabellos rubios, lacios, muertos, 

juega aún la brisa y dice, 

dice muy queda, pero, iah!, muy hondo: 

-iLevanta, que habrá Dios! 

Florentino AGUSTÍN DÍEZ 
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UMA GANCAO INEDITA 

Já bate o luar na eira, 
Na eira bate o luar, 
Quera estar a tua beira, 
Estou cansado de esperar .. 
Já bate o luar na eira, 
Esto u cansado de esperar~ 

~ 
_;ll 

Já. bate a luar na eira; 
Meu amor, vem-me falar: 
Deixa a faina da masseira,. 
Olha a farinha do luar! 
Já bate o luar na eisa, 
Na · eira bate o luar. 

A brisa, ao luar, na etra,. 
Traz-me gemidos do mar .. 
Quera estar a tua beira; 
Meu amor, vem-me falar. 
Já bate o luar na eira, 
Estou cansado de esperar .. 

Braga-Portugal-46. 

(Do livro aMinhotas11, a publicar). 

A. GARIBÁLDl 
(De la Real Academia Gallega)~ 



MANUEL RABANAL, POR v. 

~GELMÍREZ>. -11 (1945-46) Galería de 1·etratos1 1 
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80TIIS DE AfIRMAGIOB Y NEGAGION 

1-... un nuevo diario en Compostela: «La NocheJJ. Con ambiciones pangalai
cas y tonos juveniles e intelectuales. Bien venido. 

2- ... de nuestra presencia, y desde la página semanal «Plumas y letras gallegas» .. 
Conste nue~tra gratitud. 

3- ... desde los micrófonos de Raqio Galicia, Gamallo _Fierros; y versos antiguos .. 
Cuando los recite nuevos, hablaremos. 

4- ... en las tablas santiaguesas «el Gran _Teatro del mundo». Una vez más, se. 
batieron «palmas por don Pedro Calderón». 

5- ... Gabriela Mistral, en triunfo, medio mundo. Y dijo cosas. Entre ellas: . 
«Los ingleses han ganado más imperio con sus versos que con sus barcos» ¡ L 

6- ... No sólo Arqueología. Las odas desgarradas y actuales de « GELMIREZ1 
han demostrado, con la buena aceptación dispensada por lectores y suscrip-
tores, que aún no se ha dormido el paladar. 

7- ... alumnos de la casa tras un recital poético. Esperamos con verdadera·. 
impaciencia su actuación. 

8- ... también sabemos hablar en prosa. Pero cuando tenemos algo nuevo,. 
hondo, íntimo, inquietante, que decir, preferimos la difícil senda del v.erso; es . 
la que conduce al cielo. 

9-- ... el portugués Garibáldi con nosotros. Y con él nuestra pisada primera . 
fuera de nuestras fronteras. Leve e inicial, nos ha seguido resonancia inter-
nacional. · 

10-... un mensaje de música y de poesía. Nos trajo Gerardo Diego. Oue los.. 
ángeles de Compostela se lo paguen. 

11- ... un libro de versos: «La torre de Ordas y otros poemas», y un alto galar- . 
dón nacional. He aquí lo que recientemente ha conseguido nuestro entraña-. 
ble colaborador y buen poeta Florentino Agustín Díez. Esta nota es el «pie1 . 
a su retrato, que, en son de homenaje, va en otro lugar. 

12- ... arecrear» música y músicos. Eso han hecho en el Colegio Mayor nues- 
tros -colegas Manuel Remuñán y Angel Brage. Cuanto de tardío, tanto de 
prolongado y cordial tiene nuestro aplauso. 

13- ... de un a modo de triduo romántico de primavera, .con . Gerardo Diego .. 
y dos charlistas más de los claustros de nuestros Institutos. De ello se habla~ .. 

14- ... y mientras, la savia de las ramas galopa como un río, por llegar a ser flor .. _ 

M. R. 
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S ó ·F OC L'E S 

«Canto al Amor» (Coro de . «Antígena»). 

(Versión y nota, por MANUEL RABANAL). 



Galopada de Tercetos 

al Señor Santiago 
Por ANTON·IO DE ZUBIAURRE 

SUPLEMENTO POÉTICO EXTRAORDINARIO: Con el cual «GELMlREZ», en 
su tercera aparición, g~zosamente coincidente con las ~olemnes Restas del Apóstol, se 
suma a la general devoción religfosa y artística por el glorio~o Patrón 'de las Españas. 

El valioso original, que en estas páginas sueltas se aprieta, nos fué ofrecido cuando 
ya la tírada del prese:lte número tocaba a su fin. El indiscutible mérito y oportunidad 
del mismo nos acons~jaron su aprovechamiento qrgeQt;e _po_r el único medio a la sazón 
a nuestro alcance: un «suplemento» fe·rvoroso que' .. ·GELMiltEZ» deposita, como una 
prez, sobi:e la tumba del «Hijo del Trueno». 



GALOPADA DE TE.RCETO·S 

AL SEÑOR SANTIAGO 

A galope, a galope por la liemt encendida, 
sobre el pe.cho. e!l clamu:a,, :tirio ya angre o. llama, 
te traemos,. Seña~ la. fl~ de auestr.a vida .. 

Fué un claro. di&. inCDlu,me: la puma .hech• rama, 
.iba e~ raigón. aediemo a libar aguas puras 
donde el apa del sol inoc8nte derrama. 

Era un edién ·de nas· y albadas bienmadmu1 

abrevando la eieJ:l:'i)a. ..uxa de .. las encina·s 
piafó un uopel de hiUÚ:as: nemas cabalgaduras. 

Montes de enhiesto. cuarzo, praderas diamantinas 
y calzada• <:alientes ·coma veus ds barro 
temblaron a las anchas galopadas divinas . 

. Aún en la arena sucia la estrella de un guijarro 
. dice la fabla, el brinco y el curso no hacedéro 
de l~s suaves cuadrigas, .del levísimo carro 

'y del~ngeli. .a1uiga;, y el santo ca.be:ll'eJIO, . 
. y de )iodos fos mitos y de todas las TOSl!S 

que aromaban la luz del día verdadero . 

. · JC9h verdad de. la. estrelhf. lU1ilar de Jas cosas, 
vuelo, sol~ paraíso, amor, chispa lejana, 
~ideral tibia leche de unas ubres ansiosas 

que, abiertas a la guJa de la roja mañ.ana, 
se deshacen terrihl'es .en relámpagos plenosf 
tFér.tii chorro .. de mundos_, n·Wda linfa'. arcana,. 

luz únicB"Y febrill:' .dos desgajadonanos 
logran.confúi acord·e para et· astr~ y la nU:be, 
paia el aire que estalla. por Jos. aiues aereno1:¡. 



para el rayo que sesga, para la voz que sube, 
para el mar que aleatando por mil labios floridos 
bate la sal de gracia que otras mares incube . 

... Así, Señor, la gracia tocábamos dormidos, 
o, despiertos palpando .la vedad universa, 
por su fronda de amor colgábamos los nidos. 

Hoy un viento abjsmal. nos descuaja y .dispersa, 
y un torvo v.ocerío tala los .encinares 
y desciñe la piel de los olmos, tan tersa. 

¡Oh, más!: un llegar súbito de borrosos llegar• 
inunda, ciega, oprime ·su descarga potente 
el dormido rescoldo de los tranquilos lares. 

¡Oh el torpe desliz.ar de una sombría fuente. · 
y el· ansia sin animo de una pierna membmd•, 
y el terror de unos labios sobre un seco torrente! 

¡Oh este duro yacer, esia molicie ruda 
de la carne b_aldía que de Dios se destierra 
y en tremendo arenal se derriba .desnuda! 

Es más fácil ser ímpetu de sangre, voz de tierra, 
remecer a empellones los jardin-es sin alma, 
y, huracán de sus pétalos, predicarles la guerra. 

Y luego, 'brega ya, brega nuestra sin calma, 
pulsar· U'f\ torbellíno de rosales candentes 
que erguidos se conjugan en temísima palma. 

Y más luego, las manos pálidas y fervientes, 
y el litúrgico ttndar de los humos votivo's, 
y las campanas niñas besándonos 'las ·frentes. 

Rosetón de la gioria, manojo en fuegos vivos, 
la roja pira de ansias, la victoria: la hoguera: 
libérrimo volar de los brazos cautivos. 

O acaso un ·pervivir de cantos por la esfera, 
un esplender estático de lauros y palomas, 
y un sangrar jubiloso de la henchina bandera. 

¡La muertel O bien, la vida: los exactos aromas. 
¡El triunfo! O bien, la cruz: el martirio triunfante. 
La no clamada carne, presta a célicas domas. 

Y tú, Señor, un alba por nubes galopante, 



despeñando escuadrones, enfilando centellas, 
como un turbión de auroras, encendido y radiante. 

Otros que tú encendías se encumbraron a estrella; 
forzudos serafines que el mármol no perdura, 
enlosaban tras tí la calzada más bella, 

cuando -astrales aceros, oriente de ventura,
por bajo del ropón te brilló la coraza, 
y te vieron, Señor, patria nuestra en la altura; 

que eres tú mismo, tú, apóstol hecho raza, 
carne estelar de pueblo que carnina. afanoso 
por su órbita de· piedra que a los. cielos enlaza; 

sueño de eternidad, ancho roble glorioso, 
pero sueño que canta, vozarrón de lo puro, 
roble de encrespaIJliento tremolando; el reposo. 

Y a del fuego arribamos a tu fuego seguro, 
un claror en la piel q_ue .del nardo se olvida, 
y en la frente un surgir de vuelos prematuro: 

aquí tienes, Señor, la flor de nuestra vida. 
Aún es bello ser l,lombre: t~llo de nebulosa, 
leve tamaño erecto -la .. coro.la perdida,-

ya savia en pie gritada, ya voluntad de cosa, 
fragor débil y anchísi.mo de . .un incendiad1) ~rbusto 
que alas pide, y se enfrena, .y s~ tiende y . ~e posa; .. 

tú, Señor, justa cábala y encendimiento justo, 
danos -alto crece.r-, .. que ii:rqtnpa~os al día 
con la esclavina recia sobre el pecho robusto, 
cuajándose de conchas y soles por· tu vía. 

ANTONIO DE ZU~I~URRE 



EDITORIAL ANTI FON A 

cDi tú que he sido•. 

(MIGUBL os UNAMUNO). 

e o~ el laúd en las manos. y el verso a flor de. labio, ha recorrido el juglar la . . 

primera etapa de su caniino. Por donde quiera que pas6, le oyeron cantar 

~in tregua. De ·sol a sol. Y de estrella a estrella. Hora es ya de .que su 

paladar guste el «bon vino~ de los palaciegos y de que sus miembros disfruten el 

merecido descan~o bajo los rbsales. 

En las sa-las antes mudas, con sus mármoles polv~rientos y sus chimeneas ªPª"' 

gadas, ha vuelto a sonar por tres veces el himno diverso de · la vida: Un himno 

disonante y estremecido como corresponde ~l temblor indeciso de la hora. Dejad, 

pues, que el eco haga lo suyo. Ha llegado el instante propicio para las primeras 

resonancias. 

Cuando el <trojo verano», con su silencio académico y su impasible tentación 

··de yodo y de sal, impone la primera pausa a nuestra mar~ha; cuando tras esta ini

·cial et~pa de ensayo y de desperezamient_o, que hoy se cierra, oculta el porvenir 

su incertidumbre y sus posibilidades, nosotros nos asomamos unamunescament~ a lo.s 

pozos donde se ha calmad.o nuestra sed hora tras hora y les mandamos también, 

·trágica y pluralmente: Decid vosotros que hemos sido. Decid que por aquí pasa

ron llenos de ilusiones los peregrinos de la lluvia, la hueste de los descubridores del 

sepulcro_ de don Quijote. . 

rs.CJJecid vosotros que hemos sido», ángeles sonoros de Compostela; miniatt1-

ras revividas de los viejos c6dices, arpistas de las jambas, pluvia lírica de las rúa.~, 

musgos barrocos de las facha,das ..... ·«decid vosotros que hemos sido». 

Decid, si O.\ lo preguntan, que ha pasado ante vosotros, con su verde pendón 

alzado, la primera procesión de los iluminados; que sus fJas eran breves, claras y 
.fervorosas. 

Que,· si tardan en volver a .<1onar nuestras voces, no es porque hayamos 

muerto, sino porqu·e nos hemos dormido e~~re ángeles y musas en el primer bosque 

de mirtos que cruzó nuestra vereda. 

Decid ..... , q.Jecid vosotros que hemos sido». 

c-GELMIREZ. 3 



hOS aornBRES SE MATAN 
·(Para un Poema dramático) 

¿Por qué desenterrarme? ... Estoy bien muerto 
e intltilmente ·intenta vuestro ruido 
despertarme. Resuena, desprendido, 
como oscuro clamor, .un eco incierto 

de voces y pisadas. Mi desierto, 
inmen·so, estéril, siente el alarido 
del mundo fugitivo, malherido 
por el _ impuro tacto · de los muertos. 

¡Y vosotros también! iRomped limas, martillos; 
quebrad el ataúd, frágiles manos 
a quien la muerte empuja y desordena} 

Estáis muertos ta1J1bién ... Ved amarillos · 
confines apretando vuestros vanos 
e·sfuerzos por l~braros de la pena: .. 

11 

Verdades son de muerto; que los vivos 
solo locuras mienten a su miedo 
de morir. 

¡Sí; sí; lo siento. Veo claro. 
Queréis apoderaros de mí cuerpo 
y abrís mi antigua fosa desolada 
por, recoger mis huesos . 
y mostrarlos al odio de los hombres. 
Como canes hambrientos 
bu.scarán mis ·cañadas, disputando, 
gruñéndose sus hambres, escondiendo 
su parte o arrastrándola 
por calles y por plazas, como premio 
a su avidez. ¿Qué importa? 
No lograréi~ con ello 
resucitarme, ni aún resucitaros. 
iPorque estamos bien muertos! 
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CANTO AL AMOR 

i Amor, gue tlUncn hu pef'dido 

l11J hat111l1ul; 

Amor, que Jobre tus JiervoJ 

ene.! como une. ameno:::o~ 

y en unnJ tiernns mejillu 

de ro11Jcr veliu tu trnrnpa. 

Pn.~o .• .en .Vuelo Io.! more" 

y .rnbc! .a lu )nontnfio.• 

y l1tuta. ~n Jiu cucvnJ pcnetm.• 

Je la.s Gerh .•olitnnu; 

oT Jigilo .Je hu flechu 
ni f1on~brc n~ JioJ 1'C le em1pn; 

-n<p1E1 efímero y breve, 

E.!h: eterno:--, a quien átocan, 

~nloquece; nunca cierra 

la l1cridn donde '~ cinv4n. 

T1í ereJ quien túerce la rec:ta 

.senda -difícil del alma, 
m~J jmta., hacia. Ío! comino.• 

<\UC llevan .a la ·deJgracin. 

Tú provoca.t 111 querella 

entre el . var6n y .su ra:a; 

·-loJ. une la mi.smn nngrc 

y cre9 tú . qu;cn . Jos !epara

¡ Tan cÍornmentc Jubyugan · 

Jo, ojos 1lenoJ d~ gro.~11 
Je una tnujer placentera 

y d·c,uda. 
c;cgn pnn6.ri que pr~ide 
como una 'clioJa lu altas · 

]cytJ que. rigen al munclo. 

Atrod i to, :siempre · fu~g11 
con fortuna ,.tw ~ttgada.t. 

{eANTlGONAe, nuo• ·~81 al 800) 



NOTA DEL TRADUCTOR 

El precedente fragmento do 111 trogcdia cAntígo11a» de Sófocle.1 c.1 el famoso •Canto al Amor», 
que llena el tercer cstásimon», o tercera actuación del Coro CD la 1·epresentaci60 antigua. 

El texto griego, que aquC se reproduce, es el de la cdici6n crCtica. de Tovar, puhlicad~ en la 

~olccci6~ . ~e . Cl.&.tico.1 eEMERIT Aa por ~l Con.tejo Superior de lnvcstigaciq11e.1 CicntC.fic11.1. · 

Pretcndcmo.1 ju.ttiticnr nues,tra eversión romanceiidaa por 10.1 c~mioos ,, ·iguicntes: 

Nunca es ociosa la rc-crcacÍ6n de 10.1 viejo.1 valore.1 y ~u acerca1uicnto f'cil al paladar nrnder

no, pero, .sobre todo, ha .tido el clamoro.10 ~xito Je 111 eANTÍGONAa de nu~stro P~mA.n -eadap

tació~ muy libre de la tragedia de Sófoclcn- el que nos ~a hecho caer en la tentac~ón d.c c.1tc enuyo. 

El actual poeta, qui:.&.1 un. poco aventuradAmcntc, ha red~cido el .sofoclco «Canto al Amor», 
a lo.1 cuatro ver~o.t que a continuucic:'.ín se transcrib~n: . . . 

•-A rnor, amor q uc rnciendcs 

en fu ego los mejillas de las vfrgc.ac.1. 

-¡Amor que ct·u:111 morc.1 y rnontai1as! 

-{Amor que hoces os11J~ la inocencia.!• 

••• 

Y ya el propio P. El'l'11ndonc11 -su arnÍ.tlo.10 prolo~ui.1ta- encuentra un poco e:z:ce.uva tal 

d ·iuninuci6n, cuAndo de e~·ta manera tl'l\tll de just;Gculn: ala reducción Jcl Hl.\1NÓ AL· AMOR 
•ul, qui:'s en compcns11cÍ611 ¡>•Ir la nota que tau fn~cucnlcmcnte re .. uco11 Je t:Sla p:uión u lo ln1·go 

del drama en la YeuÍ6n Jel poeta gaditano.o 

No no• proponemo.l aquC uo111 cco.1ura. a la gltn·io.•A lnbor del S,-. Pénián, sino simplemente 

ducubrÍr qur fué su ju.sti{jc11lllc 11111til:\ción riel .(.~a ·nto l&l An>on la que nui mostró lu convenicncin 

de brindar al lecto1· actual un ton ju.ttamente Íamo.rn frL&gu1cnto llric~ Jel trágico griego, que~¡ en 

la. e.tccna contemporánea puede resultar pesado y· lento, en uo cuaderno Je poc.sín es grnto conio 

un viento antiguo y fa vorn Me. . 



Ya dejaron la caja desclavada 
y, en pie, sobre mi angustia, un horizonte 
impasible. Frenético bisonte 
que sepulta, a su paso, la mirada. 

La luz, lejana, llega y me arrebata 
y me pule los huesos con su lima. 
¿Por qué si tengo montes de odio- encima 
un terror primitivo me . maltrata? 

Siento, densa, la vida, deslizando 
su soterrado fuego y proclamando · 
su implacable vigencia enardecida. 

Y el hombre, como un perro, me ventea, 
me persigue, me acosa, me desea,. 
para . la lucha inútil de su vida ... 

IV 

Aquí fué. ¿Te acuerdas? Era 
alta y azul la mañana. 
El aire res_plqndecía 
Y había un gozo de . alas 
cual si pájaros de vidrio 
contra el aire se estrellaran. 
La brillaba el negro pelo . 
y sonaban las palabras 
como besos. En lo alto 
olía a auror~s .quemadas 
y las rosas r~spondían 
con mudas voces de escarcha. 

Aquí fué. Me dijo: Guárdala 
junto a tu carne de rosa 
aún en plena madrugada. 
Que ya vendrán duros vientos 
corriendo por su garganta 
y cerrándola los ojos ... 

Vientos redondos llegaban 
aplastándola la frente. 
Se derrumbó la Montaña 
y en su sangre florecieron 
clamores de rosas cárdenas ... 



¡Ay, Sirenita del Mantel 
Novia en flor, asesinada. 
Se la quedaron los ojos 
con:io dos perlas cortadas 
y sus manos florecieron, 
-frescos lirio~- en el agua. 

A lo lejos, roncas voc~s 
contra los cielos clamaban: 
¡Ay, Sirenita, · 1a novia 
blanca, de la rosa blancal 

Cuatro montañeses roncos 
sobre los qombros la cargan. 
Flotaba su suelto pelo 
como un surtidor de llamas ... 

V. CRÉMER ALONSO 



GUIGNOL 

<BOCETO) 

H ISTORIA de ta~bor y atufada corneta, cascabel y platillo, que 

· alienta al co~pás de las horas y se recoge en el vidr~.ado cofre de 

toda conciencia -conciencia «del tururú»- y contorsión que ríen 

los niños que inconscientes sueñan. 

En el tablado, todo un retablo, asientan su ficción singulares per ... 
\ 

sonajes: el Mosquetero, la Dama, la Tontolina, el Sacristán, Gran 

Bestia y su corte de esbirros. 

· Dice el Mosquetero en galas de vanidad, la vanidad de sus mosta

chos y revueltas melenas, elogios de la Dama en sus primaveras; y la 

D~ma, histérica en prism;i, suspira como doña Inés y como Margarita 

Gautier, derrama lágrimas que parecieran granillos de arroz.' 

La T ontolina con picudos lazos y amplio sayal, no llega a tonta ni 

de intento; y el Sacrist:án, reveren'do maula, se pasa de listo..... entre 

las dos fracciones, a una, pudiera crearse una unidad de provecho. 

Gran Bestia, ment_alidad de cangrejo, es robus.to como un 'Titán y 

se atavía con plumas de brillante tornasol, cintas y bordad.o manto. 

Su credo es de a'Grmación y dice: «Sí, sí y SÍ» .... ~ 

La corte de esbirr~s, conjunto á.piñonado con floración polar, des- -

·pué~ de cuatro reverencias en las cuatro d.irecciQnes cardinales, dicen y 
. I 

repiten: «tururú, tururú, tururú» ..... 

-Historia de tambor y corneta, cascabel y platillo, que ríen los 

niño\ que inconscientes sueñan-. 

SANTIAGO MALLO 7 
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NENIA 

A CURROS ENRIQUEZ 

¡Ai o vello amigo! ¡Ai as cántigas dos engroviosl 

¿Lémbraste, amada? Floríu a abrótega entre os cádavos. 

En Vilanova comían apóutegas nenos tristes. 

¡Caramiñas verdes! O pelo loiro ulía a néveda. 

¡Ai a noite leda! ¡Ai o akázare da calandra! 
. 1 

Xílgaro, dime, ¿soóu o axóuxere na · torre? 

Na noite negra, ¿silbaba a cóbrega, degrumante? 

Cabeleiras longas, Rosiña chora poi-os cómaros. 

¡Ai Martiño e Rosa! Roí o abábaro a flor da améndoa. 

Gábados roxos, rilaba a píntega doces náparos. 

¡Ai .noite negral Bule o encáncele na carroucha. 

O escoler ameiga: «O abri-1-a noite canta a lódola». 

Neva maino e triste . . Ladra a lumia no bravádego. 

Lívida casida rubíu a abóveda das bágoas. 

Sob a alborada voóu a anémona coma un beixo. 

Espadanas de ouro abalan tristes berces de ánimas. 

¡Ai o moucho agoirol Chora ·un nécoro pequechíño. 

Vérragos gafos fura'no o vágado mol- ·da sombra. 

Na noite a fío destece a cóbrega aneles dondes. 

Demachiños n'egros mtircha'no a gracia da percíngtila. 



Ai vello amigol Z'oan ~nátemas contrá o hirexe. 

¡Animas santasl A i-ahna enrúgase i-escrequénase. 

Mais toda noite ardéu unha lámpara de saudades. 

Vagalumes verdes aluman inda. nos recóbados. 

AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO 

9 



FOEJV\AS 

AY COMO CAEN 
las · campanas 

en las lagunas del silencio. 
Cómo desgranan .en el aire lim pío 
sus loores y rezos. 
Cómo deshojan su rosal de bronce 
sobre la paz del pueblo. 

Oh Señor y Dios mío 
que me estás sacudiendo 
igual que una campana. 
con tu badajo de luceros ... 
Oh Señor, 
yo deseo 
ser en mi vida, solarnenteJ 

· eso: 
una campana humi~de ... 
Y estar por Tí latiendo . 
- ·perennemente, óh Cristo--, . de.bajo de la otra;. 
infinita ·y azul canipana de· los . cielos. 



·CAMINO· NUEVO 

Camino, 
Camino Nuevo, 
que conduces a la Iglesia, 
·y -también - al Cementerio. 

·.Camino, 
Camino Nuevo, 
·entre ringleras de acacias 
y entre verdores de huertos. 
·Cómo te vas devanando 
-en el huso de .mis sueños; 
·cómo, ahora 

voy tejiendo 
·tus encantos 
en el telar de mis versos. 
Yo, ·que me perdí en la no.che, 
por trochas y vericuetos. 
Y o que arribé 

· -sin saberlo
ª mil posadas malditas 
y a mil mesones siniestros. 
Y o que estaba 

·de Iá Luz, 
. .ya tan lejos 

·de la Verdad y el Sendero, 
·Camino, 
Camino Nuevo, 
·que conduces a la Iglesía, 
:y, . también, al Cementerio. 

Oh, con qué dulce emoción 
·tus finas arenas huello, 
paraje de los idilios, 

· -que estás, ahora, acogiendo . 
·el de Jesús y mi alma, 
-en un ardiente renuevo ... . 
Cómo te ando y desando, 
·cómo te enrollo en mi pecho . 
.A tí, que -tal vez-, un día, 
.serás · mi último paseo, · 
Camino, . 

··Camino Nuevo, 
.que conduces a la Iglesia, 
·y -también-, al Cementerio. 

E. GUTIÉRREZ ABELEDO 

n 
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O 1 V A G A C l O ·N ES 

OS .rápidos progresos de la ciencia física y matemática en los 

L últimos treinta años, permiten fijar la atención, no sólo en 
sus desarrollos, sino también el proceso intelectual a qÚe son 
debidos. · 
Hay descubrimientos, los cuales han de considerarse más 

fruto de la tenacidad y constancia, o sea de valores m'orales, 
que de la inteligencia; son, por ejemplo, el conocimiento empí
rico de una curva por cientos de· medidas o los ·numerosos aná
lisis para des~ubrir la presencia de, una determ~nada sustancia. 
Existen, por el · contrario, des~ellos geniales que permiten dar 
saltos en el desarrollo de la ciencia; ninguno más claro y sor
prendente que la creación por Gcilois a los veintiún años de la 
T'eoría de grupos, o la concepción por de Brogli de la Mecánica 
ondulatoria. En estos casos es el pensador, no el calculador, 
el que . logra el progreso. · 

Han sido ya muchas veces filósofos insignes los que apor
tan concepciones matemáticas fundamentales, tales Descartes, con 
la Geometría analítica, o Leibniz, que comparte - con Newt,on la 
invención del cálculo infinitesimal, y son los progresos de este 
orden los que ·llevan a un mejor . conocimiento de nuestra ma
nera de pensar y en general . los más fecund<?s; siendo en este 
sentido el más ilustre ejemplo, 'la creación . de la Lógica por 
A.ristóte.les. · 

Cuando se medita sobre las .ideas de o.rden físico debidas 
a la escuela aristotélica, que se conservan en vigor más de dos mil 
años, se deduce que no está tan extendido como se cree el arte 
de pensar. Análogamente a como nuestra refü:ia capta las lon
gitudes de onda que tienen especial valor ·para la lucha por la 
vida, el intelecto medio tiene una capacidad de adaptación a 
reaccionar seg'Ín hábitos que han probado ·su utilidad en esa 
misma lucha. Un hombre coge una piedra y la golpea con otra 
hasta tallar una punta de lanza; cientos de años, 'miles de. hom-. 
bres seguirán haciéndofo en la misma forma y cientos de años 
serán necesarios para que otro hombre en lugar de tallar a golpes 
la pulimente frotándola con otra piedra. Más importantes que la 
herencia de conocimientos, son los métodos y hábitos de pensar. 



Al final de dieciocho años de aprendizaje -cuatro de escuela, 
siete de bachillerato y si~te en la Universidad-, más importante 
que la suma de conocimientos, es la flexibilidad adquirida la 
ruta abierta por las inteligencias más selectas de todos los 
tiempos . 

. Son pocos aquellos quienes, yen.do en contra de lo admitido, 
logran cambiar el curso del pensamiento científico y es la genia
lidad dé estos hombres la que nos de,scubre lo que se puede hacer 
con el instrumento razón. El progreso más importante de estos 
últimos fü~mpos es que se le ha empezado a encontrar fronteras 
«Sobre las riberas de lo desconocido -dice Eddington en Espa
cio, Tiempo, Gravitación- hemos descubierto singulares trazas 
de pasos. Hemos edificado profuridas teorías, unas sobre otras 
para explicar su origen. Finalmente hemos logrado reconstruir el 
ser de qué las trazas provienen: esto es, nosotros mismos». 

11 

No. es extraño que en el siglo XVII, Juan Bautistá Vico, al que 
Croce atribuye la paternidad de la Ciencia estética, viese una oposi
ción entre Ciencia y Arte; aún\era la Ciencia de lo absoluto y la ima
ginación le era extraña; decía: «Los estudios de la Metafísica y de la 
Poesía, ~on. opuestos entre sí, puesto que aquélla limpia la mente de 
los prejuicios de la fantasía y ésta se mueve y engolfa en ellos; por
que aqué1la resiste al juicio de los sentidos y ésta hace su principal 
regla de ellos; porque aquélla debilita la fdntasía y ésta la quiere 
lozana; porque aquélla se jacta de no hacer del espíritu cuerpo y ésta 
se deleít~ principalmente · en dar cuerpo al espíritu. De donde resul
ta que todos los pensamientos de aquélla son abstractos y los con
ceptos 4e ésta son tanto más bellos cuanto más completos son ..... 
Así es que en to.dos los tiempos conocidos, en todas las lenguas que 
pueden sernos . familiares, n.o hubo nunca un hombre que fuera a la 
vez gran metafísico y gran poeta, qe la casta excelsa de los . poetas 
de que fué Homero padre y príncipe. Los poetas son el sentido; los 
filósofos el intelecto de la humanidad. La fantasía es tanto más 

. robusta cuanto más débil es el raciocinion. 
Naturalmente aun no se había hablado del subconsciente,· ni 

Poincaré había hablado de la inspiración en la invención matemá
tica, ni el gran Weirstrass había escrito todavía a la matemática 
Sofía Kowalwski: « Un··:Mathematicien n'est pas digne de ce nom ·s'íl 
n'est pas un peu poéte». 

· Además ..... quizá tenga razón. 13 
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Ahora que ha pasado el vendaval de los ismos, la gente seneilla 
estima que se volvió al buen sentido, a gustar la delicia de rosas que 
parecen rosas y retratos que hablan y manzanas que se .. comen; son 
esas gentes que no logran, ni lo conseguirán en toda su vida, saber 
en dónde está el valor de un cuadro que se aparta de la · realidad. 

Ya en mi artículo anterior señalé .cómo la realidad se escapa a 
la misma ciencia; hoy trataré de indicar cómo consciente o incons
ciente el pintor la defprma, y cómo hay extravagancias de valor y 
otras sin ninguno. 

La primera ·Condición iesencial en toda· obra de arte es la since
ridad; sin ella la obra adquiere ese aspecto pobre y sin expresión, 
que desagrada; ya que no responde al sentido estético de nadie ni a 
ninguna intención elevada. ¿Cómo diferenciar un cuadro de Picaso 
o d~ Matisse .o de Dali de una broma .de un loco o de un n1no? . Los 
cuadros de los primeros .obedecen al sentido estético del autor y tie-

. nen la unida·d debida a la intención de expresión que se hay.a pro- · 
puesto; los segundos, no obedecen al deseo de expresar nada, ni a 
ningun c.riterio estético. Ya en el siglo XVII un académico de enton
ces, un romanista o manierista, por ejemplo, Francisco Pacheco, 
señala en «Arte de la Pintura», cómo son objetos de ella, no sólo los 
naturales y artificiales, sino también Jos formados con el pensa
mien~o y consideraciones del alma: sueños, devaneo5, grotescos y 
fantasias; ángeles, virtizdes, potencias, empresas, hieroglíficos y em
blemas; visiones imaginarias, intelectuales y proféticas.. Estos mo
tivos aun se han extendido con el estudio del subconsciente. 

Pero no es preciso pretender representar un objeto imaginario 
para que el pintor invente su cuadro. Cuando pinta Cezanne unas 
manzanas o unas lilas, en . s_us obras queda ,una interpretación del 
Universo y de la vida. Cuando el Greco retoca el colorido invero
símil de uno de sus lienzos, o cuando retuerce los miembros de sus · 
figuras en distensiones absurdas, obedece a una ley interna para 
lograr expresar algo · iflmateriai'; la medida de las deformaciones, la 
da su apreciación, su con~pto subjetivo que encuentra b~Ileza en 
ello. Los colores. más dispares se entremezclan en disonan,cias ines
perad~s; un rústico lo creería hecho al azar, un alma sensible ve la 
unidad y la intención, y goza aquella sinfonía como puede gustar oír 
una obra de Wagner. Como dice Hessen, «el artista y el poeta no 
crean su obra con el intelecto, sino que la sacan de la totalidad de 
sus fuerzas espirituales». Si existe u_p estado cult:ural actual, si 
nuestros problemas hemos de resolverlos nosotros mismos, si la 
humanidad ha de seguir su marcha inexorable, ha de existir un arte 
nuevo y no es extraño que sea incomprensi~le a la mayoría. 



LAXEIRO 

No sorprende que se considerase loco y extravagante a Laxeiro 
cuando en Lalín por el año 1933 pintaba s~s máscaras en el hospí'"'. 
talillo~ con atisbos goyescos y con intención de primitivo; en sus 
caretas y en las piruetas grotescas de sus figuras, se plasma toda la 
tragedia de nuestra generación. Quiz<:i como ya se dijo, los poetas· 
escriban para poetas y los ·pintores pintan para. pintores, pero esto 
en lugar de una crítica es una alabanza. Colmeiro no sabiendo qué 
decir de entusiasmo frente al cua
dro de Laxeiro, «Niños en un ca
rro», se puso a bailar delante de él. 
Años más tarde en Pontevedra aún 
lo habían de tomar por un men
digo. Para muchos el arte , se es
tacionó en .Fidias. 

IV 

El patrimonio de Santiago. en 
·cuanto a pintura es casi nulo. Sin 
embargo sus habitantes vivimos 
tan . ~rgullosos en todo lo que a 
cuestiones artísticas se refiere co
mo si personalmente hubiésemos 
hecho el Pórtico de la Gloria. La 
única suerte que tiene . Santiago es 
no tener un museo muerto; así, al-
gún día podrá tener Un museo ViVO. LAXEIRO. (Autorretrato) 

Los museos muertos son aquellos 
en que cuando un pintor empieza y pide ayuda al museo: una sala 
para un.a exposición, la adquisición de un cuadro, crítica de sus obras 
en sus publicaciones, le contestan:· muérase Ud., y lo tendrá todo 
sala en .el museo, elogios. catálogos, fotografías, pero mientras usted 
siga vivo, no podemos ayudarle, nuestra obligación es conseguir que 
viva miserablemente y se muera de hambre, pa·ra contarlo · después 
con voz compungida.-Los museos vivos, serán aquellos que organi
cen exposiciones y concursos de vivos, dedican parte de sus publiq1-
ciones. a la crítica y a dar a conócer la obra de· pintores actuales, 
disponga de sala de exposiciones y consigan despertar en el público 
amor al arte y no a la prehistoria. 

ENRIQUE VIDAL. 15 
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PEQUENOS POEMAS. 

VENCIDA 

Mulher: tu que és altiva e orgulhosa 
Como hua deusa imperial que . fosses, 
Tu, que · oprimes o mundo, desdenhosa, 
Hoje foste a mais fraca das mulheres, 
Pois dos teus olhos, candídas e doces, 
Eu vi rolar, ·a luz dos rosicleres, 
Dois poemas de . lágrimas piedosas, . 
Tal-e-qual como pétalos de rosas 
Que o vento .norte desprendeu da haste. 

E eu quero-te dizer 
Que boje foste a mais fr~ca das mulheres, 
Porque apesar ~ de altiva és só mulher, 
Triste mulher vencida · que choraste!... 

PASSADO·· 

Ail foi tao longo o meu caminho andado, 
Esse caminho onde ficaram sombras 
E que aínda me · fazem desejá-lo! 
Meu pobre cora~ao, sei que te assombras: 
Tao doce que é vivermos do passado, 
Mas -ail- o que nos custa é recordá-lol... 

(Inéditos) 

A. GARIBÁLDI 

Braga-Portugal-46. 



l.AY CIRCOI 

lPor qué?, lpor qué no te vi 

antes de la sien nevada, 

con tu diadema de luces 

y mi infancia? 

*** 

lPor qué no dejé en el verde 

los cuernos de mis diez vacas, 

y ·vine a rondar el ojo 

de tus tablas? 

1Ai circo, me llegan tarde 

-esas rejas de tus jaulas! 

Ya está mi faz, para risas, 

arrugadc:i. 

*** 

.7vf anuel .Rabanal Alvarez. 

17 
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·LEVANT.E 

Ya da el sol las doce lentas 
en la cal de la bc;irraca, 
sobre un azul, de levante 
d,e morena piel tostada. 

La cera .de los naran¡os 
.pe.rfuma _la tierra arada, 

las sombras cortas tendidas 
¡unto al boti¡o que aguarda, 
los bañ~dos arrozales 
que. ondulan brisas. saladas, 



la rana sonora y verde 
con prim~vera .en l·as ancas, 
las huertas llenas ·de mimos 
baio sombreros de paja 
dorados como manteca, 
rígidos como paraguas, 
los ¡uncos que abrigan patos 
vestidos de boda y agua. 

Farolillos de Venecio 
lucen al sol las . naranias. 

Mensajes de golondrina_s · 
con un zig-zag en el alma, 
con luto de seda negra 
y chillonas risas cálidas, 
a la arcada de San Jorge 
llegan batiendo las alas 
a la luz ·tenue que nace 
con velos de noche clara. 

Horas con pausas .d.e sangre 
entre brezos y retamas, 
entre tomillo y ro.mero 
que quieren enmascararlas. 

Y bajo un cielo sin nubes 
y una .oración valencian.a 
dejan el césped dorado 
sus tardes cuando se marchan. 

ALFRE oo· LLE CHA 

19 
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SIGNO O. SI NO 

Clavóseme tu arista negra y cruda 

y el sonoro cristal volvióse arena. 

¡Caracola del alma, 

m~·mosa ensangrentada en un capullo 

que el ruido y el golpe atenazaron! 

No oyó . siquiera el galopar siniestro, 

fatigado y . jadeante, lumbre y polvo, 

can1ino de la orgía del . ocaso. 

Mil gentes lo siguieron con los ojos 

del rostro; sólo dos, con los dei alma, 

lo miraron mejor y maldijeron. 

Tras el bochorno de mi sí, mentido 

en tu altanero pabellón rasgado, 

cuando aclar6 la vida bajo el cielo 

ha11éme en 'oración, .senda ignorada 

donde se encienden hálitos y rosas, 

y escuché que aun .hablaban, cuita y gozo, 

con una suave lírica tremenda, 

los astros de mi coche: 

¡Hermano, que te vas a lomos grises 

y grasit'.ntos del od.i~ y de la envidia, 

enemigo sm mí, Dios . sea contigo! 

¿Hay una ruma más? ... ¿Un nicho ·se abre 

en blanco letal del Camposanto? ... 

Mas yo quiero la vara, el tallo ungido, 

dámelo tú, Señor, y no me digas, 

y no me niegues, ·que lo oigo todo, 

tan bello y tan terrible: 

«Apacienta corderos ... ; también lobos, 

aunque tengan la piel -ianda!-· de ovej~s». 

Florentino Agustín DIEZ 



Estampa de la ciudad 

Busquemos, . con espíritu despierto 
a la emoción que el. arte nos reclama, 
en el paisaje urbano la belleza 
de casonas con «vieiras» exornadas; 
la columna historiada o bien la forja, 
la cornisa, la gárgola, la gracia, 
en fin, de la ciudad que fué erigida 
en torno ¡y qué mejor! del Arca Santa. 

Paisaje de trenzados e.n la piedra; 
oro y líquen jugando en consonancia . 

. ' .... . ...... . .... . ..................... . .. . . 
Ya estamos en las rúas; ya en el templo 

la dulce chirimía el son acalla. 
Pasó en el rebullir de sus ropones 

-pañiz~elo en el pelo que entrecana-, 
del Santo Peregrino una devota, 
de prisa hacia su hogar, que la hora es tard(l. 

Temblores de ·suspiros y l~tines 

en queda melodía le acompañan. 

«Chovendo~ está y la luz am_arillenta 
que tiembla en un farol de esbelia traza, 
su sombra en garabatos desdibuja 
sobre losas de lluvia ya esmaltadas. 

«Chovendo» está y el alma se recrea 
ganada en la caricia de esta calma. 

·Soportales en sueño de penumbra 
la capa de un galán su vuelo amansan. 

Allá de algún laúd la nota suena; 
es trova y tiene acento de plegaria. 

La novia del futuro Licenciado 
tras un .visillo escucha enamorada. 

La Torre del Reloj se n"os ocurre 
gigante en su apariencia de fantasma. 21 
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"Se mezcla con la triste sinfonía 

del agua que gotea de las gárgolas 
el tenue ~compasar, música en bronce, 
dulce tañer que a recogerse llama, 

quizá de San Pelayo o de Belvís, 

del Carmen, San Francisco o Santa Clara ... 

El al!Ila de la urbe está ·en la calle 

y de ella Compostela nos embarga. 

Dormida en la quietud más cautivante 
reposa la ciudad artista y santa. 

La estampa de pretéritos se emboza 
en un sueño de siglos que le afanan. 

De estrellas nace el nimbo en la alta noche, 
pues hecha está de fe, de arte y de gracia. 

Miguel Ramón POLA-



ELEGIA DE LA LLEGADA DE LAS HORAS TRISTES 

Han venido, madre. Hari llegado a mi alma 

por inciertos cami~os y tortuosos senderos; 

en sus manos trafa.n los· ecos moribun(los 

de tristes golondrinas que volaban sin alas; 

en sus ojos tenían incoherencias extrañas 

llenas de sombr .. t larga . cual angustia infinita; 

en su boca . rosada, perfumes de un j~rdi'n olvidado; 

en su cuerpo nada más que una brisa · 

ligera e in~angiblé como el placer humano. 

Han venido. Y no las esperaba, imad:reL .. 

Y a es árida mi vida, como un S' ájara inmenso, 

sin una humilde brizna que Je p1~este color; 

sin pájaros de ensueño que crucen por mi cielo 

y digan su cantiga al noble árbol clormido 

sobre la faz del Mumlo en su día mej~r ... · 

Mi almá es. ancho ~ar sin horizontes; 

mi idea -una vela latina- serpentea, 

11uyendo sin cesar ele lo que ignora, 

iy no sabe siquiera en dónde está el ~scollo! 

- · el bajío que sueña co~ ser ·Muerte, y lo es

y huye, sigu~ huyendo, ¿por qué? i.a dónde?... 

Han venido, madre. En ·sus manos diez huesos, 

en sus ojos doble mirar de espectro. 

Quiero asirlas. No puedo·. Y j~egan siempre 

ante ~is ojos mudos, mi cara de·scornpuesta. 

¡Si me fuere posible el alargar ~i brazo y aprisionar su cuello! ... 23 
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Han venido, madre. Silenciosos, cual traición cotidiana; 

ain voz-y sin color; sin perfume y sin forma. 

Se adueñan de mi alma imadre! y es imposible huirlas; 

las persigo en vano por ~odo el horizonte, 

por toclos los caminos que saben de la Noche y del Alba, 

por la extensión inmensa de un desierto que no habla, 

y no es dable encontrarlas. ¡Están fundidas con el aire! 

Con el ~ire tropiezo y no las hallo ... 

Han venido, madre ... 

Ya llegaron ... 

Manuel F abeiro Gómez. 



lJN CASULLANO U U nDIA Dt StVILLA 

Preludio de Feria en prosa rítmica 

·y A caracolean por calles que aprietan los buenos jinetes camino la Feria. 

Ya danzan los ¡oles! Ya empiezan las juergas. 

Y tú, tío Paquito, ¿cuala es ·tu caseta? ¿la. mesma de siempre o tiés otra 

nueva? El bullicio crece y el sol le cal~ea. El .azahar es ámbar que 

gusta y marea. ¿Y qué florecitas prepara mi nena? Son fiebre de en

canto y de juerza llenas. Las cogió ella sola pa. que bien la sientan, 

del color del traje, de su hechura mesma. Rojas: sobre un pelo que es 

negro como ella. Rojos sori sus labios, de un tono y manera que 

absorben con prisa al alma más queda ... · 

Ojuu ¡qué caballos cruzan la carrera! 'A veces se aupan y a ratos se dejan, 

.siempre de puntillas, tal repiqueteán que sin campanillas ya anuncian 

la .Feria·~ ¡Qué prisa ma entrao por ir pronto a ella! 

¡Esto es alegría propia de esta tierra! 

Desfilan corceles, jinetes y ... ellas, que ~o hay modo alguno de decir 

·sus fiestas. ¡Qué risas más ricas! ¡qU:é gracias más plenas! Rosario es 

preciosa, y ¡aquella morena, que mira, de un -garbo que da gloria verla! 

Tié andares de maja, es casi una reina. Y ¿el pelo? ¿qué dices?, de 

brillo d~stella, iqué negro más negro! .es fue~te como ella. ¿Y ésta q~e 
aquí pasa? y ¿aquélla que suena palillos al aire con cara de fiesta? tY 
aquella ·sentada? ¿y ~stotra rimera? jQué atolondramiento! iqué a gusto 

. ' esto sienta .... 

Pero orne ¿qué haces? ésta .es mi caseta, entra para dentro que empieza 

l~ juerga. Aquí está el cañ~ro, apura y refresca, que éste es el «salero» 

.que tié esta fiesta. 

Las palmas ya suen~n, la música busca oirse entre ella y todos de 

acuerdo a bailar empiezan. Salió Rosarito que es corza ligera, iqué 

vueltas rozando! iqué suaves cadencias! iy el organillo está den~ro de 

·ellas! lo expresan sus manos, lo dicen sus cejas. Esto sabe a poco, esto 

sí que es fiesta. Que empiecen, que empiecen, que vuelvan y vuelvan. 

iQué baile más grande! iqué fuerza más bella! El alma se entrega presa, 

a los sentidos locos de la . fiesta y así es la prosa (le Sevilla entera en 

. -estos risueños días de la F ería. 
EL LATINO 25 
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Poesías de Ayer 

MULTÁNIME 
( 

Al Catedrático de Literatura 
Don José Roierlo Sénchez. 

Es esto de ser uno, uno tan solo, 
Se.ñor, un desconsuelo. 
Son mil hogueras diferentes todas 
Son mil ·a un tiempo ardiéndome en el pecho. 
Dime, Señor, de entre ~llas todas, .dime: 
¿Cuál apagar primero? 
¿O debo por igua1 a pagar todas? 

· ¿De cuál debo ufanarme, cuál desprecio? 
¿Cuál por la miserable tierra arde? 
¿Cuál arde por el cielo? 
¿O es que a todas aviva 
El mismo fuego? 

Cual . doradas varillas divergentes 
En precioso abanico gigantesco, 
Así, tan divergentes y doradas 
Las · rutas tod·as de la vida veo. 
¿Por qué hiciste, Señor, tantos caminos 
Y todos buenos? 
Uno me hidste .. a mí, u.no y ~o muchos, 
y no . puedo seguir por todos ellos. 
iOh, la fuerza del león, su salto elástico 
En la mar abrasada del desierto! 
¡Oh el salto portentoso con que sube 
Medio dormido el genio! 
¡Oh la casita blanca eritre pinares 
Que sab~ ·el amor dulce de sus dueños! 
¡Oh la selva que oculta a San Francisco 
Platicando de Dios con Fray · Masseol. 
Todo, Señor, yo quiero se.rlo todo, 
Newton y el Poverello. 
Quiero una .fuerza que estrangule lobos 
Quiero un amor de ensueño 
Y un amor de la carne. 
Es esto de ser uno, uno tan solo, 
Señor, un desconsuelo. 

F. A. CONZI 



Despedida ... ~. 

(FRAGMENTOS) 

¡Adiós, tierno murmullo 
del viento suave; 
adiós, mis amiguitas. 
cantoras aves; 
adiós, ens.ueños, · 
unas veces inuy tristes 
y otras risueños! . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Adiós, grande eucalipto, 
derecho pino; 
adiós, copudo roble, 
curvo camino; 
adiós, senderos; 
quien pudiera mil veces 
volver a veros!. ....... . 

tAdiós días felices 
en ·que, sembrando 
las turgentes bellotas, 
iba cantando.; 
porque pensaba 
que era vida perenne 
lo que sembraba! ...... . 

A. DE LA ROSA G11. 

El venerable autor de estas estrofas - espigadas respetuosamente en la inmensa pradera de 
-sus íntimos versos- es para nosotros mucho má5 que un poeta; es el abuelo venturoso' y lírico, 
·que pasó por el mundo enseñando y que ahora canta de pena por su senectud, su viudedad y su 
jubilación. 

Don Agustín de la Rosa, antiguo director del Instituto, que hoy encarnamos nosotros, .sus 
·sucescres, llegó con su mano trémula a estrechar la nuestra y a dejarnos en ella la .m~jor prueba 
del cariño que aún conserva ·a la casa. 

Las rimas de "DESPEDIDA ..... " que llenan esta página no van dedicadas a la critica de 
nuestro actual mundillo literario, sino a tantas centenas de antiguos discípulos deJ1uestro res
petable compañero, que al volver a ponerse en contacto con d espíritu generoso y arrogante de 
·don Agustín, sentirán sin duda la honda emoción sólo provocable por recuerdos añorables del 
.pasado que no vuelve. - N. de la R. 27 
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Notas de afirmación y negación 

1 

·«Rosa de España Ardiente» es el título de un poema ~e nuestro inspi-· 
rada colaborador Aquilino Iglesia Alvariño, recientemente premiado en la 
Fiesta de las Letras, organizada por la Asociación de la Prensa de Barcelona. 

El generoso vate de las Rías Bajas, que ha honrado todos nuestros números. 
con sendas «Nenias» transidas de una finísima emotividad, alcanza con ello. 
un triunfo más de Íos muchos ·que sin duda le aguardan y por el que uGELMI
REZ», que lo hace suyo, le felicita entusiásticamente. 

11 

Entró nuestra llorosa· primavera con «Dos lecciones románticas» organiza-· 
das por los Institutos de Enseñanza Media de Compostela. 

La primera de ellas corrió a cargo de nuestro director de Redacción, el 
profesor Rabanal Alvarez, quien delitó a sus muchos oyentes con una original. 
charla-recital en torno a «Las sombras erdos versos de Rosalía de Castro» .. 

La segunda fué explicada «al piano» . por el ilustre poeta Gerardo Diego. 
El núcleo de su selecto recital poético-musical lo constituyó la correctísima. 
dicción de los Nocturnos V, XII, XV y XIX de Chopín y las Paráfrasis 
Románticas de los mismos, justamente famosas entre la abundante y fina 
producción poética dé Gerardo Diego. 

Dos crepúsculos primaverales de devota recordación. 

lI 1 

··En la primera y precursora sesión de una posible «Aula Gelmírez», durant& 
.los últimos días lectivos del curso, se dió lectura a la «ANTÍGONA» de Pemán. 
ante un nutrido y voluntario grupo de alumnos de los cursos superiores. El 
. Catedrático de Lengua y LiteratUJ;a Griegas de la casa, encargado de tal labor, 
glosó atinadamente las soluciones interpretativas del moderno dramaturgo e 
hizo una elocuente ·sí.ntesis de los diversos intentos de aprovechamiento de las. · 
tragedias clásicas por el teatro neoclásico y el moderno. 

IV 

Al iniciarse en este número la colaboración poética de Victoriano Crémerr 
alina de la gran revista «Espadaña» y ux:ia de las más acusadas personalidades 
de la lÍrica contemporánea, nuestros cuadernos, de paso que reseñan lo grato 
del hecho, sienten el orgullo de anunciar que el autor de «Tacto Sonoro» ha 
dado a las prensas un segundo libro de versos - «CAMINOS DE MI SANGRE»-, 
que aparecerá en breve en la colección iAdonais1 y del que por justas refe
re·ncias sabemos ha de constituir un decisivo acontecimiento en la agitada 
vida poética actual, poblada toda de pequeños sucesos.-R. · 
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R·EVJSTA DE REVISTAS 

Ultimas publicaciones recibidas: 

Cuadernos de Literatura Contemporánea.-Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas.-Instituto «Antonio Nebrija».-Núms. 16-17.-

1945. (lncluídos los dos «Suplementos» 4. 0 y 5. 0
, dedicados a Mihail 

Eminescu y Jorge Rojas, respectivamente). 

Mensaje. (Poesía). Isla de Tenerife. -Círculo de Bellas A rtes.-Sección de 
Literatura. Núms. 14 y 15. 

Entregas de poesía. Barcelona. Núm. 21. 

Trabajos y Días. (Revista Universitaria). Salamanca. Nüms. 2 y 3. (En el 

último de ellos, entre otros interes;::intísimos originales, ((Tres poemi

ta's de Bhartrhari», bellamente traducidos del sánscrito por nuestro 

ilustre colaborador A. Mbra1ejo). 

Espadaña. (Revista de ·poesía y crítica). León. Núm. 22. (En e1 habitual 

«Suplemento» se inicia la publicación de una oportunísima c<Antolo

gía Parcial de la Poesía Española 1936-1946»). 





REPERTORIO BIOBIBLIOGRÁFICO 
DOS COLABORADORES 

DE GELMÍREZ 





ALEIXANDRE, Vicente 

Nado en Sevilla en 1898, a súa infancia transcorre en Málaga 
e ós trece anos vai para Madrid, onde cursaría estudios de 
Dereito e Comercio. En 1925 sufriu unha grave doenza que o 
obrigou a interrompe-la actividade de profesor de Dereito 
Mercantil. Membro do grupo de poetas que na década dos 
anos vinte e trinta do presente século constituíron a Xeración 
do 27, trala guerra civil permanece en España e convértese en 
mestre e animador de moitos poetas mozos, ó tempo que cola
bora en múltiples revistas e publicacións literarias. En 1934 
obtivo o Premio Nacional de Literatura, en 1949 foi nomeado 
membro da Real Academia Española e no 1977 concedéuselle 
o Premio Nobel de Literatura. Morreu en Madrid en 1984. 

A súa producción poética divídese fundamentalmente en 
dous ciclos, o primeiro, de corte máis personalizado e co amor 
como substancia unificadora de tódalas aparencias sensibles 
(comprende as obras escritas ata 1953) e o segundo, no que o 
poeta expresa as dificultades da vida e do quefacer humano 
(arranca de 1954 e chega ata 1965). Os dous últimos libros, de 
1968 e 1974, constituirían un novo ciclo, caracterizado polo 
hermetismo da linguaxe e a expresión elíptica. 

O primeiro libro que publicou é Ámbito 0928), na liña da poesía pura. Os seguintes están 
influídos pola experiencia renovadora do surrealismo: Espadas como lábios 0932), Pasión de 
la tierra 0935), La destrucción o el amor 0935), Sombra del paraíso 0944), Mundo a solas 
0950) e Nacimiento último 0953). Nos seguintes poemarios xa se superan as visións e os 
símbolos propios do surrealismo, así acontece en Historia del corazón 0954), En un vasto 
dominio 0962), Presencias 0965), Retratos con nombre 0965) e, o póstumo En gran noche 
0991). A poesía de carácter metafísico ten o seu reflexo en Poemas de la consumación 0968) 
e Diálogos del conocimiento 0974). En prosa son da súa autoría os libros Los encuentros 
0958) e o publicado postumamente, Prosas recobradas 0987). 

No nº 2 da revista Gelmírez insértanse os poemas <leste autor "Mensaje" e "El amor iracun
do", datados en 1935. Máis tarde detectarase tamén a súa colaboración noutras revistas gale
gas da época da posguerra. Así, en Mensajes de Poesía, ademais de sauda-la súa aparición, no 
número correspondente ó mes de outubro de 1948 aparece a composición en prosa "Mientras 
duerme" e, no de setembro de 1951, o poema "La niña", adicado a Carmen Conde. No 
nº 7-8 da revista Aturuxo 0952) a composición "El poeta canta por todos'', ó tempo que un 
comentario de Tomás Barros de Historia del corazón e , no nº 5, de Nacimiento último. 

ÁLvAREz CoNZI, Francisco 

Francisco Álvarez Conzi nace en 1888 na Guarda (Pontevedra), onde morre arredor da 
década dos anos setenta. É autor dun ensaio sobre preceptiva, publicado en 1955, titulado El 
inconsciente Catedrático de Preceptiva Literaria, obra gabada por Dámaso Alonso e a 
Academia Alemana de Múnic. 

Aparecen dúas colaboracións súas nas últimas entregas de Gelmírez: "Sobre un soneto de 
Lope" (nº 2, p. 16) e "Multánime. (Poesías de ayer)" (nº 3, p. 26). No primeiro caso trátase 
dunha carta dirixida a José Rogerio Sánchez con motivo da publicación da súa antoloxía da 
obra de Lope de Vega. A seguinte composición que Álvarez Conzi achega á revista é un poe
ma dedicado ó mesmo José Rogerio Sánchez. 
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BEBERIDE, Norberto 

Ilustrador de Gelmírez e de Espadaña (autor, nesta última, de gravados, viñetas e ilustra
cións de portada) , Norberto Beberide naceu en Vilafranca do Bierzo en 1908. Xa ós dezaseis 
anos colaboraba, con viñetas e caricaturas, en xornais como La Luz de Astorga, Faro de Vigo 
e El Pueblo Gallego. Iniciado como autodidacta, foi sen embargo alumno libre da Escala de 
Artes e Oficios de Cidade Real no ano 1930. 

Artista dotado de grande inventiva e fantasía, salientou como caricaturista, terreo no que 
amosa un notable senso humorístico. Pero a súa orixinalidade abrangue tamén o eido da téc
nica, e máis concretamente do que el mesmo chamou a "grafidia", que consiste na fixación de 
recortes de papel enriba dunha cartulina, na composición baseada en filigranas de papel 
negro sobre fondo branca. 

Participou activamente na vida cultural da súa terra e fixo exposicións en Toledo, Cidade 
Real e no Salón do Ateneo de Madrid. As súas ilustracións figuran esparexidas por xornais e 
revistas como Estampa, El Heraldo, El Imparcial, Informaciones, La Linterna, Luz e Ya. 
Anotémo-las "Estampas del Quijote" como a súa serie de ilustracións de máis entidade. Este 
artista plástico figura en Gelmírez tan só no nº 1 con gravados en linóleo. 

BouZA BREY, Fermín 

Nace en Ponteareas en marzo de 1901 . Trasládase a Vilagarcía de Arousa e con dez anos 
comeza a estudia-lo Bacharelato en Pontevedra, onde xa se evidencia o seu gusto polas letras 
na confección dun xornal escolar realizado conxuntamente con Julio Brumbeck Reguera. 
Finaliza os estudios en Ourense -onde coñece a Losada Diéguez e Blanco Amor- e no ano 
1918 inicia a súa traxectoria universitaria en Compostela matriculándose en Historia, que axiña 
abandonaría para comeza-la carreira de Dereito que remataría no ano 1924; neste momento 
r t ma o estudios de Historia para finalizalos sete anos despois. Recibiu unha bolsa do 

ntr d Estudio Históricos para ir a Armónica (Bretaña francesa) e algo despois a Portugal. 
N an 1923 ofundou con Filgueira Valverde, Manuel Magariños e Wenceslao Requejo o 
' minari d E tudo Galegas, onde traballou nas súas diferentes seccións deica o ano 1936 

se disolveu. Xa na posguerra ingresa na Real Academia Galega (1941) e ó pouco 
t mp no Instituto Padre Sarmiento, continuador do traballo que desenvolvera o Seminario, 
fa éndo e cargo da sección de Arqueoloxía e Prehistoria. 

Gañador da oposición de Maxistratura exerce como xuíz en Viella (Lleida) e na Estrada 
(Pontevedra). Como maxistrado, nas Audiencias Territoriais de Lugo, Pontevedra e Oviedo. A 
partir de 1956 reside en Santiago de Compostela dedicado á avogacía, á vez que continúa o 
seu labor a prol da cultura, xa no terreo da investigación histórico-literaria, xa de creación 
poética ou narrativa. 

Estas facetas compleméntaas con traballos sobre historia, arqueoloxía, arte ou etnografía. En 
Ultreya inicia a súa producción co artigo "Teatro de antano en Santiago" (1919); daquel tempo 
sería o seu Libro dos vinte anos, un volume nunca publicado onde, de seguro, estaría incluí
da a composición "Romance dos vinte anos" (1921) . Tamén conservamos un único poema 
titulado "Auscultarei os meus fados" dun seu libro desaparecido, As estrelas no sombreiro, 
--composto antes de 1923-. Tampouco tivo sorte a súa peza dramática O romance de D. 
Galeor (datada no ano 1925, obtivo unha mención de honra no concurso organizado pola 
Escala Dramática Galega), que nunca chegou a representarse . A vocación teatral levouno á 
escena como actor en pezas de Cotarelo Valledor - Trebón (1922) ou Lubicán (1924)- e a 

participar no Cadro Dramático da Universidade de Santiago de Compostela. En novembro de 
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1925, e como nº 15 da colección Lar, aparece o relato Cabalgadas en Salnés, subtitulado 
Lembranzas dun fidalgo. No eido da poesía publica no ano 1933 Nao senlleira, editado en 
Nós por Ánxel Casal, con portada de Sesto e poemas datados entre 1922 e 1932; algunhas des
tas composicións xa foran publicadas na revista Nós. Este poemario incorpórase plenamente á 
corrente denominada neotrobadorismo, pola pegada lírica recollida da época medieval, e 
xunto co libro de Cunqueiro Cantiga nova que se chama riveira abre unha nova vía na poe
sía galega que pervivirá na posguerra. 

No ano 1955 publicaba Seitura, un libro moi desigual temática e formalmente. Escrito con 
ortografía portuguesa, incorporou poemas anteriores á Guerra Civil así como outros moi pos
teriores publicados por separado nun primeiro momento. Os poemas "Louvores ao Señor 
Sant-lago" (1945) e "Gozos á Diviña Peleriña" (1948) acadaran a flor natural dos Xogos Florais 
de Santiago e Pontevedra respectivamente. Unha boa parte da súa obra está espallada por 
diferentes publicacións: Alba (1948), Cristal (1932), Grial (1963), Nós (1928), A Nasa Yerra 
(1916), Posío (1945) e tamén en xornais como El Correo Gallego, Faro de Vigo, La Noche ou 
La Voz de Galicia. Ademais de membro da R.A. G. foi correspondente da Real Academia da 
Historia, da Sociedade Española de Antropoloxía e Etnografía, da Sociedade Martins Sarmiento 
de Guimaraes, do Instituto de Coímbra, etc. 

Fermín Bauza Brey morreu en Santiago de Compostela o 11 de xuño de 1973. Nese ano e 
no seguinte aparecen en Cuadernos de Estudios Gallegos senllos números de homenaxe que 
os seus amigos lle dedicaron. No ano 1992 a R.A.G. acorda dedicadle o Día das Letras 
Galegas; con tal motivo foron varios os traballos que sobre a súa figura apareceron, entre eles: 
Fermín Bouza-Brey e a súa obra literaria, de Ramiro Ponte ou Fermín Bauza Brey, (A paixón 
dun humanista), de Dorinda Castro. 

En Gelmírez aparece un soneto que comeza "Pro be resposta ao teu solemne envío ... " no 
nº l. O primeiro "envío", na mesma páxina 19, é de Otero Pedrayo - "Compostela"- e pre
cédeo unha breve nota: De Otero Pedrayo a Bauza Brey enviándolle a "Guía de Galicia" (está 
datado en Trasalba o 31 de agosto de 1945). No "envío", sen título, de Bauza Brey, tamén hai 
unha breve nota: "De Bauza Brey a Otero Pedrayo, acusando recibo e enviándolle un estudo" 
(Compostela, Outono de 1945). 

CRECENTE VEGA, Xosé 

Naceu en Santa María de Outeiro (Castro de Rei, Lugo) no ano 1896. Realizou estudios ecle
siásticos nos Seminarios de Mondoñedo e Lugo, ordenándose presbítero a fins de 1919. En 
Xubia desempeñou o cargo de coadxutor e foi párroco en Narón. Licenciouse en Salamanca 
no ano 1935 e estudiou Filosofía e Letras en Santiago de Compostela. Profesor de Latín en 
Málaga, con posterioridade trasládase a Segovia, onde continuará o seu labor docente; alí 
marre o 21 de marzo de 1948. 

Forma parte Crecente Vega dos chamados novecentistas, corrente onde se inclúen nomes 
como Euxenio Montes (1897-1982), Valentín Paz Andrade (1899-1987) , Manuel Antonio (1900-
1930), Amado Carballo (1901-1927) ou Ánxel Xohán (1901-1965) . Eles foron os encargados da 
renovación poética en Galicia. Tentando delimita-las fronteiras entre a poesía decimonónica 
-unha herdanza coa que rompeu (mesmo ás veces violentamente) dende o coñecemento e 
compromiso co movemento de vangarda que se impón en Europa- e a moderna poesía, non 
só dende a novidade formal, senón tamén dende unha actitude de compromiso <liante da arte 
e a súa función social. 
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Foi autor dun único libro poético en galega, Codeseira -que Aquilino Iglesia tiña en gran
de estima-, publicado en Santiago de Compostela, na editorial Nós, no ano 1933. Continúa 
neste poemario con achegas de temática campesiña, seguindo a traxectoria marcada pala poe
sía de boa parte do século XIX, con composicións herdeiras da admiración que sentiu polos 
creadores precedentes. En efecto, a impronta de Antonio Noriega Varela é evidente na obra; 
as súas biografías son tamén coincidentes: lugués coma el, así mesmo foi alumno do 
Seminario de Mondoñedo e comezou estudios eclesiásticos que non rematou; igualmente lec
tor dos clásicos latinos e, curiosamente, autor tamén dun único libro de poesía galega: 
Montañesas 0904 e 1910) que con posterioridade pasou a titularse Do ermo 0920). Codeseira 
achéganos composicións sobre as causas humildes e miúdas. Esa particular exaltación do 
natural (o franciscanismo) remite necesariamente ó traballo de Noriega, é unha visión musical 
e emotiva da paisaxe galega; unha poesía de signo humanista perfectamente integrada no 
mundo rural. Tamén é autor dunha edición con notas eruditas sobre a poesía de Tibulo: 
Tibulo, Albio. Selección de elegías 0946). 

Crecente Vega coincidiu con Aquilino Iglesia Alvariño no particular faladoiro que se orga
nizaba na barbería de Manuel Ledo Bermúdez, "O Pallarego" (por onde pasaron Álvaro 
Cunqueiro, Noriega Varela ou Francisco Fernández del Riego). O discurso de recepción na 
R.A. G. de Aquilino Iglesia Alvariño versa sobre A lengua dos poetas do norte de Lugo (publi
cado no ano 1964); nel inclúe diferentes autores (Luis Corral, Nicomedes Pastor Díaz, Chao 
Ledo ... ) onde non falta a figura de Xosé Crecente Vega. 

CRÉMER ALONSO, Victoriano 

Naceu en Burgos no ano 1907 e o seu labor literario está vencellado a León. Os acontece
mentos do ano 1936 provocaron o ingreso en prisión de Crémer por mor do traballo levado 
a cabo nos terreas político e sindical. 

A súa primeira obra publícase no ano 1928, Tendido el vuelo, á que seguirán Tacto sonoro 
0944 , Caminos de mi sangre 0947), Las horas pedidas 0949), Nuevos cantos de vida y espe
ranza 0952), El amor y la sangre 0966) e Los cercos 0976). A voz do poeta e estudioso 

ámas Alon tiña inalado como marca caracterizadora da poesía de Victoriano Crémer o 
lirismo desarraigado, do que sería un significativo representan
te. Crémer, xornalista e poeta, foi cofundador con Eugenio 
García de Nora e Antonio G. de Lama dunha das revistas máis 
significativas no panorama das publicacións da década 1940-
1950: Espadaña, que apareceu no ano 1944 e acabou forman
do parte das publicacións que reactivaron a crítica e a creación 
poética naqueles difíciles anos. O certo é que aquel move
mento poético leonés tivo fonda repercusión e algún dos seus 
membros, como o propio Crémer, colaborou con publicacións 
do resto da península, mesmo galegas, como acorre en Alba 
0948-1956), onde atopamos seis colaboracións que fan del un 
dos nomes máis salientables dese grupo de autores non gale
gas nestoutra publicación. As súas achegas está presentes en 
Aldonza 0964), Aturuxo, "Poema del imposible sosiego" (nº 5, 
1954), Cántico 0947), Cuadernos de Literatura 0948), Halcón 
0945), Laye 0950), Poesía Española 0952), Poesía de España 
0960), Proel 0944), Punta de Europa 0956), Raíz 0948), ou 
La Venecia 0963). 

Só un longo texto poético, dividido en catro partes, aparece 
en Gelmírez (nº 3): "Los hombres se matan" (Para un Poema 
dramático). 
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DÍEZ GoNZÁLEZ, Florentino Agustín 

Naceu o 28 de maio de 1908 en La Magdalena de Canales (León), lugar onde residirá 
durante a súa nenez. Estudiou Humanidades nos Escolapios de Villacarriedo e Getafe, cursou 
Bacharelato no Instituto de León e, finalmente, na Univeridade de Madrid obtivo a licenciatu
ra en Dereito. Exerceu como Secretario na Administración Local en Carrocera e Villablino, na 
Deputación de León e no concello de Madrid ata a súa xubilación en 1978. É membro corres
pondente da Real Academia da Historia. Está en posesión de distintos méritos e premios tanto 
literarios como no campo do municipalismo (Leonés do ano 1972, Pillo adoptivo de Villablino, 
Pillo predilecto da provincia de León, Pastor Maior dos Montes da Lúa -título concedido a 
partir do seu Romance de pastores, de 1973-, Medaia de Prata do concello de Madrid, 
Presidente honorario e perpetuo do Colexio Nacional de Secretarios, etc.) . 

Dentro da súa obra literaria destacan La Torre de Ordás y otros poemas 0943), libro basea
do nun episodio do Conde Luna, do cal figura unha recensión nas páxinas de Espadaña (nº 
22, 1946) e Retablo de la leyenda Luna (escrita arredor de 1945, pero publicada en 1971), obra 
histórico-literaria de talante épico que narra en oito figuras (ás que logo engade tres máis xa 
incluídas en La Torre de Ordás y otros poemas) a lenda de Bernardo del Carpio, tema clásico 
da literatura española popular, tanto escrita como oral. De menor interese son Romance de 
pastores 0973), Coplas de andar por casa 0978), Silva de romances leoneses 0989) e Álbum 
breve 0993), todas elas compostas de poemas relacionados coa historia e os costumes locais, 
coas tradicións e as terras leonesas. 

Outras obras de carácter diverso (dereito histórico local, municipalismo e outras materias 
relacionadas coa súa profesión) de Florentino A. Díez son Laciana (Memorias de su antiguo 
y patriarcal concejo) 0946), obra merecedora do Premio Nacional Calvo Sotelo de 1945, La 
noble tierra de Ordás (Monografía histórica y concejil) 0950), Diez años de gestión: 1946-
1956 0957 ), León: provincia de aldeas y comarcas 0961), Del municipio rural y sus compe
tencias 0967), Los tres amigos del sapo (Recuerdo de Alejandro Casona en su escenario leonés) 
0967), Vida artística y literaria 0968), En la España rural: ensayos 0974), Otra visión de 
España en sus paisajes 0974), La comunidad de aldea: apunte 
histórico 0974), Sobre la aldea que muere 0974), Caminos de 
la Altipampa 0974), León: aldeas y comarcas 0974), La orga
nización económica de las Confederaciones Hidrográficas en 
relación con las aportaciones de los regantes 0978), Romance 
de Madrid, concejo abierto 0981), El valle de Laciana 0982), 
Comarcas de León en la España comarcal (Contribución a la 
tesis del Municipio-Comarca) 0984), La Omaña: donde los 
montes suspiran 0984), Memoria del antiguo y patriarcal con
cejo de Laciana 0985) , Saga de Gracia 0991) e Valles de 
leyenda 0994). Cabe tamén sinala-las súas numerosas achegas 
á revista Tierras de León 0961), coa que colabora xa dende o 
nº 1 ata a década dos noventa con artigos e composicións 
tanto de carácter literario como ensaístico. 

Florentino A. Díez colabora nos tres números de Gelmírez 
con poemas en castelán de certo aire relixioso, trátase de 
"Empresa" (nº 1, p. 20), "De la tragedia errante" (nº 2, p. 24) e 
"Signo o sino" (nº 3, p. 20). 
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FABEmo GóMEz, Manuel 

Nacido en Muros (A Coruña) no ano 1916. Alí fixa a súa 
residencia ata 1946 en que se traslada a Noia, vila que será 
axiña punto de arranque de múltiples traballos históricos e fol
clóricos en diferentes publicacións periódicas: Boletín da Real 
Academia Galega, Cuadernos de Estudios Gallegos, La Noche. 
Home de formación autodidacta, escribiu numerosos artigas 
sobre temas etnográficos, xenealóxicos e filatélicos. Este labor 
a prol da cultura galega convive co de funcionario da adminis
tración de xustiza. 

M~i novo ingresa nas Mocidades Galeguistas (1934), anos 
despois formará parte, como membro correspondente da Real 
Academia Galega (1950) e será membro fundador da 
Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos e Numismáticos, 
así como integrante da Asociación Internacional de Xornalistas 
Filatélicos. Foi autor de libros sobre este asunto, La Santa 
Biblia y la Filatelia e Santiago el Zebedeo en la Filatelia, e cón
tanse por <lucias os artigas en xornais, revistas e mesmo catá
logos de exposicións: Compostellanum, El Ideal Gallego (onde 
mantivo unha sección fixa sobre filatelia), La Noche, etc. 

No ano 1951 publica o poemario en galega Follas dun arbre senlleiro, incluído na impor
tante colección Benito Soto de Pontevedra, con portada de Rafael Alonso e prólogo de 
Aquilino Iglesia Alvariño. Ademais é autor doutros dous interesantes libros: Cachemare da 
Saudade (Premio do Centro Gallego de Bos Aires) e Muros: Poemas da terra nadal. 
Colaborou tamén en diferentes libros-homenaxe, como os de Rosalía de Castro ou Otero 
P drayo. 

A participación de Fabeiro en múltiples publicacións fai que nomes como Roberto 
Mur dan , Manu 1 Nogueira da Rossetta, Mingo Faz do Beiro, Pedro Orestes Vidal ou Gonzalo 
L n n xan máis que outros tantos pseudónimos detrás dos que se agachaba o constan
t traball na máis variadas vertentes culturais. Os seus múltiples artigas atópanse espallados 
nun gran núm ro de publicacións: Alba, Compostellanum, El Correo Gallego, Eufonía, El Ideal 
Gallego, Manatial, Poesía Española ou La Voz de Galicia. Froito <leste afán cultural é a fun
da ión dirección da noiesa Tapal, en colaboración con Andrés Rodríguez Millares, Eduardo 
C Igl sias e Ramón Patiño Roquete, que se publicou entre 1950 e 1955 para participar na 
actividade literaria noiesa e servir ós intereses locais. 

En Gelmírez tan só publicou un poema no nº 3, titulado "Elegía de la llegada de las horas 
tri tes''. 

FERNÁNDEZ ALMuZARA, Eugenio 

Entre o grupo de colaboradores leoneses das paxmas de Gelmírez figura Eugenio 
Fernández Almuzara. Nacido en Pontedo (León) en 1901, fixo estudios eclesiásticos e no ano 
1932 cursou Filosofía e Letras en Santiago de Compostela; sería sen embargo en Zaragoza 
onde remataría a carreira . 

De novo en Santiago de Compostela, na década de 1940 foi director da Residencia 
Universitaria Apóstol Santiago. Tivo un papel de certo relevo na vida cultural santiaguesa, na 
que participou activamente. Membro da Compañía de Xesús, abandonouna en 1953, ano no 
que foi enviado polo cardeal Quiroga Palacios como coadxutor á parroquia de Brens. 
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Foi constante a actividade cultural e literaria que desenvolveu en Santiago de Compostela; 
pola contra, a súa obra escrita resulta moi reducida. Publicou o opúsculo San Bonif acio, após
tol de Alemania (s.a.), Relaciones de la épica de Lope de Vega y la de Camoes 0936), Evangelio 
de la Nueva España 0937), "El pensamiento filosófico de Juan Vázquez de Mella" en Cátedra 
Vázquez de Mella 0945) e El P Francisco Suárez en Coimbra 0948). Algunhas das súas ache
gas apareceron en xornais e revistas, particularmente en Abrente e Razón y Fe. Máis numero
sas foron as súas colaboracións nas páxinas de La Noche xa a partir de 1946. 

E. Fernández Almuzara está presente no primeiro número de Gelmírez con tres sonetos en 
castelán: "La Torre de Belvís", "Gota de agua" e "Santa Compostela". 

FRAGUAS FRAGUAS, Antonio 

Antonio Fraguas Fraguas é unha das figuras máis importan
tes do panorama cultural contemporáneo de Galicia, especial
mente polo labor desenvolvido a prol da historia, antropoloxía, 
xeografía ou folclore . Trátase dun dos mellares intérpretes da 
tradición galega e vén de ser unha referencia imprescindible 
para unha perfecta comprensión da nosa cultura gracias ós 
numerosísimos traballos realizados ó longo da súa dilatada 
vida. 

Naceu en Loureiro de Cotobade (Pontevedra) o día 28 de 
decembro de 1905. Estudiou Bacharelato en Pontevedra e cur
sou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de 
Compostela, onde se licenciou no ano 1928. A súa tese de 
doutoramento titulouse El Colegio de Fonseca 0950). A carrei
ra docente iníciaa como auxiliar de Xeografía e Historia na 
Universidade de Santiago de Compostela para, no ano 1933, 
pasar ó Instituto da Estrada. Foi director do Colexio Menéndez 
Pelayo en Santiago de Compostela e con posterioridade impar
tiu clases no Instituto Masculino de Lugo, como catedrático 
numerario de Xeografía e Historia; no devandito centro foi , ata 
1956, secretario e xefe de estudios. Foi, así mesmo, vocal do 
Museo Provincial de Lugo e do Museo de Arte Sacra da dió
cese da mesma provincia. Logo exercerá como catedrático, 
dende 1959, no Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, do que foi tamén xefe 
de estudios ata a súa xubilación en 1975. Na actualidade continúa a ter estreita relación co 
devandito instituto e a súa presencia é unha constante en tódalas actividades culturais do 
mesmo. 

Entre os seus títulos e distincións anotamos que foi encargado de cátedra da Facultade de 
Filosofía e Letras da Universidade de Santiago de Compostela, membro numerario da Real 
Academia Galega desde 1951, membro correspondente da Sociedade Portuguesa de 
Antropologia e Etnologia de Porto, membro correspondente da Associa~ao dos Arqueólogos 
Portugueses de Lisboa, director da sección de Historia Moderna do Instituto de Estudios 
Xacobeos, secretario e bibliotecario do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegas de 
Santiago de Compostela, vicepresidente da Arquiconfraría do "Apóstolo Santiago", biblioteca
rio da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela, membro fun
dador do Museo do Pobo Galega e director do mesmo (institución á que recentemente fixo 
doación da súa biblioteca persoal), membro da Real Academia das Ciencias e Cronista Oficial 
de Galicia. Os seus múltiples estudios sobre a cultura galega fóronlle recoñecidos coa conce
sión do Pedrón de Ouro, así como con outras distincións como o nomeamento de Fillo 
Predilecto do Concello de Cotobade 0 984) e Fillo Adoptivo e Medalla de Ouro da Cidade de 
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Santiago de Compostela, na que dende 1995 ten dedicada unha avenida. Recibiu tamén os 
premios Trasalba de Investigación da Xunta de Galicia, Ramón Otero Pedrayo e o da Prensa . 
Gráfica. 

Os seus traballos de investigación iniciounos nas seccións de Xeografía e Historia e de 
Etnografía e Folclore do Seminario de Estudos Galegas, no que ingresara en 1928. Ó igual que 
os demais compoñentes do mesmo, o labor de Antonio Fraguas abrangueu diferentes eidos 
do saber. Seguindo o maxisterio de Otero Pedrayo comezou a elaborar traballos de Xeografía 
e Historia entre os que cómpre anotar As Rías Baixas ou As Terras de Media Montaña de 
Cotobade. Colaborador do Instituto Padre Sarmiento, publicou numerosos estudios nos seus 
Cuadernos e participou na organización e redacción dos catálogos das súas exposicións 
bibliográficas anuais. Foi asiduo colaborador de xornais e revistas como Bibliófilos Gallegos, 
Boletín Auriense, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Orense, Boletín de la Real Academia Gallega, El Compostelano, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, Diario de Pontevedra, Faro de Vigo, El Ideal Gallego, Lar, Museo de 
Pontevedra, La Noche, Nós, A Nasa Terra, El Progreso, El Pueblo Gallego, La Región, Revista de 
Filología, Revista de Guimaraes, Revista del Instituto ]osé Cornide de Estudios Coruñeses, 
Revista de Tradiciones Populares, Trabalhos de Estudios de Etnología Peninsular, Vida Gallega 
e La Voz de Galicia, entre outros, e na actualidade aínda podemos ve-la súa sinatura en El 
Correo Gallego e O Correo Galega. Abondosa e variada foi tamén a súa actividade como con
ferenciante. 

Dos múltiples estudios centrados na temática de Cotobade salientamos "O antroido nas 
t rras do sul de Cotobade" 0930), "Juegos infantiles de Loureiro de Cotobad" 0944), "El lobo 

n las tierras de Cotobad" 0946) e "Máscaras y sermones de carnaval en Cotobad" 0946). 
Pero a súa abondosísima bibliografía continúa en traballos como El edificio del Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos 0947), Geografía de Galicia 0953), Galicia insólita 0973), 
Murguía. O patriarca 0979), ou nos artigas, "O culto ós mortos" 0932), "As lendas de Fonte 
Parmás" 0932), "Dous romances de Galicia" 0946), "El Colegio de Fonseca" 0956) e "La 
Virg n n 1 cancionero popular gallego" 0960). Realiza, así mesmo, diferentes traballos en 

J b r n n p rsonalidades da cultura galega como R. Carballo Calero, X. Filgueira 
. Góm z Ledo, F. López Cuevillas, Mª Pura Lorenzana, Juan Naya e José Luis 

P n ad 

GARIBÁLDI, J ose A. 

Detrás deste pseudónimo literario está o poeta e xornalista Artur Garibáldi Pereira Braga, 
nacido no ano 1913 na cidade portuguesa de Braga. Director do jornal de Felgueiras, do seu 
intenso labor literario e cultural hai mostras en diferentes publicacións xa ibéricas, xa hispa
noamericanas. A súa viculación con Galicia é unha constante na súa producción -"Ode á 
Galiza' - así como dende as páxinas do xornal Ecos de Sintra, no que dirixiu a sección cul
tural. Froito desa paixón por Galicia, nunha tentativa de abeirar ós pobos ibéricos entre si, ten 
publicado Lembran~as viguesas e Poemas á cidade de Vigo no ano 1972, ademais de figurar 
como colaborador no volume Homenaxe multinacional a Castelao publicado no ano 1976. É 
membro da R.A.G. dende o ano 1940. Entre as súas obras poéticas salientamos: Nada, Ilusoes, 
Caminho de luz ou Polónia Heroica, publicadas ó longo de vinte anos, entre 1920-1940. 

Ademais das colaboracións líricas en Gelmírez-"Uma carn;ao inédita" (do livro "Minh6tas", 
a publicar) e dous 'Pequenos poemas": "Vencida" e "Passado" (inéditas)- as súas achegas 
literarias están recollidas noutras publicacións periódicas como Aturuxo (Revista de Poesía e 
Crítica. Ferrol 1952-1960) ou Alba (Hojas de Poesía. A Coruña, 1948-Vigo, 1956). 
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GUTIÉRREZ AIBELO, Emeterio 

En 1905 naceu o poeta Emeterio Gutiérrez Albelo en Icod de los Vinos (Tenerife). Estudiou 
Maxisterio na Universidade da Laguna e durante toda a súa vida exerceu a docencia. 
Colaborou en case toda a prensa de Canarias e en destacadas revistas españolas e hispanoa
mericanas . Foi creador e redactor da revista canaria Gánigo. Estivo fondamente vinculado ó 
grupo aglutinado en torno á revista canaria Gaceta de Arte, da cal foi redactor, ó igual que da 
tamén canaria Mensaje. Así mesmo, a súa actividade cultural no Círculo de Belas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife e no Ateneo da Laguna foi constante. 

A súa producción poética iniciouse co poemario La fuente de juvencio, Campanario de pri
mavera 0930), seguido por Romanticismo y cuenta nueva (1933) e Enigma del invitado 
0936). A partir de 1940, a súa poesía adoptou unha modulación entre relixiosa e existencial, 
ó tempo que se fai máis conservadora nas formas. Publica entón Cristo Tacoronte 0944), Los 
blancos pies en tierra 0951), Los milagros 0959, Geocanción de España 0964) e Apuntes para 
una vida de Cristo 0969. É autor dalgunhas obras en prosa, Santa Cruz de Tenerife 0965), 
entre elas. 

Morreu en Santa Cruz de Tenerife en 1969. Postumamente publicáronse Antología poética 
0969), Poesía Última 0970), El rincón de la amistad 0971), Tenerife y el mar 0973) e Las 
alas del tiempo 0974). 

IGLESIA ALvARIÑo, Aquilino 

Naceu no lugar de Seivane (Concello de 
Abadín) , na provincia de Lugo, o 12 de xuño 
de 1909. Logo dos primeiros estudios en 
Graña de Vilarente ingresa no Seminario de 
Santa Catalina de Mondoñedo, onde estudiará 
Latín, Filosofía e Teoloxía e obterá brillantes 
cualificacións. A súa formación humanística 
vai ser decisiva, especialmente polo estudio e 
lectura dos clásicos gregos e latinos que tanta 
pegada deixarán nas súas primeiras achegas 
poéticas daqueles anos. A partir de 1925 
comeza a escribir versos e a colaborar en di
ferentes xornais e revistas e en 1930 aparece 
o seu primeiro libro Señardá (Ed. Palacios, 
Lugo) que, segundo el mesmo confesaría na Autobiografía, fora escrito no ano 1928. Asiduo Aquilino 

ó faladoiro do barbeiro-músico Manuel Ledo Bermúdez, "O Pallarego", alí coñece a destaca- Iglesia 

das personalidades do mundo cultural, como Álvaro Cunqueiro, Noriega Varela ou Crecente Alvariño 
sentado, no 

Vega. Coincidindo coa etapa do servicio militar en Ferrol entra en contacto cos círculos cultu-
centro, no 

rais da cidade por medio de Ricardo Carballo Calero, período este no que nace unha boa ami- Colex io León 

zade con Xosé Crecente Vega. Trasládase a Compostela, onde gracias a Cunqueiro e Luís XIII de 

Manteiga entra en contacto con xentes do mundo cultural do momento, en concreto con Vilagarcía de 

Fernández del Riego, e remata como director de A Nasa Terra, Boletín do Partido Galeguista, Arousa. 

durante un breve período de tempo. 
No ano 1933 vai a Vilagarcía onde exercerá a docencia no Colexio León XIII . O segundo 

poemario, Corazón ao vento (Imprenta de A. Suárez Gómez, Lugo) , aparece neste ano. Nesta 
etapa colabora en revistas galegas -Nós, Papel de Color, Resol-, comeza a traducir ós clási
cos e funda a colección Renacencia. 
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Xa na posguerra, en 1941 publica en Bos Aires o seu poemario en castelán, Contra el ángel 
y la noche e algún tempo despois comeza en Compostela estudios de Filosofía e Letras, sec
ción de Historia, que rematará no curso 1943-1944. Aquí, e no xornal La Noche -a partir do 
1 de febreiro de 1946--, converterase nun dos principais colaboradores ó longo dun período 
vizoso para a nasa cultura. No ano 1947 é elixido membro da R.A.G., publica Cámaros verdes 
(Ediciós Celta, Vilagarcía) e gaña o Premio Adonais coa obra Lejana voz -aínda inédito-, 
que sería descualificado por non se axustar ás bases do concurso. No ano seguinte gaña a 
Cátedra de Latín, senda destinado a Lugo e posteriormente a Pontevedra (1949-1954). Máis 
tarde, en Santiago de Compostela exerceu de catedrático no Instituto Rosalía de Castro e cola
borou tamén no Instituto Padre Sarmiento. 

É en 1960 cando gaña dous premios literarios, un deles por Lanza de soledá, e outro por 
De día a día (Ediciós Celta, Vilagarcía). No ano 1961 ven a luz Lanza de soledá (Editora 
Comercial, Ourense) e Nenias (Galaxia, col. Salnés, Vigo), libro elexíaco e premonitorio. 
Efectivamente, o 29 de xullo dese ano morría, víctima dunha diabete e problemas cardíacos. 
Con carácter póstumo aparece, no ano 1964, Leva o seu cantare (Ediciós Celta, Vigo). 

É autor de numerosas traducc.ións verquidas ó galega: ."Poemas de John Mansfield" (1949); 
Galliciense Carmen (1950), de Venancio Fortunato; Carmina (1951), de Horado; "A vixilia de 
Venus" (1960); "As meigas" (1961), de Teócrito; A comedia da aliña. (Aulularia) (1962), de 
Plauto. No nº 92 da revista Grial publicáronse unhas traduccións inéditas súas: "A saudade do 
enfermo", poema do libro das elexías de Tibulo; "Carta a Albino Tibulo", do Libro I das 
Epístolas, de Horado; "Elexía á marte de Tibulo", do Libro III dos Amores, de Ovidio; "A 
Virxilio e Tibulo mortos", epitafio feito por Domicio Marso; "Os traballos e os días", fragmen
tos da obra de Hesíodo. Ó castelán traduciu "La canción del siglo", de Horado. 

Aquilino foi un poeta seguidor da súa xeración, a do 1936: neotrobadorismo, ruralismo, cla
sicismo... Crítico, ensaísta, traductor e lexicógrafo, compaxinou estas actividades cun impor
tante labor xornalístico, desenvólvido en moi diversos medios, como por exemplo Faro de 
Vigo, La Noche, A Nasa Terra e El Pueblo Gallego. É un intenso colaborador de múltiples revis
tas: Alba, Alento, Atlántida, Aturuxo, Cántico, Céltiga, Cristal, Cuadernos de Estudios 
Gallegos, Dorna, La Estafeta Literaria, Galicia, Caliza, Gelmírez, Grial, Lar, Lagos, Mensajes 
de Poesía, Nemancos, Nós, Papel de Color, Papeles de Son Armadans, Poesía Española, Posío, 
4 Vento , Resol, Revista de Portugal, Sonata Gallega, Vallibria, Vida Gallega, Xistral e Yunque, 
nd in lúe tr composicións: "Nenia a ]oh. Chr. Friedrich Hólderlin", "Nenia a Rosalía de 

Ca tro" e "Nenia a Curros Enríquez". 
En 1994 Luciano Rodríguez publicou un moi completo e interesante traballo titulado A poe

sía de Aquilino Iglesia Alvariño, en edición da Deputación Provincial de Lugo. Tamén o 
mesmo estudioso vén de publicar en edición propia un curioso traballo que como unha 
Homenaxe desde Galicia ofrece a versión plurilingüe do poema Pet6fi de Aquilino 0995), 
onde colaboran, entre outros, Ángel Prieto de Paula, Xavier R. Baixeras, Úrsula Heinze e 
Isabel González. 

Kouwuz, Kathe Schmidt 

Gravadora, pintora e escultora alemana, naceu en Kónigsberg o 8 de agosto de 1867. 
Estudiou en Berlín con Stauffer-Bern e Rudolf Maurer. Un dos seus primeiros traballos como 
ilustradora foi a realización da obra de Zola, Germinal, e, máis tarde, Die Weber, de Gerhardt 
Hauptmann. Durante algún tempo foi profesora de Arte Gráfico na escala especializada de 
Berlín. 

Muller comprometida, vencellouse a diversas asociacións de artistas e participou na realiza
ción de pasquíns na Revolución soviética. Sufriu varios interrogatorios da Gestapo e as súas 
obras foron retiradas de tódolos museos, pero a pesar de todo seguiu negándose a emprega
la súa arte como propaganda nazi. 
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A súa obra, sempre comprometida, pasa por unha serie de etapas nas que se reflicte, nun 
primeiro momento, a miseria dos traballadores e a violencia da represión (en 1902 levou a 
cabo unha serie de gravados de excelente calidade, "A Revolta dos campesiños" e 
"Simplicissimus"); máis tarde esta producción convértese nunha iconografía en contra da gue
rra e , por último, a partir de finais dos anos vinte, o tema da maternidade con duras escenas 
de nenos mortos e nais aflixidas será o protagonista da súa arte -neste grupo atópanse as 
litografías, datadas en 1927, reunidas baixo o título de "A morte"- . Da súa obra escultórica 
consérvanse algunhas pezas no cemiterio militar de Dixmunde Cl 931). Morre en Moritzburg 
(Dresde) o 22 de abril de 1945. 

Kollwitz está presente en Gelmírez cunha obra pertencente a antes citada terceira etapa da 
súa producción, trátase de "Una madre con la niña en los brazos", que acompaña ó texto de 
Manuel Rabanal "Tu valle de lágrimas rebosa". 

LAxEIRO 

]osé Otero Abeledo naceu en febreiro de 1908 na parroquia 
de Don Ramiro, pertencente ó concello pontevedrés de Lalín. 
Despois de pasa-los seus primeiros anos, nos que xa se reve
lan as súas aptitudes de debuxante, pola xeografía do interior 
galega, de tan fonda repercusión na súa obra, marcha en 1921 
para Cuba, onde asiste ás aulas de Debuxo na sección de 
Belas Artes da escala Concepción Arenal, dependente do 
Centro Gallego da Habana. Desempeña distintos traballos, 
entre eles é axudante do escenógrafo catalán Manuel Roy, do 
Teatro Martí, ata se converter en proxectista de vidreiras artís
ticas para a decoración de edificios do goberno cubano. 

Ó seu regreso en 1925 volve entrar en contacto coas histo
rias, lendas e coa arte tradicional do mundo rural galega e o 
románico da catedral de Compostela. En 1931 matricúlase na 
Academia de San Fernando de Madrid e nas frecuentes visitas 
ó Museo do Prado séntese especialmente atraído pola pintura 
de Tiziano e Goya. Participa en faladoiros con moitos intelec
tuais galegas, caso de Castelao, Otero Pedrayo, Vilar Ponte, 
Risco, Suárez Picallo ou os irmáns Dieste. 

En 1933 instálase en Lalín e empeza a pintar no estudio do 
"Hospitalillo", ademais de entrar en contacto en Santiago de 
Compostela cos intelectuais galeguistas, na compaña dos que 
comeza a renova-la cultura galega. Entre eles artistas coma Colmeiro, Seoane, Maside, Souto, 
Torres, Virxilio Blanco ou Fernández Mazas. Así, xa nese ano, participou na mostra conxunta 
A Barraca, con motivo da celebración do 25 de xullo. Un ano despois realizou a primeira 
exposición individual, na Facultade de Filoloxía e máis tarde fixo a decoración do Cine Balado 
de Lalín e o mural El manantial de la vida no Café Moderno de Pontevedra. Dende 1942 resi
dirá en Vigo ata 1951, que se trasladou a Bos Aires para presentar unha exposición colectiva 
de artistas galegas. En 1970 regresa a Galicia, e simultanea o lugar de residencia entre Lalín, 
Vigo e Madrid. 

Home fundamental dentro do movemento de renovación da pintura galega deste século, a 
súa obra está marcada xa dende un comezo polo expresionismo. Nas obras iniciais aparecen 
as primeiras escenas carnavalescas e o mundo da infancia e maternidade, de continuo trata
dos polo autor. Grande importancia tiveron as exposicións que viu na Habana, unha de 
Ignacio Zuloaga, na Asociación da Prensa de Periodistas Cubanos e outra de Xesús Corredoira, 
no edificio do diario La Marina. Con motivo da estadía en Arxentina a obra emprende un pro-
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ceso de interiorización e unha correlativa depuración ata ficar no esquematismo e nas formas 
máis elementais, para o que ten unha especial importancia o influxo de Picasso. A observa
ción da obra de Rembrandt en Amsterdam en 1969 xogou un papel importante sobre a súa 
concepción da luz e da cor. 

Autor dunha moi abundante producción pictórica, algunhas das súas pinturas son: Carotón 
de nenas (1934), juguete (1934), Mascarón (1934), El manantial de la vida (1940), Concierto 
(1945), Trasmundo (1946), Retablo (1961), A barca espacial (1962), El mundo (1964) Hans de 
Islandia (1966), Campesinos (1966), Neno xogando (1967), Maternidad (1968), Los dioses 
(1970), El espejo (1973), Muerte del carnaval (1974), Parienta del marqués de la Romea (1974), 
Homenaje a Rembrandt (1977), Autorretrato (1977), Familia de los Romea (1978), La familia 
(1978), Nacimiento (1982), Concierto wagneriano (1983), Princesa china (1984), Saturno 
(1985) , Aparición (1985). Ten escrito algúns relatos e contos, ademais do seu labor de confe
renciante e ilustrador de libros, como é o caso de O camaleón solteiro, de C.]. Cela; La carri
lana, de E. Lavandeira e O Quixote, de Cervantes. Realizou tamén vidrieiras e murais en dis
tintos edificios oficiais de Galicia. 

Ten realizado numerosas exposicións, entre as que son de destaca-las da Sociedade 
Iberoamericana, Centro Lucense, Sala Velázquez, Sala Lascaux, Galería Boado, Art Gallery 
Internacional, en Bos Aires; Galería Charpentier, de París; Sala Quijote, Sala Biosca en Madrid; 
Sala Velázquez, Atlántica -que en 1981 organizou unha grande "Antoloxía Homenaxe a 
Laxeiro"- en Vigo; Kiosko Alfonso, da Coruña; Auditorio de Galicia e Galería Trinta, de 
Santiago. En 1983 o Concello de Vigo dedicoulle un Museo Monográfico. En 1988 o Padroado 
Rosalía de Castro concedeulle o Pedrón de Ouro e, un ano despois, recibe a Medalla Castelao. 
En 1990 foille outorgada a Medalla de Ouro do concello de Vigo e, en 1991, recibe a Medalla 
Curros Enríquez e a Medalla de Honra de Unión Penosa, ó tempo que lle tributan unha serie 
de homenaxes a Galería Citania e maila Asociación de Artistas Arxentinos, ambas de Bos 
Aires . 

LLECHA FERRER, Alfredo 

1 d f br iro de 1916, naceu Alfredo Llecha Ferrer en Reus (Tarragona). En 1940 licén
n Ci ncias -na Sección de Naturais- pola Universidade de Barcelona, onde un ano 
btivera o Premio Extraordinario de Licenciatura. Nesta mesma universidade exerceu 

mo profesor de Cristalografía. En 1941 acada, por oposición libre, a cátedra de Ciencias 
Naturais de institutos de ensino medio. Exerceu a docencia, en primeiro lugar, no Instituto das 
Palmas de Gran Canaria, logo é destinado ó Instituto Feminino da Coruña adscrito á cátedra 

de Agricultura. En 1942 pasa ó Instituto 
Rosalía de Castro de Santiago, onde será xefe 
de estudios durante o curso 1943-1944. Dende 
1944 ata 1985 - ano da súa xubilación
desempeñou o cargo de secretario do citado 
instituto santiagués. 

Paralelamente ó seu labor docente de ensi
no medio prestou, dende 1939 e ata 1971, ser
vicios na Facultade de Ciencias da Univer
sidade de Santiago de Compostela, primeiro 
en calidade de profesor auxiliar de Bioloxía e 
posteriormente como profesor axudante. Por 
último, na mesma universidade foi profesor 
adxunto de Xeoloxía, por oposición, dende 
1951 ata 1971. 
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Foi director do Observatorio Meteorolóxico da universidade compostelana. Colaborou cos 
xornais santiagueses El Correo Gallego e La Noche, onde se encargaba da información mete
reolóxica de Santiago de Compostela e a súa comarca. Ademais publicou diversos artigas, 
colaboracións e traballos científicos, entre os que destacan: "Austeridad biológica. El caso de 
las planarias", "El hombre del silicio", "Estudio de la Geología de la Ría de Pontevedra" e "Los 
Berilos de Galicia", que foi a súa tese de doutoramento. 

Colabora na revista Gelmírez con tres poemas. No nº 1 coa composición "Gong de media 
noche" e nos números 2 e 3 con "Canto a los pinos negros" e "Levante", respectivamente. 
Ternos constancia de que algunhas das súas composicións poéticas foron lidas en diversos 
recitais en Santiago nos anos inmediatamente posteriores a Gelmírez. 

MANTEIGA, Luís 

Naceu a principios de século en Santiago de Compostela. Home autodidacta desempeñou 
diversos traballos ó longo da súa vida. É autor de varias novelas en castelán, todas elas iné
ditas, entre as que citamos Zabulón, mundo cerrado, finalista do Premio Nadal de 1945, Ánge
les y sueños e Humano abismo, obra dun intenso dramatismo, con diálogos vivos e cheos de 
amargura, que foi seleccionada polo concurso Janés de novela internacional. Tamén escribe 
Luís Manteiga ensaio en galega. De ideoloxía progresista, en moitos dos seus artigas aparece 
unha forte denuncia social, motivo que leva a este autor a agacharse, nalgunhas ocasións, 
tralo pseudónimo de Abel Quijano. 

Foi amigo de Luís Seoane e Arturo Cuadrado. Xunto con Francisco Lamas, asesorou lin
güisticamente a Federico García Larca cando compuxo o seu primeiro poema en galega, 
'_'Madrigal á cibdá de Santiago". Colaborou en Galicia Emigrante, Nós, Sonata Gallega, 
Yunque, e no "Suplemento del Sábado" de La Noche. Marre tuberculoso en Santiago de 
Compostela no ano 1949. 

En Gelmírez están presentes dous textos seus pertencentes a un libro inédito, Ángeles y 
Sueños, obra caracterizada polo simbolismo e a visión poética da paisaxe. Trátase de dous 
fragmentos narrativos que xiran arredor do mesmo personaxe, Zabulón. 

MAYER CASTRO, Enrique 

Ñaceu en Santiago de Compostela, no mes de abril de 1861, 
nunha familia artesá de ascendencia alemana. De 1875 a 1880 
estudia Debuxo nas aulas da Sociedade Económica de Santiago 
(estudios que despois ampliaría en Madrid) e alí tivo a 
Modesto Bracos como mestre de gravado. Morreu na cidade 
compostelá en novembro de 1931. 

Adicouse ó ensino do Debuxo aplicado ós estudios de arte
sanía artística. En 1890 foi nomeado profesor da Sociedade 
Económica e en 1893 da Escala de Artes e Oficios de Santiago. 
En 1897 fixérono Socio de mérito da Asociación de Artes 
Gráficas de Santiago e en 1919 membro correspondente da 
sección de Belas Artes do Instituto de Estudios Galegas da 
Coruña. 

No ámbito profesional de gravador e acibecheiro no que 
desenvolve a súa actividade, ten participado en distintas expo
sicións. En 1882 acode a Barcelona subvencionado polo con
cello santiagués para estudia-la Exposición Nacional de 
Industrias Artísticas. Resulta galardoado nos certames de Artes 
e Oficios de Santiago de 1881 e 1885 e na Exposición Rexional 
de Lugo en 1885. En 1889 asiste á inauguración da Exposición 
Universal de París. En 1909 integra a comisión que organizou 
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a Exposición Rexional Galega de Santiago. En 1920 participa na Exposición de Arte Galego de 
Bos Aires e en 1926 na Nacional de Artes Decorativas de Madrid. 

Dentro do seu importante labor como acibecheiro, son de destaca-la estatua de prata e aci
beche que representa ó Apóstolo Santiago, conservada no Tesouro catedralicio, o alzado do 
Pórtico da Gloria ou as versións das iniciais miniadas do Códice Calixtino. É autor do traballo 
"Prioridad de un artista santiagués respecto al perfeccionamiento del grabado en madera", 
publicado na revista Galicia Histórica en 1903. 

Como gravador de madeira e metais moitas son as colaboracións en revistas e periódicos 
con ilustracións da súa autoría, ademais doutras con gravados en madeira de volumes como 
a Galicia Diplomática, de Bernardo Barreiro; as Lecciones de Arqueología, Pórtico de la Gloria, 
ou a Historia de la Catedral Compostelana, de Antonio López Ferreiro. 

A tradición artística familiar dos Mayer foi logo continuada -sempre en Santiago de 
Compostela- por Enrique Mayer Méndez e polos seus fillos Enrique e Santiago Mayer Viña, 
catedráticos de Debuxo dos Institutos de Bacharelato Xelmírez e Rosalía de Castro, e Eduardo 
Pondal respectivamente. 

MORALEJO LAso, Abelardo* 

O labor de investigación e publicística de A. Moralejo1 tivo sempre un fondo de recato e 
de prudencia dobrado co moito tempo que lle roubaron a enorme carga docente que se 
impuxo e os cargos académicos a que se viu obrigado; ademais, como decano foi cabal e 
honrado en pregarse a que os curtos orzamentos daquela se destinasen ás necesidades biblio-

gráficas da súa Facultade, con só Xeografía e Historia ata 1963, 
e . non se puidese contar con bos medios para facer investiga
ción filolóxica e lingüística. 

Así se entende que a súa xubilación volvese a ter moito de 
iubilum, de celebradón que o introduciu en quince anos sabá
ticos, que puideron ser máis, para, libre de cargas, ler e ler, 
para poder publica-lo groso dos seus traballos toponímicos. 
Cando se lle solicitaba o seu currículum, escribía que os seus 
traballos eran "seguramente de escaso interés", pero tanto o 
conxunto dos toponímicos como os centrados ·no Calixtinus 
certifican seriedade de información, bo instinto e mesura de 
xuízo, prudencia á hora de emitir pareceres e conclusións. 

Se sumamos a súa docencia ordinaria e de cursos especiais 
ó traballado en Toponimia, podemos deducirlle que viviu en e 
para unha terra e unha cultura, cun papel destacado, se non 
fundacional, en introducir métodos e obxectivos modernos e 
rigorosos en quefaceres filolóxicos e lingüísticos. 

En canto á súa traducción, anotación e comentarios do 
Codex Calixtinus haberá que recordar que, con C. Torres e]. 
Feo, tamén foi pioneiro que co seu saber fixo que moitos 
outros, na marea e moda últimas do xacobeísmo de consumo, 
fixeran o seu agosto, non filolóxico precisamente. 

• Est texto ó igual que o artigo sobre Abelardo Moralejo que aparece na sección de Presentacións, é de autoría de 
juan Jo é Moralejo La o . 
1 Para os dato biográficos pódense consultar os traballos "Abelardo Moralejo Laso, lingüista, profe or, traductor", 
incluído na sección de Presentacións deste mesmo libro, e "Abelardo Moralejo Laso" en Gran Enciclopedia Gallega, 

ol. 21, antiago de Compostela/ Gijón: Silverio Cañada editor, 1974, pp. 218-219. 
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Quedan por último as súas traduccións, múltiples e en abano que, se se lle suma a docen
cia e todo canto aparece tratado con autoridade nas súas publicacións lingüísticas, fan de 
Abelardo Moralejo Laso unha figura moi notable da poliglosia, pois resulta que dominaba 
cabalmente o mundo románico na súa totalidade, dominaba a fondo o ámbito indoeuropeo, 
en varias de ramas do cal - itálica, xermánica, grega, india, eslava, báltica, céltica- deixa 
constancia escrita da súa capacidade de traductor. Ademais de todo o indoeuropeo, tamén a 
lingua basca e as semíticas - árabe e hebrea- entraron na súa afección e coñecemento con 
certa profundidade. 

A poliglosia no meu pai foi unha capacidade con moito de reto e deporte, pois era habi
tual nel o xesto de botar man de gramática, diccionario e textos dunha lingua ata chegar a 
entender estes con soltura. En máis dunha ocasión fomos os seus fillos e netos os destinata
rios ·das traduccións de fábulas e historietas e contos populares de aquí e de alá ... 

De amplitude e bo criterio nos seus coñecementos lingüísticos dan proba as notas con que 
enriqueceu a súa traducción de bas Wunder der Sprache de W. Porzig. 

En canto ás traduccións de Rilke que fixo para a revista Gelmírez hai que sinalar que foron 
precedidas por outras para a revista canaria La Rosa de los Vientos, xa en 1928, inmediatas á 
morte do poeta e, fronte a outras feitas sobre versións francesas, as primeiras nas que se par
tiu do orixinal alemán. 

Do amplo conxunto do seu labor bibliográfico, anotamos: 

a) Varia 

Las oclusivas sonoras aspiradas en latín, Tese, Editorial Hernando, Madrid, 1926; "Apéndice" 
a Ortografía gallega. Bases para su unificación de A. Couceiro Freijomil, Imprenta La Popular, 
Ourense, 1929; Los nombres propios personales, con referencia a los españoles principalmente. 
Discurso inaugural do Curso Académico 1933-1934, Universidade de Santiago, 1933; "El libro 
en la antigua Roma", Boletín de la Universidad de Santiago 30, 1940; "El grupo -rs- en latín", 
Emerita 14, 1946; "Castellano 'en un verbo' y gallego 'nun verbo'», Cuadernos de Estudios 
Gallegos (en <liante CEG) 16, 1950; "Gallegos a Castilla", CEG 17, 1950; Orígenes de la 
Literatura Latina (Época primitiva hasta el año 240 a. C.), Facultade de Filosofía e Letras, 
Santiago, 1965; "Don Miguel de Unamuno, profesor de Griego y de Historia de la Lengua 
Castellana: impresiones y recuerdos de un alumno", Homenaje al Profesor Alarcos, T. 11, 
Universidad de Valladolid, 1966; «Sobre los nombres Doviterus, Dovitena", Actas V Congreso 
Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1976; "Acerca de algunos arabismos de tierras zamora
nas", Boletín de la Asociación Española de Orientalistas 14, 1979; "Los nombres del agua y del 
fuego en las lenguas indoeuropeas", Comunicaciones germánicas l, 1979; "Para la etimología 
de la palabra jerigonza,,, Revista de Filología Española 40, 1980; "Etimología del latín annus 
'año'», Gallaecia 6, 1981; "Batallas de Covadonga y Delfos. Algunas coincidencias histórico
maravillosas·» pp. 427-436 de Estudios en Homenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 
90 años, 1, Anejos Cuadernos de Historia de España, Instituto de Historia de España, Facultad 
de Filosofía y Letras, Bos Aires, 1983. 

b) Codex Calixtinus 

"Las citas poéticas de San Fortunato en el Códice Calixtino•» CEG 14, 1949; "La voz sicera en 
el Codex Calixtinus" CEG 17, 1950; "Tres versiones del milagro XVII del libro 11 del Calixtino", 
CEG 20, 1951; Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Traducción en colaboración con C. Torres 
e ]. Feo. Dirixe, prologa e fai abundantes anotacións A. M., Instituto Padre Sarmiento de 
Estudios Galegos, Santiago, 1951; Milagro de Santiago de la liberación de los cristianos y huida 
de los sarracenos de Portugal, 1952; "Sobre las voces hebraicas de una secuencia del Calixtino 
y su transcripción·» CEG 32, 1955; "Sobre el sentido de . unos versos de Venancio Fortunato a 

181 



San Martín Dumiense en relación con la tradición jacobea", Bracara Augusta 9-10, Braga, 
1958-1959; ccVersos del Códice Calixtino de Santiago relativos a sucesos de la Historia medie
val portuguesa". Congreso Histórico de Portugal Medievo ... Braga, Bracara Augusta 16-17, 
1964. 

c) Toponimia 

"Observaciones sobre el estudio de la toponimia gallega", CEG 1, 1944; "Notas a un folleto 
sobre geografía y toponimia lucense'" CEG 3, 1945; "Fontán, fontao y otros derivados de 'fans' 
en la toponimia gallega", en "D. Domingo Fontán y su mapa de Galicia", Anejo I de CEG, 1946; 
"La toponimia gallega de fans 'fuente'», CEG 23, 1952; "Sobre los nombres toponímicos galle
gos en -obre y sus afines", Estudios dedicados a Menéndez Pidal, T. III, Madrid, 1952; ,c'fogium 
lupale' y sus actuales derivados gallegos", CEG 21, 1952; "Monte lrago y Benavente: correccio
nes a Doze v a la 'Crónica rimada'», CEG 24, 1953; "¿Influencias mozárabes en la hidronimia 
leonesa?", A¿tas I Congreso de Estudios Árabes y Islámicos, Madrid, 1964; "Los antiguos nom
bres de los ríos leoneses Esla y Órbigo'" Proceedings VIII International Congress of Onomastic 
Sciences, A Haia-París, 1966; "Sobre el origen y significación del 'Liberum Donum' o Libredón 
de la tradición jacobea", Congreso Luso-Espanhol de Estudios Medievais, Oporto, 1968; 
"Toponimia gallega de cereales de cultivo", CEG 24, 1969; ccPortus Amanum, Sámanos, Samas", 
Cuadernos de Filología Clásica 5, Madrid, 1973; "Sobre algunos topónimos de las vías roma
nas de Galicia", CEG 28, 1973; "Nuevas notas acerca de los hidrónimos Urbicus, Órbigo, y 
Astura, Esla", Archivos Leoneses 55-56, 1974; "Sobre la fonética de ciertos arabismos y el topó
nimo Albelda", Verba 2, 1975; "Sobre grafía y pronunciación de los topónimos gallegos", Verba 
3, 1976; ccLa toponimia del batán en Galicia", CEG 30, 1977; «La J española y la J arábiga: 
Alfajarín y otros topónimos", Archivo de Filología Aragonesa 20-21, 1977; "Sobre grafía y pro
nunciación de los topónimos gailegos", Verba 4, 1977 (cont. do nº 39); "Topónimos variables 
con nasal o sin ella: en -edo, -endo, etc.", Verba 4, 1977; "Ojeada a los topónimos hispánicos 
y specialmente a los gallegos de origen prelatino de]. Corominas", Verba 5, 1978; "Ojeada a 
lo topónimos hispánicos ···'" Verba 6, 1979 (cont. do nº 44); "Dos artículos casi coincidentes 

r t p nimia", Verba 5, 1978; ccNotas acerca de hidronimia gallega", Verba 7, 1980; ccUn 
t p ,,. nimo fantasma y ambiguo: Lañobre", Boletín del Seminario Fontán-Sarmiento 2-3, 
anti' , 1981; «En torno al nombre de Vigo", Senara, Revista de Filoloxía, IV, Colexio 
niv r itari , Vigo, 1982; «Notas acerca de algunos topónimos de la comarca de Betanzos", 

Anuario Brigantino, 1982; «Catasós y otros topónimos derivados de 'catar"" 

Algúns <lestes traballos están recolllidos no seu libro Toponimia Gallega y Leonesa, Ed. 
Pi o acro, Santiago, 1977. 

d) Traduccións 

De Rilke: na revista canaria La Rosa de los Vientos, ano 11, nº 5, xaneiro de 1928: Liebeslied, 
Der Panthery Der Konig (de Neue Gedichte); en Gelmírez, nº 1, 1945-1946, Requiem para una 
amiga e Anunciación a los pastores e no nº 2, 1945-1946, La bailarina española. Ten inéditas 
as traduccións doutros poemas. 

Doutros autores: en Trabajos y Días, revista universitaria da Salamanca de Antonio Tovar, 
Luis Cortés, Agustín García Calvo, Carmen Martín Gaite, etc. e ó lado <lestes e de Zamora 
Vicente, Laín Entralgo, Luis Granjel, Manuel Alvar, José Ignacio Aldecoa, etc. nos números 3, 
6, 9, 11 e 15 (entre 1946 e 1951) publicou traduccións do sánscrito (poemas de Bhartrhari e 
de Amaru), croata (El cautiverio de Stoean Eankovich), lituano (cancións e cantos populares), 
etc. Na Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Universidade de Santiago, 1983, traduce e anota do 
antigo irlandés os Cuentos de la cerda de Mac Dathó. 

Deixa inéditas outras traduccións de literatura popular lituana, croata e xermánica, de can
tos e apólogos árabes, de textos sánscritos, de Gorki, de Thomas Grae, do Laques de Platón 
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e de The Burla! of Sir ]ohn Moore at Corunna, hemosísima elexía de C. Wolfe que, xunto coa 
de Rosalía, Na tamba do xeneral inglés Sir ]ohn Moore ... , pode lerse nos Xardíns de San Carlos 
da Coruña. Por azares editoriais queda sen publica-la súa traducción e anotación, de 1974, das 
Cartas Latinas de Antonio Pérez, ás que habería de acompañar un estudio que se encargara 
a ]. Caro Baraja. 

Ademais de Das Wunder der Sprache de W. Porzig traduciu La Épica en las Literaturas 
Románicas de Leo Pollmann (Planeta, Barcelona, 1973), a Historia de la Lengua Griega de 
Hoffmann-Debrunner-Scherer (Gredas, Madrid, 1973) e Las formas artísticas del Barroco de 
Tintelnot e outros, que nunca chegou a publicarse pala Editorial Guadarrama. 

ÜTERO PEDRAYO, Ramón 

Ramón Otero Pedrayo naceu o 5 de marzo 
de 1888 no nº 25 da rúa da Paz en Ourense, 
na mesma casa na que, en 1884, nacera 
Vicente Risco. Pasou parte da infancia no 
pazo que a familia posuía en Trasalba, lugar 
onde tamén se refuxiaría nos peores momen
tos da posguerra. 

En 1898 inicia os estudios de Bacharelato 
no Centro Provincial de Instrucción do Posío 
(Ourense), onde será alumno de Florentino L. 
Cuevillas. Outros dous mestres do Instituto 
deixarán fonda pegada no nena Otero, trátase 
de Marcelo Macías e Eduardo Moreno López, 
profesores de Retórica e Poética e Xeografía e 
Historia, respectivamente. En 1904 marre o seu pai, feito que lle afecta fondamente . Nese 
mesmo ano matricúlase no Curso de Ampliación ou Preparatorio na Universidade de Santiago 
de Compostela. Aquí cursa o primeiro ano da carreira de Filosofía e Letras pero séntese 
decepcionado polo ambiente e abandona pronto o estudio. O único bo recordo que lle queda 
<leste tempo serán as clases de literatura de Armando Cotarelo Valledor. Ó ano seguinte tras
ládase a Madrid para cursar, por libre, as carreiras de Filosofía e Letras, na Sección de Historia, 
e Dereito, estudios que rematará en 1911. Por estes anos frecuentaba a Biblioteca do Ateneo 
e os faladoiros do Café Universal, lugar onde coñecería a Primitivo Rodríguez Sanjurjo. 

De volta en Ourense nese mesmo ano, forma parte do chamado Cenáculo ourensán, grupo 
que en 1917 ha de publica-la revista culturalista e modernista La Centuria, revista neosófica, 
baixo a dirección de Vicente Risco. Así mesmo, ingresa nas Irmandades da Fala gracias á 
acción mediadora de Losada Diéguez, que será o verdadeiro artífice do seu compromiso co 
galeguismo. Comeza, <leste xeito, o labor de recuperación do galega e da cultura galega. 
Unha vez metido en política, Otero participa na campaña das eleccións parlamentarias de 
1918, intervindo en diversos actos. Xa en 1919 gaña a cátedra de Xeografía e Historia de 
Ensino Medio e é destinado a Burgos e Santander ata que, en 1921, pide o traslado definitivo 
a Ourense, e aquí exercerá no mesmo Instituto do Posío onde estudiara. En 1923 volve a 
Cantabria para casar con ] osefina Bustamante Muñoz. 

A década dos 20 será de intensa actividade: Otero desenvolverá un amplo labor en distin
tas publicacións periódicas entre as que destaca a revista Nós. Comeza a publica-las súas obras 
tanto narrativas como ensaísticas e mesmo teatrais; tamén será colaborador do Seminario de 
Estudos Galegas, no que dirixe a sección de Xeografía (en 1936, Otero será elixido presiden
te do Seminario) . En 1929 ingresa na Real Academia Galega e ó ano seguinte será elixido pre
sidente da Asociación de Escritores Galegas (daquela xa publicara parte das súas obras máis 
coñecidas). Iníciase, a partir de aquí, unha traxectoria de homenaxes e recoñecementos que 
só se verá truncada polo estoupido da guerra civil. 
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Tamén por estas datas Otero participa nas primeiras tentativas de unificación do naciona
lismo. Así, en 1931, aparece como principal impulsor do Partido Nacionalista Republicano, do 
que foi un dos fundadores. Durante o período 1931-1933 será deputado, con Castelao, en 
Madrid do citado partido. No seo do Partido Galeguista, afastado xa do escano parlamentario 
e dende o seu posicionamento nacionalista, católico e liberal, participa activamente na cam
paña do Estatuto de Autonomía de 1936. En plena Guerra Civil, no verán de 1937, é dado de 
baixa da cátedra de Xeografía e Historia do Instituto de Ourense, na que non ha de ser repos
to ata setembro de 1948. Un ano antes viaxara a Bos Aires, invitado polo Centro Galega 
daquela cidade, para participar nos actos conmemorativos do Día de Galicia. Alí entrevístase 
con Castelao. 

En 1950 gaña a Cátedra de Xeografía na Universidade de Santiago de Compostela, na que 
se ha manter ata a xubilación en 1958. No mesmo ano de ingreso na Universidade participa 
na fundación da Editorial Galaxia, da que será presidente. Nos derradeiros anos de vida é 
obxecto de numerosas homenaxes e recibe gran cantidade de premios, entre os que destaca 
o Premio Galicia da Fundación Juan Marchen 1962. O 10 de abril de 1976 marre en Ourense. 

De formación cultural e humanística moi ampla, desenvolverá un intenso labor creativo ó 
longo da súa vida. A súa producción encamiñarase na tarefa de modernizar e abri-la cultura 
galega -dende o núcleo da Xeración Nós- ós horizontes europeos, xa que lago, creando 
unha nova cultura galega, moderna e universal. 

Iníciase nas letras galegas cunha novela curta aparecida na colección Lar en 1925, Pantelas, 
home libre. De 1926 é outra novela curta, O purgatorio de don Ramiro. Segue na mesma liña 
ó ano seguinte publicando, na colección Lar, Escrito na néboa. En 1928 publica a editorial Nós 
a súa primeira e máis importante novela, Os camiños da vida. Xa en 1930 aparece Arredor de 
sí, na mesma editorial coruñesa, unha especie de biografía da súa xeración, da que fara o xer
molo a novela curta Escrito na néboa 0927) . Outras contribucións súas ó xénero narrativo 
son: Vidas non paralelas 0930)., Cantos do camiño e da rna 0932), Fra Vernero 0934), A 
Romeiría de Xelmírez 0934), Devalar 0935) -todas aparecidas na Editorial Nós-, O mesón 
dos ermos 0936), Entre a vendima e a castiñeira 0957), O Señorito da Reboraina 0960), O 
Maroutallo 0974) e, postumamente, A historia de un nena 0979). Dentro da súa obra narra
tiva n galega hai unha paréntese a partir do inicio da Guerra Civil; durante este período 

t ro P drayo egu publicando pero en castelán. Son obras desta época Las palmas del con
vento 1941), Adolescencia 0944), publicadas en Bos Aires, e La vocación de Adrián Silva 
1957), publicada xa na Coruña. Postumamente, aparecen unha serie de recompilacións de 

artigo ou relatos breves seus; entre estas obras pódense citar O fidalgo e outras narracións 
1982), Prosa miúda 0988), Narrativa breve 0993) ou O fidalgo e outros relatos 0994). 

Pero Otero, se ben é predominantemente un narrador, tamén cultivou outros xéneros como 
a lírica e o drama. Da producción dramática oteriana cabe salientar: A Lagarada 0928), Teatro 
de máscaras (manuscrito de 1934, editado en 1975), O desengano do prioiro 0952), Rosalía 
(escrito en 1959 e publicada en 1985), "Traxicomedia da noite de Santos" (publicado en 
Quatro Ventas, 1960), O fidalgo e a noite (escrito en i970 e publicado en 1979) e "Noite com
postelana" (publicado en Grial, 1973). En 1991 Aurora Marco tira do prelo unha obra titulada 
Teatro Ignorado, na que recolle unha serie de pequenas pezas dramáticas de Otero Pedrayo 
que foron publicadas illadamente en prensa (en El pueblo gallego e La Noche). Dentro do 
xénero da lírica, escribiu para o grupo Brais Pinto un feixe de poemas líricos, Bocarribeira. 
Poemas para leer e queimar 0958) . 

Complétase o fecundo labor de Otero co seu traballo ensaístico e de producción varia . Do 
seu dilatadísimo repertorio ensaístico cabe cita-la Guía de Galicia 0926), Síntese Xeográfica 
de Galicia 0926), Problemas de xeografía galega 0927), Problemas y paisajes geográficos de 
Galicia 0928), Treinta y tres lecciones de geografía general 0929), Pelerinaxes 0929), Unha 
impresión da Galicia do sul no derradeiro ano do século XVIII 0929), Romantismo, saudade, 
sentimento da terra e da raza en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal 0931), que foi o seu 
discurso de ingreso na R.A.G., Lecciones elementales de historia universal 0931), Marte e 
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Resurreición 0932), Lembranza de Goethe 0932), Ensayo histórico sobre la cultura gallega 
0933), Terra de Melide 0933), Lecciones de geografía e historia 0936), Breve historia de 
Galicia 0939), Vida del doctor don Marcelo Macías 0943), Guía de Santiago de Compostela 
0943), Un horizonte gallego 0946), juan Manuel Bedoya 0950), Las ciudades gallegas 0951), 
Por os vieiras da saudade 0952), El doctor Vareta de Montes, médico humanista compostelano 
del siglo XIX 0952), O libro dos amigos 0953), Santiago de Compostela 0953), Vivencias, 
dolor y esperanza de la emigración gallega 0954), Geografía de España . Presencia y potencia 
del suelo y del pueblo español 0955-56), Historia da Galicia 0962), O espelta na serán 0966), 
Orense 0966), Síntese histórica do século XVIII en Galicia 0969), Orense 0969), El Padre 
Feijóo. Su vida, doctrina e influencias 0972), Orense 0973), Galicia, una cultura de occiden
te 0975), Ciudades y paisajes de Galicia en la obra de julio Prieto Nespereira 0977), Os ríos 
galegas 0977), Florentino Cuevillas 0980) e A miña amizade con Castelao 0986), entre 
outras. 

Importantísima é tamén a súa colaboración (de todo tipo: poemas, narr~cións, artigas, 
ensaios) na prensa diaria e en revistas culturais, tanto de Galicia como españolas ou america
nas. Así as súas aportacións a Airiños (Bos Aires), Alba (A Coruña/ Vigo), Alborada 
(Barcelona), Alborada (Bos Aires), Alén Mar (Bos Aires), Alma Gallega (Madrid), Anuario 
Brigantino (Betanzos), Arquivos do Seminario de Estudos Galegas (Santiago de Compostela), 
Atlántida (A Coruña), Aturuxo (Ferrol), Boletín Auriense (Ourense), Boletín de la Real 
Academia Española (Madrid), Boletín de la Real Academia Gallega (A Coruña), Boletín de la 
Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela), Boletín Oficial del Centro 
Gallego de Avellaneda (Bos Aires), Casa Galicia (Nova York), Céltiga (Bos Aires), La Centuria 
(Ourense), Chan (Santiago de Compostela), El Correo Gallego (Santiago de Compostela), 
Coruña, Paraíso del Turismo (A Coruña), Cristal (Pontevedra), Cuadernos de Estudios Gallegos 
(Santiago de Compostela), Cuadernos da Es cola Dramática Galega (A Coruña), Cultura 
Gallega (A Habana), El Despertar Gallego (Bos Aires), Destino (Barcelona), Día de Galicia (Bos 
Aires), Domecq en Galicia (A Coruña), Dorna (Santiago de Compostela), Estudios Mindonien
ses (Mondoñedo), El Español (Madrid), Faro de Vigo (Vigo), Finisterre (Pontevedra), A Fouce 
(Bos Aires), Gaceta de Galicia (Vigo), Galicia (Bos Aires), Galicia (Caracas), Galicia 
(Montevideo), Galicia Emigrante (Bos Aires), Galicia Nueva (Vilagarcía), Caliza 
(Mondoñedo), Gelmírez (Santiago de Compostela), Grial (Vigo), El Heraldo (Caracas), El 
Heraldo de Galicia (Ourense), El Ideal Gallego (A Coruña), Ilustración Gallega (Madrid), 
Ínsula (Madrid), Irmandade (Caracas), Lar (Bos Aires), Lareira (Valencia), Libredón 
(Santander), Lagos (Pontevedra), Lugo (Bos Aires), Mensajes de Poesía (Vigo), Misión 
(Ourense), Mundo Gallego (Bos Aires), Mundo Hispánico (Madrid), Museo de Pontevedra 
(Pontevedra), Nemancos (Santiago de Compostela), La Noche (Santiago de Compostela), 
Nordés (Vigo), Nós (Ourense), A Nasa Terra (A Coruña), Opinión Gallega (Bos Aires), El País 
(Pontevedra), El País Gallego (Santiago de Compostela), Posío (Ourense), Posío: Arte e letras 
(Ourense), O Primeiro de janeiro (Porto), El Pueblo Gallego (Vigo), Quatro Ventas (Braga), La 
Región (Ourense), Resol (Santiago de Compostela/ Lugo), Revista del Centro Gallego 
(Montevideo), Revista del Centro Gallego de Avellaneda (Bos Aires), Santo e Seña (Madrid), 
Século (Lisboa), La Semana Vitivinícola (Valencia), Síntesis (Bos Aires), Sonata Gallega 
(Pontevedra), Tapa! (Noia), Terral (Redondela), Ultreya (Caracas), Unión Comercial (Viveiro), 
El Universal (Caracas), Vamos (Santiago de Compostela), Vida Gallega (Bos Aires), Vieiras 
(México), e, no período anterior á guerra civil ou, xa en datas posteriores, as seccións que 
mantivo en La Región, "Los caminos de Galicia", a partir de 1946, e en La Noche, "Parladoiro" 
0946-1949). 

Estes anos nos que colabora Ramón Otero Pedrayo con Gelmírez, pertencen ó que se deu 
en chamar exilio interior. Tralo estoupido da guerra civil fora expulsado da súa cátedra e pri
vado de toda posibilidade de escribir en galega así como de expresar as súas ideas políticas, 
polo que pasaría a década seguinte entre Ourense e Trasalba, lugar onde se refuxiaba. 
Conforme se foron abrindo distintos camiños para a recuperación do galeguismo, Otero 
tomou parte activa en todos eles. É por estas datas cando comeza a colaborar, pero en caste-

185 



!lif(q w..f R. 
I ola (á 

'squerda 
na s1ía 

h menaxe 
en El rr o 

Gallego. 

lán, na prensa diaria empregando nun primeiro momento distintos pseudónimos (o máis habi
tual sería Santiago Amaral pero tamén empregaba os de Luis Peñanofre, Tristán de 
Montenegro e Luis de Alba). ó mesmo tempo, sen ningún tipo de protagonismo público, 
comeza unha etapa na que as súas obras son olladas ó pasado nun revivir autobiográfico. 
Inscríbense nesta liña novelas como Adolescencia (1944), La vocación de Adrián Silva 0950) 
ou a inédita Contra el filo del río. A partir de 1946, volve a publicar artigas en galega, ini
ciando a sección Parladoiro no xornal compostelán La Noche. 

Participa Otero Pedrayo en Gelmírez nunha das súas facetas menos coñecidas. Trátase de 
dous poemas en galega, "Pan galega" e "Compostela", publicados no primeiro número da re
vista. 

PoIA VAQUERIZO, Miguel Ramón 

Miguel Ramón Pala naceu en San Sebastián o 5 de xullo de 1903. A súa dedicación ó xor
nalismo é moi temperá e, así, xa en 1923 pertence ás redaccións dos priricipais xornais donos
tiarras e santanderinos. 

Despois da guerra civil trasládase a Galicia. Traballa como xornalista en La Noche e El 
Correo Gallego, dos que será redactor de sucesos en 1938 (ano do seu ingreso no cadro de 
persoal destas publicacións), xefe de redacción en 1948 e director substituto cando suspenden 
en 1951 a José Goñi Aizpurúa. En 1960 ofrecéuselle a dirección, pero non a aceptou, e foi 
Raimundo García Domínguez quen ocupou o pasto. Actuou tamén, nalgunhas ocasións, como 
director en funcións. Colaboraba así mesmo nos traballos de tipografía e maquetación de El 
Correo Gallego. Home sumamente esixente, era coñecido na redacción do xornal como o 
"Marqués de Comillas", pala súa atención á ortografía e á puntuación. 

Foi un dos fundadores da Asociación de Prensa de Santiago xunto con Goñi, a quen seguiu 
no pasto de presidente. Tivo unha activa participación na vida compostelana, chegando a 
de mpeña-lo cargo de concelleiro. Xubilado no ano 1969 foi nomeado conselleiro da 
Editorial Compostela ó tempo que seguiu colaborando no xornal coa sección Ribeira, costa 

m ralda. Nunha homenaxe de El Correo Gallego concedéronlle o título de Director 
n rario. En 1974 outorgáronlle o Diploma e a Medalla ó Mérito no Traballo. Marre en 

Rib ira 26 de f breiro de 1975. 
Hom d ideoloxía carlista, cultivou nas páxinas da prensa diaria a lírica, o teatro e o canto, 

empr en castelán, agachándose nalgunhas ocasións tras pseudónimos tales como Luis 
Casenave Alday, Olivante de Laura ou Pink, este último en traballos de carácter espiritual, de 
fina concepción literaria e con tendencia ó romántico. Se ben as súas achegas a El Correo 
Gallego son maioritariamente poéticas (durante varios anos levou unha sección titulada 

Ripios, composta por unha pequena columna 
en verso), tamén publica algún artigo de tipo 
ensaístico sobre arte ou teatro (a súa afección 
por este tema levouno a publicar interesantes 
comentarios dentro dunha liña crítica baseada 
no coñecemento da arte escénica) . A pesar 
do seu incansable labor como articulista e 
colaborador en prensa, tan só publicou un 
libro, Camino de Estrellas Sant-Yago 0954), 
breve poemario de temática relixiosa precedi
do dun "Portico" de Fr. ]osé !sorna. Estreou 
ademais dúas zarzuelas (Alma navarra e La 
colegiala), unha comedia (Prima María) e 
varios monólogos. Tamén colaborou en Car
tel, de Vigo. 
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No nº 3 de Gelmírez aparece un poema seu co título de "Estampa de la ciudad", com
posición tamén incluída na obra Camino de Estrellas Sant-Yago 0954) e en El Correo Gallego 
formando parte dun poema máis amplo "Compostela, linfa pura" (pp. 9-16) composto de seis 
partes, l. "El milagro", II. "La fe y la urbe", III. "La Vía Láctea", IV. "La ofrenda", V. "El pórti
co" e VI. "Estampa de la ciudad". No libro e no xornal presenta unha importante variación res
pecto a esta composición, en lugar dos dous versos finais ("De estrellas nace el nimbo en la 
alta noche, / pues hecha está de fe , de arte y de gracia") aparecen tres novas estrofas. 

RABANAL ÁLVAREZ, Manuel 

Na Magdalena de Canales -León- naceu en 1914 Manuel Rabanal Álvarez, fillo dunha 
familia acomodada de labregos. Cursou Humanidades na Universidade Pontificia de Comillas 
(Santander) e a continuación Filosofía e Letras -sección de Filoloxía Clásica- na 
Universidade de Salamanca. Fixo a tese de doutoramento sobre "La idea del Destino en la his
toriografía griega. Aportaciones al estudio de la Filosofía de la Historia en el mundo heléni
co", na Universidade de Madrid. No ano 1941 gañou a cátedra de Grego do Instituto de 
Ensino Medio Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, no que exerceu a docencia entre 
1941 e 1943. No curso 1943-1944 pasou ó Instituto Padre Isla de León e naquel tempo man
tivo unha fonda e amistosa relación co grupo de poetas fundadores da revista Espadaña. No 
curso 1944-1945 figura xa no instituto compostelán Arzobispo Gelmírez, do que foi catedráti
co e vicedirector durante moitos anos. En 1968 obtivo a praza de profesor agregado de 
Lingüística e Literatura Gregas da Universidade de Santiago de Compostela, e <lesa disciplina 
foi catedrático na devandita universidade dende 1972 -previo ó seu paso , durante un curso, 
pola Universidade de Valladolid- ata a súa xubilación. Morreu en Santiago de Compostela en 
1989. 

Ademais do seu meritorio e continuado labor docente nos 
ámbitos do ensino medio e universitario, Manuel Rabanal 
desenvolveu un amplísimo traballo de escritor espallado por 
numerosos xornais, revistas especializadas e libros. O mundo 
grego nas súas múltiples facetas (mitoloxía, ·literatura, lingua, 
etc.), Galicia e León (particularmente na súa toponimia e lin
gua) e un amplo abano de temas e cuestións de actualidade 
foron obxecto de estudios puntuais ou escritos de opinión do 
profesor leonés, fondamente vencellado a Santiago de 
Compostela. 

Da súa colaboración en xornais anotámo-la sección Haces 
de Estilos en Proa de León entre 1938 e 1939. Salientable é 
tamén a sección de Nebulosas que mantivo en La Noche dende 
1946. Abondosas foron, así mesmo, as súas páxinas no madri
leño ABC (onde levaba a sección Lingüística sin lágrimas), 
pero ademais colaborou en El Correo Gallego, El Ideal Gallego, 
Faro de Vigo, Ya (coas seccións Aula e Buzón del Hablante), El 
Español, Diario de León, Aquiana e outros xornais . Entre os 
seus libros cómpre destacar El Cristo de Asorey 0952), Sajo . 
Antología2 0963), El lenguaje y su duende 0967), Hablas his
pánicas. Temas gallegos y leoneses 0967), Alcea. Fragmentos 

2 O interese de Manuel Rabanal pola poetisa grega Safo ten unha primeira manifestación na súa colaboración en 
Espadaña (nº 7, 1944) titulada "Safo. Odas y fragmentos. (Int!oducción, selección y versión española)". 
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0969), España Antigua en las fuentes griegas 0970), Grecia viva 0972), Voces griegas con 
eliminación silábica (estudio sobre las formas haplológicas y hapaxépicas del vocabulario grie
go 0974), Haz de cuentos pavorosos 0979), El teatro de Esquilo visto desde Galicia y León 
0984) e Maravillas idiomáticas 0986). Antes de morrer preparaba para a súa publicación un 
Consultorio idiomático que non chegou a aparecer. Colaborou nos libros colectivos Homaxe 
a Ramón Otero Pedrayo no LXX aniversario do seu nacemento 0958), para o que escribiu o 
ensaio "Rasgos de sustrato de la lengua gallega", Veinte escritores españoles hablan de ... 0964) 
e Didáctica de lenguas clásicas 0 966). 

Numerosos ensaios e estudios de especialización aparecen en publicacións como Archivos 
Leoneses, Compostellanum, Cuadernos de Estudios Gallegos, Emérita, Fotos, Ínsula, Medite
rráneo, Nemancos, Senara e outras dependentes do C.S.I.C. De entre estes traballos, sen pre
tensión de exhaustividade, facemos mención de "El atractivo de las sirenas. Revisión parcial 
de un mito griego" 0943), "¿Es lícita la corrección de la Diektasis homérica?" 0946), "Dr. 
Lázaro Bardan y Gómez, de Inicio 0817-1897). Algunos datos para la bio-bibliografía de un 
helenista leonés" 0949), "Dos notas gallegas a la Lingüística Griega y Latina, de P. 
Kretschmer" 0949), "El habla de Babia y Laciana" 0949), "España en Horado" 0949), "En 
torno a una secuencia trilingüe del Codex Calixtinus' 0950), "Las palabras griegas de la Prosa 
Sancti Iacobi" I, XVI 0950), "Gallego y portugués espirrar' 0950), "Griego medieval en el 
Codex Calixtinus' 0953), "Un pormenor local del topónimo Lama en tierras de León" 0956), 
"Peña Ubiña -Mons Vindius' 0956), "Notas filológicas sobre Santiago y cierra España" 
0958), "Sobre algunas piezas griegas (transcritas) del Antifonario Visigótico-Mozárabe de la 
Catedral de León" 0959), "Materiales para el estudio de Celeuma y Salomeiro, formas galle
gas de un helenismo romance" 0969), "In parami aequore", CIL 2660, C 0969), "La lengua 
hablada en tiempos de San Isidoro" 0970), "El Yambo de las mujeres, de Semónides de 
Amorgas" 0973), "Don Miguel de Unamuno y el teatro griego" 0975), "El mito de Orestes en 
la novela del gallego A. Cunqueiro" 0975), "Algo más sobre las i_deas lingüísticas de 
Unamuno" 0980) e "La sombra de Darío en Los persas de Esquilo, vista desde un lugar de 
Galicia" 0981). 

Div r s traballos sobre léxico e toponimia galegas aparecen recollidos no libro Manuel 
Rabanal Álvarez, Nebulosas y otros escritos 0992). Unha fonte bibliográfica dos seus escritos 
d di d á lingüística galega é Repertorio Bibliográfico da Lingüística Galega 0995). 

Á amplitude da súa obra escrita, que xunto coa actividade docente ocupou moitos anos da 
úa vida, ternos que engadir que Manuel Rabanal protagonizou unha parte non pequena da 

dinámica cultural de Compostela. Interesado pola pintura, a escultura, a música e o teatro, 
pronunciou numerosas conferencias e presentou a diferentes artistas. Deu pulo á divulgación 
da música sacra (unha das súas máis fondas afeccións) e escribiu letras para algunhas partitu
ras musicais. Era asiduo participante nas sesións de canto no Coro da Catedral e asistía a reci
tais poéticos, lecturas e representacións teatrais, en particular de pezas do teatro clásico grego 
e español. En tempos de mocidade fixo algúns papeis como actor e mantivo unha grande 
amizade con Alejandro Casona. 

O seu paso polas aulas deulle ocasión para amasar unhas cualidades como pedagogo 
pouco frecuentes, entre elas a precisión, a orde e a claridade expositiva, eficaces comple
mentos da súa preparación intelectual. 

O seu entorno familiar influiu decisivamente no seu espírito relixioso. Neste senso foi home 
de sólidas conviccións, de profunda fe. A súa dimensión relixiosa ecoa con rotundidade en El 
Cristo de Asorey 0952), o seu único libro poético, que xa no título delata o achegamento a 
outro ben coñecido poemario relixioso, El Cristo de Velázquez 0920), de Miguel de Unamuno, 
figura moi admirada por Rabanal e estudiada por el en máis dunha ocasión. Pero dedicou 
tamén moitas das súas páxinas de prosa, particularmente no ABC, a estudiar e divulgar moti
vos e feitos da tradición cristiá, con particular atención ós temas xacobeos. 
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REMUÑÁN GARCÍA, Manuel 

Manuel Remuñán García3 naceu o 28 de xullo de 1894 en 
Santiago de Compostela e finou nesta cidade o 29 de setembro 
de 1946. Foi profesor do Instituto Arzobispo Gelmírez antes de 
exercer, a partir de 1932, como titular de Literatura Española na 
Facultade de Filosofía e Letras da universidade compostelá. 
Ocupou tamén o cargo de xerente do Teatro Principal durante 
moitos anos. Home dunha vasta formación intelectual, foi 
membro do grupo modernista santiagués, no que figuraban 
Herminia Fariña, Ortiz Novo, Fuentes Jorge, Martín Mosteiro, 
os irmáns Pedret Casado e Portal Fradejas, así como amigo e 
contertulio de Arturo Cuadrado, Domingo García-Sabell, 
Victoriano García Martí, Santiago Montero Díaz, o doutor 
Devesa e Gonzalo Torrente Ballester. Son da súa autoría moi
tas páxinas de crítica literaria e estética sobre a obra de diver
sos artistas e escritores. Foi o fundador da primeira Sociedade 
Filharmónica Compostelá e creador, con Cabeza de León e 
Augusto Bacariza, da Caixa Rexional Galega de Previsión 
Social. 

Participa no faladoiro ó que acoden Camilo Díaz Baliño, 
. Domingo García Sabell, Santiago Montero Díaz e Arturo 

Cuadrado entre outros. Alí entra en contacto con algúns notables artistas europeos, como Berta 
Singermar, Rubinstein, Wanda Landovska, etc. Amigo de Valle Inclán, participa con el no fala
doiro do Café Español, no que tamén están Álvaro Cunqueiro, Arturo Cuadrado ou Domingo 
García-Sabell. Con motivo do pasamento de Valle Inclán escribiu un longo artigo a respecto do 
seu enterro nas páxinas de El Eco de Santiago, que lle habería de custa-la suspensión na súa 
actividade profesional por anos, ó se producir o levantamento de xullo de 1936. 

A súa vasta producción literaria está dispersa, sobre todo nos xornais El Compostelano e El 
Eco de Santiago, e comprende tanto poesía coma ensaio e crítica literaria, musical e teatral. En 
publicacións periódicas aparecen tamén algúns traballos seus, como é o caso do Boletín da 
Universidade, do ano 1942, onde publicou o ensaio "San Juan de la Cruz, figura de la raza" . 

Rn.KE, Rainer María 

No seo dunha familia católica de ascendencia austríaca nacería este escritor en 1875, en 
Praga, cidade da que marchará en 1890 tralo paso pala escala militar. Realizou estudios de 
Literatura e Historia da Arte nas cidades de Múnic e Berlín. Entre 1899 e 1990 fai <lúas viaxes 
a Rusia -na compaña de Lou Andreas-Salomé, amiga de Nietzsche e colaboradora máis tarde 
de Freud- que influirían moito na súa poesía, en especial no que se refire á descoberta do 
misticismo ruso e a grandeza da súa paisaxe. 

En 1900, no ámbito dun grupo de artistas, en Wopswede, coñece á escultora Clara 
Westhoff, coa que contraerá matrimonio. Trasladado a París, en 1905 coñece ó escultor August 
Rodin e maila obra de Paul Cézanne, determinantes na súa producción posterior, en especial 
na escrita entre 1907 e 1908. O achegamento á filosofía existencial de Soren Kierkegaard pro
vocoulle unha crise, o que determinou as súas viaxes polo sur europeo e norte de África e 
Asia. En 1911 estivo convidado no castelo da princesa Von Thurn und Taxis en Duino, tralo 
que estaría, en 1923, no de Muzot. Alí transcorren os últimos anos da súa vida, que remata 

3 Vx. Domingo García-Sabell , "Manuel Remuñán, no relembro da miña adolescencia", La Voz de Galicia, 25-4-1988. 
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nun hospital de Valmont, cerca da localidade suíza de Montreux, por causa dunha leucemia, 
en 1926. 

A obra de Rilke está considerada como unhas das principais achegas do século XX espe
cialmente ó terreo da poesía lírica. A espiritualidade e as innovacións formais, con anovado
ras imaxes e metáforas, están na base da súa producción e haberán de marcar unha determi
nante influencia na obra de moitos poetas deste século. 

Autor prolífico, comeza a súa andaina con Leben und Lieder "Vida e cancións" (1894). A 
seguir publica Larenopfer "Ofrendas ós lares"(1895), Traumgekr6nt "Coroado soño"(1896), 
Advent "Advento"(1897), Florenzer Tagebuch "Diario florentino"-de publicación póstuma en 
1942-, Mir zu Feier "Para me festexar" (1899), Die Weise von Liebe und Tod des Carnets 
Christop Rilke "Romance de amor e marte do alférez Cristóbal Rilke" (1899), Das Stundenbuch 
"Libro das Horas" (1899-1903), Gesischten vom lieben Gott "Historias do Bon Deus" (1900-
1904), Das Buch der Bilder "O libro das imaxes" (1902), Neue Gedichte "Novas poemas" (1907-
1908), Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge "Os cadernos de Malte Laurids Brigge" 
(1910), Duineser -Elexías de Duino-(1923), Sonette an Orpheus -Os sonetos a Orfeu-
(1923), Spate Gedichte "Poesías derradeiras" -publicadas postumamente-. Escribiu os cantos 
Am Leben Lin "Arredor da vida de Lin" (1898), Zwei Prager Geschichten "Dúas historias de 
Praga" (1899), Die Letzten "Os derradeiros" (1901). Fixo tamén as monografías Worpswede e 
Augusto Rodin (1908). 

O nº 1 de Gelmírez contén a versión do fragmento do poema "Réquiem para una amiga" 
e "Anunciación a los pastores", ademais dun comentario a respecto da súa traxectoria poéti
ca, a cargo de Abelardo Moraleja. Tamén no capítulo VI do apartado "Notas de afirmación e 
negación" deste mesmo número Manuel Rabanal ofrece un comentario sobre unhas charlas 
que Gonzalo Torrente Ballester pronunciou a comezos do ano académico 1945-1946, na 
Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago de Compostela, sobre a vida e 
obra deste poeta de expresión alemana. No nº 2 da revista será o devandito profesor Moraleja 
quen traduza ó castelán o poema "La bailarina española" do mesmo autor. 

Como primeiras mostras da acollida de Rilke en Galicia, no número da revista Nós corres
p nd nt ó 15 de febreiro de 1927, na sección Os homes, os feítos, as verbas, Ramón Otero 
P dray , n apartado Letras d'afora, fai un percorrido pola vida e producción deste autor. 
Álvar Cunqu iro, pola súa banda, tamén se ocupou desta figura, por exemplo no ensaio 
"Miña irmá, miña e posa, Lou Andreas-Salomé", recollido no tomo IV da Obra en galega com
pleta, ad mais de facer algunhas traduccións ó galega. Abelardo Moraleja versionou ó caste
lán poemas de Rilke na revista Resol. 

e ben en Gelmírez (1945-1946) aparecen tres textos de Rilke en castelán, haberá que agar
dar ata o nº 7 da revista Alba (1951) para ver algo da obra deste autor traducida á nosa lin
gua, en concreto "O canto do namoro e da marte do corneta Cristóbal Rilke", o mesmo ano 
da publicación do libro A musa alemá na colección Benito Soto, no cal Celso Emilio Ferreiro, 
autor da selección e versión galega do devandito poema, e Antonio Blanco Freijeiro escolma
ron tres poemas deste autor. No nº 15 de Alba 0956) Ramón González-Alegre encárgase de 
face-la versión galega do "Requiem für einen Knaben" -"(Requiem pra un neno )"-.En 1980 
é cando aparece o primeiro libro de Rilke en galega, Os sonetos a Orféu, e en 1995 Elexías de 
Duino, que constitúen un claro expoñente da maduración poética da obra deste autor. 

RosA GIL, Agustín de la 

Aparece en Gelmírez cun só poema, "Despedida ... " (nº 3, p. 27), que pecha as paxinas 
das colaboracións da revista. O único dato que coñecemos del é que foi catedrático de 
Agricultura do instituto e director do mesmo entre 1928 e 1933. Seguramente, como unha 
afectuosa lembranza Rabanal introduciu o d~vandito poema cando xa o autor estaba xubilado 
da súa cátedra. 
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SÓFOCLES 

Autor tráxico grego nado en Atenas no 496 e finado na mesma cidade o 406 a.c. 
Pertencente a unha familia adiñeirada, recibiu unha cuidada educación e participou de modo 
intenso na vida política ateniense, ademais de ostentar diversos cargos relixiosos. 

De obra moi extensa, ademais de escribir traxedias, das que se viña a representar unha 
cada dous anos, compuxo elexías, himnos, dramas satíricos e tratados en prosa. Da mesma 
época ca Esquilo e Eurípides, pronto obtivo popularidade, xa mesmo coa obra que inicia a 
carreira dramática, Trlptólemo, aínda que foi Antígona coa que acadou o primeiro posto entre 
os poetas gregos e lle deu un grande éxito de público. A datación temporal da súa produc
ción conservada non é de todo precisa, pero suponse que as máis antigas son Antígona, 
Electra e Ajax, ás que logo seguirían As Traquinianas, Edipo rei, Filoctetes e Edipo en Colona. 

A materia da que extrae o motivo para as súas traxedias constitúeno de xeito predominan
te as tradicións e ficcións heróicas, sobre todo aquelas vulgarizadas pola epopeia. Nos relatos 
míticos representa os grandes temas da vida humana, tanto social coma individual, do que é 
un expoñente exemplar a figura de Edipo. De especial importancia é a creación do carácter 
dos protagonistas, onde converxen as distintas forzas operantes na traxedia e que se vai cre
ando a medida que discorre a acción. Destaca como anovador técnico da traxedia e autor 
dunha coidada perfección da linguaxe. 

En Gelmírez aparece unha versión romanceada, en castelán, a modo de separata do nº 3, 
dun fragmento de Antígona, en concreto o "Canto ó Amor", ó cargo de Manuel Rabanal, quen 
nunha nota dá tamén a xénese do texto seleccionado. 

VmAL ABASCAL, Enrique 

Nado o 12 de outubro de 1908 en Oviedo (Asturias), Enrique Vidal Abascal reside en 
Galicia dende moi novo. As súas raíces eran galegas (o seu pai era de Lalín) , polo que se 
sente fondamente vencellado a esta terra. Tras cursa-lo Bacharelato no Instituto Arzobispo 
Gelmírez de Santiago de Compostela realiza estudios universitarios, doutorándose en Ciencias 
Matemáticas no ano 1944 pola Universidade de Madrid. 
Opositou á cátedra de Ensino Medio, que gañou en 1933, e 
exerceu a docencia en diversos lugares tales como Santa Cruz 
de Tenerife, Monforte de Lemos, A Estrada, Pontevedra, Vigo e 
Santiago de Compostela. Nalgúns <lestes institutos ocupou car
gos de director ou secretario. 

Obtén, en 1955, a cátedra de Xeometría Diferencial da 
Universidade de Santiago de Compostela, posto que desempe
ñou ata a súa xubilación. Durante este período (a partir de 
1978), foi o primeiro decano da facultade de Matemáticas da 
Universidade de Santiago. Organizou o primeiro Coloquio 
Nacional de Matemáticas celebrado en 1963, e dous máis nos 
anos 1967 e 1972. Entre 1973 e 1977 participou en conferen
cias e cursiños en L'Ecole Polytecnique de Laussane e na 
Universidade VI de París. Tomou parte ademais en diversos 
coloquios (Oberwolfach, Strasbourg, Niza e Lisboa). 

Os estudios deste investigador céntranse na Xeometría 
Diferencial e Integral e no cálculo de órbitas de estrelas 
dobres. A este respecto e, en colaboración co profesor 
Hervella, encontrou dúas novas xeometrías pseudo-kahleria
nas, que levan por nome Gl e G2 (Galegas 1ª e 2ª). Inventou, 
ademais, un aparello para calcula-la órbita das estrelas dobres. 
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Foi o impulsor da creación da Real Academia Galega das Ciencias, da que foi o primeiro 
presidente e, roáis tarde, o presidente honorífico. Pertenceu á American Mathematical Societe, 
ó Círculo Matemático de Palermo e á Sociedad Matemática Española. É, tamén, membro da 
Real Academia Galega. Polo seu labor investigador foi merecedor de diversos galardóns: pre
mio Alfonso X el Sabio 0948) promovido polo C.S.I.C., coa obra Geometría Integral sobre las 
superficies curvas; dous premios da Real Academia de Ciencias de Madrid, un deles no ano 
1953 coa obra Fundamentos de la Geometría Integral; premio da Xunta de Galicia e Officier 
dans l'Ordre des Palmes Academiques do goberno francés. Tamén percibiu unha axuda da 
Fundación March para a investigación matemática no curso 1968-1969. 

A súa obra abarca fundamentalmente temas científicos, aínda que tamén aparecen outros 
títulos de temática variada. Nunha breve aproximación cabe citar entre a súa producción en 
galega A crisis da Universidade Europea 0971), discurso lidq no acto da súa recepción como 
académico, e que foi respostado por Ramón Otero Pedrayo; Ramón M. Alter Ulloa . Unha vida 
apaixoada pala ciencia e chea de bondade 0979); Sobre a Universidade e a Pintura Galegas 
0979); resposta ós discursos de ingreso á Real Academia das Ciencias de Rafael Baltar Tojo 
(A determinación da arquitectura, 1980) e de Luis A. Cordero Rego (As ciencias matemáticas, 
esas descoñecidas, 1982) ou á Real Academia Galega de Valentín Paz Andrade (O home den
tro do sabio: Pedro ]oseph de Bermés (1770-1824) 0985) e A universidade, a cultura galega e 
outros ensaios 0990). 

É autor de distintos traballos sobre xeometría. Entre outros títulos publica El problema de la 
órbita aparente en las estrellas dobles visuales 0944), Sobre las órbitas de las estrellas dobles 
visuales 0947), Geometría sobre las superficies curvas 0948), Sobre los fundamentos de la 
Geometría integral 0953), Cálculo de órbitas de estrellas dobles visuales 0953), Introducción 
a la Geometría diferencial 0956), Curso de Matemáticas para técnicos, químicos y biólogos 
(1956), Estado actual, métodos y problemas de la Geometría diferencial 0958), Libro de pro
blemas matemáticos 0961), La nueva Matemática 0961), La Universidad y el problema cien
tífico español actual (1963), etc. Colabora ademais en revistas especializadas, tanto nacionais 
coma do estranxeiro, entre as que salientamos The Astronomicaljournal-(USA), Bulletin of the 
American Math. Societe (USA) e Annales de l'Institut Fourier (París), así como na prensa local 

n La Noche existen varios artigas seus sobre temas científicos ou de arte) . 
P r Vidal Abascal non é só un científico, senón que tamén posúe unha sensibilidade artís

ti a qu plasma na súa pintura. Así, declarábase admirador da escala galega de pintura, de 
Ca t lao, Colmeiro, Laxeiro, Maside e Seoane, entre outros (tema sobre o que publica diver-

s artigas e dá unha conferencia no Centro Galega de Bos Aires titulada "A escala de pintu
ra galega"), pero será polos mestres expresionistas como Dix, Grosz, Kollwitz, Beckmaun, 
Derain, Roualt, Gromaire ou Picasso en tódalas súas épocas, polos que sinta maior atracción. 
Iníciase na pintura dende unha idade moi temperá e principalmente con retratos ó óleo. Trala 
súa licenciatura, a investigación científica réstalle moito tempo, polo que deixa un pouco de 
lado esta faceta que retomará nos primeiros anos da década dos setenta. Realizou diversas 
exposicións na Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. 

Cando aparece a revista Gelmírez Enrique Vidal Abascal ocupaba o cargo de director4 do 
Instituto (actividade que compaxinaba co encargo da cátedra da Universidade), así como o de 
presidente da Asociación de antigos alumnos. Non é de extrañar, polo tanto, que sexa tamén 
o director desta publicación. Colabora na revista tanto con textos como con ilustracións, se 
ben este segundo grupo é roáis numeroso. En canto as súas colaboracións, son dúas compo-

4 Durante o curso 1945-1946. Con posterioridade ocuparon o citado cargo Vicente García Rodeja (1946-1957), 
Manuel Fernández Rodríguez (xaneiro de 1957-1960), Isidro Jiménez Sáez (1960-1965), Benito Varela Jácome (1965-
1968), Ricardo Ruiz Rabre (novembro de 1968-xullo 1970), Demetrio Díaz Sánchez (outubro-decembro de 1970), Raúl 
Souto Castelo (1970-1979), José Sánchez Reboredo (1979-1982), José Mª Proupin Fernández (1982-1983), José Manuel 
Quintana Martelo (1983-1985), Antonio Vázquez Formoso (1985-1988) e Manuel Portas Fernández (xullo de 1988 ata 
a actualidade). 
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sicións en castelán, "Divagaciones sobe el arte y el conocimiento" (nº 2, p. 6) e "Divagaciones" 
(nº 3, p. 12). Estes dous textos están compostos por unha serie de breves referencias que, 
como os mesmos títulos indican, tratan de xeito vago e xeral temas diversos, sobre todo do 
mundo da arte e das ciencias. En canto ás súas colaboracións como ilustrador son moi abun
dantes, de tal xeito que en tódolos números están presentes, polo menos, dous ou tres debu
xos. É autor así mesmo do ex-libris que pecha cada número da revista e que acompaña ó 
"Manifesto" do nº 1. Xunto con Mayer, pode ser considerado o principal ilustrador de 
Gelmírez. 

ZUBIAURRE, Antonio 

De ascendencia basca e aragonesa, nace en Haro (Logroño) en 1916. Vive dende a súa 
infancia en Zaragoza, lugar onde se dedica á pintura. 

Poeta e crítico, fundou en 1945 a revista poética Pilar. Viaxou por Europa e Hispano
américa dando recitais poéticos en compañía de Leopolodo Panero, Luis Rosales e Agustín de 
Foxá. A súa producción lírica iníciase con Poemas del mar solo (1945), libro ó que seguiron 
Los caballos, La noche e Canto en soledad. 

Como prosista publicou numerosos artigos na prensa española, acadando unha relevante 
sona como crítico literario. Cabe salientar tamén o seu importante labor como traductor de 
obras de Ernst Roethlisberger (El Dorado, 1963), Hans Mielke (Durero: exposición de graba
dos ... , 1971), Klaus Boennighausen (Arte y Filosofía: dibujos de Klaus B6nnighausen. .. , 1979), 
Botho Strauss (Rumor, 1986), Christine Nóstlinger (Uno, 1986; Mi amigo Luki-live, 1986), 
Michael Ende (Norberto Nucagorda o El rinoceronte desnudo, 1986; El libro de los monicacos, 
1987), Andy Warhol (Coches, 1990) e Gótz Adriani (Hannah H6ch 1889-1978 Collages, 1990). 

Colabora en Gelmírez con "Galopada de Tercetos", incluído no Suplemento Poético 
Extraordinario do nº 3. 
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1 No sumario o título que aparece é "Salmo de los ángeles exterminadores'', nós respectámo-lo título que aparece no 
interior da revista. 
2 No sumario o título que aparece é "A Holderlin", nós respectámo-lo título que aparece no interior da revista. 
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..¡ No sumario invírtese a orde de aparición dos tres poemas seguintes. Cítase en primeiro lugar "Urna carn;;:ao inédi
ta " logo "De la tragedia errante" e, finalmente, "Aquellos caminos blancos ... ". 
5 Única ilustración que aparece citada no sumario da revista polo que a mantemos neste índice. 
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aparece Abeledo. 
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G lmírez, n2 3, p. 3 

"Divagación sobre el arte y el conocimiento" 
Enrique Vidal, nº 2, p. 6 

"Divagaciones" 
Enrique Vidal, nº 3, p. 12 

Manifiesto 
Anónimo, nº 1, p. 4 

Notas de afirmación y negación 
M.R., nº 1, p. 28 

Notas de afirmación y negación 
M.R., nº 2, p. 28 

Notas de afirmación y negación 
R., nº 3, p. 28 

Revista de revistas: 

Cuadernos de literatura contemporánea, (Núms. 13-14 e 15) 
Antología de la literatura contemporánea 

Anónimo, nº 1, p. 31 
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Revista de revistas 
Entregas de Poesía, Barcelona (Núms. 18, 19 e 20) 
Mensaje, Tenerife (Núms. 9, 11, 12 e 13) 
Espadaña, León (Núms. 20 e 21) 
Mediterráneo, Valencia (Núms. 1-4, 5, 6 e 7-8) 
Balbuena, Valdepeñas (Núms. 5 e 6) 
Halcón, Valladolid (Núm. 5) 
Trabajos y Días, Salamanca (Núm. 1) 
Nuestro Instituto, Játiva 
Otras publicaciones 

Anónimo, nº 2, p. 30 
Revista de revistas 

Cuadernos de Literatura Contemporánea (Núms. 16-17) 
Mensaje, Tenerife (Núms. 14 e 15) 
Entregas de Poesía, Barcelona (Núm. 21) 
Trabajos y Días, Salamanca (Núms. 2 e 3) 
Espadaña, León (Núm. 22) 

Anónimo, nº3, p. 31 

"Saludo" 
Gelmírez, nº 1, p. 3 

"Sobre un soneto de Lope" 
F. Álvarez Conzi, nº 2, p. 16 

"Voz segunda" 
Gelmírez, nº 2, p. 3 
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ANEXO 





6.1. Medio século de revistas de Ensino Medio e Formación Profesional 
en Galicia (1945-1995) 

6.1.1. Algunhas cifrasl 

A publicación desta edición facsimilar de Gelmírez pode moi ben dar sentido e xustifica
ción a un traballo complementario que tentamos aquí con moitas limitacións: ofrece-la pano
rámica daquelas outras revistas que, dende o mesmo ámbito de ensino que Gelmírez, apare
ceron con posterioridade durante medio século. Tratamos, xa que logo, de cataloga-las 
"compañeiras de viaxe" que, andando o tempo, tería a revista do instituto compostelán, pero 
engadiremos tamén referencias ás súas veciñas dos institutos de Formación Profesional. O 
propio paso do tempo, a xeral actitude de desidia que suscitan estas publicacións a efectos da 
súa conservación e a súa efémera existencia en moitos casos son algúns dos motivos polos 
que o material que presentamos será forzosamente incompleto. Os atrancos para facerse con 
elas son frecuentemente unha barreira insalvable. Estas revistas, con algunha excepción, non 
mereceron a mínima estimación de figurar nos arquivos nin sequera dos centros onde nace
ron. O sucesivo relevo xeracional de profesores fai que moitas delas sexan descoñecidas. 
Estamos, en calquera caso, <liante dunhas páxinas que son, en parte, testemuño da vida estu
diantil, de inquietudes literarias e culturais de profesores e alumnos, da resposta da xente 
moza e da súa sensibilidade <liante dos problemas e das circunstancias que teñen ó seu redor. 

Pero medio século é moito tempo para que o contexto no que xurdiron estas publicacións 
non se teña modificado significativamente, para que o que foi unha experiencia filada do 
Instituto Arzobispo Gelmírez no curso 1945-1946 non tivera continuidade anos máis tarde en 
centros de pequenas vilas e cidades da nosa xeografía. Sen minusvalora-lo esforzo feito, o 
meritorio dun labor que é un traballo gratuíto e engadido, feito case sempre na máis absolu
ta precariedade económica, podemos dicir que, neste terreo, cantidade non foi -nin é- cali
dade. Non faltan, sen embargo, publicacións feitas moi dignamente. Pero fagamos primeiro 
algunhas puntualizacións, coa axuda das estatísticas, para verifica-la evolución dos centros de 
Ensino Medio e de Formación Profesional en Galicia no último medio século tendo en conta 
o contexto xeral español. 

En décadas anteriores á Guerra Civil (1936) había en España 1 instituto de Ensino Medio 
por provincia, eran os chamados Institutos Provinciales. Había algunhas excepcións como 
Madrid e Barcelona, con 2, e a provincia da Coruña, tamén con 2 (un na capital e outro -o 
Arzobispo Gelmírez- en Santiago de Compostela). Pero xa en 1936 funcionaban un total de 
99 institutos que sumaban (aínda que con diferente estatuto ou réxime de ensino) 123.768 
alumnos, deles 86.699 varóns e 37.072 mulleres, que facían o 70 contra o 30 por cento res
pectivamente, cunha media de 1.250 alumnos por instituto. 

No curso 1945-1946, cando se publica Gelmírez, ternos xa 118 institutos -referímonos sem
pre ó ambito do ensino público- cun total de 194.741 alumnos, dos que 128.568 son varóns 
e 66.173 mulleres (que supón o 66 contra o 34 por cento) e 1.650 alumnos por instituto. No 
Exame de Estado, que culminaba os estudios de nivel medio, houbo en 1945 un total de 
33.033 alumnos inscritos, dos que só 10.936 (un 33 por cento) superaron a proba. 

1 Fonte consultadas: Cátedra 1960-1961 (Prontuario do Profesor), Madrid: Ministerio de Educación Nacional. 
Dirección General de Enseñanza Media , 1960; Planificación de la Educación. Galicia, Madrid: Ministerio de Educación 
y Ciencia. Gabinete de Planificación, 1970; Galicia en cifras. Anuario, 1993, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 
Consellería de Economía e Facenda e Instituto Galega de Estatística, 1994. 
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No curso 1980-1981 o número de institutos onde se estudiaba BUP e COU era de 1.004, cun 
total de 1.124.329 alumnos matriculados, deles 736.987 con matrícula oficial: desta última cifra, 
328.271 eran varóns e 408.716 mulleres. Impartían o ensino un total de 42.863 profesores (en 
1960 -vinte anos antes- había 914 catedráticos e 1.216 adxuntos numerarios . Engadidos ós 
profesores noutras situacións, sumaban 5.469 en total) . En fin, xa no curso 1990-1991, dez 
anos despois, chegaban a 1.355.278 estudiantes matriculados, con 81.498 profesores en máis 
de 2.800 institutos. 

Polo que se refire a Galicia, con anterioridade a 1936 existían cinco institutos de Ensino 
Medio: os da Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Pontevedra. Pero en 1939 créanse tres máis, 
femininos: os de Santiago (Rosalía de Castro), A Coruña e Lugo, e no curso 1939-1940 fun
cionan tamén os de Vigo e Ferrol. En total, ternos en Galicia, xa no primeiro curso académi
co da posguerra, un total de dez institutos, os mesmos que seguían funcionando en 1951, 
pasada máis dunha década. Neste antecitado curso figuran como directores dalgúns deses cen
tros Xosé Filgueira Valverde (Pontevedra), Pura Lorenzana e Vicente García Rodeja (Santiago 
de Compostela), Enrique Míguez Tapia (A Coruña) ou Delio Mendaña (Lugo). 

Vinte anos despois, no curso 1969-1970, ternos xa 16 institutos de Ensino Medio, máis 9 téc
nicos e 11 como seccións delegadas ou filiais. Suman, en total, 36 centros onde están matri
culados 24.700 alumnos oficiais no Bacharelato Elemental e Superior. Esta cifra experimenta 
un forte crecemento en cinco anos, pois no curso 1975-1976 chegamos ós 36.121 alumnos de 
BUP e 4.563 de COU, cifras que no curso 1989-1990 son xa de 123 centros con 83.455 alum
nos e 5.553 profesores. Catro anos despois as estatísticas amasan mínimas variacións verbo 
das últimas cifras consignadas. 

Polo que se refire ós institutos de Formación Profesional, de creación moito máis recente e 
froito de diferentes transformadóns, os datos son cambiantes e, en xeral, nestes últimos anos 
rexistramos unha tendencia á baixa, polo menos no ámbito público. 

En f to, en 1977 (curso 1977-1978) existían en Galicia 124 destes centros, que en 1987 
pa an a r 147. N ses dez anos o alumnado duplícase e pasa de 23.266 a 43.833. Pala con
tr , n 1993 número de centros é de 79, con 44.128 alumnos matriculados e 3.731 profeso
r . A i t hai qu ngadir, no citado ano, a existencia de 90 centros privados que aconllen a 
13.461 alumno . 

Das cifras aquí expostas podemos deducir algunhas estimacións: 

1) Coa posta en funcionamento de 5 novas centros de Ensino Medio entre 1939-1941, 
Galicia duplicou de súpeto o número de institutos. 

2) Entre 1941 e 1960, case en vinte anos, non se constrúen en España novas centros; hai, 
en total, 119. Pala contra, triplícase a matriculación, que pasa de 1.492 alumnos por cen
tro (en 1945) a 3.573 (en 1959). Neste período, a porcentaxe do alumnado por sexos 
evoluciona pouco, e por termo medio vai do 65 por cento (rapaces) ó 35 por cento 
(rapazas). O equilibrio chega arredor do curso 1977-1978, no que o alumnado de 
Bacharelato -non chegara aínda o BUP- suma 14.419 rapaces e 13.821 rapazas. 

3) Nun período de 45 anos, o número de centros de Bacharelato pasa, en Galicia, de 10 a 
123, cifra -esta última- rexistrada en 1990 e hoxe sobrepasada. O número de alum
no (sumados os Bacharelatos Elemental e Superior) vai dos 7.618 no ensino oficial en 
1960 ata os 83.455 matriculados en BUP e COU nos centros públicos en 1990. 

4) No ámbito da Formacion Profesional hai un marcado contraste entre os sectores públi
co e privado: o segundo, con respecto ó primeiro, posúe máis centros pero moitísimos 
menos alumnos. 
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Este importante crecemento cuantitativo corre parella á evolución dos planos de estudios, 
ós novos problemas derivados da masificación do alumnado e ás dificultades para habilitar 
orzamentos cada vez máis altos que, sen embargo, non abondan para atende-las necesidades 
dun ensino moderno e actualizado e ós gastos da súa infraestructura. Hoxe mesmo, a tradi
cional secuencia dos estudios dos niveis primario (EXB) e secundario (BUP e COU) están 
inmersos nun proceso de transformación marcado pola introducción da ESO. 

6.1.2. E algunhas letras 

A vida docente nos institutos ten na súa base o horario de clases. Sen embargo, á marxe 
da dinámica das aulas, e como complemento da mesma, en cada centro hai unha planifica
ción de actividades extraescolares que abrangue traballos de moi diferente natureza (dende 
viaxes e visitas a lugares e institucións de interese cultural ata talleres de fotografía, represen
tacións teatrais, exposicións diversas, conferencias, etc.). O interese e entidade destas activi
dades está en relación coa ambición da súa planificación e , sobre todo, co grao de participa
ción de profesores e alumnos. Pero sen dúbida a organización destas tarefas está fortemente 
restrinxida polos horarios (en xeral recargados excesivamente) e as limitacións económicas do 
presuposto. 

Con certa frecuencia a publicación dunha revista propia xorde como unha iniciativa que 
adoita ser ben recibida. Sempre hai un pequeno grupo de alumnos interesados en escribir 
nela ou colaborar na súa confección. Tampouco falta algún profesor con vocación literaria que 
acepte o labor de dirección ou coordinación dos esforzos. O elevado número de alumnos que 
cursan estudios nos centros de Ensino Medio e Formación Profesional e o importante núme
ro de profesores dos mesmos determinan o feito de que estas revistas proliferen, aínda que a 
súa andaina sexa azarosa e a súa continuidade se resinta con moita frecuencia. Pasan os cur
sos, marchan os alumnos, vanse os profesores e aquela publicación iniciada con entusiasmo 
morre ó pouco de nacer. 

Non é infrecuente que nun instituto se teñan publicado varias revistas, sobre todo se leva 
un certo número de anos funcionando. É seguro que teñen ou tiveron unha polo menos, trá
tese dun centro dunha capital ou dunha pequena vila. E por veces conta aínda con outras 
publicacións nas que teñen acollida achegas literarias dos alumnos, traballos premiados nal
gún certame ou estudios que tal ou cal profesor queren publicar. 

Atopámonos cunha panorámica -tendo en conta o medio século no que reparamos aquí
sumamente diversa . Hai revistas de profesores, de alumnos ou de coexistencia de ámbolos 
dous estamentos, docente e discente . Xusto é constatar que cada vez máis son os alumnos os 
protagonistas, situación que dá orixe a revistas marxinais, ateigadas dunha crítica belixerante 
ou dun humor agresivo. Expresan o punto de vista do alumnado, están feitas con medios case 
inexistentes e manifestan a súa desconformidade co profesorado, coa política educativa ou 
coa súa propia situación. O malestar da xuventude, a problemática máis recente (violencia, 
alcohol, drogas, discriminación da muller, desastres ecolóxicos) teñen aquí unha canle expre
siva ilimitada e os rapaces con máis inquietudes culturais, sociais e políticas adoitan leva-la 
batuta. 

A fórmula mixta continúa a funcionar e, para nós, é a que acada mellares resultados. Esta 
situación presupón, en principio, unha meirande limitación e control tanto no contido como 
na expresión, pero tamén unha mellor orientación (sobre todo se se conta con algunha expe-
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rienda previa no terreo) e unha máis axeitada planificación para certos aspectos do traballo 
como a consecución de publicidade e subvencións, a estructuración das seccións, a selección 
de orixinais e aínda a posibilidade de colaboracións de escritores e intelectuais que <lean un 
certo nivel á publicación. Nalgúns casos a perduración da revista, a súa dignidade como tal e 
a súa axeitada materialización editorial e impresa van vencelladas a un profesor ou a un 
pequeno equipo de profesores e alumnos. 

Máis raras son as revistas exclusivamente profesarais, aínda que algunha existe ocupada na 
súa práctica totalidade por colaboracións dos profesores. Loxicamente as metas propostas son 
diferentes, así como a entidade dos textos. De calquera forma, non parece mal que o profe
sorado dun instituto (coa posible participación do procedente doutros centros do mesmo 
nivel) teña un órgano de expresión, un vehículo que posibilite a manifestación das súas pre
ocupacións pedagóxicas, da súa vocación investigadora ou, simplemente, da súa afección por 
se manifestar no ámbito do que é, ó fin e ó cabo, a súa profe~ión. 

Á vista dunha parte destas publicacións - sobre todo dalgunhas ben recentes- non falta
rá quen emita un duro xuízo verbo da súa pobreza estética, a súa precaria materialización 
impresa e as incontables incorreccións e grallas. Son revistas que, pasado o tempo, non con
tarán por si mesmas, pero quizais, en conxunto, podan ser estudiadas como síntomas socio
culturais e xeracionais. O seu interese é máis que reducido, local e xuvenil, como manifesta
ción dun puro radicalismo froito da inmadurez, dalgunhas boas intencións e soños de 
cambialo todo. 

Sen embargo, nalgunhas destas revistas, de forma inxenua e entusiasta, colaboraron alum
nos que despois se revelaron como escritores e que deixaron a súa prehistoria, os seus pri
meiros pasos, os seus versos máis emocionados naquelas páxinas. Falamos, claro, de páxinas 
palas que xa pasaron moitos anos, pero que deberían ser obxecto de atención polos críticos 
e estudiosos que pretenden analizar con minuciosidade o itinerario completo dun autor, dun 

rit r que ás veces desexa esquecer aqueles comezos, aquelas torpezas, aquel pequeno 
mund que creou con ilusión. 

C n algunha frecuencia podemos descubrir páxinas que revelan a rapaces extraordinaria
m nt dotados para escribir, para a literatura; mozos e mozas que amasan unha insospeitada 
s nsibilidade e imaxinación, unha apreciable formación como lectores. Son · talentos que se 
manifestan de súpeto, rapaces e rapazas que semellan posuír extraordinarios dotes, pero que 
en moitos casos, co paso do tempo e baixo diferentes circunstancias, rematan no silencio, 
abandonan aquilo para o que atiñan excelentes condicións. En calquera caso, función destas 
revistas é ofrecer un primeiro espacio creador, posibilitar un terreo axeitado para que se mani
festen e vexan fe ita realidade a súa necesidade de escribir. 

Á vista do conxunto de revistas que ofrecemos a continuación podemos establecer, aínda 
que de forma provisional e matizable, as seguintes conclusións. 

a) No que atinxe á lingua é ben perceptible a modificación experimentada nos últimos 
quince anos verbo da etapa anterior. Ata 1980 aproximadamente, o emprego do galega 
era esporádico ou inexistente. Nas <lúas últimas décadas invertiuse a situación e o uso 
do galega é xeneralizado ou exclusivo. 

b) Tamén nestas <lúas últimas décadas observamos, dende o punto de vista dos medios téc
nicos (deseño, tipografía e ata ilustración e reproducción) a utilización de medios infor
máticos -ordenadores e impresoras---:- e fotocopiadoras que evitan gastos de imprenta 
e mellaran procedementos anteriores como as máquinas de escribir ou as multicopistas . 
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c) O material de ilustración, variable e de irregular calidade, ten a súa constante ruáis evi
dente nas tiras de cómic, de acordo co xeito do xénero manifestado en moitas e moi 
boas publicacións especializadas e tamén nos xornais de gran tirada e difusión. 

d) O ton vai do serio ó humorístico-festivo . A actitude é con frecuencia -sobre todo <lian
te de problemas de entidade- crítica, rupturista, non exenta de humor e ironía como 
manifestación dun radical inconformismo. A expresión inóvese entre a observación das 
normas e o ataque ou desprezo palas mesmas (isto último, nas publicacións ruáis agre
sivas e libertarias, levadas exclusivamente por alumnos) . 

e) Froitos do proceso de galeguización son: a presencia frecuente de equipos de normali
zación lingüística, o protagonismo dos seminarios de Lingua e Literatura Galegas, a aten
ción ós escritores homenaxeados no Día das Letras Galegas (ás veces en números 
monográficos ou extraordinarios), o pulo da lingua nas páxinas de creación literaria dos 
alumnos e a atención crecente ós temas galegas de toda índole. 

f) A discontinuidade, a efémera permanencia continúa a ser habitual. Son contáda-las 
revistas que chegan ós dez números. A colaboración de profesores e alumnos no equi
po de dirección e a permanencia do mesmo constitúe a mellar garantía da calidade e 
duración das páxinas. 

f) A única diferencia entre as revistas procedentes de institutos de Bacharelato e os de 
Formación Profesional é a presencia, nesta últimas, de temas de especialización do seu 
plano de estudios. 

h) Aínda que se poden aducir excepc1ons, é observable o paralelismo entre duración e 
calidade. As publicacións ruáis cobizosas, as que se marcan metas ruáis altas tanto de 
presentación como de contido adoitan se-las ruáis perdurables por canto traballan a pral 
do nivel das colaboracións, de axudas económicas, do rigor estético e expresivo e da 
difusión das páxinas. Sen dúbida é este o caso dun pequeno número de revistas que 
sobresae claramente entre o conxunto ou totalidade das mesmas. 

i) Finalmente, sen entrar na valoración dos contidos, aspectos como fixación dos créditos, 
paxinación, periodicidade, tipografía, sumarios, numeración e datación hai graves defi
ciencias que precisan ser corrixidas pois en moitas ocasións son simplemente conse
cuencia do descoido ou esquecemento das normas ruáis elementais dunha publicación 
e, pala contra, constitúen un grave atranco para a súa ordenación e estudio. 

Ten o lector <liante unha panorámica (limitada e parcial, reiteramos) das ulteriores conti
nuadoras de Gelmírez. Estamos certos de que, para algúns, a lectura das liñas que dedicamos 
a continuación á análise das revistas será unha sorpresa; para outros, terá un certo valor sen
timental. Máis pequeno ou ruáis grande, son páxinas que posúen un estimable mérito polos 
resultados acadados baixo condicións moi dificultosas . Cómpre medi-lo esforzo, o traballo e 
as ilusións ruáis que a perfección dos resultados. E confesar que algunhas veces a perfección 
dos resultados superou as expectativas ruáis optimistas. 

Finalmente, queremos deixar constancia da nasa gratitude ós institutos que colaboraron co 
envío das súas publicacións para facer posible o presente traballo. En poucas ocasións como 
nesta podemos afirmar que de non contar coa súa axuda o naso labor sería pouco menos que 
imposible. 
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6.2. Catálogo de revistas 

Estudiamos aquí aquelas publicacións ás que tivemos acceso directo para a súa consulta e 
levan, polo tanto, entrada individual e independente cada unha delas. Complementariamente, 
no apartado Outras Publicacións, figuran con asterisco aquelas revistas publicadas no mesmo 
centro que a tratada en cada caso, publicacións das que ternos diversas referencias documen
tais, pero das que non consultámo-los orixinais. Finalmente, nalgún caso, no apartado 
Comentario, damos nota dalgunhas revistas das que ternos constancia, sen embargo carece
mos de datos representativos para ofrecer un mínimo estudio das mesmas. Como fontes de 
consulta daquelas revistas non analizadas por nós directamente, citamos: 

Guillermo Llorca Freire, Historia da prensa ferrolá, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1993. 

Enrique Santos Gayoso, Historia de la prensa gallega 1800-1986, Sada-A Coruña: Ediciós do 
Castro, 1990; e Historia de la prensa gallega 1800-1993 (Tomo II), Sada-A Coruña: Ediciós 
do Castro, 1995. 

W.AA. , Gran Enciclopedia Gallega, Santiago/Xixón: Silverio Cañada editor, 1974. 

Marcos Valcárcel López, A prensa en Ourense e a súa provincia, Ourense: Publicación da 
Deputación Provincial de Ourense, 1987. 
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Alba roque 

Centro de ensino: I.B. Santiago Basanta Silva 

Localidade: Vilalba (Lugo) 

Data de aparición: 1988? 

Periodicidade: irregular 

Formato: 29,7 x 21,3 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e cómic 

Outras publicacións: O Faiado 

COMENTARIO: Revista de ton humorístico, non carente de publicidade, con portada en cor e o 
resto en branca e negro. Tratanse nela temas escolares, a carón doutros musicais, deporti
vos, pasatempos e cómic. Tamén se aborda a cuestión da norm_ativa do galega. Textos de 
creación literaria, de poesía e prosa. Entre eles témo-la reproducción do poema "O árbol", 
de Celso Emilio Ferreiro. 

Albor 

Centro de ensino: 

Localidade: 

I. L. de Betanzos 

Betanzos (A Coruña) 

Data de aparición: 1953 

Periodicidade: cuatrimestral 

Formato: 34,5 x 24 cm 

Número de páxinas: 12-16 (variable) 

Lingua: castelán 

Seccións: lexislación laboral, vida do centro, entrevis
tas, local, xuventude, varia 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Papeis Marea e *Follas e Papeles 

COMENTARIO: En 1953 aparece este "Boletín Informativo del Instituto Laboral", publicación de 
signo oficialista e achegada ós postulados políticos do réxime daqueles anos . Feíta en 
imprenta, quere ter unha fundamental dimensión informativa e , en boa medida, propagan
dística. O nº 8, datado en 1956, é o último que puidemos consultar. Imprimíase na Coruña 
e no seu consello de redacción figuraban profesores e alumnos conxuntamente. 
A problemática dos institutos laborais e a atención particular ó de Betanzos son aquí fun
damentais. A meirande parte das colaboracións non van asinadas, pero polo tipo de traba-
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llos que podemos ler, a contribución dos alumnos é practicamente nula. Os artigas de máis 
interese son os de ]osé Antonio Míguez, colaboraaor asiduo da revista, pero hai tamén 
achegas de Álvaro Cunqueiro ("Imagen y elogio de Betanzos", nº 7, 1955), Luís Hidalgo 
Fernández-Cano, Carlos Alonso del Real ("Pre y protoceltas", nº 8, 1956), Teófilo Sasiaín, 
Antonio Concheiro Caamaño ("Semblanzas del Pórtico de la Gloria", poemas, nº 8, 1956) e 
Esteban Martínez Lago. 
Moi probablemente en 1978 comezou a andaina doutra publicación do que xa era Instituto 
de Formación Profesional de Betanzos, Follas e Papeles, que no citado ano dedicou un 
número especial a López Ferreiro, figura conmemorada no Día das Letras Galegas. En for
mato folio, con 8 páxinas, este "Mensuario feíto polos alumnos de Formación Profesional 
de Betanzos" recolle colaboracións de Carballo Calero, Antonio Fraguas, Francisco Vales 
Villamarín e Xosé Chao Rego. 

IO ALTOFALANTEJ 
A feira da Augardente da 

ulla bate records. 
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O Altof alante 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

I.B. Pontepedriña 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

marzo de 1995 

30 x 21 cm 

31 
gal ego 

Seccións: local, deportes, turismo, entrevistas, pasa
tempos, horóscopo 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Un Chisco de Todo, Diario EFE, Vitamina Ce 
Xuventude dos 90 

COMENTARIO: O ano 1995 foi especialmente xeneroso en publicacións no I.B. Pontepedriña. 
Diferentes grupos de alumnos e con diferentes propósitos (nalgún caso para obter diñeiro 
e contribuír ó custe dunha excursión) quixeron ter un voceiro propio; así, O Altof alante, 
dirixida por Santiago Albela e interesada en se constituír nunha publicación con "seccións 
de todo tipo, que puidesen interesar a xente de calquera idade con particular intención de 
difundí-las causas desta zona tan fermosa de Santiago que é o Val do Ulla", segundo lemas 
no Editorial do nº 1. 

Temas e problemas locais da devandita bisbarra compostelá, a carón de deportes, música, 
cine e lecer enchen estas páxinas certamente pobres e descoidadas técnica e esteticamen
te, sen dúbida da responsabilidade dos alumnos. Só no sumario, na contracapa, aparecen 
os nomes dos responsables das seccións. Información e bo humor mestúranse como claves 
desta revista, feíta en ordenador e de moi deficiente impresión. 
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Amiñoka 

Centro de ensino: I.F.P. Meixueiro 

Localidade: Vigo (Pontevedra) 

Data de aparición: anterior a decembro de 1993 

Periodicidade: 

Formato: 29,6 x 21,1 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: Editorial, En lembranza, Motor, Ecoloxía, 
Tempo libre, Lecer, Ciencia, Técnica, Música, 
Opinión, Cómic, Creación, Pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Trátase dunha revista feíta a multicopista polos membros do Grupo de 
Normalización Lingüística do centro, composto por alumnos e profesores. Descoñecémo-la 
data de aparición do nº 1 e só puidemos consulta-lo nº 2, datado en decembro de 1993. 
Abórdanse neste número temas moi variados do ámbito da ecoloxía, ciencia e técnica, así 
como outros relativos ó mundo do automóbil, actualidade musical e deportiva, problemáti
ca social e páxinas de creación literaria, sempre ó cargo dos alumnos. 

Anacos 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

I.E.S.P. de Rianxo 

Rianxo (A Coruña) 

17 de maio de 1995 DIA DAS LETRAS GALEGAS 

HAI0)99( 

Periodicidade: 

Formato: 29,5 x 20,5 cm 

52 

~·N'trnr, 
R.~ f~tJ¡'IH~$ll 

~· Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

gal ego 

entrevistas, literatura, viñetas, vida do centro, 
ecoloxía, pasatempos 

debuxos e fotografías 

,) 

( 'R.ilfrt:t(J li99 - .{ eo~ulU 1911 ) 

-1.E.I.l le ~lANXO -

COMENTARIO: Que saibamos, ata agora Anacos é unha revista dun só número, o dedicado a 
Rafael Dieste no Día das Letras Galegas de 1995. Precisamente abre as súas páxinas coa 
reproducción dunha entrevista co escritor rianxeiro publicada en 1973 en Voces Rianxeiras, 
Órgano do Colexio Nacional Mixto de Rianxo. 
Feita con medios informáticos, esta revista atende fundamentalmente ós estudios sobre 
temas diversos, a creación literaria, a vida do instituto e pasatempos diversos. Entre os 
temas tratados no nº 1 figura unha interesante análise sobre a muller ó longo do tempo. 

217 



Manifesta Anacos unha evidente preocupación lingüística referida ó ámbito do galego. Está 
dirixida por Xosefina Taboada Adán e tenta ser canle "das inquedanzas culturais do profe
sorado e do alumnado" que colaboran nela. A súa eiva máis perceptible é a mala repro
ducción das fotografías e dos gráficos. Pero en síntese, na súa modestia, acada un nivel 
polo menos aceptable. 

ANDAVAL 
HRIODlr.uoo l.f.&.P. Of rUflTJSNlJMflkU.:: HAIO'J'• 

rx
"' r,; ~~:. 

E UN CONSELLO DA 

. DIRECCION XERAL CO ALUMNJ..40 

Anda val 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.E.S.P de Curtís 

Curtís (A Coruña) 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de páxinas: 24 

Lingua: galego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Curca 

MENT RI : Non e trata dunha revista, senón dun xornal feíto con moi poucos medios, 
unha oa tinta e en pregos grampados. Carecemos de información precisa sobre a súa 

periodi idade, pois só puidemos consulta-lo nº 3, correspondente a maio de 1990. Non 
conta con ningún tipo de subvención oficial e admite publicidade. Está redactado integra
mente en galego e nel participan conxuntamente estudiantes e profesores, tanto na súa 
confección -realizada coa axuda de medios informáticos e reproducida en fotocopiado
ra- como na súa redacción. Como consecuencia desto último o seu contido xira ó redor 
de temas circunstanciais, do entorno xuvenil e do instituto. 

O apartado máis desenvolto é o do ensaio, onde se inclúen traballos como "Historia da 
Torre de Mesía", "Na fronteira do descoñecido", "Cerámica popular Galega: Buño" e "Unha 
atmosfera cambiante". Un aspecto pouco tratado é o da creación, xa que só se inclúe unha 
composición en verso, "Sempre en Galicia". Outros traballos xiran ó redor de temas como 
música, deportes, actividades do centro, pasatempos e humor. A súa orientación é crítica, 
como se desprende do feíto da inclusión de "Carta a un alcalde", onde se denuncia un feíto 
de discriminación feminina do que foi responsable o alcalde de Carballeda. Un aspecto a 
destacar é o anonimato das colaboracións, xa que ningunha aparece asinada, senón que 
sempre figuran sen ningún tipo de identificación ou ben de maneira conxunta en nome dal
gún dos seminarios do centro. 

218 



¡Arre Demo! 

Centro de ensino: I.E.S.P. de Gondomar 

Localidade: Gondomar (Pontevedra) 

Data de aparición: 1995 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 29 

Lingua: galega 

Seccións: cartas, viaxes, creac1on literaria, causas do 
instituto, deportes, pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Labarada, Medidas Urxentes e * Liber 

COMENTARIO: Alumnos de tódolos cursos integrantes do Equipo de Normalización Lingüística 
<leste instituto participan na elaboración desta recente revista, que ata hoxe só tirou o seu 
primeiro número. Escrita -como tantas outras dos últimos anos- toda ela en galega e 
confeccionada con procedementos informáticos. O papel, a impresión tipográfica e as ilus
tracións son de discreta calidade; os medios económicos para face-las páxinas semellan pre
carios e a paxinación (como os textos do cómic) está feita a man. 
A brevidade das colaboracións, a súa diversidade temática (con atención particular ás cau
sas do instituto) e a dimensión de amenidade e entretemento como meta a acadar semellan 
ser norma aquí. O resultado, como publicación sinxela e sen pretensións, pode ser acepta
ble. 
Digamos tamén que en 1995 o instituto comezou a publicación de Liber, boletín informati
vo do grupo da biblioteca. Trátase dunha folla informativa, feita a cor, con actualidade 
bibliográfica, poemas, xogos e algún artigo breve de opinión sobre causas relacionadas cos 
libros. Unha folliña ben digna. 

Atalaya Estudiantil 

Centro de ensino: I.N.E.M. de Vigo 

Localidade: Vigo (Pontevedra) 

Data de aparición: 

Periodicidade: irregular 

Formato: 31,6 x 21,7 cm 

Número de páxinas: 15 

Lingua: castelán e galega 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e viñetas 

Outras publicacións: Avante, Pailebote, Spes , Trégola e Umbral 
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COMENTARIO: Esta é unha revista reproducida a multicopista da que descoñecémo-la data de 
aparición. O nº 2, único que tivemos a nosa disposición para consultar, carece de pé de 
data. Contén entrevistas a importantes escritores galegas como Álvaro Cunqueiro e X.L. 
Méndez Ferrín. Parte interesante da publicación son as páxinas de creación literaria nas que 
atopamos composicións en prosa e verso, en castelán, entre elas unha que recolle un frag
mento do libro Crecen las aguas de Xosé Mª Álvarez Blázquez, obra que recibira o Premio 
Galdós de novela en 1955. Inclúense, ademais, algunhas colaboracións en galega que tra
tan, precisamente, da problemática da situación desta lingua. 

Athenea 

Centro de ensino: I.B. Xoán Montes 

Localidade: Lugo 

Data de aparición: 1992 

Periodicidade: anual 

Formato: 31 x 21,6 cm 

Número de páxinas: 32 

Lingua: galega 

Seccións: editorial, creación literaria, Entrevista, Póster, 
Pasa tempos 

Ilustracións: debuxos e cómics 

Outras publicacións: Nuestro Mundo Mixto 

C MENTARIO: Athenea, subtitulada "Revista oficial do Olimpo", é unha revista anual de notable 
calidade publicada polo I.B. Xoán Montes de Lugo. O primeiro número foi imprentado por 
Grafcolor Lugo, pero os seguintes xa están feitos na Imprenta Provincial. Toda ela en bran
ca e negro, con boas ilustracións e unha boa impresión en papel satinado, xunto co bo 
gusto da publicación en xeral, fan máis agradable a súa lectura. 

O consello de redacción está formado por alumnos e profesores e varía dun exemplar ó 
seguinte. Canta tamén cun equipo gráfico, cun equipo informático e cunha ampla serie de 
colaboradores. 

Publicación composta en gran parte por textos de creación tanto poética como narrativa, 
xunto cunha serie de artigas sobre temas de interese tales como cine, música, libros, etc. 
Aparecen tamén entrevistas a figuras do ámbito cultural ou deportivo como Daría Xohán 
Cabana, Tim Burroughs (xogador de básquet), etc. En toda a revista é patente unha certa 
preocupación social e ecolóxica. 

Athenea foi subvencionada pola A.P.A., a Dirección Xeral de Política Lingüística e Caixa 
Galicia. Tanto pola súa presentación e estética como pola entidade das colaboracións esta 
publicación acada un nivel de notable dignidade. 
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O Ático 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

l. B. Virxe do Mar 

Noia (A Coruña) 

decembro de 1993 

anual 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: mus1ca, cine, literatura, entrevistas, humor, 
sucesos, ecoloxía, enquisas, deportes 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Paranoia e Traba 
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COMENTARIO: Á vista dos catro números dos que dispoñemos (e que, ó parecer, conforman a 
súa andaina ata 1995) podemos dicir que estamos <liante dunha revista feita con medios 
moi limitados, cunha tipografía irregular e cambiante (hai textos escritos a man). As páxi
nas están reproducidas co emprego de multicopista e/ ou fotocopiadora. Trátase dunha 
publicación informal, levada a cabo fundamentalmente por alumnos, que semellan se-los 
únicos colaboradores. A intención principal é dar canta da vida do centro e comenta-la 
actualidade social, política e educativa, con atención preferente (pero non exclusiva) a Noia 
e a súa bisbarra. 
No nº O, de 1993, nun "informe" inicial, refírese á Asociación estudiantil Virxe do Mar como 
responsable da revista, que nalgún caso canta co apoio da publicidade. Das ilustracións, o 
material máis interesante son as viñetas (as portadas resultan moi pobres). O número mellar 
coidado en deseño e diversificado en contidos é o 4, que é o máis recente do que ternos 
constancia. 
Moitos colaboradores figuran baixo pseudónimo ou siglas. A intención última e o ton da· 
meirande parte das colaboracións son de carácter crítico-humorístico. 

Aturuxo 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. M. de Narón 

Narón (A Coruña) 

febreiro de 1991 

31,5 x 22 cm (lago diminúe) 

27 (con variacións) 

galega e inglés 

editorial, voz do instituto, cómic, colabora
cións, poesía, música, deportes, horóscopo, 
ecoloxía, varia 

debuxos e fotografías 
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COMENTARIO: Integramente en galega (agás algunha paxma en inglés) aparece este Aturuxo, 

que canta cun Servicio de Normalización Lingüística e apoio do Concello de Narón e a 
A.P.A. do Centro. Profesores e alumnos figuran conxuntamente entre os redactores. A inten
ción de botar dous números por ano semella non se ter cumprido. De feíto, puidemos con
sultar algún exemplar que non vai numerado e carece de datación, así como outro que apa
receu en 1992 como número extraordinario. 

Con capa e contracapa en cor, tipografía, deseño, impresión e ilustracións son irregulares 
(a impresión dos textos é particularmente deficiente nun número de Nadal non datado) . A 

diversificación dos contidos é unha constante destas páxinas, nas que predomina un ton 
informal e humorístico. Obsérvase unha grande atención á creación literaria, ós problemas 
da vida do instituto e tamén a temas como a ecoloxía, o feminismo, a paz no mundo, etc. 
Non faltan as consabidas tiras de cómic e a atención á música rock. 

Subvencionada tamén con publicidade, a revista é certamente desigual e insistimos na súa 
pouco coidada estética. Hai, sen embargo, unha certa mellara no número de 1992 (extra
ordinario), que dedica unha ampla reportaxe ó labor da Policía Nacional de Ferrol. En sín
tese, a amenidade e a información gañan terreo á cultura. 

Aturuxo 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

I.E.S.P. de Vimianzo 

Vimianzo (A Coruña) 

Periodicidade: trimestral 

Formato: 29,7 x 21,1 cm 

Número de páxinas: 40 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Il ustracións: debuxos 

Outras publicacións: 

CoMENTARJO: Revista feíta a multicopista e encadernada manualmente. Descoñécese a data de 
aparición donº 1, aínda que a revista se declara trimestral (o nº 2 está datado en 1992) polo 
que , como moito, debeu de saír a finais de 1991 ou comezos de 1992. Nas súas páxinas 
predomina abslutamente a creación, con textos de poesía e prosa feítos polos propios 
alumnos, con bastante participación dos integrantes do colectivo poético Blas Espín. Ten 
viñetas e pasatempos, ademais dalgún pequeno traballo sobre o ensino na zona rural, os 
monumentos históricos da bisbarra de Vimianzo ou, un moi extenso a respecto dos muíños 
de auga. No nº 2 aparece unha conversa con Manuel Rivas . Hai un número Especial Letras 
Galegas, de 1992, no que se conmemora a Fermín Bauza Brey, de quen se fai unha exten
sa biografía e se reproducen algúns textos poéticos. 

222 



Augas Novas 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. Val Miñor 

Nigrán (Pontevedra) 

1991-1992 

irregular 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 24 

Lingua: gal ego 

Seccións: ecoloxía, vida estudiantil, crítica de libros, 
varia 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Boi 

COMENTARIO: Augas Novas nace pola iniciativa da Asociación cultural O Trisque! e co desexo 
de se ocupar da xente e das causas do Val Miñor. Poucos deberon se-los medios cos que 
contaron os alumnos, que fixeron estas páxinas con procedementos informáticos e aínda co 
uso da fotocopiadora para a reproducción dos orixinais. Leva sumario e vai paxinada. 
Estamos <liante dun novo exemplo de publicación informal, feita só para entreter e de 
intencionalidade crítico-paródica. O informalismo -non agresivo en exceso- chega ó 
plano expresivo e ata as ilustracións, de irregular calidade. Pouco máis debemos engadir 
desta revista, de impresión tipográfica só discreta e de mediano interese. 

Aún Hay Klases 

Centro de ensino: I.B. de Zalaeta 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: 1987 

Periodicidade: 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: castelán 

Seccións: cultura, nacional, internacional, deportes, 
pasa tempos 

Ilustracións: debuxos, fotografías 

Outras publicacións: Chámalle X, Frente ao Mar, *El Insuficiente e 
*Queimada 

COMENTARIO: Nacida no ano 1987 a publicación Aún Hay Klases é unha mostra evidente da 
evolución sufrida ó longo dos diferentes cursos académicos; unha publicación que tenta 
manter unha periodicidade mensual dende a súa xénese como "Traballo" para unha clase 
do centro. Co desexo de realizar unha revista aberta onde ten entrada todo tipo de cola
boracións, Aún Hay Klases vén de ser unha máis das que enche ese importante abano de 
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revistas periódicas do centro. Realizada mediante ordenador, obsérvase a partir do nº 4 un 
cambio de actitude e presentación, aínda recollendo a herdanza do equipo redactor prece
dente, pois amosa unha actitude máis combativa e diáfana, especialmente na xustificación 
do uso lingüístico. Provocativa, por veces violenta, destructiva e intolerante, Aún Hay Klases 
(anuario chorra-politizante) é, afortunadamente, unha demostración do seu propio encabe
zamento. 

Publicouse tamén neste instituto El Insuficiente, "Periódico independiente del Instituto de 
Zalaeta". O seu nº O está datado en decembro de 1985. Trátanse temas de carácter e ámbi
to local e nacional a carón das seccións habituais de humor, música, entrevistas e pasa
tempos. 

Nunha liña diferente, máis provocadora, destructiva e humorística, nacía Queimada que, 
con todo, nalgúns trazos semellaba continuadora de Chámalle X Unha publicación amena 
e divertida para todo o alumnado, "unha especie de representante do pensamento xeral de 
aquí" onde ten cabida dende a creación e a opinión ata a entrevista e o cómic. 

Avante 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.M. de Vigo 

Vigo (Pontevedra) 

novembro de 1952 

mensual 

32,1 x 21,8 cm 

8 

castelán 

Cosas de Casa, Deportes, Curiosidades 
Científicas, Colaboración, Cartas, Entrevistas 

fotografías e debuxos 

Atalaya Estudiantil, Pailebote, Spes, Trégola 
e Umbral 

COMENTARIO: Publicación de formato grande, está feita en imprenta e conta con publicidade. 
Avante está fundamentalmente ó cargo dos alumnos --entre eles figura no comité de redac
ción e administración Xosé Luís Franco Grande- pero nas súas páxinas tamén hai colabo
racións de profesores, caso do catedrático de Ciencias Naturais na sección Curiosidades 
Científicas, e outras asinadas con pseudónimo. Trata sobre a actividade académica, relixio
sa -hai moitas referencias á vida e celebracións relixiosas- , deportes, temas científicos, 
actualidade cultural e pasatempos. No que respecta ós temas específicamente literarios, 
digamos que alternan a creación e o ensaio. Así, por exemplo, "La mujer gallega en la lite
ratura" (nº 1) ou "A poesía do amor en Eduardo Pondal" (única composición escrita en 
galega ó longo de toda a revista), de Xosé Luís Franco Grande, que daquela era alumno de 
6º curso, no nº 5. Este é autor, así mesmo, dos poemas: "Poesía postromántica" (nº 1), "A 
Tí' (nº 3), "Mi canción" (nº 4) e "La perla del pescador" (nº 6). Hai colaboracións de xen
tes alleas ó instituto, como é o caso do poeta vigués]. Márquez Peña, autor dos poemas 
"Medita" (nº 1) e "Era pobre y no pedía" (nº 2). O último número que coñecemos é o 6, 
datado en abril de 1953. 
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OBadueiro 

Centro de ensino: I.F.P. de Caranza 

Ferrol (A Coruña) 

1993 

@~' ' o .~ i> 
.~\.': 

1 1 

Localidade: l vaa.11V1DOff'OHllTUTUncf".r.111.r.NV""tn.11HJ1CJUC l ll . "'11lO I 

.. -.~r.-- ... •-.t•-"" 
Data de aparición: =···~=-!:.~·-· liladii.N"• • I ... ·-·-...,...,, , .. ~ - ....... ,..,_ ... -.... 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

29,5 x 21 cm 

14 

gal ego 

editorial, creación literaria, deportes, cine, 
cómic, actividades do centro, varia 

debuxos e fotografías 

a....i... .... u- .. ,. ..... _ ................ .. 

COMENTARIO: Pouco salientable podemos dicir deste "Voceiro do Instituto" de ton e intención 
basicamente humorísticos, que aspira, xa que logo, a entreter. Feíto con procedementos 
informáticos, de impresión só moi regular e con reproduccións fotográficas certamente 
pobres, se ben esta valoración está baseada na consulta do seu nº O unicamente e o des
coñecemento de posibles entregas posteriores. Carente doutras aspiracións, limitado en 
medios económicos, este "voceiro" non escapa á feble condición doutros compañeiros de 
ruta. Polo menos na súa primeira saída. 

Barullo 

Centro de ensino: I.E.S.P. A Pontenova 

Lugo 

BAnUcca 
Localidade: + ~~~~9.E.S.P.~dPontcnova 

rPARA Q MUNDO! 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

novembro de 1994 

29,6 x 21 cm 

32 

gal ego 

editorial, instituto, local, tráfico, Os Outros 
Mundos, cultura, caza, deportes, humor, 
pasa tempos 

debuxos e fotografías 

O pns<ntL .. 

• 
Outras publicacións: 

N° 1. _______ Novi mkRo ót 199t 

COMENTARIO: Revista de formato folio feíta a multicopista polos alumnos, coa axuda dalgún 
profesor, a fin de que aprendan a manexar e perfecciona-lo idioma, consulta-la prensa e 
saber selecciona-lo importante á hora de elaborar un traballo. De carácter humorístico, ten 
a vontade de se construír coma un periódico, de xeito que os alumnos escollan as novas 
que consideren prioritarias para o seu tratamento. Contén unha importante cantidade de 
achegas referentes á vida do instituto, á historia da localidade -entre as que non falta unha 
entrevista ó propietario dun muíño de auga- , deportes, caza, normas de circulación, asun
tos socioeconómicos e actualidade musical. Nas pá:.xinas culturais é obxecto de atención 
Camilo ]osé Cela. 
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Bela Dona 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

l.B. de Monforte 

Monforte (Lugo) 

1982? 

Formato: 32 x 22 cm 

Número de páxinas: 32 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Buril, Día del Libro e Nosotros Mismos 

COMENTARIO: Reproducida a fotocopiadora, Beta Dona aparecía coa intención de contribuír e 
divulga-la lingua, "tratando de espertar nos seus lectores o interés polo referente a Galicia". 
O nº O non inclúe a data de aparición aínda que a súa saída coincide coa conmemoración 
do Día das Letras Galegas, do que se fai unha Introducción para, de seguido, ofrecer unha 
aproximación á figura e obra de Luís Amado Carballo a quen se lle dedicou no ano 1982. 
Artigos varios de opinión, información e creación literaria, xunto con páxinas de ocio, com
pletan esta publicación feita con medios moi limitados. 

O Besbello Saltón 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

l.B. Alexandre Bóveda 

Vigo (Pontevedra) 

abril de 1981 

anual 

30 x 21,5 cm 

20-28 (variable) 

galego, castelán e inglés 

vida do instituto, entrevistas, música, ecolo
xía, creación literaria, varia 

debuxos e fotografías 

COMENTARIO: Anunciada como "Voceiro dos saltóns do Alexandre Bóveda" ternos esta revista 

viguesa, feíta con procedementos informáticos en bo papel satinado e portada a cor, cunha 
tipografía de impresión correcta e impulsada polos alumnos do instituto, que integran a 
nómina de redactores e colaboradores. No seu número máis recente, que corresponde ó 
curso 1994-1995, figuran os responsables da revisión lingüística dos textos, en galego case 
a súa práctica totalidade. 
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Situados <liante dos problemas actuais -dende as agresións ecolóxicas ata a cuestión lin
güística, pasando por certos temas do ensino- os colaboradores destas páx:inas evidencian 
a súa actitude de crítica e rexeitamento, pero case sempre (malia o ton directo e coloquial) 
con expresividade correcta. Aposta a revista, xa que logo, pola mestura da presencia da 
problemática de hoxe en día e a dimensión do lecer, sen esquecemento da creación litera
ria (verso sobre todo). En síntese, ben; unha publicación digna e moi expresiva da sensibi
lidade e das cuestións que interesan ós rapaces. 

BOJ (Boletín Oficial do Instituto) 

Centro de Ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras public;acións: 

LB. Vilar Ponte 
Viveiro (Lugo) 
febreiro de 1994 
mensual 
29,5 x 21 cm 
28 

galego e castelán 
Apresentación, Limiar, Editorial II, Inquerito, 
Astros, Ponto de mira (logo Ponto de vista), 
Poetas Aes, Cartas ó BOI, O escornabois, 
100% Galego 
debuxos e fotografías 
Semana das Letras Galegas 

8@0~ 
BOlf N OtlCIAL•INSTITUTO íJ 

COMENTARIO: Nace como continuadora da revista do Día das Letras Galegas, que aparecera 
trece anos antes. Esta publicación está reproducida en fotocopiadora e conta coa colabora
ción de alumnos e profesores do instituto. Empregan como lingua un galego reintegracio
nista, moi de acordo coa orientación reivindicadora e radical presente nos seus textos. 

Aparecen seccións sobre os temas máis diversos (literatura, astroloxía, deportes, música, 
etc.) e colaboracións varias, sempre dentro dunha liña contestataria e agresiva, característi
ca dos anos da adolescencia. Destaca, dentro do conxunto da revista, a sección de creación 
literaria Poetas Aes, único apartado no que están presentes textos en castelán. Acompañan, 
ó longo das páxinas, unha serie de ilustracións de clara inspiración celta, xunto a outras, 
moitas menos, de corte máis innovador e moderno. 

A maior parte dos membros da redacción están agachados tras pseudónimos tan curiosos 
como Xan Carallán, XX. Santiaguiño, Don Amadeu d'Queimada, O Foucellas, Legna Lof, 
Fozallas Forever, CNNparaMI, A Santa Compaña, etc. 

Curiosamente neste mesmo ano académico 0993-1994) aparece unha nova revista baixo o 
epígrafe Boi -Boletín Oficial do Instituto-, obra dos alumnos do LB. Val Miñor de Nigrán 
(Pontevedra). 
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Boi 

Centro de ensino: l.B. Val Miñor 

Localidade: Nigrán (Pontevedra) 

Data de aparición: 1993-1994 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 29 

Lingua: gal ego 

Seccións: creac1on literaria, reportaxes, entrevistas, 
vida do instituto, pasatempos e varia 

Ilustracións: fotografías e debuxos 

Outras publicacións: Augas Novas 

COMENTARIO: Chega Boi dous cursos despois de Augas Novas. Ámbalas <lúas teñen moitas cau
sas en común, pero en Boi hai xa unha perceptible mellaría na calidade da impresión, na 
tipografía e no deseño das páxinas. Quizais nada mellar que unha pasaxe rimada (e ben 
rimada) do Eddy Thorial (sic) para sintetiza-los contidos da revista: "Ten humor, literatura / 
información e debate; / un chisquiño de cultura / e bastante disparate". Velaquí, expresada 
con gracia, a fórmula que pode servir para caracterizar a tantas e tantas veciñas e coetáne
as de Boi. Que por certo, non esquece apostar pola "ceibe expresión" e a insubmisión fron
te ó servicio militar. 
O alumnos son outra volta únicos protagonistas destas páxinas, certamente mellorables en 
anto á ilustracións. O resto, algo máis que aceptable. Os contidos poderían estar máis 

div r ifi ad . A continuidade está por ver. 

A Brosa do Verdugo 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

l.B. San Rosendo 

Mondoñedo (Lugo) 

1992 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de · páxinas: 24 

Lingua: galega 

Seccións: 

Ilustracións: fotografías e debuxos 

Outras publicacións: *Mondoñedo 
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COMENTARIO: Revista de alumnos feita con poucos medios e a multicopista. Como tal revista 
:xuvenil caracterízase polo inconformismo e a crítica social, así como polo emprego dunha 
linguaxe agresiva e de rexistro coloquial que busca chama-la atención do lector. 

Aparecen diversos artigas de temática variada (libros, música, actualidade, etc.), así como 
colaboracións fundamentalmente poéticas e algunhas narrativas. Destaca a recollida de 
parte da obra do colectivo Skomabois de Vilanova de Lourenzá. 

Pero a primeira publicación da que ternos constancia <leste centro foi Mondoñedo, "Boletín 
de información del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Mondoñedo". As colabo
racións están en castelán e como director figura Francisco Mayán Femández, que exercía 
esa función no instituto. Revista trimestral que aparece no primeiro trimestre de 1954 e 
remata a sua xeira ó ano seguinte. Feita na imprenta Celta, tiraba 500 exemplare de 32 páxi
nas, cun formato de 32 x 22 cm. A distribución era gratuíta. 

Bulebule 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. San Paio 
Tui (Pontevedra) 

decembro de 1985 
irregular 

32 x 22,2 cm 
20-33 (variable) 

gal ego 

Sumario, Editorial, Colaboracións, Entrevis
tas, Humor, Cómic, Pasatempos, Deportes, 
Creación 

debuxos e fotografías 

Max Estrella, Toupeira, Tuy, Tvde e 
Xalundes 

COMENTARIO: Os dous primeiros números desta revista teñen unha presentación pobre, se ben 
xa os dous seguintes, realizados en imprenta e con portada en cor, mellaran notablemen
te. Mantén publicidade. O equipo directivo está integrado por profesores que levan así 
mesmo a coordinación das páxinas. Na cabeceira do primeiro número aparece como sub
título "Revista bimensual dos alumnos do Instituto de Bacharelato San Paio", aínda que a 
mencionada periodicidade non se cumpre. Contén diversos artigas sobre temas de interese 
cultural, moitos relacionados coa historia de Tui. Tócanse aspectos relativos á actividade do 
centro, saúde, se:xualidade, sociedade e deportes. Nas páxinas de creación literaria hai tex
tos de prosa e poesía. Reprodúcense poemas de Luz Pozo Garza, Walt Whitman e Ezra 
Pound. 
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Buril 

Centro de ensino: I.B. de Monforte 
10 PESOS 

Localidade: Monforte (Lugo) 

Data de aparición: primavera de 1988 

Periodicidade : 

Formato: 31 x 22 cm 

Número de páxinas: 38 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Bela Dona, Día del Libro e Nosotros Mismos 

COMENTARIO: Como "A revista sen subtítulo" aparece Buril que está editada polo Instituto de 
Bacharelato de Monforte de Lemas. Feita na Imprenta Fénix de Monforte, non agacha esta publi
cación a súa vocación lúdica, humorística e rupturista fronte ás normas idiomáticas. Leva capa 
en cores, sumario e paxinación. 
No Editorial do nº 1 fálase dunha "nova andaina" de Buril, o que presupón a existencia dunha 
etapa anterior que descoñecemos. Diversión, crítica constructiva e promoción da arte en tódalas 
súas facetas son as tres primeiras aspiracións da revista na etapa que coñecemos. 
Salientamos, en primeiro termo, as abondosas e moi variadas ilustracións, algunhas certamente 
orixinais e meritorias. E subliñámo-la atención prestada á creación literaria, que enche máis da 
metade destas páxinas con poemas e relatos, todos eles da autoría dos alumnos. 
Carece Buril das habituais seccións de lecer, deportes, música e vida do instituto. Estamos <lian
te dunha revista literaria que atende grandemente á dimensión visual. Integramente escrita en 
gal go, os alumnos - seguramente coa axuda dalgún profesor- son os seus impulsores. En sín-
t u nivel é máis que aceptable. 

Cadernos 

~l Centro de ensino: I.B. Rosalía de Castrol 

Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña) 

Data de aparición: 1989 

Periodicidade: anual 

vio~uilo Formato: 31 ,5 x 21,5 cm 

Wimt1/lti5 Número de páxinas: moi variable 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: 

t-.h.µ~ .¡ Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: El Correo del Sar e Correo do Rosalía 

1 A fundación e os comezos da tarefa docente desenvolvida no edificio que remataría por ser, séculas despois, 
In tituto de En ino Medio Rosalía de Castro, están estudiadas documentadamente no libro de Sebastián González 
García-Paz El Colegio San Clemente de Pasantes, Santiago de Compostela: ed . do Servicio de Publicacións da 
Universidade de antiago de Compostela, colección Textos Históricos Fonseca, 1993. 
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COMENTARIO: Cadernos é unha publicación monográfica feita a imprenta, na que se recollen os 
traballos literarios dos alumnos premiados nos certames que convoca o instituto anualmen
te. Da colección coñecemos cinco números, que integran ata agora a totalidade da mesma. 

O nº 1 é unha excepción por presentar textos poéticos que non son creación dos alumnos 
do instituto. Titulado Palabra de mujer, cun formato de 29,5 x 22 cm, presenta unha breve 
selección de poetas españolas contemporáneas pertencentes ás xeracións máis recentes. Mª 
Victoria Atencia, Amparo Amorós, Juana Castro, Elisa Vázquez de Gey, Luisa Castro, Pilar 
Cibreiro e Ana Rossetti figuran entre as doce voces representadas. O caderno leva unha 
nota prologal de Mª Paz Padín Castro. 

O nº 2, cun formato de 24 x 15,5 cm, titulado Vinteoito reviravoltas, recolle 28 relatos de 
curta extensión -precedidos dunha nota introductoria de Ríos Panisse- , todos eles da 
autoría de alumnas do instituto. Excepcionalmente, os traballos aquí compilados non gaña
ron ningún premio. Os números 3, 4 e 5, cun formato máis grande (31,5 x 21,5 cm), dan 
cabida ás narracións -en castelán e galego- premiadas no certame literario do Día do 
Libro que convoca este centro de ensino. 

Esta colección -de formato e portada cambiantes- , tirada a imprenta, caracterízase polo 
moi aceptable nivel medio dos textos e pola calidade do seu soporte material. Carece de 
luxos, pero está editada con pulcritude. 

Cadernos para a Distancia 

Centro de ensino: INGABAD 

Localidade: Lugo 

Data de aparición: 1993 

Periodicidade: anual 

Formato: 24,17 x 17 cm (nº 1); 21,5 x 21, 5 cm (nºs 2 
e 3) 

Número de páxinas: 141 (nº 1), 135 (nºs 2 e 3) 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: No ano 1982 xurdía un istituto moi especial, o INGABAD, que estaba proxectado 
(como o seu precedente INBAD) para posibilita-lo Bacharelato a distancia; é dicir, para 
leva-lo ensino a aqueles alumnos que non podían asistir con regularidade a un instituto. 
Esta situación, que confire un particular estatuto á relación profesor-alumno, precisa dos 
axeitados instrumentos metodolóxicos. Unha iniciativa ó respecto son estes cadernos, froi
to do labor conxunto da Radio Galega e dun grupo de profesores do Bacharelato. Contan 
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con asesoría lingüística e un amplo número de profesionais da Radio Galega que prestan 
as súas voces ás gravacións. 
Saíron ata agora tres números. Consta cada un deles dun libro-revista e unha serie de cin
tas de casete nas que figuran gravados os textos da publicación. O seu contido é variado, 
pois abrangue "desde as ciencias sociais ata a literatura" conforme lemas na presentación 
da primeira entrega. "Tódolos temas -engade- cumpren unha función cultural e do
cente". 
Aspectos ou elementos da obra de Otero Pedrayo, Blanco Amor, Sófocles, Víctor Hugo, 
Juan Rulfo, Valle-Inclán, Picasso ou Asorey, pero tamén temas como o mel, os viñas, a pai
saxe, a pesca, a acuicultura, a Constitución, os irmandiños, a Galicia romana, a música, as 
árbores, etc. -todos referidos ó ámbito galego-- son obxecto de breves pero documenta
dos e instructivos estudios, que teñen marcada dimensión didáctica no seu tratamento. 
Ternos, no conxunto das tres entregas, un total de trinta e seis traballos da autoría de coren
ta e sete colaboradores, se ben hai que reducir este número, pois algúns deles están pre
sentes con dous ou máis traballos. 
Non podemos senón gabar esta publicación, mestura de palabra oral e escrita, pala súa 
dimensión de ameno e eficaz complemento dos programas oficiais. Non se teñen aforrado 
medios para a súa realización, pero sen dúbida o sector do alumnado ó que este material 
vai destinado é merecedor do esforzo feíto. 

ADORDOPOIO 
O Capador do Pobo 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

l. B. de Carril 

Carril (Pontevedra) 

decembro 1990 

41,5 x 29,5 cm 

6 
gal ego 

ecoloxía, vida do instituto, l.ingua, creación 
literaria, pasatempos, varia 

debuxos e gráficos 

Gramalleira 

COMENTARIO: O presente xornal está feíto con moi poucos medios, a unha soa tinta, e presen
ta os traballos ensamblados a modo de collage. Na súa confección contouse co auxilio de 
medios informáticos e a tirada foi realizada con fotocopiadora. Na primeira páxina, no apar
tado O Naso Xornal, explícase o cómo e o porqué do nacemento deste xornal "Todo par
tiu das xuntanzas que faciamos no l.B. de Carril entre varios alumnos e mestres deste cen
tro, sobre a normalización do galega. Nunha destas xuntanzas xurdiu a idea de facer un 
xornal onde se falase de temas relacionados co instituto, co naso medio ambiente e con 
outros temas menos importantes ... ". Música, teatro, cuestións de pedagoxía educativa, pero 
sobre todo factores da problemática lingüística -galega no ensino, cuestións de normali
zación lingüística, cooficialidade de galega e castelán, toponimia e xentilicios en galega, 
uso do galega nas aulas- son os que conforman o groso da publicación. Finalmente, ano
tamos que esta publicación, feíta con grandes doses de comicidade, adxunta un tele-roman
ce en galega "Camel Trophi Maruxa 90-Santa Pamba (niño de amores)" e un horóscopo en 
clave de humor 
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Cartafol 

Centro de ensino: I.B. Sánchez Cantón 

Localidade: Pontevedra 

Data de aparición: curso 1993-1994 

Periodicidade: anual 

Formato: 30 x 21,1 cm 

Número de páxinas: 29 

Lingua: galega e portugués 

Seccións: 

Ilustracións: fotografías e debuxos 

Outras publicacións: Revista do Instituto de Bacharelato: 
Sánchez Cantón, Stress e ó Verxel 

COMENTARIO: Revista feita en papel ecolóxico e encadernada en imprenta, combina branca e 
negro na súa realización gráfica. Os textos que aparecen son sensibles á realidade social, 
lingüística e política galegas, e así abórdanse tanto aspectos de inmediata repercursión 
social -non só referidos a Galicia- como outros de ámbito lingüístico ou literario. 
Combínanse textos de creación literaria, poesía ou prosa, con outros que constitúen esbo
zos, ensaios ou comentarios sobre distintos temas ou figuras da nosa literatura como é o 
caso de Luís Seoane e Ernesto Guerra da Cal. A revista está feita polo Grupo de 
Normalización Lingüística do instituto e os colaboradores son os propios alumnos. 

O Casanova 

Centro de ensino: I.B. Sofía Casanova 

Localidade: Ferrol (A Coruña) 

Data de aparición: maio de 1988 

Periodicidade: 

Formato: moi variable 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galega 

Seccións: 

Ilustracións: debuxo, fotografía, cómic 

Outras publicacións: Casanova Científico, A Gran Monada do 
"Sofía", Reporteiros e *Trala Pista do Saber 

COMENTARIO: A partir dos números que coñecemos (cero e un) observamos un claro cambio 
entre a entrega inicial e a súa continuación; certamente o gran formato do nº O (41,5 x 30 
cm) deixou paso a un máis reducido (29,5 x 21 cm) no número seguinte. Ademais, a evo
lución e cambio nos contidos expostos evidencia unha corrente diferente que vai dende o 
debuxo e o cómic (parte esencial no inicio), ata a entrevista ou a música no número de 
decembro de 1989, pasando polo artigo de opinión como o titulado "A natureza, unha 
actualidade permanente", motivado palas palabras de Emilio Marín, delegado da Sociedade 
Galega de Historia Natural. 
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O Casanova nace da dedicación dun grupo de alumnos e alumnas desexosos de realizar 
propostas e proxectos novidosos que, saíndo da liña marcada palas empresas editoriais dos 
institutos, ofrezan unha canle de expresión diferente dende a creación literaria ou visual: ·a 
cómic, o relato, a opinión e a ilustración como apoio básico. No Editorial do nº O xa queda 
delimitado o punto de arranque da publicación: "Estivemos interesados en facer algo que 
rachara coa monotonía escolar diaria(...) . Desexamos que participes e nos axudes na nece
saria análise da nasa realidade inmediata e diaria ... ". 
En canto a Trata Pista do Saber, á que faremos alusión ó falar de Reporteiros, ten periodi
cidade mensual e o seu primeiro número está datado en outubro de 1992. A súa mellara é 
evidente -tanto no contido como no número de páxinas (4 nonº 1, 12 nonº 6)- ó longo 
dos sucesivos números. 
A sección fundamental é a de recensións de navidades bibliográficas, pero pouco a pouco 
aparecen outras como pasatempos, informacións sobre premios e concursos, breves artigas 
sobre a sida, ecoloxía, viaxes, etc. Trátase dunha publicación bilingüe (galega e castelán) 
na que se reproducen as portadas dos libros comentados a carón doutras ilustracións . 
Como canle informativo non deixa de ser interesante, se ben o deseño e presentación 
deberan estar algo máis coidados. 

Casanova Científico 
CASANOVA CIENTIFICO 
N' 1 ABRIL 1992 Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

I.B. Sofía Casanova 

Ferrol (A Coruña) 

abril de 1992 

anual 

29,5 x 21 cm 

variable 

gal ego 

artigas científicos 

fotografías e debuxos 

Outras publicacións: O Casanova, A Gran Monada do "Sofía", 
Reporteiros e Trata Pista do Saber 

COMENTARIO: Dende a súa aparición ata o mes de xuño de 1995 son catro os números publi
cados <leste Casanova Cientifico. Esta revista marcadamente científico-cultural vén de com
pletar un pouco máis o importante mural de ofertas periódicas escritas que no centro se 
están a desenvolver desde hai anos. Casanova Científico é un Boletín de Ciencias do 
Alumnado que nacía no mes de abril do ano 1992; facíao con intención de achegar dife
rentes informacións "sobre temas científicos, <loados de entender", como se afirmaba na 
presentación. Ademais, o evidente interese do exposto, a súa actualidade e unha redacción 
que os fai entretidos, marcan a liña básica dos artigas desta publicación, na que se evi
dencia un intento de mellara paralelo á propia evolución da mesma. O Boletín Científico 
nacía entón cunha motivación clara: "intentar crear un entorno científico neste centro, ani
marvos a que vos interesedes pala Ciencia e vexades o agradable que pode resultar". 
Abrían ese primeiro número traballos sobre o papel reciclado, Marie Curie,· as drogas, os 
polbos xigantes, a realidade virtual, o sol fonte de enerxía, o altímetro e o ceo nocturno. 
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Xa nos números posteriores houbo lugar para información sobre a velocidade, os ultraso
nidos, a fotografía, os dinosauros, Edison, os virus ou a teoría da relatividade. 
Unha moi interesante iniciativa científica, un vehículo de expresión propia, construído con 
moita vontade e poucos medios. Unha tentativa de aproximar de xeito claro múltiples pre
ocupacións e curiosidades do alumnado do centro. 

Castelo Expréss 

Centro de ensino: I.B. de Burela 

Localidade: Burela (Lugo) 

Data de aparición: decembro de 1981 

Periodicidade: 

Formato: 32 x 22 cm 

Número de páxinas: 22 

Lingua: castelán e galego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Pabellón nQ 6 

COMENTARIO: Castelo Expréss, editada por primeira vez no ano 1981, tivo unha vida efémera: 
tan só un número. Realizada por un pequeno grupo de redactores, rotulistas e debuxantes, 
esta publicación contou para a súa impresión e deseño con medios moi limitados malia a 
axuda económica dunha entidade bancaria da localidade. 
Castelo Expréss, naceu con intención diferencialista e actitude rupturista con respecto á 
imaxe clásica dun xornal. Os seus contidos abranguen Burela e o seu centro de ensino e 
aínda que aparece como unha modesta publicación mecanoscrita, e con evidentes proble
mas de impresión, é de salienta-la inclusión de follas de diferentes cores que outorgan unha 
certa particularidade á publicación. 

ChámalleX 

Centro de ensino: I.B. de Zalaeta 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21,5 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: opinión, prensa, ficción, cultura, música, 
cine ... 

Ilustracións: debuxo e fotografía 

Outras publicacións: Aún Hay Klases, Frente ao Mar, El 
Insuficiente e Queimada 
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COMENTARIO: Esta revista naceu como canle de expresión colectiva dos estudiantes do centro 
de Zalaeta. Pretendeu non "ser algo artificial" nin "correa de transmisión de ninguén" e 
ofreceu un espacio liberado das ataduras do illamento persoal e colectivo e da desconexión 
cos demais. Dende a proposta dunha necesaria comunicación, Chámalle X pretendía ser 
voceiro de todo o alumnado, "un foro de debate, de discusión. Un foro de intercambio". 
Efectivamente, os varios temas que abren a publicación a través dos diferentes números 
teñen como punto de referencia ó alumnado dende a perspectiva da opinión, a ficción e a 
cultura. 
No número do ano 1992, obsérvase un certo cambio tanto na composición e claridade 
como nos contidos e ilustracións máis impactantes e ousados; a opinión, creación, música, 
o instintivo e o sensual conforman unha entrega na que a presencia da ilustración é deci
siva. 

!te IHSTITUTe MIXTe IE O.LIAS IE •.I 

Chuflás 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. M. de Caldas de Reis 

Caldas de Reis (Pontevedra) 

Formato: 31,5 x 21 ,5 cm 

Número de páxinas: 43-

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Chuflás constitúe un novo exemplo da teima de moitas revistas da súa clase de 
non rexistra-los datos que as poidan fixar e catalogar. Eis outra volta un feixe de folios 
mecanoscritos, reproducidos a multicopista cunha ben deficiente impresión. Paxinada a 
man -como as sinaturas dos colaboradores- é unha iniciativa dos alumnos. As ilustra
cións (moitas portadas de libros) carecen de interese. Vemos un claro predominio das páxi
nas de creación e crítica literaria, pero ningunha delas fai referencia á literatura galega. 
Vista na súa totalidade -tendo en conta que limitámo-la nosa consulta ó nº 1- pódese 
falar dunha publicación certamente mediocre, carente de calquera inquedanza estética e 
dos mínimos medios económicos. Por algunhas das breves recensións de libros feitas polos 
alumnos, deducimos que Chuflás aparece con posterioridade a 1988. 
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A Cidá 

Ceritro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

I.E.S. Maximino Romero de Lema 

Baio-Zas (A Coruña) 

xuño de 1995 

30 x 21 cm 

28 

gal ego 

Crónicas do Centro, A Nosa Terra, 
Entrevistas, Os Nosos Narradores, Os Nosos 
Poetas 

" '~ '" 
1995 a Ctua Nº l 

.,1 .. ·-Ilustracións: fotografías e debuxos 

Outras publicacións: *Matrícula Viva 
l. E. S. 'MAXIM!NO ROMERO DE LEMA' 

BA!O 

COMENTARIO A revista, subvencionada pola Dirección Xeral de Política Lingüística, carece de 
publicidade. Hai algunhas páxinas en papel satinado. É unha publicación de alumnos onde 
se tratan aspectos da vida cotiá do centro como a inauguración do curso, excursións e 
outras actividades extraescolares. Conta, tamén, con páxinas de creación literaria (tanto 
verso coma prosa) e de ensaio (sobre Rafael Dieste, o entroido ou a contaminación). 
Ternos, ademais, recompilacións -coplas de regueifa e panilladas- e entrevistas a diver
sas figuras da vida local. 

Outra revista deste instituto aparecida con anterioridade é Matrícula Viva 0993-1994). Esta 
breve publicación, subtitulada "Boletín Informativo do I.E.S. de Baio", dá conta, de manei
ra prioritaria, das obras do Instituto de Ensino Secundario de Baio. Composta por 8 páxi
nas cun formato de 29,7 x 21 cm, está escrita integramente en galega. Como se manifesta 
na súa ficha técnica, o consello de redacción de Matrícula Viva está conformado polo 
grupo xornalístico de Baio "Papeis no Allo" e como revista de alumnos que é figuran ~ 
cargo da súa distribución e realización os alumnos de 3º de B.U.P. A revista acolle outros 
temas, principalmente relacionados con aspectos de actualidade, como cuestións de infor
mación sexual, a Folga Xeral de 1993, o Día da Muller Traballadora, etc. Ó mesmo tempo, 
inclúe aspectos estrictamente internos do centro como calendario de exames, vacacións, 
avaliación ·e suficiencia. 
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Cinzas 

Centro de ensino: I.E.S.P. de Palas de Rei 

Localidade: Palas de Rei (Lugo) 

Data de aparición: xuño de 1994 

Periodicidade: 

Formato: 39, 6 x 19,5 cm 

Número de páxinas: 41 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

gal ego 

Recuncho Poético, deportes, etnografía 

debuxos 

COMENTARIO: Revista feita a multicopista polo Equipo de Normalización Lingüística, coa cola
boración de alumnos, profesores e persoal non docente do instituto. Como se pode adver
tir na lectura destas pá:xinas, teñen ampla acollida os temas etnográficos, caso dos símbo
los de Galicia, o carro e as súas partes e refráns e frases populares locais. Observamos, así 
mesmo, o tratamento de temas deportivos e algún outro de repercusión social. Hai moitos 
textos de creación, especialmente poética, escritos polo propio alumnado. Figuran igual
mente diversos estudios so~re Luís Seoane, Xosé de Cora e Paco Martín. 

Concepción Arenal 

Centro de ensino: 

Localidade: 

I.B . Concepción Arenal 

Ferrol (A Coruña) 

Data de aparición: marzo de 1982 

Periodicidade: trimestral, pero non regularmente 

Formato: 24,5 x 15,5 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: estudios, varia 

Ilustracións: debuxos, fotografías e gráficos 

Outras publicacións: O Galileo Verde e *Proa 

COMENTARIO: Tiñamos xa noticia desta excelente revista que, dende logo, constitúe unha feliz 
excepción na panorámica das que se publican no ámbito do ensino medio. E dicimos isto 
sen restar méritos a outras tamén interesantes e ben presentadas. 
Subtitulada "Revista de Ciencias e Humanidades", Concepción Arenal nace coa finalidade 
de publicar "trabajos de investigación y didáctica" feitos por profesores ou ben por colabo-
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radares alleos ó ensino. Feíta en imprenta, leva tirados ata hoxe 28 números e colaboraron 
nela un total de 229 autores cun conxunto de 303 traballos. Contou dende o seu comezo 
coa axuda do director do instituto, Mario Clavell, un dos seus impulsores, da Asociación de 
País do mesmo e dun grupo de profesores e intelectuais ferroláns. X. Ferro Ruibal, ]. 
Cabrera, E. Díaz, G. Fernández, L. García, L. Puig,]. Rodríguez, ]. Sanz, ]. Pose Vidal, ]. de 
Fuentes, ]osé A. Ponte Far, Sagrario López Poza, V. Piñeiro, G. Pita, E. Fra Molinero, G. 
LLorca Freire, H. Vicente e outros nomes figuran xa no Consello de Redacción dende pri
meira hora. 
Estamos ante unha revista que é órgano de expresión do profesorado de ensino medio 
galega e particularmente ferrolán, pero que contou sempre con colaboracións de profeso
res e escritores de fóra de Galicia. Non hai, xa que lago, restriccións máis ou menos loca
listas. Tipografía, deseño, ilustracións, soporte material, rigor e documentación no contido 
dos traballos son aquí coidados ó máximo. Carece de publicidade e contou co patrocinio 
de entidades como o Concello de Ferrol, a Deputación da Coruña e a Dirección Xeral de 
Ensinanzas Medias. 
Mención a parte merecen os seus catro números monográficos: Dido e Eneas, de Xesús 
Ferro Ruibal; Los partidos políticos en Ferro! durante la 11 República, de Guillermo Llorca 
Freire; Cuaderno de fragmentos sobre Gonzalo Torrente Ballester, de ]osé A. Ponte Far e o 
dedicado a Concepción Arenal (co texto das conferencias de Gonzalo R. Mourullo, Mª Cruz 
García de Enterría, Cristina Alberdi, José Seoane Iglesias, Mª José Lacalzada, etc.). Na actua
lidade, e baixo a dirección de ]osé A. Ponte Far, prepárase a saída do nº 29 e do quinto 
volume monográfico. 
O mantemento, a mellara aínda desta publicación ó correr do tempo fai dela, posiblemen
te, a de máis entidade de Galicia no seu ámbito. Certo que practicamente carece de com
petidoras, pois a case totalidade das revistas promovidas polos institutos están protagoniza
das polos alumnos. 
Pero esta non é a primeira das publicacións deste centro, en decembro de 1950 saía Proa, 
"Revista del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Ferrol". Contaba con 16 páxinas, cun 
formato de 30 x 22 cm. O contido fundamental da publicación era de carácter literario e da 
autoría dos alumnos. Editábase na Imprenta La Latina e tiraba entre 700 e 800 exemplares. 

Contratempo 

Centro de ensino: I.B. A Nasa Señora dos Ollas Grandes 

Localidade: Lugo 

Data de aparición: abril de 1993 

Periodicidade: 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 28 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Tempus 
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COMENTARIO: Nada bo podemos dicir desta publicación, subtitulada "Para levarche a contraria", 
peor aínda que a súa predecesora, Tempus, coa que, polo seu título, parece que quere 
enfrontarse. Toda ela en galega, ateigada de incorreccións, cativa nas súas miras e de nulo 
interese, enche as súas páxinas de chismes, críticas ós profesores, saídas de ton, mal gusto 
e afán de compracer á "parroquia" estudiantil. Entre as colaboracións, "Hard porn", de 
Antón Reixa; "Ladislao , o colgao", de Ladislao Ibáñez, etc. 

1r.-.. "° 
O curso 91 ·92: unha 1 Revolución do leste: , ......... ,., .... 
reforma que camaza 1 ¿Marre o comunismo? 1::;',:.':.".': .. "' 

11111'111 

El Correo del Sar 

Centro de ensino: I.B. Rosalía de Castro 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

8 de xuño de 1990 

42 x 29 cm 

16 
gal ego 

opm1on, nacional, internacional, deportes, 
sociedade, Galicia 

fotografías e viñetas 

Cadernos e Correo do Rosalía 

COMENTARIO: Estamos <liante dun xornal escolar a cargo dos alumnos do instituto. O vencella
mento ó seu modelo, El Correo Gallego, (do que é un calco reducido en canto ó número 
d páxinas e seccións) é tal que no nº 1 (8 de xuño de 1990) colaboran xornalistas do dia
rio compostelán. Á vista dos números 1 e 2, únicos dos que ternos noticia, advertimos como 

t pequenas causas da vida do instituto, cuestións de política, temas deportivos e 
pr bl ma composteláns xorden nestas páxinas que, como as da súa sucesora, Correo do 
Rosalía, non superaron os primeiros pasos. 

'[1]~ ~:_:;1§_ -~ :=:::..~. ::..:::=-. 

Correo do Rosalía 
11n !l'llr.l1 n1 

~:·,~,U<> 

Correo do Rosalía 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I. B. Ro salía de Castro 

Sántiago de Compostela (A Coruña) 

19 de decembro de 1994 

Formato: 42 x 29 cm 

Número de páxinas: 12 

Lingua: galega 

Seccións: Galicia, causas do Rosalía, España, deportes, 
humor, cultura, sociedade, pasatempos 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Cadernos e El Correo del Sar 
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COMENTARIO: Tras dos pasos de El Correo del Sar apareceu en 1994 este novo xornal do insti
tuto, feito e deseñado, como o anterior, a imitación de El Correo Gallego de Santiago de 
Compostela. O xornal conta cun Equipo de Normalización Lingüística e o apoio da 
Dirección Xeral de Política Lingüística. 

Esta publicación tenta achega-los alumnos ó eido do xornalismo. Caracterízase pola brevi
dade e diversidade das colaboracións, que atenden en particular ás pequenas cousas da 
vida docente do instituto e son todas elas da responsabilidade dos alumnos. Como outras 
publicacións do mesmo centro, caracterízase pola súa efémera duración e pola súa discon
tinuidade. 

cou 
Centro de ensino: l.N.B. da Estrada 

Localidade: A Estrada (Pontevedra) 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 32,4 x 21,3 cm 

Número de páxinas: 38 

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

debuxos e fotografías 

O]azafello 

cou. 

COMENTARIO: Estamos <liante dunha publicación reproducida a multicopista e editada cunha 

evidente precariedade de medios. Trátase dunha revista fundamentalmente cultural e está 

elaborada polo colectivo de alumnos de C.O.U. do instituto. O único número que puide

mos consultar é un monográfico especial conmemorativo do tricentenario de Moliere. Nas 

súas páxinas aparecen nomes de colaboradores que hoxe en día son coñecidos profesores, 

entre eles José Sánchez Reboredo e Ana Platas Tasende. Ternos tamén unha entrevista con 
Xosé Filgueira Valverde a propósito da obra do dramaturgo francés . 
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l!VlSTA DE LOS ALUMNOS DEL LB. SATURNINO MONTOJO 
M.• 9 ENERO tHS EL FEllROL 

Cuaderno de Bitácora 

Centro de ensino: I.B. Saturnino Montojo 

Localidade: Ferrol (A Coruña) 

Data de aparición: outubro-decembro de 1981 

Periodicidade: irregular 

Formato: variable 

Número de páxinas: moi variable 

Lingua: castelán, galega e inglés 

Seccións: cine, música, entrevistas, cómic, enquisas, 
creación literaria, literatura, pasatempos, bio
grafías, vida do centro 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: En xuño de 1995 está datado o máis recente número -que fai o 21- desta revis
ta, xa de longa andaina, que foi mellorando progresivamente ata ser hoxe (e dende hai 
anos) unha publicación digna e ben coidada. A mellaría advírtese xa no nº 7, tirado a 
imprenta, en edición ó cargo da profesora Sagrario López Poza. Atopamos nel a portada 
que en adiante será sinal de identidade da revista, certamente ó caigo dos alumnos pero 
con participación do profesorado. Os números 14 e 15 presentan unha reducción de for-

-que pasa de 31,5 x 21,5 a 21 x 14,5 cm- e un cambio xeral na tipografía; despois, 
ó formato habitual. Certamente, os primeiros números, impresos a multicopista, 

m an unha impresión defectuosa e ás veces difícil de ler. 

O tipo de colaboración máis frecuente é o estudio, o traballo de investigación e de divul
gación con rexistro de fontes bibliográficas. Pero hai tamén abondosas páxinas de miscelá
nea, viñetas e lecer, notas da vida escolar e colaboracións nas que a temática do mar apa
rece analizada dende diversas perspectivas. Non esquezamos que este centro, na súa orixe, 
estivo vencellado á Armada. 

Estudios sobre Carlos Bousoño e Ernesto Guerra da Cal, unha longa entrevista con Camilo 
]osé Cela, unha biografía de Gonzalo Torrente Ballester, páxinas de crítica de libros e moita 
creación literaria (prosa e verso) son parte do material literario que atopamos. É singular a 
atención ó inglés. O predominio do castelán é total. En galega só aparece algo nos núme
ros máis recentes. 

Nunha liña de seriedade, que intenta facer unha revista de altura (pero non por iso aburri
da ou simplemente erudita), esta publicación resulta máis que satisfactoria. 
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Cure o 

Centro de ensino: 

Locatidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

I.E.S.P de Curtis 

Curtis (A Coruña) 

maio de 1993 

anual 

29,8 x 20,6 cm 

36 
gal ego 

Seccións: creac1on literaria, entrevistas, cine, teatro, 
música, fotografía , cartas ó director, depor
tes, pasatempos, humor 

Ilustracións: fotografías, cómic e debuxos 

Outras publicacións: Andaval 

=~~~ffiGjj 
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COMENTARIO: A presente revista, sucesora no tempo de Andaval, está redactada integramente 
en galego e nela participan conxuntamente os alumnos e o Equipo de Normalización 
Lingüística do instituto. Está realizada con moi poucos medios, en pregos grampados, 
nunha soa tinta e cunha tipografía sinxela. Admite publicidade. O contido é heteroxéneo e 
informal. Inclúe traballos de actualidade -a eutanasia, a sida, a guerra en Bosnia-, depor
tes, notas breves, cómic, pasatempos, comentario de películas e teatro; ademais de intere
santes traballos realizados polos alumnos das ramas de Formación Profesional sobre foto
grafía, automoción, etc. O apartado de creación está cuberto cos traballos premiados no 
concurso de narrativa e poesía. O pasado tamén ten cabida nesta publicación, na que figu
ran recompiladas adiviñas e lendas tradicionais e a recreación de distintos mitos gregos 
como Dafne e Dionisos. Finalmente, cada número vai pechado por unha biobibliografía do 
escritor a quen nese ano se lle dedica o Día das Letras Galegas: Eduardo Blanco Amor no 
nº 1 e Luís Seoane e Rafael Dieste nos números 2 e 3 respectivamente. 

Dálle á Lingua 

Centro de ensino: I.B. Melide 

Localidade: Melide (A Coruña) 

Data de aparición: xaneiro de 1995? 

Periodicidade: mensual 

Formato: 29 x 21 

Número de páxinas: 4 

Lingua: gal ego 

Seccións: noticias, cultura, actividades do centro 

Ilustracións: fotografías e debuxos 

Outras publicacións: Intres, Teiroa e *Xente Nova 
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COMENTARIO: Esta breve publicación ( 4 páxinas), que tenta manter unha periodicidade men
sual, está realizada polo Equipo de Normalización Lingüística do centro. Dálle á Lingua, 
dirixida por Alberte Neira e enmaquetada por Xabier Garabal, conta cun amplo equipo de 
redactores que fan posible a publicación <leste "periódico", como se confirma no Editorial 
do nº 1, responsabilidade do colectivo "Lugrís Freire", grupo autónomo do Equipo de 
Normalización Lingüística do I.B. de Melide. Como se deixa entrever no título, a publica
ción tenta unha aproximación ós fenómenos lingüísticos (e literarios) de Galicia. Estamos 
<liante dunha plataforma de libre expresión que ó longo de breves artigas nos abeira a pro
blemas relacionados co cine, a música, os libros, as traduccións ou as novas referidas a 
asuntos do concello ou do centro. 
Outra publicación <leste instituto foi Xente Nova. O seu nº 1 aparece en maio de 1981 e está 
dedicado a Vicente Risco no Día das Letras Galegas. O nº 2 corresponde a maio de 1982 e 
nesta ocasión a páxina inicial está dedicada á lembranza de Luís Amado Carballo. Hai neste 
segundo número viñetas, páxinas de creación literaria e de deportes, pasatempos e artigas 
de temática ecolóxica. 

DIA DEL LIBRO 
1989 

Día del Libro 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

I.B. de Monforte 

Monforte (Lugo) 

Periodicidade: anual 

Formato: 31 x 21 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Bela Dona, Buril e Nosotros Mismos 

COMENTARIO: Baixo o título Día del Libro atopamos esta revista que se engade, como unha ini
ciativa máis, a outras empresas de publicación e difusión realizadas desde o I.B. de 
Monforte. Día del Libro vén de ser unha canle aberta e motivadora da expresión literaria ou 
informativa do alumnado do centro; a prosa breve, a poesía e un importante apoio gráfico 
con ilustracións a toda páxina compoñen esta interesante achega. Aínda que realizada nos 
anos 1989 e 1990 con medios moi precarios, o especial interese radica na característica da 
propia publicación: unha revista de creación que merece salientarse por mor das dificulta
des que conleva, así como pola limitación de lectores que estas páxinas acostuman ter. 
Unha fermosa iniciativa á que se lle desexa longa perduración. 
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Diario EFE 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

I.B. Pontepedriña 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

28 de marzo de 1995 

30 x 21 cm 

13 

gal ego 

0.DeMmO&pensarnas 
'ltlftl.al de Del0e:1 
"Q:lr\YNll·k>meGIO• 

~:::e:-::: 
c..6pt00ett0 recwi · 

Nonno&d~Latl'IOlde 

qu9 twlltqUl'l'llt'ICS 

podemal ltlW """ 
planeUtandetenot.ciO. 

O~daConlfM. 
oCompostat.eoC.• 

sociedade, deportes, economía, ecoloxía, 
cine, televisión e pasatempos '----------~¡ "'"'"°· 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

debuxos e fotografías 

O Alto/ alante, Un Chisco de Todo, Vitamina 
Ce *Xuventude dos 90 

COMENTARIO: Malia o formato da revista, Diario EFE -xa a cabeceira é significativa- quere ser 
un xornal, froito das moitas actividades levadas a cabo nese ámbito no instituto. Por com
paración con O Altofalante ou Vitamina C, este Diario EFE é moito máis digno; máis coi
dadoso no deseño, tipografía e impresión. As colaboracións, moi breves, van sen asinar. 
Esta brevidade e a variedade das seccións confiren amenidade ás páxinas. 
Algo moi semellante podemos afirmar de Xuventude dos 90, da responsabilidade dos alum
nos de 3º da ESO (E) do mesmo Instituto de Pontepedriña. Concibido, pois, como xornal, 
amasa unha vocación claramente informativa. Feita a ordenador, está paxinada a man e as 
ilustracións desmerecen un tanto pala súa defectuosa impresión. A anonimia segue a ser 
norma xeral. O nº 1, único que apareceu polo de agora, está datado tamén no 28 de marzo 
de 1995. 

Discipuli Prompti 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. Santo Tomé do Freixeiro 

Vigo (Pontevedra) 

1991-1992 

31,3 x 21,2 cm 

28 

gal ego 

Editorial, Cultural, Escolar, Colaboracións, 
Frases Célebres, Natureza, Música, Enquisa, 
Entrevista, Concurso 

debuxos e fotografías 

O Galo Millarengo e A Nova Xeración 
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COMENTARIO: Publicación feita en imprenta baixo a responsabilidade dos alumnos do instituto. 

Por referencias dalgunhas das súas páxinas sabemos que comezou a súa andaina no curso 

1991-1992. No nº 1, único que consultamos, sen datar, hai colaboracións referidas á vida 

académica do centro e artigas de tema ecolóxico e musical, así como seccións de noticias. 

Tamén aparece tratada a problemática do uso do galego. Ternos así mesmo unha entrevis

ta ó escritor e crítico X.L. Méndez Ferrín. 

DousXuncos 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

I.B. Xunqueira 2 

Pontevedra 

1991 

anual 

30 x 21,5 cm 

60/75 

galego e castelán 

Seccións: viaxes, entrevistas, crónicas, creación litera
ria, pasatempos, enquisas, opinión, ecoloxía, 
deportes, crítica, ciencia, sociedade 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Punkivedra 

MENTAR! : Dous números leva ata agora Dous Xuncos, que como outras revistas de institu
to d Pontevedra naceu pola iniciativa dun profesor do Instituto Valle-Inclán e como froi
to das reunións do Xornal Xove, nas que participaban alumnos de diversos centros de ensi
no medio da capital pontevedresa. 

Expoñe-los problemas dos estudiantes, dar canle de expresión á súa forma de ve-las cau
sas, propicia-las vocacións literarias e servir de punto de encontro son algunhas das metas 
desexadas, de acordo co manifestado no Editorial do nº O. 

Elaborada con medios informáticos, variada na súa tipografía e deseño de páxinas, pode e 
debe mellara-la impresión dos textos, que sen dúbida, tal como aparece, constitúe a máis 
grave eiva da revista. Valoramos dela, sobre todo, a plural variedade de contidos. En con
xunto, a lingua predominante é o castelán. O nº 1 incorpora a cor á súa portada. 

Feita con modestia e esforzo, acusa os poucos medios materiais, pero acada un resultado 
aceptable . Ten que perfecciona-la impresión, tanto dos textos como das ilustracións, e 
vixia-la corrección expresiva, sobre todo no uso do rexistro conversacional. 
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Dxeneración 92 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

l.B. Marta Guisela 

O Barco de Valdeorras (Ourense) 

1992 

29,7 x 21 cm 

30 
castelán, galega e inglés 

opinión, tradición, drama, prosa, poesía, 
debate, arte, traducción, música, encuestas, 
passa ... tempos 

debuxos e fotografías 

* Caluga, *Carpe Díem, *Cheeky Pop, *O 
Eslabón, *Guns 'n 'Roses e *Míster Musíc 

COMENTARIO: Publicación feita a multicopista e de tipografía pobre. Trátase dunha revista de 
alumnos onde ós temas máis habituais deste tipo de publicacións (a música, o cine, etc.) 
achéganse, a un tempo, temas de grande actualidade (a sida, por exemplo) e da tradición 
cultural galega (a elaboración do viño, o oficio do canteiro, etc.). Maioritariamente en cas
telán, aparecen tamén algúns textos en galega. En inglés reprodúcense unha serie de can
cións de moda que logo son traducidas ó castelán. 

Este instituto tirou diversas publicacións todas elas coordenadas no Taller de Prensa do cen
tro. De Caluga, revista do Insituto de Bacharelato do Barco de Valdeorras, só sabemos que 
apareceu no curso 1985-1986. Carpe Díem (6 pá:xinas feitas a fotocopiadora cun formato de 
29,7 x 21 cm) é unha revista eminentemente de creación que inclúe artigas e colaboracións 
literarias en galega, tanto en verso como en prosa. A continuación aparece, en inglés, 
Míster Musíc, con seccións como cine, crítica musical, pasatempos, horóscopos, música, car
tas ó director, biografías, etc. Semellante á anterior é Cheeky Pop (17 páxinas feitas a foto
copiadora cun formato de 29,7 x 21 cm), revista tamén en inglés iniciada o 19 de decem
bro de 1993, pero que inclúe ademais relatos literarios. De O eslabón só puidemos 
consulta-lo nº 2, datado en febreiro de 1994. Trátase dunha publicación feita a fotocopia
dora e escrita totalmente en castelán que inclúe colaboracións sobre temas de saúde, 
humor, sociedade, textos de creación, etc. Finalmente, Guns'n 'Roses, a máis pobre de todas 
elas, está escrita maioritariamente en inglés, se ben inclúe algún texto en castelán. O tema 
principal e case exclusivo da revista é a música, ben sexa pop, rock ou heavy. 
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E Dálk 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. Castrelos-Beade 

Vigo (Pontevedra) 

novembro de 1992 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de páxinas: 10 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Publicación feita con medios informáticos, fundamentalmente da responsabilida
de dos alumnos, pero coa colaboración do Departamento de Galega do instituto. Ternos 
nas súas páxinas colaboracións sobre temas de informática, deportes e vida do centro. Non 
faltan tampouco as habituais páxinas de creación literaria e algún artigo sobre a problemá
tica lingüística. 

E Eu Que Sei 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. Mancho Valcarce 

As Pontes (A Coruña) 

1989 

anual 

30 x 21 cm 

24-34 (variable) 

galega, castelán, inglés e francés 

local, humor, pasatempos, entrevistas, crea
ción literaria, vida do centro, enquisas, cien
cia. 

debuxos e fotografías 

COMENTARIO: Non deixa de ser meritoria esta revista que leva xa seis números publicados e 
amasa, un número tras outro, un evidente progreso, unha preocupación por saír cada vez 
máis dignamente. No Editorial do nº 1 manifesta o seu desexo de ser unha publicación 
"seria, veraz e rigorosa e amena nos contidos e profunda nas críticas'', que non é pouco. 
Canta co apoio da A.P.A., de Endesa e do Concello local e posúe un ben nutrido grupo de 
colaboradores, fundamentalmente alumnos. Distintos seminarios das diferentes materias de 
B.U.P. e C.O.U. aportan traballos á revista, que aposta claramente polo emprego do galego, 
pero está aberta a outras linguas. 
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Variedade, seriedade e amenidade son a triple resultante destas páxinas, subvencionadas 
con publicidade, configuradas mediante procedementos informáticos e feitas en imprenta 
(polo menos algúns números). Unha conversa con Xelís de Toro, unha biografía de 
Rigoberta Menchú, unha lembranza de Rafael Dieste e outra de Luís Seoane, así como tra
ballos sobre a insubmisión, a terceira idade ou a cultura nas Pontes son algúns dos conti
dos destas páxinas. 
Debe continuar esta publicación e, se é posible, ir a máis . O conseguido ata agora resulta 
xa satisfactorio baixo calquera perspectiva. O labor dos institutos das pequenas vilas é, con 
certa frecuencia, superior neste aspecto ó das cidades, que adoitan ter máis posibilidades 
para estas iniciativas. 

¿E lngo? 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.F.P. Antón Losada Diéguez 

A Estrada (Pontevedra) 

1993-1994 

30 x 17 cm 

40 

gal ego 

creación literaria, saúde, internacional, litera
tura, local, citas, ecoloxía, deporte, pasatem
pos 

fotografías e debuxos 

COMENTARIO: Está é a revista, algo serodia no nacemento, dun instituto que comezou a funcio
nar no curso 1975-1976 como Sección Delegada do Instituto Politécnico de Pontevedra. 
Fermosa, ben coidada e moi digna publicación, digámolo dende agora mesmo. Configurada 
con rigor, leva páxinas en varias cores, conta con máis de 30 colaboradores e no seu pri
meiro número, único consultado, reproduce na capa e contracapa cadros de Maside e Luís 
Seoane respectivamente. A este último dedica, ademais, unha homenaxe con motivo do Día 
das Letras Galegas 1994. 
Concello local, A.P.A. e entidades bancarias financiaron a revista, que no número antecita
do, no que colaboran profesores e alumnos, amosa, entre outras, achegas de Xaquín e 
Xabier del Valle-Inclán, Carmen Sánchez Rey e Natalia Lemos Gedo, esta última nunha ori
xinalísima miniseparata, co relato "A vella mestra de escala", gañador do Premio Pai Soares 
de Tabeirós 1993. Interesante é tamén a entrevista a Neira Vilas. Pero cómpre salienta-la 
rica diversidade das ilustracións -gravados, debuxos, tiras de cómic-, entre as que ano
tamos reproduccións de obras de Castelao, L. Seoane, C. Maside e colaboracións de]. A. 
Castaño e Xaquín Marín. 
Por tódolos conceptos, unha excelente revista merecente dunha alta estimación. 
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O Eco 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de pá:xinas: 

Lingua: 

Seccións: 

I.F.P. Francisco Daviña Rei 

Monforte (Lugo) 

21 de novembro de 1994 

mensual 

30 x 20,9 cm 

variable 

gal ego 

noticias, cultura, deportes, publicidade, cola
boracións, entrevistas, pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Xomal feito a imprenta, de formato folio e subvencionado con publicidade, que 
naceu con vontade de conseguir un gran número de lectores e contribuír á normalización 
do galego. Na súa elaboración interveñen os membros do Seminario de Lingua Galega. Os 
primeiros números só teñen catro páxinas, pero xa no nº 4 pasa a seis e no nº 5 a cator
ce. Dentro dos contidos presentes nos artigas, uns son noticias relativas ó propio instituto, 
outros son novas da actualidade internacional, motivos da historia local -esto último no 
apartado Recunchos de Monforte-, filosofía, ecolo:xía, ou cuestións r_eferentes á muller tra
balladora. 

EDICI NS 

lx V NJ 
N ' O Jo. mt1lu. 1 

Jo l "~ ilu.to niG 

~J:0 'r1:ttb Hura~: 
l URSO : , 1 _, i 

1 

Edicións XPN 

Centro de ensino: 

Localidade: 

I.B. Xulio Prieto Nespereira 

Ourense 

Data de aparición: 1991-1992 

Periodicidade: anual 

Formato: 28 x 18,8 cm 

Número de páxinas: 34 

Lingua: galego e portugués 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: El Sexto 
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COMENTARIO: Publicación feíta a multicopista polos alumnos do Instituto nº 6 Xulio Prieto 
Nespereira de Ourense. Nesta revista o alumnado trata de mostra-las súas inquietudes cul
turais, sociais, políticas e lúdicas nunha serie de apartados tales como a ecoloxía, receitas, 
premios de poesía con motivo do Día das Letras Galegas, horóscopo, cómics, pasatempos, 
etc. É de destacar a inclusión dunha viñeta de Carreiro. 
Tal vez a cabeceira da revista non sexa exactamente Edicións XPN (como aparece na por
tada) porque no interior da mesma refírense a ela como "A Pita", non existe, sen embargo, 
ningún outro dato que o corrobore. 

Edra 

Centro de ensino: I.B. Valle Inclán 

Localidade: Pontevedra 

Data de aparición: 1985 

Periodicidade: irregular 

Formato: 34, 5 x 23 cm, con variacións 

Número de páxinas: 12 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Teucro e *A Valla 

COMENTARIO: Publicación feíta a imprenta -o nº 1 en Artes Gráficas Hijo de Ramiro Paz- de 

gran formato e portada en cor. Está subvencionada pola Dirección Xeral de Política 

Lingüística. O último número consultado é de decembro de 1993 e agora a cabeceira é 

Hedra (Aula de prensa do I.B. Valle Inclán). Noutro número, sen datar, lemos pola contra 

Edra (Páxinas Escolares do Equipo de Prensa do I.B. Valle Inclán). Elabórana a sección de 

prensa do instituto. Trata temas relacionados co mundo escolar, política, aspectos sociais, 

sanidade, ecoloxía, cultura, música, deportes, problemas que se refiren ó desenvolvemento 

do galega, e literatura. Hai entrevistas a xente abando coñecida do mundo literario: X.L. 

Méndez Ferrín, María Victoria Moreno, Suso de Toro, ]ose Saramago. Hai tamén estudios 

sobre algún escritor, por exemplo Luís Pimentef -de quen nun número se reproducen 

dous poemas de Sombra do aire na herb~. Ten páxinas de creación literaria, poemas e 

textos en prosa e tamén pasatempos. 

No nº 1 desta revista adverimos unha referencia a outra, A Valla, que debeu ser unha das 

súas predecesoras. Carecemos de información sobre a mesma. 
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Efepé 

Centro de ensino: 
• o ~P. o•TCtl. MAJ()f'tlA .aa-.ourr• Hoe O'ONC .. a.t>11 DA nut-AA CHA 

I.F.P. de Vilalba 

Vilalba (Lugo) 

nadal de 1989 

variable 

• O •C.~ 00 .. a .O• W l'Ollt"f'• tNCl't•Mf:MTO 00 •.N.O. 

Localidade: 

15.232 52 (51-55) 

4.031 12 (11-14) 

14 (12-14) 

0-2 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: variable 
MUIMfMTA 

"· DA FIU~ "AS COVA. s DO RE/ C/NTOLO" 

~ 7 "SISTEMAS DE TRACCION TOTAL" 
1 

de Molo "AS COCl~AS DE INDUCCION" 

Lingua: 

Seccións: 

gal ego 

actualidade, rutas, información xeral, depor
tes, humor, pasatempos ~(:; "O MUNDO NOS DE:DOS" 

~~jk~ "DIA DASLE:TRAS GAL.EGAS" 
J • ·A OBXECCION DE CONCIENCIA Ilustracións: debuxo e fotografías <-: 'RELATOS,DEPORTES,ETC 
l ~ 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Nacida en nadal de 1989, Efepé é a canle de expresión do alumnado do I.F.P. de 
Vilalba (Lugo) e no mes de maio de 1995 contabilizaba 9 números. A evolución tipográfi
ca, lingüística e de composición resulta evidente co paso dos cursos académicos e incluso 
o último número foi tirado a imprenta. Centrada ó redor de Vilalba e da comarca, tenta ser 
un vehículo de expresión "de nosoutros mesmos", como se afirma no Editorial do primei
ro número. O nº 9 está dirixido por Lola Rodríguez, a portada vén impresa a <lúas tintas e 
ábrese cun traballo dedicado á personalidade e obra de Rafael Dieste, ó que seguen outros 
como "Rutas verdes: as cavas do Rei Cintolo", "Páxina de electri~idade: As cociñas de 
inducción" ou "Enquisa Eleccións Municipais". A publicación, que se aproxima ás cincuen
ta páxinas, canta cun importante número de anuncios publicitarios que, de seguro, custea
r n part da m sma. Traballos sobre automoción (sistemas de tracción total) , deportes 
v l ib 1 , viñ n Galicia ou a páxina do administrativo, completan esta revista. 

OEnxebre 

Centro de ensino: 

Localidade: 
DECt:.MBRO 192 Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 
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I.E.S.P. Johan Carballeira 

Bueu (Pontevedra) 

decembro de 1992 

cuadrimestral 

29,7 x 20,7 cm 

32 
gal ego 

editorial, creación literaria, cómic, entrevis
tas, gastronomía, horóscopo, pasatempos, 
deportes, humor 

cómic, debuxos e fotografías 



COMENTARIO: Naceu en 1992 como froito do esforzo realizado por un grupo de alumnos de 3º 
de B.U.P. co fin de recadar cartas para a excursión de fin de curso. Admite publicidade e, 
a pesar disto e de contar coa axuda de procedementos informáticos, está realizada con pou
cos medios, como se deduce do feíto de que a súa reproducción estea feíta por medio de 
fotocopiadora e a unha sóa tinta. 

Na súa realización participan, case en exclusiva, alumnos e canta coa colaboración do 
Gabinete de Normalización Lingüística do centro. Como consecuencia <leste último factor 
ten como tema principal o uso do galega en tódolos ámbitos e a concienciación do alum
nado da importancia da nasa lingua. Como revista de alumnos que é trata temas que res
ponden ás preocupacións do alumnado. Asuntos como a ecoloxía, música, deportes, chis
tes, moda, etc. teñen o seu lugar na revista. Mención especial merece o tratamento do 
cómic, xa que un abondoso número de páxinas do nº O -único ó que tivemos acceso-
ocupa esta sección. 

A Esgota 

Centro de ensino: 

Localidade: 

I.B. Ánxel Fole 

Lugo 

Data de aparición: 1988 

Periodicidade: 

Formato: 31,5 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 46 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: cómic, humor, pasatempos, música, creación 
literaria, varia 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: A ]illotina, La/, e ¡Urrol 

R ESGOTR 
R!ID 1 !Uftmo 1 

ADICADO .... ANlEL FOLE. 

COMENTARIO: Non esqueceron os alumnos <leste instituto dedica-lo nº 1 da súa revista a Ánxel 

Fole, o escritor lugués que dá nome ó centro. O propósito é dedicar posteriores números 

a importantes persoeiros da vida cultural galega. 

Nace A Esgota baixo dirección de Xosé M. López Conde. Quere ser plural e variada nos 

seus contidos, está mecanografada e tirada a multicopista. A impresión da tipografía e as 

ilustracións son certamente pobres; pala contra, hai colaboracións moi estimables. De certo, 

o esforzo f eito sería merecedor de máis medios económicos para que a revista gañara en 
presentación. 
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O FAIADO 
NÚMERO CERO · MARZO 1994 

OFaiado 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. Santiago Basanta Silva 

Vilalba (Lugo) 

marzo de 1994 

Formato: 25 x 17 cm 

Número de páxinas: 39 

Lingua: galego 

Seccións: editorial, creac1on literaria, cómic, opinión, 
reportaxes, deportes, pasatempos 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Albaroque 

COMENTARIO: En pequeno formato, lonxe do tipo folio que é habitual nestas revistas, ternos O 
Faiado, da que consultámo-lo nº O. As colaboracións están mecanografadas e a reproduc
ción está feíta a multicopista. Os textos van a dúas columnas e as ilustracións, entre as que 
sobresaen tiras de cómic, son abondosas. Coordenación, maquetación, ilustracións e cola
boracións corren de conta dos alumnos. Carece de cor e o deseño e estética das páxinas 
non pasan do regular. 
Cun humor algo fachendoso os responsables do Editorial do nº O afirman posuír "o mellor 
equipo de desinfección" para loitar contra a contaminación mental. Ese equipo son as súas 
páxinas, nas que se mistura información e amenidade; a primeira delas concretada en arti
g d temática ecolóxica e estudiantil, así como na crítica de libros ou na lembranza de 
L P ña Novo. A segunda, na atención ós deportes, música moderna ou cómic. En sínte-

n lux ningún, semella cumpri-la súa modesta pero aceptable función. 

FAÍSCAS 

111 XES S TAUOi\Di\ Clll1'1'1'1i 
'UMlillO 1 - DECJlMllllO 1.!lll:J 

150PTS. 

Faíscas 

Centro de ensino: I.B. Xesús Taboada Chivite 

Localidade: Verín (Ourense) 

Data de aparición: decembro de 1993 

Periodicidade: variable 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galego 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 
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noticias, opm1on, humor, música, deportes, 
creación, pasatempos 

debuxos e fotografías 



COMENTARIO: Cunha boa e clara impresión, Faíscas quere ser dende a súa xénese unha revis
ta, "un medio do alumnado onde pode expresarse libremente, elaborada por e para os 
alumnos". Realizada na Imprenta Monterrei, a publicación mantén ben delimitadas tódalas 
seccións que inclúe en cada novo número. En realidade, a revista céntrase no entorno aca
démico, aspecto que xa quedaba manifestado no Editorial de saída, e as súas achegas son 
obra do alumnado dos diferentes niveis do centro, que cantan coa coordinación do profe
sorado así como do equipo directivo: "Intentamos con esta revista crear un medio que 
canalice a creatividade do alumno en todas as súas facetas (poética, literaria, plástica, 
humorística, ... )". Aquel proxecto que nacía contra a fin de 1993 ten hoxe unha continui
dade non exenta de dificultades. A música, os deportes, a información interna do instituto 
e un apartado para a creación literaria nos diferentes eidos da prosa ou verso completan a 
publicación, que no seu nº 3 (febreiro de 1995) amosa unha evidente pobreza de ilustra
cións. 

Faro 

Centro de ensino: I.M.E.M. 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: 1958 

Periodicidade: anual 

Formato: 31,3 x 21,2 cm 

Número de páxinas: 12 

Lingua: castelán 

Seccións: Nuestros poetas, Humor, Ecos de sociedad, 
Deportes, Culturita 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Instimutante e *Nova Xente 

DEL INS TITUTO MASCULI N O O f: E N SERAN Z. A M E DIA 
-.-• - . ._,.,..,... __ ,,.,..,.,...,. - • r • -

COMENTARIO: Só puidemos consulta-lo nº 1 desta revista dos alumnos do Instituto Masculino de 
Ensinanza Media da Coruña, que se presenta como catro pregos en papel de xornal. A 
única ilustración que aparece na cabeceira da portada é obra de Julio Blanco, no interior 
tan só algunha fotografía acompaña ó texto. 
A temática central da publicación é a vida escolar do centro durante o curso 1957-1958 
cando estaba a piques de rematar (actividades, profesores, etc. son motivo de comentario) . 
Xunto a isto ternos páxinas de creación literaria (poemas en especial) e unha serie de anéc
dotas, pensamentos e notas de humor, así como unha breve narración de Eloy Fernández 
que pecha este número. Mantiña seccións de arte, literatura, enquisas e deportes. A súa 
periodicidade debía ser anual, pois en marzo de 1962 ía polo nº 5. 
No ano 1968 aparece o nº 1 da revista Nova Xente do Instituto Masculino de Enseñanza 
Media da Coruña, se ben ese número carece de pé de data. Era unha publicación da res
ponsabilidade dos alumnos de Preuniversitario e entre os seus impulsores figuran César A. 

Malina, Gonzalo Martín, Matías Cuba, José R. Fernández, Luis G. Díaz, Emilio Vega e outros. 
Feíta a multicopista, en formato folio, quixo ser vehículo das inquedanzas literarias e cul
turais dos alumnos, pero tiñan cabida nela temas políticos e sociais analizados dende pers
pectivas críticas. A revista durou ata finais de 1969. 
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Fibela 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. de Meira 

Meira (Lugo) 

xuño de 1987 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de pá:xinas: variable 

Lingua: galega 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Latexos 

COMENTARIO: A canle de expresión do I.B. de Meira, Fibela, aparecía no ano 1987 cunha inten
ción entre real e poética: "como unha nova estrela que se une ós luceiros do ceo nunha 
noite calquera; coma a folliña verde que sae dunha póla calquera, dun salgueiro entre os 
moitos, na primavera, así apareceu Fibela". 
Despois de múltiples dificultades, incluídos certos problemas económicos, a súa andaina 
tivo, polo menos ata o nº 5, unha certa continuidade, que fixo da revista unha interesante 
achega realizada número a número con medios moi limitados, en fotocopia e a máquina. 
Fibela, subvencionada pola Consellería de Educación (Dirección Xeral de Política 
Lingüística), incorpora numerosos traballos de variada temática e información: "Ferreirabella 
e os seus ferreiros", "Itinerario Riotorto-Meira", "Os castros", "A gaita galega" ... Ademais das 
páxina dedicadas á creación literaria do alumnado incorpora comentarios bio-bibliográfi

r diferentes autores ós que se lle dedicou o Día das Letras Galegas, por exemplo, 
Ram "' n Ot r Pedrayo (nº 3, 1988) ou Celso Emilio Ferreiro (nº 4, 1989). 

Folerpa 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.P. de Vigo 

Vigo (Pontevedra) 

marzo de 1995 

bimensual 

29,7 x 20,8 cm 

21 

gal ego 

sumario, presentación, cultura, cúsica, letras, 
cómic, informática, sucesos, reflexións, 
deportes, enquisa 

debuxos e fotografías 

Pro! do Toxo 
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COMENTARIO: Está feita na imprenta Tórculo de Vigo e ten portada en cor, mentres que o inte

rior é en branca e negro. Algún número contou co apoio do Concello de Vigo e da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Hai algunhas variacións no que res

pecta ás seccións no nº 2. A segunda chámase Editorial, e Música pasa a ser O Rock do 

Instituto. Son novas Opinión, Humor, Pasatempos, Cartas, Taboleiro e Cartas á Redacción. 

Desaparecen Sucesos e Reflexións. Trata con moita frecuencia temas de aétualic:lade, pero 

tamén problemas de carácter social e cultural. Non faltan textos de creación poética e de 

prosa. Aparece reproducido o poema "Os pinos" de Eduardo Pondal e un comentario sobre 

a creación do himno galega, ademais dun percorrido pala figura e obra de Rafael Dieste. 

Está feita polos propios alumnos, que cantan co apoio dalgún profesor. Hai unha mención 

de homenaxe á revista Frol do Toxo, que nun período anterior se facía no centro. 

A Fonte dende a Barreira 

Centro de ensino: I.B. de Allariz 

Localidade: Allariz (Ourense) 

Data de aparición: 20 de maio de 1989 

Periodicidade: 

Formato: 42 x 29 ,5 cm 

Número de · páxinas: 12 

Lingua: gal ego 

Seccións: axenda, información, cultura, crónicas, 
humor e opinión 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: O Pregoeiro e A Voz de Allariz 

COMENTARIO: Un grupo de alumnas e mais unha profesora da materia "Técnicas e medios de 
comunicación social" sacaron adiante, con poucos medios, este xomal de gran formato do 
que conseguimos obter unicamente o nº 1. 

O equilibrio entre ilustracións (desiguais, algunhas moi elementais) e textos caracteriza 
estas páxinas de aire festeiro, coma de troula. Hai nelas unha clara exaltación do local -o 
número que comentamos aparece co gallo das festas da vila- e música, pasatempos, tira
das de cómic e humor son ingredientes fundamentais do contido. Con independencia das 
posibles mellaras introducidas en números posteriores, que nós descoñecemos, o interese 
da publicación é moi restrinxido e a elaboración técnica pouco coidada. 
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201 Fontiñas' Nius 

Centro de ensino: 

AS' NIUS Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de pá:xinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. de Fontiñas 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

1990-1991 

31 x 21 cm 

40 

gal ego 

cómic, creación literaria, vida do instituto, 
cine, música, pasatempos, humor, cuestiona
rio 

fotografías e debuxos 

COMENTARIO: Como "estupenda e maravillosa primeira revista" defínese no Editorial do nº 1 
esta Fontiñas ' Nius. Valoración que entendemos humorística e, lamentablemente, pura 
expresión dun desexo . Esquecéronse os seus impulsores aínda de rexistrar certos datos, 
tales coma datación, instituto do que procede e numeración, imprescindibies nestas publi
cacións. 
Baixo o subtítulo "Prensa en movimento" ternos estas páxinas realizadas en ordenador ou 
mecanoscritas, de deseño pouco esixente ou impresión só regularmente aceptable. O ton 
humorístico é certamente frecuente . As tiras de cómic enchen varias páxinas xuntamente 
con poemas e narracións. Os colaboradores empregan pseudónimo ou figuran co nome 
pr pio simplemente. 
A pr t n ións, en fin , semellan ser limitadas abondo e o resultado, en conxunto, non 
a ada un niv 1 aceptable, non supera a mediocridade na que se move boa parte destas 
r vi ta . Faltan medios e orientación. 

Formación Profesional da Mariña 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 
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I.F.P. da Mariña (Viveiro, Burela, Foz, 
Ribadeo) 

Burela (Lugo) 

bimestral 

29,5 x 21 cm 

30 

galego e castelán 

física , colaboracións, ciencia, enquisas, 
reportaxes, cultura, opinión, humor 

debuxos e fotografías 

*Fozego 



COMENTARIO: Esta revista, da que ternos noticia por un número do ano 1987 estaba dirixida por 
Mª Carmen Simón Martínez e preséntasenos como un traballo de colaboración entre os dif e

rentes centros de formación profesional da Mariña. De moi boa producción tanto gráfica 
como de impresión, a publicación ten carácter bimestral e, segundo acordo rotatorio dos 

centros da Mariña, o único número que puidemos consultar foi realizado polo Instituto de 
Formación Profesional de Burela. Ademais, na páxina de presentación agradécese o apoio 
e colaboración das diferentes entidades comerciais que a patrocinaron economicamente. 

Esta entrega, do ano 1987, ofrece unha portada a cor de X. Vizoso e ten ben definidas as 
súas diferentes seccións, que van dende a ciencia ata o humor pasando pola reportaxe, cul
tura, opinión, colaboración e física . 

De entre a miscelánea do número, salientamos dous traballos: un dedicado á figura de 
Antonio Noriega Varela, a súa relación coa Mariña e en concreto co xornal anticaciquil de 
curta vida ¡Guau ... Guau/: "Gracias á desinteresada colaboura de varias persoas da vila con
querimos non só a colección completa de ¡Guau... Guau/, senón tamén un importante 

material sobre a vida e a obra de Noriega .. . " A outra achega, incluída na sección de cultu
ra, é un amplo traballo titulado "O Marqués de Sargadelos"; ó longo de dez páxinas ofré
cesenos un interesante percorrido pola historia dunha das empresas de maior proxección 
no eido da fundición e da cerámica. 

Como simple referencia engadamos que no Instituto de Formación Profesional de Foz tense 

publicado unha revista, Fozego, escrita integramente en galega e de temática cultural. Os 
exemplares da mesma non van datados 

Frente ao Mar 

Centro de ensino: 1. B. de Zalaeta 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: marzo de 1982 

Periodicidade: anual 

Formato: 31,5 x 21 ,5 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galega 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos, cómics 

Outras publicacións: Aún Hay Klases, Chámalle X, El Insuficiente 
e Queimada 
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COMENTARIO: Esta revista literaria e cultural, realizada ó abeiro do Seminario de Lingua e 
Literatura Galegas, toma a súa cabeceira do poema de Celso Emilio Ferreiro "Deitado fren
te ao mar", incluído no libro Longa noite de pedra (1962). Nace como unha plataforma de 
expresión para a potenciación das capacidades creativas, críticas e investigadoras do alum
nado, polo que a creación literaria, nas súas diferentes manifestacións, ocupa a maior parte 
das páxinas; estas conseguiron unha lixeira mellara dende o nº O (a "Hispano Olivetti" que 
tanto golpeou nestas páxinas), canto á impresión e claridade dos textos presentados. 
Iniciábase ese particular camiño no mes de marzo de 1982 con achegas poéticas, narrativas, 
informativas, de opinión literaria (crítica, recomendacións) e unha interesant~ conversa con 
Manolo Lourenzo ("O teatral ás veces pode ser máis intenso que a mesma vida") sobre o 
mundo dramático, o traballo na Sala Luís Seoane, os proxectos ... 
O segundo número do que ternos noticia é do ano 1984 e coincide co Día das Letras 
Galegas dedicado a Armando Cotarelo Valledor. Figuran tamén diferentes traballos en prosa 
e ve~so, así como unha longa adaptación gráfica (cómic) da obra de X.L. Méndez Ferrín, 
Retorno a Tagen Ata. 

Frol do Toxo 

Centro de ensino: I.P. de Vigo 

Localidade: Vigo (Pontevedra) 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 21 x 15 cm 

Número de páxinas: 24 páxinas 

Lingua: galega 

· Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Folerpa 

COMENTARIO: Subtitulado "Xornal Cultural do Instituto Politécnico Nacional", está feíto a 
imprenta e canta con publicidade. Os que o elaboran son o Equipo de Normalización 
Lingüística do centro. Amasa unha gran preocupación palas cuestións referidas á lingua . 
galega. Toca temas da vida escolar e social, tamén cuestións deportivas, culturais e musi
cais. Sabemos que o nº 7 pertence ó curso 1981-1982. O nº 9, ó parecer o derradeiio, repro
duce as porta~as d_as revistas Nós e A Nasa Yerra e está dedicado ó Día das Letras Galegas; 
nel veñen tratadas as figuras dos escritores homenaxeados en tal data: Leiras Pulpeiro, 
Vicente Risco, Ramón Cabanillas, Castelao, Marcial Valladares, Rosalía de Castro, Antón Vilar 
Ponte, Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Canta ademais con premios para a creación, 
tanto de narrativa coma de poesía. 
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Fusquenlla 

Centro de ensino: 
Localidade: 

Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 

Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

l.B. e l.F.P. de Arzúa 
Arzúa (A Coruña) 

1993-1994 
anual? 

29 x 20,5 cm 
60/70 (variable) 

gal ego 
opm1on, cómic, viaxes, mus1ca, medio 
ambiente, deportes, pasatempos, creación 
literaria, moda, estudios, varia 

fotografías e debuxos 
*O Abrente, *O Palleirán, *Tagen Ata e 
*Xeira 

COMENTARIO: Fusquenlla xorde como froito da colaboración do alumnado dos dous institutos 

de Arzúa, o de Bacharelato e o de Formación Profesional. Pero neste último, antes da apa

rición de Fusquenlla houbo unha serie· de tentativas previas caracterizadas todas elas pala 

súa efémera duración. 

Das predecesoras, pois, de Fusquenlla, a primeira -que saibamos- foi O Abrente (1985) 

feita, como as seguintes, con moi pobres medios de impresión, tipografía e deseño. Está 

integramente elaborada por alumnos e ocúpase de cuestións como drogas, natureza, taba

co, etc. 

Pouco mellara Xeira (1986-1987), da responsabilidade tamén dos alumnos e tamén escrita 

totalmente en galega. Tipografía e ilustracións son de case ínfima calidade. Polo menos 

lexible resulta Tagen Ata (nº O de 1990), que lembra nas súas páxinas a Luís Pimentel e 

contén poemas e un estudio sobre os maios. E xa no ano 1992, O Palleirán pecha este 

ciclo cun evidente avance tanto no interese dos contidos como na tipografía. 

Feíta con máis medios, en imprenta e con procedementos informáticos, coa portada e con

traportada en cores, Fusquenlla é outra causa, moito máis digna, con sumarios, variedade 

de contidos, fotografías, gráficos e ilustracións bastante coidados. Ata agora apareceron 

polo menos dous números (os exemplares non están datados), o últimó deles correspon

dente ós meses finais do curso 1994-1995, feíto con papel reciclado. 

Canta Fusquenlla con Equipo de Normalización Lingüística e a súa preocupación pala lin

gua (coidada na súa utilización nestas páxinas) é unha constante. Das feítas por alumnos é 

unha das máis conseguidas na combinación de estudios de nivel moi aceptable con outras 

seccións máis amenas e lixeiras. Non deixa de ter singularidade a páxina de moda. Algunha 

colaboración de fóra , dalgún escritor coñecido, daría á publicación entidade definitiva. Con 

todo, o balance é sumamente positivo. Sería mágoa que non continuase a súa ata agora 

curta andaina. 
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GR-73 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.N.E.M. Arzobispo Gelmírez / I.N.E.M. Ro

salía de Castro 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

1973 

Formato: 31,4 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 18 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Anunciada como punto de encontro dos alumnos do Instituto Rosalía de Castro e 

os alumnos do Instituto Arzobispo Gelmírez, GR- 73 foi, sen embargo, en boa medida unha 

aventura persoal de X. M. de Toro Santos, impulsor da publicación. Unha máquina de escri

bir, un feixe de folios e moita ilusión foron os instrumentos que fi:xeron realidade aquelas 

páxinas bilingües e destinadas ó "uso interno" . 

n datar, sen numerar e sen paxinar, sen referencias de identificación, GR-73 tirou, segu

ram nt , un ' número. Carece case de ilustracións -agás na capa e contracapa- e leva 

publi id d da librerías de Santiago de Compostela. A literatura é a substancia case exclu

iva da dif rente achegas. Delas salientamos unha narración sen título, en galega, que 

m za "C n un berro de ferro abréu a fiestra", e que é a primeira publicada por Xesús 

Miguel de Toro Santos -Suso de Toro-, autor tamén do resumo dunha conferencia de 

Varela Jácome -resumo escrito en galega e mesturado cuns versos paródico-humorísticos 

en castelán-. Hai tamén unha entrevista ó cantautor arxentino Jorge Cafrune e páxinas de 

cine e música. Antonio Cid, Antonio Barba Pereira e L. Baltanás Ramírez son outras tantas 

sinaturas aquí presentes. 

A cabeceira GR-73 aporta unha referencia cronolóxica (1973) e sintetiza a presencia dos 

dous centros de ensino -Gelmírez e Rosalía- neste "Boletín de los cursos superiores de 

los dos institutos de la ciudad". 
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Gaiola Aberta 

Centro de ensino: I.B. As Lagoas 

Localidade: Ourense 

Data de aparición: 1987 

Periodicidade: 

Formato: moi variable 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e cómic 

Outras publicacións: * N.P.I. 

COMENTARJO: Gaiola Aberta iniciou a súa xeira no ano 1987 baixo a coordinación de Elena 
Arnáiz, cunha periodicidade de dous a tres números por ano académico. O seu financia
mento dependía da venda entre o alumnado, xunto coa axuda do propio centro. Desa 
etapa, salientámo-la calidade dos comics, cos que se realizou unha publicación a parte 
financiada pola A.P.A. Esta publicación nacía despois doutra iniciativa uns cursos anterior e 
titulada N.P.I. , de corte máis literario e impulsada polo profesor Manuel Zabal. 

Despois dalgún tempo de paréntese, xa no curso 1993-1994 e baixo a coordinación de 
Mercedes Seixo e Celia Díaz, a revista inicia unha nova etapa. Foi no nº 12 de febreiro de 
1994: "A Gaiola volve estar aberta. Despois de dous anos de silencio escoitamos de novo 
o canto do paxaro que ás veces é crítica ... " A nova presentación e estructura, xunto coa cla
ridade tipográfica, son mostras evidentes dese cambio, aínda que non hai unha ruptura coa 
liña marcada anteriormente. 

A nova etapa vén financiada polo Equipo de Normalización Lingüística, que edita dous ou 
tres números por curso, ademais dalgunhas separatas con motivo de certas conmemora
cións especiais como o Día das Letras Galegas. Cada número acostuma ter como tema de 
base, opinión e información, algunha nova de actualidade xa literaria, coeducacional ou 
conmemorativa: a muller traballadora, Rafael Dieste, Luís Seoane ou a insubmisión. 

No ámbito lingüístico, Gaiola Aberta estimula o emprego do galega sen rexeita-lo uso do 
castelán como vehículo de expresión. 
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O Galileo Verde 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

UI TINA Htl~t llXA>tl!S Ef\' rAPEl. ltF.Cl<.'UD(). .. ,,,,.e.-o·~~"1> ....... -•,....~~-~..,,- Ilustracións: 
~~2~~~§:t.~ª~~~? Outras publicacións: 

I.B. Concepción Arenal 

Ferrol (A Coruña) 

29,7 x 21 cm 

20 

gal ego 

sumario, actividades do taller, mesturas de 
Ferrolterra, tabaco e saúde, opinión, colabo
racións, puzle, 

debuxos e fotografías 

Concepción Arenal e Proa 

COMENTARIO: Revista feita en imprenta, realizada integramente no Taller de Medioambiente "O 
Galileo Verde" do instituto e coa colaboración do Gabinete de Normalización Lingüística. 
Non ten publicidade. Subtitulada "Gaceta de divulgación adicada por enteiro ó 
Medioambiente", toda a revista se refire ás preocupacións ecolóxicas (presentes tamén na 
creación literaria rexistrada nas súas páxinas), ás agresións contra a natureza, á diversidade 
biolóxica e á recollida de productos e substancias excedentes para a súa reutilización. 

O Galo Millarengo 

Centro de ensino: I.B. Santo Tomé de Freixeiro 

Localidade: Vigo (Pontevedra) 

Data de aparición: 1985 

Periodicidade: anual 

Formato: 31 ,5 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 25-42 (variable) 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: vida do instituto, creación literaria, crítica de 
libros, cómic, entrevistas, música, varia 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Discipuli Prompti e A Nova Xeración 

COMENTARIO: Dúas épocas tivo esta revista. A primeira delas, cun total de tres números, dirixi
da por Víctor Freixanes, estaba tirada a multicopista e a súa materialización editorial (dende 
o deseño das páxinas ata a impresión e o papel) é pobre. Como tantas outras, estivo moi 
vencellada á celebración do Día das Letras Galegas. Inscríbese esta publicación, moi da 
man dos alumnos toda ela, nunha liña informal e crítica, non exenta de humor e atenta 
<liante de calquera situación ou tema conflictivos. O galega é, con moitísima diferencia, a 
lingua predominante, e ó respecto do idioma mantén unha. posición activa e militante, de 
acordo co expresado na nota "Mil primaveiras máis" que encabeza o nº 2. 
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A actividade editorial galega, as eleccións, moitas pá:xinas de prosa e verso da autoría dos 
alumnos, unha entrevista con Antón Reixa a carón dun "Manifesto anarco-libidinal" -que 
pode considerarse en boa medida característico do ton e do pensamento dos colaborado
res da revista- son algúns dos contidos deses números da primeira época. 
Malia a prevención ou dúbida que aparece no nº O -"Xa veremos se saen máis" - o certo 
é que este "galo" tivo unha nova xeira da que puidemos consultar dous números datados 
en 1987 e 1988. Aínda que María Alonso figura como directora, era ó parecer Gonzalo 
Navaza quen exercía en realidade esa función . 
Mellara I?oito a calidade do papel e utilízanse medios informáticos, pero a impresión é moi 
irregular. Entrevistas con Carlos Casares, Ernesto Chao e Antón Seoane constitúen a parte 
seria das páxinas, percorridas dun aire libertario e un tanto ácrata, <lestes dous números 
que conservan as seccións e o tipo de colaboracións característicos desta publicación na 
súa primeira xeira. 

O Garabato 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de pá:xinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.S.P. de Vilalonga 

Vilalonga (Pontevedra) 

1994-1995 

29, 5 x 20,2 cm 

15-40 (variable) 

gal ego 

editorial, creac1on, crítica literaria, cine, 
música, humor, varios, horóscopo, contra
portada -no nº O--

cómics, debuxos e fotografías 

Salnés e The Nécora 

COMENTARIO: Evidénciase un notable amelloramento no que respecta á calidade desta publica
ción periódica, nada coa vontade de se constituír no voceiro das inquedanzas acorridas ós 
alumnos do instituto. Así, o nº 1 posúe unha encadernación e deseño moito máis coidado 
có do nº O, que está sen datar; na portada vén unha reproducción a cor do cadro "Os noi
vos", de Maside. Imprentouse, o nº 1, en Gráficas Rías Baixas, de Portonovo. Está feita por 
alumnos e profesores do centro, co apoio do Equipo de Normalización Lingüística, e conta 
coa · subvención da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e do Concello de 
Sanxenxo. Dá conta, fundamentalmente, de novas de interese cultural tales coma concertos 
ou navidades musicais, · películas de cine, viaxes e excursións, estudios sobre a poboación 
de Sanxenxo, ademais das consabidas pá:xinas de cómic e pasatempos. Tamén ten páxinas 
de creación literaria. Son tratadas as figuras dos escritores Xavier Alcalá (a través do libro A 
nasa cinza), Miguel Torga (de quen se reproducen uns cantos poemas) {f Rafael Dieste, o 
poeta e cantante ]ose Afonso e a pintora Maruxa Mallo. 

265 . 



Gramal/,eira 

Centro de ensino: I.B . de Carril 

Localidade: Carril (Pontevedra) 

Data de aparición: 1988 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 32-38 (variable) 

Lingua: galego, castelán, inglés, francés e latín 

Seccións: vida do centro, creación literaria, varia 

VERAN090 Ilustracións: debuxos e fotografías 

_ .. _, __ _ 
~~~~~ 
::-::::-=--.::~ _ ... _ .. _ , __ .. _ 
----· -- .. 

N.S 2 Outras publicacións: O Capador do Pobo 

COMENTARIO: O nº 1 desta revista advirte que a súa edición é froito da colaboración do insti
tuto e as agrupacións Malveiras e Cortegada. Despois de tirar tres números a súa publica
ción viuse interrompida por atrancos de carácter económico. Os colaboradores das súas 
páxinas son os alumnos, aínda que vemos tamén algunha contribución de alumnos do I.C.E 
en prácticas. 
Feita en imprenta, Gramalleira semella se autofinanciar cunha abondosa publicidade. O 
uso da informática para textos, ilustración e deseño das páxinas, a excelente calidade do 
papel (todo un luxo), o erhprego de cores na capa e contracapa e a limpeza da impresión 
son características desta publicación, sen dúbida inclinada moi excesivamente a cuestións 
didácticas e da vida académica do instituto. 
Mág a esa insistencia na citada temática, que de seguro limita un tanto a boa recepción da 
r vi ta, at nta tamén ós problemas locais . Pensamos que non estaría mal dota-la de novas 

n abri-la a novos horizontes. Hai, estimamos, un grave desaxuste entre o esplén-
p rt material (e realización técnica) e a pouca variedade de contidos, que pode

r de máis entidade . 

PODERÁS LER: 

.... -... •• 11 ...... ,_,.._ .... _... . . 

A Gran Monada do "Softa" 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.B. Sofía Casanova 

Ferrol (A Coruña) 

1987 

anual 

variable 

Número de páxinas: variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: opm1on, información, entrevista, reportaxe, 
pasa tempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: O Casanova, O Casanova Científico, Repor
teiros e Trata Pista do Saber 
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COMENTARIO: Estoutra publicación aparecida ó abeiro do Instituto Sofía Casanova sae como un 
xornal informativo froito do traballo dos alumnos da disciplina de Técnicas e Medios de 
Comunicación Social coa inestimable axuda do profesor Guillermo Llorca. O nº 2, corres
pondente ó mes de febreiro de 1989, inicia o seu camiño dende a herdanza do primeiro, 
do ano 1987. 
A orixe de A Gran Monada do "Sofía " está nun traballo colectivo de aula, "aprender a con
feccionar un xornal", que remata callando nunha publicación propia, un labor en equipo 
realizado con grande esforzo e que mantivo clara continuidade. Unha empresa entre o 
informativo e a aventura onde ten o seu lugar a opinión, a enquisa, a entrevista (no nº 2 a 
Xosé Manuel Beiras Torrado ou nonº 5 coa tenista Paula Hermida), a información (A pren
sa ferrolá) ou as plumas invitadas como Paco Varela ou ]osé A. Ponte Far. 
Cunha coidada impresión a fotocopiadora -tanto no debuxo como na fotografía-, A Gran 
Monada do "Sofía" entra a formar parte das publicacións <leste centro de Ferrol que vén 
dando mostras dun moi bo quefacer no terreo das publicacións periódicas dende hai anos . 
Ternos aquí un xornal que é resultado práctico dos traballos realizados e seleccionados na 
clase sobre prensa escrita e que tenta ser demostración de que achegarse á lectura da pren
sa pode ser algo interesante. Un encontro anual cos lectores no que se observa a realida
de dese proxecto que progresivamente foi adquirindo forma gracias ás diferentes promo
cións de alumnos e alumnas. 

Impacto 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.E.S. ]osé Trapero Pardo da Terra Chá 

Castro Ribeiras do Lea (Lugo) 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 16 

Lingua: gal ego 

Seccións: entrevistas, creación literaria, pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

Mf'li.. ... .u..- .... L~•l•on(:M •J-.1._.......,... 
1.-............... 1 ... 

COMENTARIO: Como moitas outras da súa clase, Impacto non leva pé de data. Polo seu nº 1, 
único do que dispoñemos, quizais aparecera en 1992 ou 1993, de acordo cunha referencia 
que figura nunha qas súas páxinas. Como redactora-xefe consta Isabel Lozano Verdes e no 
Editorial un comité marca os propósitos e metas da publicación, que está ó cargo dos alum
nos do instituto. 
Feita, como outras de recente aparición, con medios informáticos, a súa impresión e tipo
grafía son de calidade aceptable. Unha entrevista con Xosé Manuel Carballo, páxinas de 
creación literaria, un informe sobre a Terra Chá e pasatempos enchen as páxinas <leste pri
meiro número. 
Pouco máis podemos engadir <leste Impacto, feito exclusivamente en galega de acordo co 
que vén senda case norma nestes últimos anos. O seu comezo dá pé para pensar nun pos
terior aumento de páxinas e enriquecemento das ilustracións. 
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InstiMutante 
InstiMutante 

Centro de ensino: I.B. Salvador de Madariaga 
Qm.•M.tlu.1 lu1ure1 ...._ __________ _ 

Localidade: A Coruña ......,, __ ........ ___ .......,_ -.-..-.....-,..,..·------·---""---

-

Data de aparición: 1995 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 16 

Lingua: gal ego 

Seccións: cómic, cultura, deportes, literatura, informa
cións 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Tinta Xoven, Faro e Nova Xente 

COMENTARIO: Un só número, aparecido no ano 1995, é dende logo insuficiente para analizar 
unha revista, neste caso InstiMutante, "Revista Estimulante do instituto Salvador de 
Mutariaga" (sic.). O humor, a ironía, a intencionalidade crítica son aquí predominantes e 
manifestanse nunha expresividade libre e coloquial que non evita o apoio dos xuramentos 
nin a mención directa e non disimulada das cousas. 
Feita exclusivamente por alumnos, sen limitacións de ningún tipo, tenta InstiMutante ser 
subversiva e provocadora. Do número consultado, quizais o cómic é o mellor que se nos 
ofrece. Está, en definitiva, na onda actual dos rapaces, polo menos dun bo sector deles. A 
tipografía é digna, pero a reproducción das ilustracións non chega a ser dunha calidade 
sequera regular. 

MAIO 1q•¡~ 
N" lll · ANO XIV 

\llV.I \\l\t\l"'I\ 
'1.11..,·\k l 't \1 ~: l 
O\\~\ lf)( I l~\l \ 

ANO DE RAFAEL DIESTE 

lntres 

Centro de ensino: I.B. de Melide 

Localidade: · Melide (A Coruña) 

Data de aparición: decembro de 1982 

Periodicidade: semestral 

Formato: 30 x 31 cm (variable) 

Número de páxinas: 70 (con variacións) 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: opinión información cultural, social, interna, 
creación literaria, cómic, pasatempos, depor
tes 

Ilustracións: fotografías e debuxos 

Outras publicacións: Dálle á Lingua, Teiroa e Xente Nova 

COMENTARIO: Con 28 números publicados (o último deles, dedicado a Rafael Dieste, datado en 
maio de 1995) Intres leva catorce anos como revista do I.B. de Melide. Unha publicación 
moi digna que, como tantas outras, evoluciónou no deseño, maquetación, medios técnicos 
e colaboradores paralelamente ó discorrer dos cursos académicos. Efectivamente, na 
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"Presentación" do nº 25 (ano XII, decembro de 1993) xa se nos anuncia esta superac1on 
constante: "como vedes, o Intres tamén se actualizou: da multicopista á fotocopiadora e 
agora montándose con ordenador .. . " coa axuda do alumnado do centro, a dirección, pro
fesorado e agora co Equipo de Normalización Lingüística esta publicación ten como ani
mador e responsable a Manuel Díaz González, "Rosendo", profesor de Lingua Española que 
fai posible cada aparición da revista desde as súas orixes. 
No importante número de páxinas de cada entrega (60 en decembro de 1994, 76 en maio 
do mesmo ano) aparecen colaboracións moi interesantes para os lectores cara ós que vai 
dirixida: literatura, informes lingüísticos, históricos ou sociais relacionados coa Terra de 
Melide, enquisas, etc. Salientamos, do último número, o traballo de opinión co que se abre 
a publicación, "1995: Ano da Tolerancia", o longo traballo de oito páxinas dedicado ávida 
e obra de Rafael Dieste, así como as varias achegas sobre libros, premios literarios e auto
res (Susana Portes, Arturo Pérez Reverte, Miguel Torga, Carlos Bousoño, etc.). O terreo lite
rario complétase, ademais, con variados textos da autoría do alumnado do centro. 

OJazafello 

Centro de ensino: I.B. Manuel García Barros 

Localidade: A Estrada (Pontevedra) 

Data de aparición: 1991 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 18 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: COU 

••• Charnounos aos galegm pré aventura 
wxeme e maravilba de viver 
W\ha auténtico vida. ceibe e pura . . . 

COMENTARIO: Mal e moi pobremente comeza este O jazafello, iniciativa dos alumnos de 3º A 
do instituto estradense. Sen datar, sen paxinar, sen constancia do ano de publicación nin 
doutros datos, esta revista non é senón un feixe de folios con textos escritos a man ou 
mecanografados, con poucas e moi elementais ilustracións. 
Do abano de contido anotamos, no nº O, unha homenaxe ó cantautor portugués· ]ose 
Afonso -reprodúcese un poema inédito de Manuel María, escrito para as páxinas da revis
ta, entre outros textos- e achegas sobre o problema do leite, as drogas ou o uso dos pre
servativos e ata a guerra do Golfo Pérsico. Hai tamén cómic, deportes e creación literaria. 
Pero, en conxunto, a publicacion non acada a míniffia__.dignid de desexable nestas illicia
tivas. 
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Q01PJAfm& 
A JiUotina 

Centro de ensino: I.B. Ánxel Fole 

QJ 
,...-4 

o 
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,...-4 
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~ 

• 
~ 

Revl1ta cultural 
Localidade: Lugo 

Data de aparición: 1993 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,5 x 21 cm 

2 Número de páxinas: 32-36 (variable) 

Lingua: gal ego 

Seccións: cultura, vida do instituto, creac1on literaria, 
deportes, área lúdico-humorística 

t Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: A Esgota, La/ e ¡ Urrol 

COMENTARIO: Tres números leva tirados polo de agora A ]illotina, continuadora moi mellorada 
de ¡Urrol Colaboran nela profesores e alumnos, está feita na Imprenta Dopazo, leva suma
rios, vai paxinada e dá canta dos colaboradores das diferentes áreas. O deseño, tipografía, 
estructuración das páxinas en áreas e ilustracións teñen gañado moito respecto do que ofre
cía a súa inmediata antecesora. 
Subtitulada "Revista Cultural'', non agacha a súa vocación literaria. Eduardo Blanco Amor, 
Jorge Luis Borges, Luís Seoane e Rafael Dieste son aquí obxecto de estudios e homenaxes. 
Cine, arte e música ocupan tamén o ámbito cultural, completado pala atención prestada a 
temas de actualidade como a xenofobia e o racismo, os dereitos da muller, os desastres 
ecolóxicos, a situación dos estudiantes, a corrupción política, a discriminación sexual, etc. 
Con frecuencia xorde tamén a inquedanza polos problemas da cidade luguesa. 
A p r pectiva crítica, dominante, está case sempre sostida con aportación de datos e o gale
g ~ única lingua empregada. As tiras de cómic e o deporte constitúen a parte de ame
nid d da r vista, que, en síntese, posúe máis que aceptable nivel de calidade e amasa 
unha atra nte diversidade de contidos. A súa continuidade está xustificada á vista do cami
ñ que xa ten percorrido de forma satisfactoria. 

JOLICHADAS Jolichadas 
UYISTA DO IUP. P. ASOUY • CAMBADOS • NUMERO 4 · XANflRO 94 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 
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I.E.S.P. Francisco Asorey 

Cambados (Pontevedra) 

maio de 1992 

semestral 

30 x 21 cm 

25-35 (variable) 

gal ego 

deportes, creación literaria, vida do instituto, 
pasatempos, temas de actualidade, cómic, 
humor 

debuxos e fotografías 



COMENTARIO: O Día das Letras Galegas de 1992 comezaba a súa xeira esta revista que leva xa 
seis números, o último deles datado en 1995. No Editorial do nº 1 maniféstase o propósito 
de reivindica-la normalización do galega. Conta esta publicación co apoio da Dirección 
Xeral de Política Lingüística e está dirixida polo Equipo de Normalización Lingüística do 
centro. 
Xa no nº 2 - no que incorpora cor á portada- adquire jolichadas a súa fisionomía carac
terística. Feita con medios informáticos, a impresión tipográfica é un pouco desigual e 
deberían perfeccionala. Os seus colaboradores son basicamente os alumnos. Os exempla
res están datados, pero carecen de paxinación. 
A análise de temas actuais, as causas da vida estudiantil, a creación literaria e pasatempos 
varios mestúranse axeitadamente nestas páxinas, que teñen por veces unha función infor
mativa e noutros casos adoptan un carácter máis lúdico, pero sempre atenden á corrección 
expresiva. Merece a pena salienta-la atención dedicada a Fermín Bouza-Brey e Luís Seoane, 
a preocupación polas cuestións ecolóxicas e as crónicas de viaxes. Trátase, en suma, dunha 
revista sinxela, modesta, pero dun nivel aceptable. Convén valorar tamén a súa continui
dade. 

Km. O 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B.M. de Ribadeo 

Ribadeo (Lugo) 

1991-1992 

anual 

29,7 x 21 cm 

40 

gal ego 

O noso arquivo sonoro, poesías, cómic, 
entrevista, deporte, pasatempos, creación 

debuxos e fotografías 

COMENTARIO: Revista cunha boa presentación, feita a imprenta por Offset Viana (Lourenzá) en 
tamaño folio , da que só puidemos consulta-la terceira entrega (nº 2, pois o número inicial 
de saída foi o nº O) . Conta con numerosas ilustracións, entre as que destacan a portada e 
o cómic obra de Monlongo e a contracapa de Iván, que foi a gañadora do 1 º premio no II 
Certame de carteis para a potenciación do uso do galega 0992-1993). Tamén aparecen 
reproduccións de Luís Seoane. 
Iníciase cunha presentación onde se dá noticia de que a revista está coordenada polo 
Equipo de Potenciación do Uso do Galega. A maior parte dos traballos son obra dos alum
nos. O seu director é Xesús Fernández Acevedo. 
Esta publicación toca temas diversos: parte dun coñecemento da xeografía do lugar para 

dar paso a unha recolleita das manifestacións de carácter popular do tipo de romances ou 
cantigas. Non falta a creación literaria, tanto lírica como en prosa (algúns dos textos incluí-
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dos foron merecedores de premio no Certame de Narrativa organizada polo Equipo de 
Potenciación do Uso do Galega). Tamén destacan as entrevistas -por exemplo no nº 2 a 
Lourenzo Fernández Prieto, autor do libro Labregos con ciencia 0992), co que gañou o 
Premio da Crítica e o Premio Losada Diéguez de traballos de investigación- e os artigas 
con motivo do Día das Letras Galegas, conmemorativo neste número de Luís Seoane. 
Esta publicación móvese dentro dunha política de potenciación do uso do gal ego así como 
dunha serie de reivindicacións xuvenís (por exemplo "Di non á droga"). Canta para a súa 
subvención con publicidade. 
Regalaban coa revista un fermoso separador con motivo do Día das Letras Galegas, no que 
se inclúe un debuxo, unha breve biografía e un fragmento da obra do autor. En resumo, 
Km. O resulta moi interesante e de bo gusto. 

KRONIKA NIKRA Krónika Nikra 
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flash lancine Centro de ensino: l.E.S.P. Xulián Magariños 

Localidade: Negreira (A Coruña) 

Data de aparición: 1993 

Periodicidade: 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 8-12 (variable) 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Como "Flash fancine" aparece esta publicación que se manifesta, xa na súa cabe
ceira, abertamente rupturista e informal, cunha agresividade que chega tanto ó ámbito 
expresivo como ós contidos. Integramente escrita por alumnos do centro, vai xa polo seu 
nº 7. 

Salta á vista a pobreza dos medios e a elementalidade da impresión, a tipografía e a con
fección das páxinas. A vida estudiantil, a música (o rock en particular), a crítica ós profe
sores, os deportes e un feixe de acontecementos puntuais da máis diversa natureza son 
obxecto de comentarios nos que se manifestan actitudes que van da ironía á burla ou á 
simple desconformidade. As transgresións idiomáticas -en galega ou en castelán- seme
llan se-la norma de expresión. 

Decididamente é esta unha revista limitada e precaria. Sen dúbida pode agradar a un sec
tor dos alumnos, quizais non ós máis interesados nos estudios. Nada máis . 
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Labarada 

Centro de ensino: I.E.S.P. de Gondomar 

Localidade: Gondomar (Pontevedra) 

Data de aparición: 1991-1992 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 54 (con variacións) 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: entrevistas, opinión, televisión, educación, 
creación literaria, ciencia, varios 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: ¡Arre demo!, Líber e Medidas Urxentes 

CoMENTARJO: Dous números chegaron a aparecer desta revista, que tería a súa sucesora en 
¡Arre demo! despois dun ano -o curso 1993-1994- baleiro. No Editorial do nº 1, nun ton 
informal e humorístico, dise "correximos as túas faltas de ortografía", sinal, polo menos, da 
preocupación polo axeitado tratamento das normas idiomáticas. 
Con páxinas a cor e tipografía variada, feita con medios informáticos (a impresión é defi
ciente nalgunhas páxinas), a publicación tenta diversifica-los seus contidos. A amenidade e 
a crítica priman sobre os estudios en profundidade, que son escasos. Reproduccións foto
gráficas e outras ilustracións son abondosas. As causas dos alumnos -protagonistas exclu
sivos na elaboración destas páxinas- e a creación literaria posúen ampla canle, co detalle 
de que as seccións, en particular a literaria e a científica, levan páxinas en diferente cor. 
Entre as do seu xénero (da plena autoría dos rapaces do instituto), esta revista debe figu
rar entre as máis aceptables, malia os poucos medios cos que contou para saír adiante. A 
súa lei semella se-la variedade. 

Laf 

Centro de ensino: I.B. Ánxel Fole 

Localidade: Lugo 

Data de aparición: 1992 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 35 

Lingua: gal ego 

Seccións: literatura, creación literaria, medio ambiente, 
deporte, motor, ditas 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: A Esgota, A jillotina e ¡Urro! 
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COMENTARIO: Non é esta Laf (Lembrando Ánxel Fole) a única publicación de homenaxe que o 
instituto lugués ten adicado ó escritor que dá nome ó mesmo. Certamente ternos aquí un 
caso máis de como a escaseza de medios leva a pobres resultados, e referímonos con esto 
a elementos de carácter técnico, material e estético (ilustracións, papel, deseño, tipografía, 
etc.) 

Todo iso é ben perceptible no número desta revista que consultamos, correspondente a 
1992, sen que saibamos se tivo continuidade. A atención a Ánxel Fole e Bauza Brey con 
breves estudios e escolmas dos seus textos, a entrevista ó piloto lugués López Mella e a 
escolma das composicións premiadas no certame literario convocado polo instituto aportan 
o máis interesante <leste número de Laf Mágoa a súa deficiente presentación editorial. 

Latexos 

Centro de ensino: I.E.S.P. de Meira 

Localidade: Meira (Lugo) 

Data de aparición: maio de 1994 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: moi variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: opinión, información, humor, pasatempos, 
creación 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Fibela 

COMENTARIO: Os dous números de Latex os consultados por nós evidencian que se trata dunha 
publicación feíta cara ó entretemento e goce do alumnado. Nacía como un xornal "co 
desexo de deleitar e distraer a alumnos, profesores e demais lectores". Ecoloxía e outros 
temas de actualidade (as drogas, o servicio militar, a discriminación racial e social, etc.), his
toria local, ciencia e tecnoloxía e as páxinas de creación literaria centran estas <lúas entre
ga, que ofrecen unha digna presentación e nas que teñen cabida diferentes apoios publici
tarios que axudan á financiación das páxinas. O segundo número (maio de 1995), dirixido 
por Felipe Nieto Pérez, canta cun importante número de colaboradores e maquetistas que 
nos ofrecen achegas de opinión, información, creación, ocio ou humor cunha impresión 
limpa e clara. A ilustración canta como unha das pezas chave ó longo das cincuenta páxi
nas . 
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Leliadoura 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.B. Camilo José Cela 
Padrón (A Coruña) 
decembro de 1986 
trimestral 
29 x 20, 5 cm 
52-70 (variable) 
galega, castelán e inglés 
Opinión (que abrangue Editorial, A Varanda 
e Cartas ao director), Estudios ou Pesquisa, 
Entrevista Central, Breves, O Medio, 
Normalización Lingüística, Cultura, Humor, 
Sociedade, Sexualidade, Pasa tempos, 
Deportes e Monográfico 
debuxos e fotografías 

Ler 
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• A&.COHOUSMO NA XUl/INTVDI 

COMENTARIO: Defínese esta publicación trimestral como revista escolar e cultural, elaborada 
polo Obradoiro de xornalismo (composto por vinte persoas entre profesores e alumnos) 
coa colaboración do obradoiro de informática (vintecinco alumnos) do I.B. Camilo José 
Cela de Padrón. A dirección de Leliadoura está composta por un coordinador xeral -
Manuel Xesús Xiráldez González- e un coordinador de informática -Xosé Campaña 

Ferro--, mentres que cada traballo en particular ten os seus propios responsables. Os seus 
obxectivos principais son entre outros, contribuír á extensión e ó uso do galega, establecer 
un novo tipo tipo de relacións mestre-alumno e achegar a escala á sociedade. 
Cumpre durante este curso académico o seu décimo aniversario, dez anos nos que pasou 
por diversas etapas: l. 1986-1987, números O a 2 (cando a revista contaba tan só con doce 
páxinas feítas a fotocopiadora e grampadas); 2. 1987-1990, números 3 a 11 (xa son arredor 
de trinta páxinas enmaquetadas, paxinadas e con certa estructura na repartición dos conti

dos); 3. 1990-1992, números 12 a 18 (aumenta o número de páxinas a corenta, con impre
sión en offset e depósito legal); 4. 1992-1995, números 19 a 26 (entre sesenta e oitenta páxi
nas, coa portada a cor, créase unha cabeceira logotipo, aparece o ISSN) . 
Entrevistas amplas con F. Fernández del Riego, X. Neira Vilas, Bieito Ledo, I. Díaz Pardo, 

Ramón Villares, Alfredo Conde, Xavier R. Barrio, Siro, Miguel Anxo Murado, Tareixa Navaza 
ou os integrantes de Milladoiro, así como homenaxes a Luís Seoane, Bauza Brey ou Rafael 
Dieste e estudios sobre cultura popular nas páxinas en cor do caderno "Leilón"; tiras de 
cómic, páxinas ben fermosas de creación literaria, política e ecoloxía son parte do que apa
rece tratado na revista . 
Leliadoura acadou un accésit nos premios "Publicaciones Escolares", convocados polo 
Ministerio de Educación e Ciencia no ano 1990 e foi finalista no I Concurso de periódicos 
escolares "La Voz de la Escuela" 0995) . Canta coa subvención da Dirección Xeral de 
Política Lingüística, que, xunto coa publicidade, son o soporte económico da revista. 
Hai unha evidente ambición de ofrecer unha ollada panorámica, sen limitacións localistas, 
nos temas tratados e unha notable atención ós exalumnos do centro e a figuras represen
tativas da cultura galega. Sen dúbida estamos <liante dunha publicación que prestixia ó ins
tituto e quedará como exemplo do que se pode facer a base de traballo, esforzo e boa 
organización; sen caer na vulgaridade, na agresividade ou no mal gusto. 
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Leliadoura 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.S.P de Guitiriz 

Guitiriz (Lugo) 

maio de 1992 

anual 

30 x 21 cm 

moi variable 

gal ego 

creación, deporte, ciencia, música, humor, 
enquisa, opinión 

debuxos e fotografías 

COMENTARIO: De aparición anual, Leliadoura vén de publicar catro números desde a súa apa
rición no ano 1992. Coordinada polo Equipo de Normalización Lingüística do I.E.S.P. de 
Guitiriz, canta coa colaboración do alumnado e do profesorado, que ofrecen unha moi 
atractiva e digna publicación na que se observa unha progresiva mellara tanto na compo
sición como na maquetación e impresión (reproducción por medio de fotocopiadora). 

Dispoñemos de tres números (primeiro, terceiro e cuarto) dos que salientarémo-la maior 
presencia, no último, dos traballos de creación literaria dos alumnos e alumnas do centro, 
qu cupan un importante número de páxinas na parte inicial. Ademais, son de interese 
ne t cuarto número unha "Enquisa sobre a autoestrada" realizada polos alumnos de 5º de 
Administrativo e unha conversa con Xabier Quixada, canteiro natural do concello de 
Begonte. 

Pala súa banda, no nº 1, que iniciaba a historia de Leliadoura ("unha obra inacabada" que 
se debía completar coa lectura e crítica) destacan os traballos de información e opinión: 
unha panorámica sobre a vida e obra de Fermín Bauza Brey; unha longa entrevista coa 
escritora Úrsula Heinze realizada por catro alumnos no mes de maio de 1992; un artigo ó 
redor da Ciencia, as estrelas e o universo e, na fin, un traballo divulgativo sobre a historia 
e lendas de Guitiriz. 

O nº 3 está adicado a Luís Seoane (a portada reproduce un cadro <leste artista) e vemos nel 
un percorrido polos diferentes escritores ós que se lles ten adicado o Día das Letras Galegas 
dende 1963 ata 1994. Salientan as abondosas e ben ilustradas páxinas de creación literaria 
así como tamén achegas sobre temas locais de Guitiriz, música rock, a construcción artesa
nal das gaitas e aspectos da vida do centro xunto con pasatempos diversos. 
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Lerias por Leixa 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de pá:xinas: 

Lingua: 

I.F.P. Roberto Vidal 

San Pedro de Leixa, Ferrol (A Coruña) 

1 de maio de 1995 

29,5 x 21 cm 

28 

gal ego 

Seccións: entrevistas, vida do centro, literatura, viaxes, 
ecoloxía, deportes, fotografía e caricaturas, 
varia 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: *Línea Uno 

COMENTARIO: O Equipo de Normalización Lingüística do instituto edita esta revista de formato 
folio coa capa e contracapa en cor marrón. O maquetado está feíto polos alumnos da sec
ción de Artes Gráficas do centro, na que tamén se imprime a publicación. No Editorial do 
nº 1 -único aparecido ata hoxe- só vemos un claro propósito de contribuír ó uso do 
galego, senón tamén o desexo de "prestar unha canle de difusión de ideas, críticas ou 
outras consideracións ... prioritariamente ós alumnos". 
Sen luxos de ningunha clase, a revista é ben digna: amena, variada e informativa. Nas páxi
nas consultadas salientamos unha fermosa lembranza a Chano Piñeiro, un estudio sobre a 
vida e obra de Rafael Dieste e artigas sobre as artes gráficas, a obra narrativa de Manuel 
Rivas e a toponimia da bisbarra ferrolá. 
Aínda que un só número non dá para un xuízo definitivo sobre unha publicación periódi
ca, nesta caso estaría xustificada a pretensión de que Leiras por Leixa "teña continuación en 
próximos cursos". A dignidade do traballo feito non merece menos. 
Con anterioridade, este instituto publicou outra revista, Línea Uno. Con 22 páxinas formato 
30 x 22 cm, o seu nº O está datado en decembro de 1984. Trátase dunha iniciativa na que 
colaboran alumnos e profesores. Nas súas páxinas rexistramos entrevistas, creación literaria 
e pasatempos entre outras seccións. 

Letras Galegas 85 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

publicación conxunta dos centros de ensino 
medio de Pontevedra 

Pontevedra 

17 de maio de 1985 

anual 

30 x 21,5 cm 

52 

gal ego 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Letras Galegas 86 
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COMENTARIO : Impresa a cor en Gráficas Pontevedra, contou coa axuda da Deputación 
Provincial de Pontevedra. Trátase da selección de traballos presentados a concurso con 
motivo do Día das Letras Galegas de 1985, adicado á figura de Antonio Losada Diéguez. No 
xurado interveñen membros dos Seminarios de Galega dos institutos A Xunqueira, Valle
-Inclán, Sánchez Cantón, de Bacharelato; A Xunqueira, Politécnico, de Formación 
Profesional. Son textos de creación literaria, prosa e verso, e mais cómic. 

Letras Galegas 86 

Centro de ensino: 

Localidade: 

publicación conxunta dos centros de ensino 
medio de Pontevedra 

Pontevedra 

Data de aparición: maio de 1986 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,6 x 21,3 cm 

Número de páxinas: 40 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Letras Galegas 85 

COMENTARIO: Feita en imprenta, coa capa e contracapa en cor, esta publicación presenta un 
conxunto de comics, relatos e poemas compostos con motivo da celebración da Semana 
das Letras Galegas de 1986, ano conmemorativo de Castelao. Os participantes son os alum
no do institutos de Bacharelato A Xunqueira (tamén o de F.P.), Sánchez Cantón, Valle
-Inclán Polit ~ cnico. 

Lucus 
Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 

I.N.M.E.M. 

Lugo 
1953-1954 
irregular 
23,5 x 16,5 cm (despois ampliado) 
10-12 (variable) 

1-!ucus Lingua: castelán 

p.,;o.J_ Dol.fo Ew,.1..- d. loi Ah.1#'\no\ Qf¡~~lu d.! l'llJ.luto Nadonal 
Mucul1no J. EnM1rWnu M.J.. de Lugo 

Sumario 

CJH:S01~, n..t 

Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 
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editorial, vida do instituto, deportes, cultura, 
creación literaria 

*150 Aniversario da Creación do Instituto de 
Lugo, *CL Aniversario do Instituto Provincial 
de Lugo, *0 Instituto de Lugo a través dos 
seus documentos, Lucus Augusti, *Morrendo 
a cada intre, *Museo Exposición, *Reduce, 
Recicla, Reutiliza e *Semana das Letras 
Galegas 1992 



COMENTARIO: En 1953 non chegaban á <lucia os institutos de Ensino Medio en Galicia. 
Tampouco o orzamento debía andar para moitas alegrías. Con todo, atopamos cousas como 
esta Lucus, do xa vello -por aqueles anos- Instituto de Lugo2. Do conxunto consultamos 
cinco números, entre os que existen diferentes variacións técnicas e de soporte material, 
pero que están todos feítos en imprenta, con algunha que outra fotografía e ilustración de 
M. del Río en tódalas portadas (algunha delas en cor). 

Nomes célebres na historia do ensino lugués como os de Delio Mendaña, Glicerio Albarrán 
ou Froilán López aparecen nestas páxinas das que é asiduo colaborador Luis Quintela 
Ferreiro, que anos despois ía leva-la dirección doutra revista, Escritos, tamén luguesa . 
Colaboran tamén alumnos de 5º e 6º, Preuniversitario e exalumnos. 

Entre a seriedade profesora! e o entusiasmo estudiantil están estas páxinas que rexistran 
actividades do instituto como a estrea de Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre, a 
cargo do Teatro Estudiantil de Ensaio, os Exercicios Espirituais, o recital que deu Gerardo 
Diego (17-III-1955) de poemas do seu libro Ángeles de Compostela ou conferencias de 
Francisco Torres Tapies, Emilio de la Iglesia Caroncho, Luciano Fernández Penedo e Delio 
Medaña. Moitos son os temas de carácter relixioso, pero tamén hai colaboracións sobre 
Curros Enríquez, a paisaxe galega, deportes e humor. Todo resulta, en suma, moi sintomá
tico e expresivo daqueles anos, quizais tan cheos de dificultades como de ilusións. 

O feíto de ser publicacións puntuais, carentes de periodicidade, xustifica que neste caso 
non teñan entrada individualizada -nesta panorámica que estamos a deseñar- algunhas 
iniciativas do Instituto Lucus Augusti conmemorativas do CL aniversario do centro (1842-
1992), que contou con diferentes comisións organizadoras e desenvolveu outros moitos 
actos culturais (exposicións, homenaxes, mesas redondas, conferencias, recitais, etc.). As 
publicacións das que ternos noticia e que merecen cando menos unha breve mención son 
as seguintes: 

1) O Instituto de Lugo a través dos seus documentos. Revista de formato 30 x 21 cm, con 
70 páxinas, papel satinado, fotografías das instalacións que ocupou o instituto e , sobre 
todo, de diferentes documentos (actas, memorias, etc.) . Contén traballos de Miguel A. 

Jaramillo e Antonio Prado Gómez xunto cunha historia documental do instituto. 

2) 150 Aniversario da creación do Instituto de Lugo. Igual formato cá anterior, con inte
resante material fotográfico e un artigo de Antonio Prado Gómez, "Orixes razoadas do 
Instituto lucense", ademais da programación completa dos actos do aniversario. Tamén 
como a anterior, está publicada pola Deputación Provincial de Lugo e datada en 1992. 

3) Museo Exposición. Formato tipo folio, con 32 páxinas, sen outras referencias que as 
de CL Aniversario do instituto, ofrece un catálogo de vellos obxectos, máquinas e apare
llos de mecánica, acústica, óptica electricidade, química, etc. Ofrécese tamén un catálo
go de animais, minerais e rochas. Todo este material pertence ó instituto e foi chegando 
ó longo dos 150 anos de andaina do mesmo. Das máquinas e obxectos expostos hai 
unha descrición particularizada das súas características e unha ilustración de cada un 
deles feíta a ordenador. 

4) CL Aniversario do Instituto Provincial de Lugo. Publicado tamén pola Deputación 
Provincial lucense en 1992, o seu mesmo título é clarexador do contido. No libro recó
llense conferencias, ponencias e homenaxes sobre a historia do instituto e o seu profe
sorado no ámbito cronolóxico dos seus 150 anos. Antonio Prado Gómez, Eugenio Otero 
Urtaza e Luciano Fernández Penedo son os autores das ponencias, en tanto que as 

2 Un fundamental documento para coñece-la historia <leste instituto é o libro de Luciano Fernández Penedo, Historia 
viva del Instituto de Lugo, Lugo: Publicacións da Depuración Provincial de Lugo, 1977. 
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homenaxes son da autoría de Epifanía Ramos de Castro, Manuel Díaz Regueiro, Manuel 
María, Amable Veiga Arias e Eduardo Sampayo Yáñez. Tódolos textos -ó igual que nas 
publicacións anteriores- están en galega. 
5) Reduce, recicla, reutiliz a. Baixo este epígrafe, un tanto redundante, aparece unha 
publicación da responsabilidade dun grupo de alumnos do I.B. Lucus Augusti. As siglas 
E.L.A. , que vemos baixo o título pertencen á (Revista) Escolar Lucus Augusti. 
Cun formato de 29,5 x 21 cm, ás veces coas páxinas en cor e ilustracións moi elemen
tais, esta publicación está especializada na problemática ecolóxica. Así se desprende, con 
absoluta claridade, dos dous exemplares (sen numerar) que tivemos a man, ámbolos 
dous datados en 1995. 
6) Morrendo a cada intre, de Manuel María 0991). Fóra do contexto do CL Aniversario 
rexistrámo-la edición, feita pala Revista Escolar do I.B. Lucus Augusti, <leste poemario 
rematado polo autor en 1950 e publicado nese mesmo ano. O libro leva un prólogo -
"Morrendo a cada intre, corenta anos despois"- de Milo Valdonedos e reproduce pun
tualmente, sen modificación ningunha, a primeira edición. 
7) Semana das Letras Galegas 1992. Da responsabilidade dos alumnos do Instituto 
Masculino de Lugo, aparece esta publicación de formato tipo folio e sen paxinación, con 
textos mecanografados e algúns debuxos como único material de ilustración. A coordi
nación das páxinas está ó cargo do Seminario de Lingua e Literatura Galegas do institu
to e as colaboracións están todas elas escritas en galega. 
Malia o título, nada ternos que se refira a Luís Amado Carballo (homenaxeado ese ano 
1982) . Pala contra, hai dispersión e variedade nos contidos: creación literaria, anécdotas 
do instituto, música, deportes, humor, etc. Feíta con medios moi precarios, a publicación 
posúe escaso interese. 
8) O Instituto Provincial. (Máis dun século de vida lucense). Trátase dun video do 
Servicio Tecnolóxico de Difusión da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo, data
do tamén en 1992. Percorre as circunstancias e avatares do instituto nas súas diferentes 
instalacións, traslados e etapas. Lembra así mesmo a moitos dos seus máis destacados 
profes res e alumnos e dá canta da contribución do centro á atmosfera cultural da pro
vin ia particularmente da capital. 

DECALOOO ECOLOXICO 

ECOLOXlA I! ' UTURO 

ENTREVISTA A
DAAIO XOHAN CABAHA 

GUERRA NO aouro 
GUERRA DE GOLFOS 

INf'OAME..: Rl!CICLADO DE UXOS 

MUNDO l'UTURO: COMIC 

O 71 DE CABALE.IRLA: COMIC 

OS CRIMES DE JACK O Dl!STAIPADOR 

RULEXIONS INTIMAS DUN fflU.O 

Lucus Augusti 
Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 

Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 
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I.B. Lucus Augusti 
Lugo 
maio de 1988 
semestral/ anual 
32,5 x 22,5 cm (ata o nº 2) / 30 x 21,5 cm (do 
nº 3 en adiante) 
18-40 (variable) 
gal ego 
ecolo:xía, cine, vida do instituto, creación litera
ria, cómic, pasatempos, entrevistas, adiviñas, 
enquisas, letras galegas, varia 
debuxos e fotografías 
150 Aniversario da Creación do Instituto de 
Lugo, CL Aniversario do Instituto Provincial de 
Lugo, O Instituto de Lugo a través dos seus 
documentos, Lucus, Morrendo a cada intre, 
Museo Exposición, Reduce, Recicla, Reutiliza e 
Semana das Letras Galegas 1992 



COMENTARIO: Desaparecida Lucus había moitos anos, Lucus Augusti constituíse na súa suceso
ra. Entre algúns atrancos, a revista, nos dez números que leva feitos posúe unha meritoria 
continuidade, unha certa personalidade propia; ó longo dos anos foi mellorando e xa nos 
números 8 e 9 ten acadado un nivel estético e de realización técnica certamente notables: 
nesa liña --estimamos- pode e debe continuar. 

O formato, a periodicidade, o número de pá:xinas e as seccións foron evolucionando. As 
constantes son a cor azul da capa, a ilustración da mesma coa fachada do instituto e os 
sumarios. Co tempo, a tipografía é máis perfecta, a impresión máis limpa e gañan tamén as 
ilustracións e o coidado no deseño. Algún número está feito en papel reciclado e canta ulti
mamente (números 8 e 9) cun Equipo de Normalización e Potenciación Lingüística do gale
ga. Trátase dunha "revista escolar" que funciona baixo a que entendemos que é a mellar 
fórmula: colaboración de profesores e alumnos. Non esquece celebra-lo Día das Letras 
Galegas e nese senso, en distintos números, ternos páxinas dedicadas .a Álvaro Cunqueiro, 
Bauza Brey, Luís Seoane, Rafael Dieste, Celso Emilio Ferreiro, etc. 

Polo que se refire ós contidos, non é posible sequera unha síntese do publicado. Como 
caracterización xeral podemos falar da importancia das informacións académicas (de den
tro e fóra do Instituto), da atención á Literatura (con colaboracións de escritores e creación 
dos alumnos) e a abondosa mostra de estudios (moitos deles de nivel moi aprezable e con 
repertorio bibliográfico). Nos alumnos, nas súas colaboracións, rexistrámo-la inquietude 
pala problemática ecolóxica, a situación da muller, da lingua, do ensino medio, do depor
te e de temas galegas. Con entrevistas, con poemas e textos en prosa, con estudios sobre 
a súa vida e obra figuran nestas páxinas Otero Pedrayo, Daría Xohán Cabana, Lois Diéguez, 
]osé de Cara, Ceferino Díaz, Luís Pimentel, Claudia Rodríguez Fer, Antonio Prado Gómez e 
aínda deportistas como Rafael Jofresa e Jordi Villacampa. 

Hai abundantes tiras de cómic e numerosos son os profesores que colaboran. Amable 
Veiga, Carmen Beltrán, Xosé López Orozco, Xosé Méndez Seijas, Camilo Gómez Torres e 
Xosé López Díaz poden ir en representación dun grupo moito máis amplo. 

Escrita integramente en galega, á vez amena e informativa, esta revista pertence ó escollei
to grupo das que dignifican a un instituto. A súa continuidade e esforzo de perfecciona
mento amasan o coidado e estima por estas páxinas por parte dos seus impulsores e cola
boradores. 

Maruxía 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.F.P. de Burela 

Burela (Lugo) 

abril de 1995 

30,5 x 21,5 cm 

40 

gal ego 

información local e interna, cociña, creación 
literaria, pasatempos, opinión 

debuxos e fotografías 
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COMENTARIO: Dispoñemos do nº O desta publicación do Instituto de Formación Profesional de 
Burela promovida pala Asociación cultural Os Matos co apoio do alumnado e do profeso
rado así como da A.P.A. Cunha boa calidade de impresión -feíta en imprenta- e conti
dos, Maruxía, dirixida por Alfredo Llano, tenta traspasa-lo eido puramente académico con 
esta iniciativa "onde os alumnos e profesores poidan expoñer a súa creatividade, cultura, 
inquietudes, afeccións, dunha maneira libre en beneficio dunha sociedade máis culta e 
comprometida". 

A Asociación cultural Os Matos nacía cara a fins de 1993 co desexo "de fomentar un clima 
cultural propicio para o desenvolvemento de actividades que completen ás funcións aca
démicas". Froito do traballo intenso durante un ano é estoutra empresa, que enche o oca 
de publicacións que complementa a revista Formación Profesional da Mariña, realizada 
nun ciclo rotatorio entre o I.F.P. de Burela e os centros de Viveiro, Foz e Ribadeo. 

Maruxía, que canta cun importante número de anunciantes, destaca pala claridade, axeita
da configuración e portada a cor, o que, sen dúbida, favorece a boa acollida da publica
ción. Inclúe interesantes traballos como "A pesca como recurso natural", realizado por un 
grupo de alumnas do centro; "Breve aproximación a un século de cine", do profesor 
Enrique Marcote, ou unha achega á vida e obra de Rafael Dieste, coincidindo coa conme
moración do seu ano, da autoría dos alumnos de Electrónica Industrial. 

MAX ESTRELLA 

HAJ, - ITntgo d•t•nlda wta pareja de quindillaal 111taban 
eat>orrech&ndo•• en wia taaca y loa hlctt aallr • dan• aacolta. 
llkAl't" IL 80N1TO , - Correcci6n,aellor •J'O. 
HAZ . - Ho hlto • alla,ae6or O.lei;;iado , 
llRArtN IL BONITO . - lnapac::tor. 

:Zu;1!°:~ :..~ . ! !~•:: · 11ua uat•d' 
MAJ: .- Hi noabr. •• Hhl.a l•trella. Hi aauddntao, Hala llatralla . 
Tanvo al honor de no aar Acad6•1co . 
!~~·:.:~n~f"°·- laU u.tad propadndo ... OuanUaa,lpcr qut 
UH OUA"D.lA .- Por aac6ndalo en la vla püblica y 9ritoa 
intarnac ionalaa . llaU al90 br1a901 

llamón del Valla tnc1'n : Lucaa da Bohe•J• 11920) . 

Max Estrella 

Centro de ensino: I.B. San Paio 

Localidade: Tui (Pontevedra) 

Data de aparición: outono de 1994 

Periodicidade: semestral 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de páxinas: 14 

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Bulebule, Toupeira, Tuy, Tvde e Xalundes 

CoMENTARIQ: Publicación de tamaño folio, de orixinais reproducidos a fotocopiadora e da auto
ría dos profesores do Seminario de Lingua e Literatura Españolas. Salientan nestas páxinas 
os textos de creación literaria dos alumnos, seleccionados e corrix:idos polo profesorado. 
Ademais reprodúcense textos literarios . de autores consagrados como Valle-Inclán, César 
Vallejo, Pablo Neruda ou Bertolt Brecht. 
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Medidas Urxentes 

Centro de ensino: 

Localidade: 

n'ata de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.S.P. de Gondomar 

Gondomar (Pontevedra) 

1994-1995 

29,5 x 21 cm 

86 
castelán 

vida do centro, creación literaria, música, 
cómic, ecoloxía, varia 

debuxos e fotografías 

1Arre demo!, Labarada e Líber 

IESP GONDOMAR 
1994-95 

COMENTARIO: Sen editorial nin sumario, sen paxinación nin referencia á condición dos seus res
ponsables (con seguridade alumnos) nace esta revista, feita con medios informáticos, varia
da en tipografía, irregularmente coidada nas ilustracións e impresa en formato de folio, 
como moitísimas outras. 
Non agachan os colaboradores deste, polo de agora, único número un ton abertamente crí
tico e un inf ormalismo expresivo non exento de belixerancia verbal. Certos temas de actua
lidade (a dinámica das relacións home-muller, o servicio militar, a sida, o tabaco, a pobre
za no mundo) son aquí obxecto de prioritaria atención. 
En síntese, a realización técnica das páxinas é moi inferior ó interese dos contidos e do tra
tamento dos mesmos. A mestura de puntos de vista críticos sobre temas importantes e a 
óptica de amenidade que se desprende doutros moitos máis intrascendentes (lecer e pasa
tempos) pode se-la clave destas páxinas, que quizais deberían ser menos e máis coidadas 
en presentación. 

Mendiño 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. de Redondela 

Redondela (Pontevedra) 

febreiro de 1994 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: editorial, actualidade, crítica literaria, crea
ción literaria, entrevista, música, deportes, 
pasatempos, humor 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 
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MENDIÑO 
AEV I S1ACULTURALOOl.8. 0EME00fll0f.LAlf05MA I 01 . 995 

1 ºPREMIO MINERVA: 
11AREIS EN TON MENOR11 

ENTREVISTA: MÁXIMO RUIZ 

CONSELLOS ECOLOXISTAS 

DEPORTE REDONDELÁN 
FÚTBOL BASE 

RELATOS CURTOS 



N.' O 

COMENTARIO: Como. "Revista Cultural do I.B. de Redondela" anúnciase esta publicación, feíta 
coa intención de que sirva de canle de expresión a tódolos alumnos do instituto. Está feíta 
con procedementos informáticos, mais na súa realización destaca a escaseza de medios eco
nómicos. Así, a tirada faise gracias ó emprego exclusivo da fotocopiadora e como conse
cuencia as súas páxinas aparecen a unha sóa tinta. 
Dá cabida a seccións dedicadas ó cine, á música, a eventos de carácter social, á actualida
de, á cuestións ecolóxicas, literatura e, en xeral, tódolos temas que preocupan e interesan 
á mocidade. No nº 3 (decembro, 1994) inclúese o resultado dos mellares traballos presen
tados ó Concurso de Cantos que organiza o instituto, ademais dunha interesante entrevista 
a María Victoria Moreno. No nº 5 figura o canto "Areis en ton menor", de Esther García 
Gómez, gañador do 1º Premio do XXIII Certame Literario Minerva 1995. Neste polo de 
agora último número da revista, aparece como coordinadora Ana Bugallo. 

Meridiano de Señorín 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Instituto de Carballiño 

Carballiño (Ourense) 

1986 

28 x 20,5 cm 

48 

galega, castelán e francés 

MERIDIANO Ilustracións: 

editorial, internacional, causas do instituto, 
cómics, enquisas, actualidade, poesía e 
narración, música, deportes 

cómic, debuxos e fotografías 
~ 'eñorln 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Meridiano de Señorín, publicación do Instituto de Carballiño, é unha revista feíta 
en imprenta, feíto que contrasta co emprego duns medios e dunha tipografía moi pobres. 
O primeiro número -único que consultamos- está realizado a unha tinta e só figura unha 
nota de cor amarela na portada. Non contén publicidade e no Editorial afirma: "Nuestra 
idea es romper ese gastado cliché que se tiene de Carballiño como leyenda y tópico: Villa 
y comarca de emigrantes riquísimos, de villa progresista desarrollista, de fiestas gastronó
micas pantagruélicas, de comarca apéndice del Ribeiro y otras muchas cosas que creemos 
que no caracterizan al Carballiño actual". Meridiano de Señorín, como revista xuvenil que 
é , trata temas como a sida, o consumo de drogas ou o futuro incerto dos estudiantes. Acolle 
tamén unha preocupación constante en moitas das revistas de Ensino Medio analizadas: a 
problemática da situación e porvir incerto da lingua galega. O traballo "¡En busca do futu
ro da lingua galega!", é unha boa mostra desta preocupación. Finalmente, e como curiosi
dade, anotamos a aparición de traballos realizados en francés, caso de "Le role du frarn;ais 
et les problemes de cette langue aujourd'hui", traballo que reflicte outro problema de uso 
de lingua, pero neste caso ó redor do retroceso no estudio da lingua francesa ante a pre
sión aplastante do inglés. 
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Moi Deficiente 

Centro de ensino: I.B. A Guía 

Localidade: Vigo (Pontevedra) 

Data de aparición: febreiro de 1993 

Periodicidade: mensual ata o nº 4, logo irregular 

Formato: 29,8 x 20,8 cm 

Número de páxinas: variable 

Lingua: galego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: A Palloza 

mID~ 
lnsti1wo de&dwdat0AGull.Vi¡o, Ftbrti.rodel 99J N"I 
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• ENTREVISTA CON ANTÓN REIXA: Unha íonna moi 
peculiar de concebir Galicia. 

• O QUE CÓMPRE SABER SOBRE A SIDA. 
• GRATA F.SCURIDADE, relato de Mónica López Chapela, 

escritora e alumna do centro, premiada co Alvaro Cunqueiro para 
escolares do ano pasado. 

• COMO GALEGUlZAR O TEU NOME. 
• AS CÍES, AS JLI..AS DO ARAO. 
• O SURREALISMO IRÓNICO DE PEPE CÁCCAMO. 

Rcseila da exposición do poeta e escultor na Galcrla Ad Hoc de 
Vigo. 

• CLASES EN GALEGO E NON SÓ DE GALEGO. Unha 
ncccsidadc básica nunha educación verdadeiramcntc 
democrática. 

• OS GRUPOS MUSJCAJS DO INSTITUTO. Primeira 
entrega cunha entrevista aos componentes de Roclc'n' Roll Trio. 

• ENDEREZOS DE INTERESE PARA MOZOS E MOZAS. 
• E tamén poemas, relatos, cómics e variopintas noticias. 

COMENTARIO: Revista feíta a imprenta e con papel reciclado. Os seus directos responsables son 
os alumnos que integran o Equipo de Normalización Lingüística do instituto. Nalgúns 
números aparecen as seccións Editorial, Música, Recanto do Artista -onde vai a creación, 
poética e de prosa- e Axenda, pero noutros experimentan fortes variacións. Abórdanse 
temas moi diversos: ecoloxía, sanidade, sexualidade, música, pintura, deportes, relativos á 
vida escolar do centro, cuestións lingüísticas -con amplo tratamento- e sociais. Ternos 
tamén entrevistas con figuras representativas do mundo literario e cultural galego, como é 
o caso das que se lle fan a Antón Reixa, X.L. Méndez Ferrín ou Chano Piñeiro. Aparecen 
comentarios sobre as obras dalgúns escritores, como Xosé María Álvarez Cáccamo. O nº 4 
é un especial adicado a Blanco Amor. Presenta unha considerable continuidade, pois xa 
leva tirados dez números, o último deles de abril de 1995. 

Monosabio 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.B. Eduardo Pondal 
Santiago de Compostela (A Coruña) 
1 de abril de 1989 
semestral 
29,2 x 20,8 cm 
variable 
gal ego 
Editorial, Monopoeta, Monoprofe, Mono
lingües, Monólogos, Monodeportivo, Mona
das, Monosapiens, Monoacadémico, Mo
nocine 
debuxos e cómic 
Spectro 
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COMENTARIO: Publicación feíta en imprenta (primeiro na San Martín e a partir do nº 4 en 
Tórculo, ambas de Santiago de Compostela), que canta con publicidade. O último número 
é o 13, correspondente ó verán de 1995. Trata con frecuencia temas relativos ávida do ins
tituto, musicais, cinematográficos, deportivos e culturais. Especial importancia posúe, no 
nº 1, a atención ó mundo do teatro; realízase unha entrevista a Damián Villalaín sobre a 
problemática teatral e faise unha selección de pequenas obras escritas polos alumnos. 
Noutros números merecen comentario figuras como Eduardo Blanco Amor e Xosé Neira 
Vilas . Observamos numerosas páxinas dedicadas á creación literaria e unha forte presencia 
do mundo do cómic. O ton das colaboracións é, con moita frecuencia, humorístico e bur
leiro. 

--· REVISTA 2••• 
MACIDMAL 5'10 

l. B. M. O E C H A N T A O A 

Nacional 540 

Centro de ensino: I.B.M. de Chantada 

Localidade: Chantada (Lugo) 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 32 x 21 cm 

Número de páxinas: 52 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: novas do centro, creac1on literaria, toponi
mia, ecoloxía, local, humor e pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: * Anaquiños, *Galahaz e Témpore 

COMENTARIO: O artigo "Bauza Brey. In memoriam .. . " é a única fonte que posuímos para data
-la revista en 1992, pero houbo con anterioridade algún número máis . Editada polo institu
to, impresa en papel reciclado e con capa a cor, é "froito da colaboración dun reducido 
grupo de profesores e alumnos do centro", segundo o Editorial do nº 2. 
En conxunto, ternos aquí unha agradable mestura de colaboracións de carácter cultural, cer
tamente interesantes, xunto a páxinas máis lixeiras. Salienta a diversidade e ata a orixinali
dade dalgunhas ilustracións e o interese polos temas locais, sen esquecer informacións de 
importancia para os estudiantes. 
Unha lembranza do xoglar chantadino Xoán de Requeixo, a reproducción dun artigo de 
Cunqueiro - "Follas secas"- publicado en 1954 en El Correo Gallego, estudios sobre os 
muíños e a toponimia figuran entre o máis salientable do nº 2, único que consultamos. En 
termos de valoración podemos falar dunha revista moi digna, variada nos contidos e sus
ceptible de mellorar tecnicamente. O esforzo feíto pagou a pena. 
Sabemos da existencia dunha antecesora, Anaquiños, pero non chegamos a obter ningún 
número dela nin sequera no seu instituto de orixe. 
Como "Revista dos Institutos de Chantada" aparece en 1994 Galahaz, da que só coñecemos 
un número publicado con motivo da Feira do Libro Xuvenil e Infantil. Moitas das páxinas 
deste número presentan recensións de obras da literatura galega feítas polos alumnos. 
Aparecen colaboracións de Suso de Toro e Manuel Rivas. 
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Navegantes 

Centro de ensino: I.B. de Canido 

Localidade: Ferrol (A Coruña) 

Data de aparición: 1993-1994 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 40 

Lingua: gal ego 

Seccións: informática, creación literaria, ensino, depor
tes, cómic 

Ilustracións: viñetas e gráficos 

Outras publicacións: 
Ah.rnnosdeinformbtoc:nde3° 18 CANIOO Ctrso 199495 

COMENTARIO: Que saibamos, esta é a uruca revista do nivel que estamos a tratar feíta polos 
alumnos de Informática. Como sería de agardar, as técnicas e procedementos informáticos 
son os empregados para face-lo deseño das páxinas, a súa tipografía, imaxes e · todo tipo 
de ilustracións. Leva sumarios e está paxinada. A impresión gráfica é clara. 

Do nº 2, o único que consultamos, é de destacar un cómic de nove páxinas que ocupa a 
parte fundamental da publicación. Pouco máis podemos engadir sobre a mesma, aínda 
cunha andaina moi curta. Quizais precisara doutras seccións, aquí sacrificadas ó desmesu
rado cómic. A xulgar polo xa feíto, semella que os impulsores <leste Navegantes poden aca
dar metas máis cobizosas. 

Ó parecer houbo neste centro algunha publicación máis, pero, malia a consulta de dife
rentes fontes, non puidemos acadar información precisa ó respecto. 

Nikra Ekos 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. de Negreira 

Negreira (A Coruña) 

30,5 x 20,5 cm 

64 
galega e castelán 

debuxos e fotografías 

creación literaria, crónica do instituto, pasa
tempos, música 
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COMENTARIO: Consultamos desta revista o número dedicado a Álvaro Cunqueiro no Día das 
Letras Galegas de 1991. Na presentación do mesmo lemos que a revista "leva poucos anos 
de edición" e que o de Cunqueiro é "a segunda edición da revista". Sairían, xa que logo, 
un ou varios números anteriores o que nós analizamos aquí. 

Cun case xeneralizado uso do galego, nestas páxinas predomina con moita diferencia acre
ación literaria (poemas e relatos) da autoría dos alumnos. Os textos están mecanografados 
e a reproducción feíta a multicopista; as ilustracións son pobres e a súa impresión resulta 
defectuosa. Leva algo de publicidade. 

A presencia de traballos -vida e obra- sobre Cunqueiro é o máis salientable. Neste senso 
cómpre rexistra-lo caderno ou boletín, de dezaseis páxinas, dedicado exclusivamente ó 
escritor de Mondoñedo. Mª Xesús García Otero figura como autora do mesmo. 

En consecuencia, estamos <liante dunha revista de contido fundamentalmente literario, polo 
menos neste número en concreto. Mágoa as súas deficiencias técnicas e estéticas. 

Non Che Hai Outra 

Centro de ensino: I.P. Marqués de Suanzes 

Localidade: Ferrol (A Coruña) 

Data de aparición: 1992 

Periodicidade: 

Formato: 29 x 20,5 cm 

Número de páxinas: 26 

Lingua: gal ego 

Seccións: editorial, cómic, deportes, creación literaria, 
música, pasatempos, entrevistas, varia 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: R.I.P. 

COMENTARIO: Como acontece con outros comentarios, neste caso as nosas apreciacións van 
referidas ó nº 1 da publicación, único que conseguimos consultar. Descoñecemos, pois, a 
posible continuidade desta revista. 
O Editorial dá conta dos moitos atrancos para tirar estas páxinas, de tipografía configurada 
con procedementos informáticos e impresas en Gráficas Cabido, non sen algunhas defi
ciencias técnicas. 
Páxinas de cómic e creación literaria son aquí abondosas e fundamentais. O divertimento, 
a amenidade semella se-la meta a acadar, sen esquece-lo tratamento de circunstancias e 
xentes da vida do centro. Integramente escrita en galego, con capa e contracapa en cor e 
subvencionada pola Dirección Xeral de Política Lingüística, debemos situar esta revista nun 
discreto nivel medio, algo insatisfactorio, carente de pretensións. Quizais cumpre para o 
que foi pensada. Nada máis. 
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Nosotros Mismos 

Centro de ensino: l.B . de Monforte 

Localidade: Monforte de Lemos (Lugo) 

Data de aparición: 1995 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de pá:xinas: 44 

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Bela Dona, Buril e Día del Libro 
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COMENTARIO: Nosotros mismos é a publicación do Instituto de Bacharelato de Monforte que 
aparece como unha boa revista canto á maquetación, estructura e tipografía, detrás da que 
se evidencia un importante traballo en equipo, demostrado non só nas colaboracións incor
poradas, senón no deseño e presentación de cada páxina. Cunha tirada de 400 exemplares, 
foi realizada na imprenta e incorporou publicidade para a súa financiación. Nosotros Mismos 
é algo máis que unha "humilde" revista de instituto e dende o seu Editorial solicita indul
xencia e atención para os seus lectores que, de seguro, atoparán interesantes traballos de 
opinión e información, ademais dun moi bo "Boletín Literario" onde se incorporan traballos 
de creación, de prosa e verso, entre os que destacan varios caligramas. Enquisa, música, 
pasatempos, entrevista e humor completan esta publicación que vén de continuar outras 
iniciativas que se . desenvolveron anos antes no mesmo centro. 

Nova Xeración 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

l.E.S.P. Luís Seoane 

Monteporreiro (Pontevedra) 

1990-1991 

anual 

29,5 x 21 cm 

60-100 (moi variable) 

castelán e galego 

temas e cuestións profesionais da administra
ción de empresas, ecoloxía, formación pro
fesional, pasatempos, contabilidade 

Outras publicacións: A Ponte de Ferro 
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COMENTARIO: Cinco números acada xa esta revista, elaborada polo Módulo III de 
Administración de Empresas do instituto. O soporte material cun papel de luxo e tirado a 
imprenta, o rigoroso tratamento de temas puntuais da especialización empresarial, a eficaz 
cooperación de mestres e alumnos, o emprego de cores nas páxinas, a utilización de pro
cedementos informáticos son coadxuvantes dun admirable resultado concretado nunha 
revista que prestixia ó instituto no que nace e se desenvolve. 
A Depuración Provincial de Pontevedra, a publicidade de particulares e a Dirección Xeral 
de Formación Profesional da Consellería de Educación prestan financiamento a estas páxi
nas, que xa no nº 3 teñen marcado un prezo de 350 pts. e dende o nº 2 se definen como 
"revista de actualidad económica y empresarial". 
Nova Xeración supera con moito á meirande parte, á case totalidade, das revistas do ensi
no medio e profesional, pero a súa especialización impide que poidamos establecer com
paracións. Sen dúbida manifesta esta publicación o desexo de dar unha resposta de sobre
saínte altura ó nivel do ensino profesional. O cobizoso do anceio está plenamente logrado. 

... A NOVA XERACION 
IB. SANTO TOME DE FREIXEIRO 
N° 6 EPOCA 2' PRECIO 100 PTS 

A Nova Xeración 

Centro de ensino: I.B. Santo Tomé do Freixeiro 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Vigo (Pontevedra) 

O nº 6, 2ª época, está datado en marzo de 

1995 

Formato: 29,9 x 21 cm 

Número de páxinas: 33 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Discipuli Prompti e O Galo Millarengo 

COMENTARIO: Descoñecémo-la data de aparición desta revista da que só puidemos consulta-lo 

nº 6 da segunda época, que saíu no mes de marzo de 1995. Á vista do devandito número 

podemos dicir que é esta unha publicación feíta en imprenta e subvencionada con publici
dade. Os responsables son os propios alumnos e nas súas páxinas dá cabida a noticias da 

vida do centro, música, cometarios deportivos, cuestións de informática ou ecoloxía. Ternos 

tamén textos de creación literaria tanto en prosa como en verso. 
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1Vovos Vieiros 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.F.P. A Xunqueira 

Pontevedra 

anterior ó nadal de 1982 

Formato: 32,7 x 21,8 cm 

Número de páxinas: moi variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e cómic 

Outras publicacións: 

.i.D~;~~~ 
ir.. 

, r 
. f¡ 

" -~~~ ~-~- ·,~ ---~=-~~-

COMENTARIO: Publicación de tipografía moi pobre, composta dunhas follas, en branca e negro, 
suxeitas por unha grampa. Abórdanse cuestións referidas á vida do centro, sobre a que se 
fai unha enquisa; hai tamén problemas propostos para a súa solución polos alumnos e tex
tos de creación. Entre os varios números que figuran sen datar un deles é un monográfico 
adicado a Manuel Leiras Pulpeiro no Día das Letras Galegas de 1983. 

Nuestro Mundo Mixto 

Centro de ensino: I.B.M. Xoán Montes 

Localidade: Lugo 

Data de aparición: 1973 

Periodicidade: irregular 

Formato: 30,5 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 18 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: actualidade, música, creación literaria, varia 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Athenea 

COMENTARIO: Non deberon pasar de tres os números acadados por esta revista, tirada a impren
ta en Reprografía Alvarellos de Lugo. A publicación, dirixida ó lector mozo e mais ó madu
ro, quere ser voceira dos problemas da xuventude e particularmente dos rapaces do insti
tuto. 
Levadas da man dos alumnos, estas páxinas presentan só un relativo interese e, sobre todo, 
carecen de variedade. Pala contra, a realización técnica e tipográfica son boas. No aparta
do da creación literaria están as únicas páxinas en galega. 
A revista naceu cando era director do instituto Epifanio Ramos de Castro, que deu o seu 
apoio á mesma. 
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Pabellón nº 6 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

l.B. de Burela 

Burela (Lugo) 

1991 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 27 

Lingua: galega, castelán e inglés 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografía 

Outras publicacións: Castelo Expréss 

COMENTAR10: Realizada na Imprenta Agustín Paz e coa axuda económica do Concello de Cervo 
e mais Caixavigo, Pabellón nQ 6 (cabeceira inspirada no título dun conto de Anton Chejov) 
tan só saíu no ano 1991. Ben deseñada, con gusto e con atención á estética das páxinas, e 
ben impresa, nacía esta publicación -"tras varios anos de indecisións"- cun propósito de 
utilidade e entretemento para a comunidade docente. As boas intencións e os desexos 
expresados no Editorial, referidos a unha continuidade da revista "con novas xentes e con 
proxectos que gracias a este número xa non deberán denominarse utopías", por desgracia, 
non callaron. Con respecto á expresión língüística a redacción de Pabellón nQ 6 está aber
ta ás colaboracións en calquera que sexan as linguas, de maneira que chega ata o trilin
güismo "da que a fixemos partícipe, xa que nela figuran traballos e ~rtículos en galega, cas
telán e, por que non, en inglés; os tres son vínculos de comunicación". 
Dos múltiples traballos de opinión, información ou creación destacámo-lo relato titulado "O 
an da p na 1 nga" (que, como acontece con outras colaboracións, vai sen asinar) e unha 
pr xima ión á figura e obra de Octavio Paz onde se inclúe unha novidosa e moi intere
nt parata a cor gris con nove dos seus poemas, o que resulta unha iniciativa orixinal 
f rm a. En r sumo, Pabellón nQ 6 supera claramente o nivel medio de moitas das súas 
mpañeiras e resulta pouco comprensible a súa desaparición. · 

Pailebote · 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

l.N.B. Santa Irene 

Vigo (Pontevedra) 

nadal de 1981 

29,7 x 21 cm 

20 

gal ego 

Ilµstracións: debuxos e cómic 

Outras publicacións: Atalaya Estudiantil, Avante, Spes, Trégola e 
Umbral 
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COMENTARIO: Feita con procedementos informáticos, sen cor e con publicidade. Subtitúlase 
"Revista de Letras, Artes e Ciencias" e declárase no Editorial que xorde da iniciativa duns 
estudiantes de Bacharelato que, preocupados pola desaparición dalgunhas publicacións 
nacionalistas, decidiron crear unha canle de expresión, dentro dun marco galeguista de 
vangarda, en apoio do idioma galego. Temas nesta publicación temas de actualidade cien
tífica, paleografía, música, noticia de libros, cómic, artigo sobre Georges Brassens e unha 
conversa con Xosé Luís Méndez Ferrín, quen prestou axuda á elaboración da revista. 

Pa'kital'o ES3 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras public_acións: 

I.B. Os Rosais 
Vigo (Pontevedra) 
1992 

31,5 x 21,5 cm 
56 
galego e castelán 
música, cine, video e televisión; contraco
rrente e opinión); versos con e sen rima e 
outros xéneros; crónicas; D x YY (deportes); 
curiosidades; pasatempos, noticias do institu
to; banda deseñada 
debuxos, cómic e fotografías 

P A KITAtO ES3 

C0PVRIGlffLB'OSROSA!S"l2'AI 

COMENTARIO: Pa 'kital'o ES3, publicación do Instituto de Bacharelato dos Rosais, é unha revista 
realizada con moi poucos medios. Está reproducida coa axuda dunha impresora láser, toda 
ela en branco e negro, e con papel e tipografía moi pobres, malia contar con debuxos de 
moi boa feitura. Trátase dunha revista de alumnos onde ós temas máis habituais <leste tipo 
de publicacións (música, cine, deportes, etc.) engádense outros de grande actualidade (o 
mundo político) e asuntos de interese xuvenil (o futuro dos estudiantes, cuestións de eco
loxía). Non falta un apartado dedicado á creación literaria, tanto lírica como en prosa, ó 
cargo dos alumnos David García Chaves e Carlos Oroza. 

A Palloza 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.B. A Guía 

Vigo (Pontevedra) 

1980-1981? 

31,5 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 26 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Moi Deficiente 
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COMENTARIO: Publicación feita a multicopista e definida como "independente, nacionalista e de 
esquerdas". Aborda temas de actualidade, de carácter científico, de ecoloxía, política, sociais 
e culturais. Non está ausente das súas páxinas a creación literaria; no nº O rexístrámo-lo 
poema "Despois do amor" de María Xosé Queizán. Polo que se refire á crítica, podemos 
representala no ensaio sobre o Don Hamlet de Álvaro Cunqueiro. Son obxecto de estudio 
figuras como Bertolt Brecht, de quen se reproducen textos de Poemas y canciones; 
Constantinos Kavafis, con pezas de Poesías completas, ou Martin Luther King e Lou Reed. 

Pan de Mestura 

Centro de ensino: I.F.P. Fraga do Eume 

Localidade: Pontedeume (A Coruña) 

Data de aparición: 1994 

Periodicidade: trimestral 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de páxinas: 18 

Lingua: castelán e galega 

Seccións: Editorial, Cartas ó director, Sección Musical 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: 

CoMENTARJO: Publicación elaborada con poucos medios e a fotocopiadora, pero cun bo resul
tado (a presentación é bastante aceptable). Pc;m de Mestura é unha revista bilingüe cunha 
c rta d proporción no emprego da lingua, pois maioritariamente os textos aparecen en 

t lán. Inclúe poucos debuxos. 
N n ita on ello directivo, se ben é evidente que se trata dunha revista dos alumnos. 

t m qu aparecen reflectidos nas distintas colaboracións son a música, a ecoloxía e o 
in , ntr outros, pero tamén inclúe artigas de actualidade e creación literaria. É curiosa a 

aparición de receitas de cociña, práctica non habitual neste tipo de publicacións. 

:-.-o~J 

;1'1~ 
~41~: !~:~ 
XORNAL DO 1.8. ~t~@ 
b\@l\JJ~ DE BETANZOS. Nº 3 
DO ANO ACADÉMICO 1993-94 

Papeis Morea 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.B. Francisco Aguiar 

Betanzos (A Coruña) 

1991 

anual 

41,5 x 29,5 cm 

Número de páxinas: 16-26 (variable) 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: literatura, lecer, enquisas, vida académica, 
reportaxes, viaxes, ecoloxía, deportes, músi
ca 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Albor e Follas e Papeles 
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COMENTARIO: A partir. de 1991 o Instituto de Betanzos comeza a publicación deste ironicamen
te subtitulado "xornal ecléctico" de gran formato, con moitas ilustracións e colaboracións 
moi extensas. O emprego de bo papel, o apoio de medios informáticos na confección da 
tipografía e deseño, a diversidade dos contidos e o propósito de non caer no mal gusto nin 
na agresividade son peculiaridades desta revista amena e entretida, que alegra a vista e 
demostra o interese por face-las cousas ben. 

Papeis Marea está feita polos alumnos do instituto, pero figura a mención do labor de cola
boración dalgúns profesores. Admite publicidade e algún número contou coa subvención 
da Dirección Xeral de Política Lingüística. Ó longo dos cinco números que xa apareceron, 
o emprego do galego vai en aumento, ata ser claramente dominante dende o nº 2. O 
Equipo de Normalización Lingüística da publicación convocou, no curso 1994-1995, un con
curso literario para incrementa-lo uso do idioma. Enquisas, páxinas literarias, informes e 
reportaxes -a carón do deseño das páxinas- son o máis salientable desta revista, da que 
o instituto pode e debe estar satisfeito. 

Non debe pasar sen unha mención a publicación, baixo a iniciativa do instituto, dos traba
llos premiados no certame literario Francisco Aguiar, que vai xa pola quinta convocatoria, 
de carácter anual e iniciada en 1990, cando era directora do centro Lurdes Blanco Sánchez
-Barroso. 

O resultado son cinco volumes entre os que os tres últimos amosan unha moi evidente 
mellora respecto ós dous iniciais. Nos diferentes actos de entrega dos premios interviñeron 
figuras ben coñecidas como Xesús Alonso Montero, Manuel Rivas ou Xosé Neira Vilas, que 
puxeron notas prologais ós volumes que conteñen os traballos. 

Esteticamente moi ben coidados, estes volumes contaron co apoio da Deputación Provincial 
coruñesa, a Dirección Xeral de Política Lingüística e o Concello de Betanzos. Narracións 
curtas e textos poéticos dos alumnos e alumnas de ensino medio de Galicia, premiados nos 
distintos certames, enchen estas páxinas de literatura galega que posúen unha máis que 
digna calidade. O resultado da publicación é espléndido. 

Paranoia 

Centro de ensino: I.B. Virxe do Mar 

Localidade: Noia (A Coruña) 

Data de aparición: 1990 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de pá:xinas: 20 

Lingua: galega 

Seccións: cine, ecoloxía, sucesos, deportes, humor, 
pasa tempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: O Ático e Traba 
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COMENTARIO: Con anterioridade a O Ático aparece esta revista da que só consultámo-lo nº O. 
Moi semellante á súa continuadora, Paranoia é froito do traballo dun grupo de alumnos, 
dos que A. Outeiral figura como director da publicación e responsable do Editorial. 
Modesta na súa realización material, tipográfica e na reproduccións das súas páxinas (para 
o que se utiliza a multicopista), confesa estar "dirixida ó uso doméstico" estudiantil. Vida do 
instituto, cine, sucesos, humor e lecer son os contidos máis salientables destas páxinas, que 
-reiteramos- pouco difiren das que máis tarde atoparemos en O Ático. 

O Paroleiro 

Centro de ensino: I.F.P. de Barallobre 

Localidade: Barallobre-Fene (A Coruña) 

Data de aparición: 1994 

Periodicidade: 

Formato: 30,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 50 

Lingua: galega 

Seccións: entrevistas, viaxes, música, creación literaria, 
deportes, pasatempos, cartas ó director 

Ilustracións: debuxos e fotografías-

Outras publicacións: 

C MENTARio: Cómpre dar canta previa dun O Paroleiro que en 1981 tiraba -o seu nº O como 
"Órgano de información de los alumnos del C.N.F.P. de Fene". O Paroleiro ó que nos irnos 
referir é unha revista ó cargo dos alumnos do instituto da mesma localidade e consta no 
seu nº O (o único aparecido ata hoxe) que pertence á segunda época da revista. 
Este novo O Paroleiro está deseñado co emprego de procedementos informáticos, boa 
impresión tanto dos textos como das fotografías, pero decae na calidade no resto das ilus
tracións. O Editorial non agacha un ton humorístico e burlón. En Nota da Redacción hai 
unha aposta a pral da normalización do galega, pero deixan ó criterio de cada quen o idio
ma a utilizar. Contén sumario e lista de colaboradores. 
Concede lugar destacado á información estudiantil, semella interesado por problemas de 
hoxe mesmo e dedica numerosas páxinas ó humor e pasatempos. É, en boa parte, unha 
revista festiva e informal. Haberá que agarda-la súa continuidade. 
O Instituto de Bacharelato O Pazo, de Fene, publica a revista Ronsel. Con portada a dúas 
cores e feíta na Imprenta Gráficas Padral, está coordinada por Xosé Seoane, profesor de 
Galega do centro. Os diferentes números levan colaboracións dos alumnos e a publicación 
está escrita íntegramente en galega. Artigas de cine, música, deportes, pasatempos, xunto 
con entrevistas, enquisas e informes son algunhas das seccións. O nº 10, datado en maio 
de 1995, é o último do que ternos constancia. 
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Pena do Vento 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.B. da Fonsagrada 

A Fonsagrada (Lugo) 

1993 

anual 

30 x 21 cm 

Número de páxinas: 28 

Lingua: gal ego 

Seccións: local, creación literaria, p~satempos, varia 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Dous números (pode haber algún máis) ternos consultado desta revista de apa
riencia sinxela, pero de páxinas moi ben coidadas. Feita -como a meirande parte das súas 
coetáneas__:__ con procedementos informáticos, a tipografía é de doada lectura e a impresión 
clara. O deseño das páxinas non presenta ese amoreamento .do texto que vemos con exce
siva frecuencia en moitas destas publicacións. 
Ben paxinada, cos seus sumarios e rexistro de redactores e colaboradores, quizais unha das 
claves de Pena do Vento sexa a súa atención ás cousas da Fonsagrada (historia, cultura, fol
clore, etc.). Pero hai tamén interesantes e documentados estudios e informes, así como 
páxinas de creación literaria de apreciable mérito. Son novamente os alumnos (un nume
roso grupo) os que levan adiante a revista, que dispón ademais dun Equipo para a 
Normalización Lingüística. 
Observamos, afortunadamente, a ausencia de. seccións dedicadas a facer demagoxia fácil 
con certos temas e f eitós da vida escolar e unha fuxida da vulgaridade de ton e expresión. 
Víñanlle moi ben algunhas páxinas máis, sobre todo tendo en conta a periodicidade anual. 

A Pirámide 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

11 ustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. Ramón María Aller Ulloa 

Lalín (Pontevedra) 

maio de 1992 

31,1 x 21 cm 

70 

gal ego 

Entrevistas, Reportaxes, Ecoloxía, Creativi
dade Literaria, Divulgación Científica, 
Deportes, Manifesto, Humor 

debuxos e fotografías 
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COMENTARIO: Revista feita a imprenta, en papel satinado, polos alumnos do Instituto Ramón 
María Aller Ulloa . Nas páxinas desta publicación (da que unicamente ternos consultado o 
nº 1) teñen cabida colaboracións de creación literaria a carón de reportaxes e artigas de 
temas científicos, sociais , deportivos e de ecoloxía. Ternos tamén entrevistas con importan
tes figuras da cultura galega como Isaac Díaz Pardo, Antón Lamazares e Xosé Manuel 
Beiras. 

Politecnia 

POLll CNlt1 Centro de ensino: I.P. de Pontevedra 
voctiio Jo 1nstlfuto O'oliftcnlco 

_letros golegos ~ºº 
Localidade: 

Data de aparición: 

Pontevedra 

17 de maio de 1983 '<!<··· 
\ \1 ....... .... ~ .... 

Periodicidade: 

Formato: 32,3 x 22,4 cm 

Número de páxinas: 11 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e cómic 

Outras publicacións: *Trasno 

COMENTARIO: Publicación feita a imprenta. Nace coincidindo coa celebración do Día das Letras 
Galegas, no ano 1983, adicado a Manuel Leiras Pulpeiro, sobre quen se fai un amplo tra
ballo . Recolle colaboracións da autoría dos alumnos que tratan temas de ecoloxía e do tra
ball no mar. Neste nº O que consultamos indícase que se ha de tratar de que a revista teña 

ntinuidad , ampliando a colaboración ó resto da comunidade educativa, pais e profeso
r . 
C n p terioridade este mesmo instituto publicou Trasno. Cun formato de 30 x 21 cm, esta
ba ó cargo dos alumnos do centro. Sabemos que o seu nº 2 apareceu eri 1988. 

A PONTE DE FERRO A Ponte de Ferro 

nio 1m 

• 

\ 
l.E.S. LUÍS SEOANE 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

I.E.S .P. Luís Seoane 

Monteporreiro (Pontevedra) 

maio de 1994 

anual 

30 x 21 cm 

32-38 e variable) 

gal ego 

entrevistas, reportaxes, vida do centro, crea
ción literaria, crítica, opinión, enquisas, 
deportes 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Nova Xeración 
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COMENTARIO: Dous números leva ata agora esta publicación recente dun instituto que mantén, 
ó mesmo tempo, unha segunda revista, Nova Xeración. Pero A Ponte de Ferro está feita 
polo Equipo de Normalización Lingüística e xorde con intención de perdurar no tempo, 
cunha clara vocación creativa da responsabilidade dos alumnos e orientada cara a diferen
tes ámbitos culturais. Elaborada con procedementos informáticos, a súa progres1on ou 
mellara é evidente xa no nº 2, que canta coa axuda económica da Deputación de 
Pontevedra. 
Temas de permanente actualidade (a guerra, as drogas, a contaminación, os problemas dos 
estudiantes) están aquí presentes. Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane e Agustín Fernández Paz 
son obxecto de estudios ou entrevistas. Hai un moi apreciable nivel informativo e unha 
notable variación e diversidade de contidos; o resultado é unha axustada mestura de ame
nidade e seriedade, de acordo coa natureza das diferentes seccións. A onomástica, a crítica 
de libros e as páxinas de creación literaria tampouco faltan. En resumo, unha moi boa 
revista que amasa ata que punto os alumnos (pensamos que coa orientación dalgún profe
sor, quizais a Uxía citada no Editorial do nº 2) poden facer ben as causas, cunha equili
brada creatividade e con respecto á lingua e á dignidade expresiva. 

Pontos 

Centro de ensino: 
Localidade: 

l. L. de Marín 
Marín (Pontevedra) 

decembro de 1955 
Tm
. --

! Cspoiio uoluerd. I 
_,, ! "'. 6uscor ~u g/1>-1 

¡ Na y su Nqu•:ao 

i por la& ruta• 

........... , .......... , :111.1 .. : .... , L.~~~~ Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 

Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

bimensual, agás o último número 

32 x 25 cm 
12-16 (variable) 

castelán 
Editorial, Vida del Centro, De Marín y para 
Marín, Tecnología, Notas del Taller, 
Miscelánea, Frente de Juventudes, No ignore 
V d .. . , Información gráfica 
fotografías e debuxos 
*Pontitos 

===---·_·--_ ._a.,n_ .. _,>·· · ·.~~ _I___::-~ 

Sai•'-'•"-·-UM.US..t• ~~-....w.""-"'• ... - .i -,...,.,.ft,....., 
•• - ..lú 'I a M .. .......... ,aHJuwl• ,¡.,,¡ .-•HI- , • ..--'• -.t. ... u ... ti•• "'-'"•• 

., ... . . ,.. • • 1-.1.._. ... ,...,.,,.w.,~lo•n•tl•it. 

COMENTARIO: Revista feita a imprenta e coa portada en cor azul, leva publicidade nos tres últi
mos números. Dirixida por Benito Sánchez e editada nos talleres de Faro de Vigo, cunha 
tirada de 500 exemplares por número, dá acollida a cuestións relacionadas coa vida de 
Marín, o que se evidencia na presentacion do nº 2, onde se di "Queremos, pues, en este 
espacio dar acogida a artículos, trabajos literarios, comentarios y opiniones, que precedidos 
de honradez, entusiasmo, intención luminosa y desinterés definido, lo hagan publicamente, 
que Pontos quiere ser y se propone lograr sea éste el medio de expresión de la vida de 
Marín en todas sus manifestaciones". Hai unha constante preocupación polo mundo do 
mar, tratado en varios artigas por distintos profesores. Tamén se tratan cuestións sobre a 
Ensinanza Profesional e Laboral. Dentro dos textos de creación literaria chama a atención a 
"Canción de Marín", de Ignacio B. Anzoategui (Premio Nacional de Literatura e Teatro 
Argentino) . No nº 3 dáse noticia da segunda aparición da revista Pontitos, "el gran amigo 
del pequeño número de sus, también pequeños, lectores". 
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Pousafoles 

Centro de ensino: I.B. Germán Ancochea Quevedo 

Localidade: Pobra de Trives ( Ourense) 

Data de aparición: 1993-1994 

Periodicidade: irregular 

Formato: 29,7 x 21 cm 

Número de páxinas: 50 (con variacións) 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: editorial, axenda, enquisas, reportaxe, entre
vistas, literaria, horóscopo, pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Avia, Estrato, No Límite, Voces e Vós 

CoMENTARlO: A revista Pausa/oles vénse publicando dende o curso 1993-1994 por iniciativa do 
Seminario de Lingua e Literatura Galegas. Nese ~no académico viran a luz os números O e 
l. No curso 1994-1995 saíu o nº 2, que contou cunha subvención da Consellería de 
Educación. 
Para a súa confección cóntase con medios informáticos e a reproducción está feíta en foto
copiadora. Leva, ademais, publiddade. A revista ten un carácter totalmente aberto e unha 
das súas características fundamentais é o bo humor que advertimos nas colaboracións. 
Canta coa participación de alumnos, profesores e persoal non docente. Dá cabida a cal
quera tipo de información sobre o instituto ou sobre o entorno onde o centro se localiza: 
elabóranse reportaxes dos concellos veciños como o de Pobra de Trives, entrevístanse a 
p rsonaxes destacados no ámbito escolar ou no cotián da vila, etc. Ademais, dedica un 

pací á reación literaria, á reflexión, etc. 
utra r vista de institutos ourensáns ternos noticia certa3. Dalgunhas delas carecemos 

pra ti am nt de información. Así, Estrato, subtitulada "Revista estudiantil do Instituto de 
B.U.P. de Viana do Bolo", que apareceu o 17 de decembro de 1986 cunha periodicidade 
anual. Outra é Voces, do Instituto de. Formación Profesional de Celanova, que estaba ó 
cargo dos alumnos. Os exemplares desta publicación non están datados nin numerados. 
Finalmente, Vós, revista da Asociación Xuvenil do Instituto de B.U.P.-F.P. de Celanova, que 
debeu empeza-la súa andaina en 1990. 
Moitos máis datos ternos de No Límite, revista do Instituto de Xinzo de Limia. Que saiba
mos, o seu primeiro número aparece o 17 de maio de 1991, lago seguido doutros publica
dos ó longo dos tres anos seguintes. A periodicidade é irregular e está escrita íntegramen
te en galega. Literatura, natureza, tradicións, letras galegas, opinión, deporte e tempo libre 
son algunhas das súas seccións. Nalgúns artigas trátanse temas como a ecoloxía, as drogas, 
a obxección de conciencia, a música rock, etc. Hai estudios sobre Cunqueiro, Bauza Brey 
e Avilés de Taramancos. 
Por último, Avia, subtitulada "Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media y 
Profesional de Ribadavia". O seu nº 1 aparece en 1955. En formato folio, con 8 páxinas por 
número, informaba da vida do instituto, temas de lexislación e de política. Como peculiari
dade digamos que tódolos colaboradores eran profesores do centro e María Pérez López 
dirixía as páxinas. Tratábase dunha publicación cultural e docente, íntegramente escrita en 
castelán. 

3 Vx. Marcos Valcárcel, op. cit. , p. 278. 
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OPregoeiro 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

I.B. de Allariz 

Allariz (Ourense) 

trimestral 

29 x 21 cm 

37 
gal ego 

local, vida do instituto, creac1on literaria, 
cómic, entrevistas, deportes, humor, pasa
tempos 

debuxos e fotografías 

Outras publicacións: A Ponte dende a Barreira e A Voz de Allariz 

Rellista do Instituto Billalente de 

ALLARIZ 

COMENTARIO: Segundo deducimos do Editorial donº 4 desta revista (único do que dispuxemos 
para escribir estas liñas) , non conseguiu a periodicidade trimestral que pretendía. 
Descoñecémo-la data de aparición do primeiro número e, polo que observamos nunha 
colaboración, este nº 4 debe ser de 1987. En calquera caso, contou esta publicación coas 
axudas da ·caixa de Aforros e da Dirección Xeral de Política Lingüística. 
Impresión, tipografía, deseño e ilustracións non pasan do simplemente regular. Polo que se 
refire ós contidos, observamos un tipo de achegas onde salienta o informativo e cultural, 
con especial atención ós problemas galegos ou locais. A sida,, as folgas, a cota do leite, a 
actuación da Comunidade Europea, o urbanismo e os asuntos do Concello aparecen trata- · 
dos aquí, aínda que tamén a situación lingüística está analizada. 
Con seguridade, o interese dos temas e o seu tratamento están moi por enriba da limitada 
realización técnica e a despreocupación pola estética das páxinas, que carecen de datación 
e aínda dunha mínima mención ós seus responsables. Os colaboradores tampouco din se 
son alumnos ou profesores. 

O Probisional 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Secc~óns: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.F.P. de Viveiro 

Viveiro (Lugo) 

17 de maio de 1994 

variable 

29,5 x 21 cm 

12 

gal ego 

novas, comentarios, deportes, cultura 

debuxos e fotografías 
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COMENTARIO: Este "Xornal de Información Xeral" do I.F.P. de Viveiro aparece o 17 de maio de 
1994 coincidindo co ano de Luís Seoane, de quen se fai mención no comezo. É precisa
mente nese ano cando cristaliza a idea de publicar un periódico escolar, como se di no 
Editorial dese nº O: "A idea de editar unha publicación, no seo do noso Centro, xa vén de 
vello .. . ". Realizado desde a actividade dos diferentes colectivos do instituto (alumnos, pro
fesorado, Equipo de Normalización Lingüística, persoal non docente), O Probisional tenta 
ser "un punto de referencia ó que acudir, de xeito interdisciplinar, para verte-las nosas quei
xas, satisfaccións e mesmo noticias, que ó noso xuízo, poidan interesar á xente vinculada 
ó I.F.P. de Viveiro, e mesmo a quen non ten nada que ver co Centro" . Dirixida por Néstor 
Timiraos Labaen, con periodicidade variable, O Probisional tenta ser unha publicación tri
mestral como punto de referencia da comunidade educativa de Viveiro. Conta coa subven
ción do Gabinete de Normalización Lingüística e imprímese en papel reciclado. 
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Punkivedra 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.B . Xunqueira 2 

Pontevedra 

decembro de 1988 

31,5 x 21,3 cm 

Número de páxinas: 14 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Dous Xuncos 

COMENTARIO: Como se pode deducir da cabeceira desta publicación, a temática tratada incide 

no ámbito musical, aínda que ternos tamén algún artigo que recolle aspectos de actualida

de. Estamos diante dunha publicación informal feita a multicopista, con poucos medios, e 

de interese moi limitado. 
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Punto de Encontro 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Per_iodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.S.P. do Grave 

O Grave (Pontevedra) 

1993-1994 

anual 

30 x 20,5 cm 

52-68 e variable) 

galega e inglés 

traballos de clase, opinión, creación literaria, 
música, cine, deportes e pasatempos 

fotografías e debuxos 

COMENTARIO: Con só dous números no seu haber, esta revista aparece ó cargo dun grupo de 
profesores coordinadores das páxinas e máis o alumnado que colabora nelas, financiadas 
con publicidade. Quere ser unha publicación interdisciplinar que contribúa a "formar per
soas solidarias, críticas, creativas". Non agacha o emprego dos medios informáticos na tipo
grafía, deseño e ilustracións. Por certo que no primeiro, polo raquítico do carpo da letra a 
lexibilidade é problemática ás veces. 
En xeral, pódese dicir que o cobizoso propósito das páxinas está bastante conseguido. Hai 
nelas unha combinación de temas que acadan riqueza e diversidade. Hai tamén un estima
ble nivel informativo e aínda en temas como música ou cine observámo-lo manexo de 
información bibliográfica. Algunhas ilustracións semellan pouco coidadas e a capa e con
tracapa desmerecen algo ~o resto. 
Con modestos recursos Punto de Encontro é unha revista moi digna na que algunhas eivas 
xa anotadas poden subsanarse. O esforzo feíto paga a pena á vista dos resultados. 

R.I.P. 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.P. Marqués de Suanzes 

Ferrol (A Coruña) 

44,5 x 33,5 cm 

16 

gal ego 

ecoloxía, deportes, biblioteca, cinema, o 
naso centro, tribuna política, pasatempos, 
humor, entrevistas, varia. 

debuxos e fotografías 

¡Non che hai outral 
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Comentario: Velaquí outro "voceiro" do Instituto Politécnico ferrolán do que, en termos de 
datación, só podemos afirmar que é anterior ó seu compañeiro ¡Non che hai outral, pois o 
único exemplar que consultamos, aínda que non está numerado, figura datado en 1988. 
Feito na Imprenta San Esteban, con deseño, tipografía e algunhas ilustracións de configu
ración informática, está escrito íntegramente en galega e subvencionado pola Dirección 
Xeral de Política Lingüística. Trátase, neste caso, dun xornal de gran formato que amosa 
unha axeitada mestura de texto e ilustracións moi variadas. Os colaboradores son basica
mente alumnos e o contido das páxinas, nunha liña seria e informativa, vai dende infor
mación docente e académica ata rutas e viaxes, deportes e fontes de enerxía, bibliografía e 
filatelia. 
Pero sen dúbida o máis interesante son -no exemplar consultado, insistimos- as entre
vistas, neste caso con Joaquín Sabina, co Xefe do Departamento de Orientación do Instituto 
e cun representante do centro de Orientación Familiar de Ferrol. En conxunto, estamos 
<liante dunha publicación de interese que de seguro pode prestar un bo servicio ós alum
nos. 

Reporteiros 
RE PO!( TE/ !(OS 

KEVlfTA JJOS MVMKOS JJO l. 8. SOFÍA CMNtOVA Centro de ensino: I.B. Sofía Casanova 

Ferrol (A Coruña) 

maio 1994 
---·- .. -· .. -----... ,_,_...,.. _ __ ... __ ,....__ 

'MUÍ NO! TIDES" 
Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: anual 
:-..:::.:=:== ... ,,, 
=..:=..:::.~= Formato: 43 x 30 cm 

moi variable 

gal ego 

- .. --·---·- ... --.. ---·~
~-- .. {.... - ....... . '--.. ... _._.._ ... __ . __ _ _ .. ____ _ 
·-----_..._.... __ _ 
·-·-.. ·-·-·--~- .. ------·-·-----·-----.. ·---·-...... __ ,...,...__,_ 
..,_....,_,_,._ ... ·-·-·----·---· --·--·--·-·-·-·--··--·------·--·----

-.... ____ _ 
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Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

información, opinión, pasatempos, literatura, 
teatro, cine, futuro, cociña 

debuxos e fotografías 

A Gran Monada do "Sofía", O Casanova, 
Casanova Científico e Trala Pista do Saber 

COMENTARIO: Publicación iniciada no mes de maio de 1994, está realizada desde o traballo e 
entusiasmo de diferentes alumnos e alumnas coordinados polos profesores Mª Luz Couceiro 
e Guillermo Llorca. Subvencionada polo Equipo de Normalización Lingüística do Instituto 
Sofía Casanova, esta moi boa revista, xa nos contidos, xa na calidade de impresión e com
posición, nacía como continuadora dunha vella tradición do centro, e o seu título, 
Reporteiros, resume "o noso desexo de crear un modesto medio de comunicación escrito a 
partir da nosa inexperiencia, pero contando con todo o noso entusiasmo.". 
Reporteiros segue a liña de traballo en equipo que foi entregando outra serie de publica
cións periódicas como O Casanova Científico, O Casanova, A Gran Monada do "Sofía" ou 
a revista da biblioteca do centro titulada Trala Pista do Saber, un boletín onde teñen cabi
da todo tipo de informacións literarias e culturais. 
De gran formato, Reporteiros, destaca pola impresión e estructuración dos artigas incluídos, 
ofrecéndose ó público coma unha revista moi interesante e de grata lectura. ó longo das 
súas páxinas, ternos unha miscelánea de artigas, "unha visión persoal e variada do mundo 
que nos rodea e sobre todo do noso instituto", que se nos amasan como un ronsel de tra
ballos en grupo cheo de vontade e entusiasmo. 
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A Revista 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.S. Carrasqueira 

Coruxo, Vigo (Pontevedra) 

maio-xuño de 1995 

30 x 21 cm 

32 
gal ego 

opinión, entrevistas, deportes, creación, críti
ca, cine, traducción, perfiles 

debuxo, cómic e fotografía 

COMENTARIO: Cunha boa maquetación e presentación, A Revista do centro Carrasqueira nace 
como unha plataforma de expresión do alumnado achegada tanto á información interna 
como á creación literaria ou de opinión sobre asuntos varios e de actualidade. Realizada 
coa axuda do ordenador, a boa impresión do apoio gráfico (onde se reproducen fotografí
as ou cadros de Maruxa Mallo) contribúe a unha lectura máis agradable. Orixinal e atracti
va, A Revista achega traballos de actualidade como "A Sida", "A transformación da socieda
de por parte do feminismo" ou "Rafael Dieste intelectual de rara especie", traballo 
biobibliográfico sobre o autor de Dos arquivos do trasno coincidindo coa celebración do 
Día das Letras Galegas. Ademais, non podían faltar páxinas dedicadas á musica, o cómic, a 
caricatura e á creación e crítica literaria. 

Revista Cultural con Dereito a Pranto 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. de Coia 

Vigo (Pontevedra) 

1981? 

29,9 x 21 cm 

30 

gal ego 

Editorial, Dereito a Pranto, Revista Cultural, 
Dende o Recanto da Fraga, Páxina Artística. 

reproduccións de gran calidade na portada e 
na Páxina Artística 

COMENTARIO: Publicación mecanografada e sen cor. É unha revista dos alumnos de C.O.U. 
aberta a todo tipo de colaboracións de fóra de temática científica ou artística. Abórdanse 
cuestións referidas a aspectos académicos e reflexións sobre a cultura, a carón de ensaios 
sobre a pintura galega. No nº O aparece unha longa entrevista a Xosé María Álvarez 
Cáccamo, de quen se transcriben uns versos do libro, daquela en proxecto, Obscuro abati
mento. 
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Revista das Alumnas e dos Alumnos 
do I.B. de Ordes 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

LB. de Ordes 
Ordes (A Coruña) 
1994-1995 

29,5 x 21 cm 
38 
gal ego 
no instituto, ecoloxía, crítica social, deportes, 
música, tradicións e lendas, canto, pasatem
pos 
debuxos e fotografías 

COMENTARIO: Descoñecemos se os alumnos do instituto foron quen de atapar unha cabeceira 
máis orixinal para o nº 2 da súa revista, petición coa que se pechaba o nº 1, único ata 
hoxe. Coñecemos, pala contra, o seu desexo de dar cabida nas súas páxinas a "temas de 
actualidade que eremos interesantes, como poden ser ecoloxía, deporte, música ... ". 
Do contido desta publicación salientan os problemas da vida do instituto, os locais e os de 
carácter político e social. Do material de ilustración, anotámo-los debuxos de Estremera. 
Tódalas colaboracións son da autoría dos alumnos. 
De novo a escaseza de medios provoca as peores limitacións da publicación: folios gram
pados, t xtos feítos a ordenador e reproducidos con só regular limpeza e carencia dun 
d seña esteticamente coidado. Os alumnos poñen o seu esforzo, p-ero carecen de orienta-

1 n axuda, como en tantos outros casos. O seu traballo é meritorio e agardamas que poi
an m lloralo. 
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Revista de Normalización Lingüística 

Centro de ensino: LB. de Monelos 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 42 

Lingua: galega 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: 

CoMENT ruo: Sen datar, sen paxinar, carente de seccións e doutros datos que fagan mención ós 
que dirixen ou levan adiante a publicación, aparece esta revista que, malia a súa cabecei-
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ra, non trata para nada a problemática lingüística; limítase ó emprego exclusivo do galega. 
Consultamo-lo nº O unicamente. 
Feíta con escasos medios, de curta tirada, reproducida a multicopista, cos textos a ordena
dor, a máquina ou a man, pouco ou nada preocupada pala estética (tipografía, deseño, ilus
tracións), tampouco os contidos (algunha entrevista, pasatempos, creación literaria) chaman 
a atención. Semella estar ó cargo dos alumnos e dar cabida moi en especial a cuestións de 
lecer ou divertimento, sen esquece-la música rock ou o consabido tema das drogas. 

Revista do Instituto de Bacharelato: 
"Sánchez Cantón" 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. Sánchez Cantón 

Pontevedra 

1991-1992 

29,7 x 21 cm 

20 

gal ego 

Editorial, Poesía, Prosa, Cómic, Pasatempos 

debuxos e fotografías 

Cartaf ol, Stress e Ó Verxel 

r- - -----· ---, 
1 Revista do Instituto de Bacharelato: 

1

1 i 
¡ "Sánchez Cantón" 1 

1 1 

L- ·---··-·---·- ·- J 

¡ ·- ·- ·- ---, 
1 1 
1 1 

L - ----- - - ·- -

COMENTARIO: Para redacta-las seguintes liñas só dispuxemos dun número desta revista, corres
pondente ó curso arriba indicado. O naso coñecemento, xa que lago, desta publicación 
(realizada con moi poucos medios, a multicopista, en formato folio) é abando limitado. Está 
feíta polo alumnos e nas súas páxinas recóllense exclusivamente textos de creación litera
ria en prosa e verso. Hai, tamén, algunha páxina de pasatempos. 

A Ría 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

I.B. de Mugardos 

Mugardos (A Coruña) 

1994-1995 
trimestral 

42 x 29 cm 

19-26 (variable) 

gal ego 

internacional, cartas, deportes, colabora
cións, economía, local 

debuxos e fotografías 

Outras publicacións: *Asignatura Pendente, *Malas Novas e 
*Viravolta 
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COMENTARIO: Sen que teñamos noticia de anteriores publicacións, sabemos que os .alumnos de 
2º de B.U.P. do instituto mugardés fixeron, no curso 1994-1995, tres xornais de gran for
mato, tirados a multicopista, cun deseño e unha tipografía moi elementais. 
Os textos están escritos a man ou máquina e a reproducción fotográfica é moi pobre. Hai 
unha gran variedade de contidos e as colaboracións caracterízanse pala súa brevidade, case 
a xeito de viñetas. 
Á hora de facer unha mínima valoración hai que ter en canta a absoluta precariedade de 
medios e a pouca idade dos rapaces que fan as páxinas. A valoración queda, xa que lago, 
na apreciación do esforzo e o entusiasmo. As anteriores consideracións son extensivas a 
Malas Novas e Asignatura Pendente, que completan o tríptico xornalístico do curso. 
En colaboración cos colexios de E.X.B. de Ares, Franza e Mugardos, o I.B. mugardés publi
ca tamén Viravolta, revista de formato folio que comeza a súa andaina no curso 1990-1991 
baixo o patrocinio da Dirección Xeral de Política Lingüística. 
Pouco digno de especial mención ternos nas 70 páxinas <leste nº 1 dedicado á lembranza 
de Álvaro Cunqueiro (debuxado por Siro para a revista) no Día das Letras Galegas 1991. As 
colaboracións, ó cargo dos alumnos, están escritas a man ou mecanoscritas e a súa impre
sión e reproducción (multicopiada) é ben defectuosa. O mesmo pode dicirse das ilustra
cións. Como exemplo de prensa escolar, Viravolta, que aposta máis pala cantidade de páxi
nas que pala calidade, non chega a un nivel regular. 

Salnés 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.E.S.P. de Vilalonga 

Vilalonga (Pontevedra) 

17 de maio de 1987 

Formato: 30 x 20,9 cm 

Número de páxinas: 16 

Lingua: galega 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: O Garabato e The Nécora 

COMENTARIO: Revista feita a imprenta, leva publicidade e está subvencionada pala Dirección 
Xeral de Política Lingüística, ademais de contar coa colaboración da A.P.A. do instituto. Está 
ó cargo de alumnos e profesores e subtitúlase "Revista Trimestral de Cultura e Lecer", pero 
descoñecemos se tivo continuidade, pois tan só puidemos consulta-lo primeiro número. 
Dentro dos contidos tratados nestas páxinas refírense aspectos relacionados coa historia, a 
vida cotiá e as actividades do instituto e tamén da localidade. A situación lingüística na bis
barra e diversas cuestións literarias son merecentes tamén de atención. Entre estas últimas, 
o traballo de Mª Victoria Moreno, "A paisaxe do Salnés e a súa incidencia na lírica galega: 
de Ero da Armenteira a Ramón Cabanillas", a reproducción de poesías de Luís Rei Núñez, 
o comentario de Néveda, de Francisca Herrera Garrido, e Os mortos daquel verán, de Carlos 
Casares. 
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Santa Compaña 

Centro de ensino: I.B. Ramón Cabanillas 

Localidade: Cambados (Pontevedra) 

Data de aparición: 1993 (segunda época) 

Periodicidade: anual 

Formato: 29,5 x 20,5 cm 

Número de páxinas: 38-46 (variable) 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: narrativa, cómic, poesía, teatro, dossier, opi
nión 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: O Editorial do número correspondente a 1995 indica que Santa Compaña tivo 
unha primeira andaina (descoñecémo-lo número que chegou a tirar da mesma) e leva tres 
comparecencias na segunda e máis recente. Nesta aparece impresa en papel reciclado e 

ecolóxico, con capa e contracapa en cores e elaborada pola iniciativa e colaboración de 
diferentes sectores do instituto e mais da Asociación Cultural "Santa Compaña" de 

Cambados. Conta con diversas axudas económicas proporcionadas pola A.P.A. do centro, 
Caixas de Aforro e concellos (Meis, Ribadumia e Cambados). No interior aparecen páxinas 
en cor (as do "Dossier") e leva publicidade. 

Publicación de marcada intención cultural, amosa unha notable inquedanza polos proble

mas sociais, ecolóxicos e políticos. Excelente no seu conxunto, esta revista afástase en boa 
medida da liña habitual, renuncia a calquera gratuíta compracencia e toma o camiño do 

deseño creativo, das ilustracións orixinais e das colaboracións significativas, cunha merito
ria calidade nos textos de creación literaria. 

Ramón Caride Ogando, Xoán Rei Núñez, Rubén Arenaz, X.M. Vila Ribadomar, Carlos 
Losada, Augusto Chaves, Xosé M. Maceira Fernández, M. Fernández Gondar, Rita Rodiño, 
Félix Aragunde, X.L. Vaamonde son, entre outros, colaboradores das páxinas dos números 

que puidemos consultar. No correspondente a abril de 1995 (integramente en galego) apa
rece un artigo sobre Rafael Dieste e un poema inédito de Ramón Cabanillas dedicado ó cru
ceiro de Fefiñáns. En síntese, unha revista con personalidade propia e cun inusual nivel de 

calidade que é grato rexistrar. 
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SEMANA DAS 
Semana das Letras Gakgas 

LETRAS GALEGAS Centro de Ensino: I.B. Vilar Ponte 

~ 

Localidade: Viveiro (Lugo) 

\t t , Data de aparición: 1981 

Periodicidade: anual 

Formato: 31,1 x 22 cm 

¡ :) Número de páxinas: 50 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

ALUNOS DO INSm UTO DE VIVEIAO. 1981 Outras publicacións: BOJ 

COMENTARIO: Revista anual editada polo I.B. Vilar Ponte de Viveiro con motivo do Día das 
Letras Galegas. Feita a multicopista, está toda ela en branco e negro salvo a portada, na que 
aparecen, sobre un fondo ocre, o título da revista e os colaboradores da mesma en letras 
vermellas así como unha man aberta (esta xa de cor negra). A portada e de maior tamaño 
respecto ás páxinas do interior, que son de formato folio. 
Elaborada unicamente polos alumnos, conta con artigos sobre literatura, historia, ciencias 
naturais e actualidade, así _como a propia vida do centro. Aparecen tamén textos de crea
ción, entre os que se inclúen os dous primeiros premios do concurso literario, tanto de 
narrativa como lírica, convocado con motivo das Letras Galegas. Chistes, refráns, adiviñas e 
pa at mpo completan o contido da revista. 
T m on tancia, segundo se cita no nº 1 da revista BOJ, de que o último número sae en 
19 6. 

O Serodio 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.E.S.P. Pazo da Merced 

As Neves (Pontevedra) 

xuño de 1993 

anual 

Formato: 29,5 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 28-31 (variable) 

Lingua: galego 

Seccións: opm1on, entrevistas, sucesos, local, vida do 
instituto, saúde e natureza, creación literaria, 
crítica de cine, humor, deportes e sociedade 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: 

310 



COMENTARIO: Tres números leva tirados ata agora esta revista, "un xornal feito por nós, un dia
rio á nasa medida", de acordo ca Editorial do nº 1. A informática serve de novo para a 
composición, ilustración e tipografía das páxinas, feitas na súa integridade polos alumnos. 
Despois dun primeiro número bastante frouxo, hai xa unha evidente mellara na publica
ción, tanto na calidade do papel como no deseño, ilustracións e número de páxinas. A 
variedade, a diversidade dos temas e a lixeireza e informalismo no seu tratamento, impó
ñense con claridade nos textos, que son xeralmente moi breves e non agachan unha mes
tura de humor e crítica. 
Chama a atención á vida e ás pequenas causas do instituto, así como a certos problemas 
actuais da xuventude (a lingua, as drogas, a contaminación do medio, o racismo, o taba
quismo) pero non exclusivos dela. En síntese, sen luxo ningún, esta revista resulta entreti
da, amena, e acada un nivel discretamente aceptable. 

7 Grises 

Centro de ensino: I.F.P. Fernando Blanco 

Localidade: Cee (A Coruña) 

Data de aparición: maio de 1992 

Periodicidade: anual 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 20 

Lingua: galega 

Seccións: opinión, reportaxe, actualidade, viaxes, crea
ción 

Ilustracións: fotografía e debuxo 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Feita en papel reciclado, 7 Grises naceu no ano 1992 e continuou a súa andaina 
cunha periodicidade anual. Está editada polo alumnado do centro Fernando Blanco en 
colaboración ca Equipo de Normalización Lingüística. 7 Grises canta cun importante núme
ro de colaboradores que ofrecen interesantes achegas nas diferentes seccións que comple
tan páxina a páxina esta publicación. 
No Editorial do nº 1 os impulsores da revista maniféstanse contra o pasotismo, fenómeno 
contra o que publican unha revista "que non se louva de ser de actualidade (aínda que 
actualice), nin prioritariamente informativa (aínda que informe), pero si fundamentalmente 
participativa". A reportaxe "A Ría de Lires", entrevistas a Concha Blanco e Manolo Canoso 
xunto coa narración "A aventura do indiano" constitúen o máis salientable <leste primeiro 
número adicado a Fermín Bauza Brey e amplamente ilustrado. Do nº 2 anotamos unha 
entrevista con Manuel Rivas, unha reportaxe sobre a Costa da Marte e achegas sobre temas 
como a capa de ozono, os cogumelos, e a vida e obra de Blanco Amor. 
Esta "Revista para chegar ó cumio" inicia o seu nº 3 (maio de 1994) cun Editorial que daba 
a noticia da aparición do xornal "O Correo Galega". Manifesta a súa opinión sobre a nor
malización lingüística en Galicia. Unha interesante reportaxe sobre Fisterra abre este núme
ro no que seguen traballos de actualidade sobre a vida e obra de Luís Seoane, unha viaxe 
por Kenia e un importante número de achegas de creación que completan esta moi digna 
publicación. 
Resultan moi interesantes, e son un bo complemento estético, as ilustracións que acompa
ñan os textos, recollidas de Luís Seoane, Laxeiro, Maside e Felipe Criado. 
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El Sexto 

Centro de ensino: I.B. Julio Prieto Nespereira 

Localidade: Ourense 

Data de aparición: primavera de 1992 

Periodicidade: anual 

Formato: 21 x 14,7 cm 

Número de páxinas: 36 

Lingua: castelán 

Seccións: editorial, creación, críticas e colaboracións, 
humor, cómics 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Edicións XPN 

COMENTARIO: Revista feíta a multicopista e con poucos medios. Os autores son os alumnos -
dos primeiros niveis do Bacharelato, 1º e 2º de B.U.P. concretamente-, quen declaran no 
editorial do nº O, o único consultado por nós, que nese ano de saída da revista só publi
can o devandito número para ve-la acollida que ten entre o resto do alumnado do institu
to. Contén textos de creación, referencias á vida deportiva e algúns aspectos culturais. 
Contrasta a grande abundancia de cómic e viñetas coa escaseza de textos, polo xeral de 
moi regular calidade. 

O Son Rebuldeiro 

Centro de ensino: l.B. Monte das Moas 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: 

Periodicidade: bimestral 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: moi variable 

Lingua: galego 

Seccións: información xeral e interna, entrevista, crea
ción, opinión, música, pasatempos, cómic 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Na elaboración deste O Son Rebuldeiro interveñen un importante número de cola
boradores, xa na maquetación e deseño, xa na redacción. Realizada no l.B. Monte das 
Moas, está reproducida por medio de fotocopiadora, os medios evidéncianse moi precarios 
canto ó coidado da publicación, deseño e tipografía. É magoa que algúns <lestes aspectos 
non estean mellor coordinados ou corrixidos xa que, aínda con menor número de páxinas 
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ou cunha aparición máis dilatada, redundaría en beneficio dos lectores da revista. Ben é 
certo que esas posibles deficiencias téntanse corrixir no terceiro número, correspondente a 
maio-xuño de 1995, aínda que algunha páxina en branco e outras pequenas eivas eviden
cian un traballo de control e organización cara ó futuro . 
Realizada como plataforma pública do alumnado do centro, O Son Rebuldeiro redunda nos 
aspectos internos canto á creación literaria e busca a opinión e a información con artigas 
varios que van dende o teatro galego ou o cine de Chano Piñeiro ata as festas dos maios, 
pasando pola recensión bibliográfica de Rafael Dieste ou Pilar Pallarés, de quen se inclúe 
un poema, (nº 2, abril de 1995), pertencente á antoloxía Desde a palabra, doce voces, de 
Luciano Rodríguez Gómez. 

Spectro 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

I.B. Eduardo Pondal 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

anterior ó 1 de abril de 1989 

29,2 x 20,9 cm 

22 

gal ego 

editorial, críticas, crítica literaria, ecoloxía, 
economía, deporte, lexicón, humor e pasa
tempos 

cómic e debuxos 

Outras publicacións: Monosabio 

COMENTARIO: Nun único número consiste a curta andaina de Spectro, publicación da exclusiva 
responsabilidade dos alumnos do Instituto Eduardo Pondal de Santiago de Compostela. Está 
realizada a multicopista e, como resultado, a súa tipografía é pobre. Impresa a unha soa 
tinta, a única nota de cor figura na portada en ton azul. No Editorial que abre o nº 1 apa
recen reflectidas as aspiracións e os problemas que adoitan presentar estas revistas. Como 
boa parte das mesmas Spectro está moi inclinada ó tratamento da vida do instituto. Os 

I 

temas tocados son os que normalmente preocupan ós estudiantes <leste nivel de ensino. 
Mestúranse estudios de nivel moi aceptable con outras seccións máis amenas e lixeiras. 
Analízanse libros -reflexión sobre a obra de García Márquez, El amor en los tiempos del 
cólera-, a música - percorrido pola historia da música en Galicia dende a Idade Media ata 
actual eclosión do folck en Galicia e no resto das seis nacións celtas-, preocupacións eco
lóxicas -especies en estinción- , deportes -campionatos internos do instituto--, pasa
tempos e humor; neste último apartado destaca o cómic que pecha o xornal titulado "13 
Rue del Pondal" . Como conclusión podemos afirmar que a presente publicación, malia a 
súa vida efémera e estar feíta con moi poucos medios, acada un discreto resultado. 
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Spes 

Centro de ensino: 

Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 

Formato: 
Número de páxinas: 

Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.N.E.M. Santa Irene 
Vigo (Pontevedra) 

1963 

27,5 x 20,7 cm 
16 
castelán 
editorial, ciencia, entrevistas, curiosidades, 
estudio, deportes, literatura, juventud, histo
ria, medicina, humor 
debuxos e fotografías 
Atalaya Estudiantil, Avante, Pailebote, 
Trégola e Umbral 

COMENTARIO: Está feíta na imprenta de E. Monge, na localidade viguesa de Bauzas, en papel 
satinado e con portada en cor. O equipo redactor constitúeno os alumnos de diversos 
niveis de Bacharelato. Só se debeu de publicar durante o ano académico ó que correspon
de o número consultado, segundo a observación que se faino Editorial da revista Umbral, 
publicada no curso escolar seguinte. Hai bastantes traballos relacionados coa actividade 
académica ou coa vida social desenvolvida arredor do centro, cuestións relacionadas coa 
xuventude, ademais de temas de carácter científico. Biografías de Julio Veme e Manuel 
Curros Enríquez, de quen se reproduce o poema "Unha noite n-a aira d 'o trigo". Tamén hai 
textos de creación, caso do relato de Daniel Barbeito Gómez, gañador do premio do con
curso de cantos. 

Stress 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

1. B. Sánchez Cantón 
Pontevedra 
decembro de 1982 
irregular 
31,5 x 21,5 cm 
variable 
gal ego 
Literatura, Relato, Variados, Actualidade, 
Cartas ó director, Club de cine, Pasatempos, 
Actualidade gráfica, Póster 
fotografías, debuxos e cómic 
Carta/ ol, Revista do Instituto de Bacharelato: 
"Sánchez Cantón " e ó Verxel 

COMENTARIO: Revista feíta a multicopista, en papel de pouca calidade. Participan nela alumnos, 
pais e profesores. O consello de redacción está integrado por alumnos de 3º de B.U.P., que 
nos números 5 e 6 son substituídos polos de C.O.U. Ademais dos textos de creación litera
ria ternos achegas de temática cinematográfica, aínda que tamén aparecen artigas nos que 
se amasa a preocupación pala ecoloxía e outros asuntos de actualidade. Humor e pasa
tempos teñen cabida nas páxinas finais . 
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Tdboa 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 

Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.F.P. de Pontevedra 
Pontevedra 

1985 

32 x 22 cm 
40 

galega e castelán 
Sumario, Limiar, Razones de Vida, Filatelia, 
Día das Letras Galegas, Humor e pasatem
pos, Música, Ecoloxía, Creacións literarias, 
Crítica, Axenda, Colaboracións literarias 
debuxos 

COMENTARIO: Revista preferentemente de alumnos, aínda que tamén participan algúns profeso
res . Iníciase a súa andaina co nº O (único número consultado), adicado a Fran -Francisco 
]osé Prieto González- que foi un dos impulsores de Táboa. Trátase dunha publicación 
subvencionada pala Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra, feita a multicopista , 
con moi mala calidade de impresión e coas páxinas grampadas. 
Do seu contido destaca a ampla sección adicada ó Día das Letras Galegas (nese ano, con
memorativo de Antón Losada Diéguez) que canta cunha biografía do autor e diversas com
posicións poéticas e narrativas obra dos alumnos. Tamén é salientable o apartado Axenda, 
de grande utilidade para os estudiantes, pois fai referencia ó seu futuro (saídas profesionais, 
acceso á Universidade, etc.) á vez que dá información sobre cómo investi-lo tempo libre 
(actividades, cursos, festas e romarías). Aparecen poucas ilustracións e de escaso interese. 

Teiroa 

Centro de ensino: I.B. de Melide TEllOA 
Localidade: Melide (A Coruña) 

Data de aparición: 

Periodicidade: anual? 

Formato: 29 x 21 cm 

Número de páxinas: moi variable 

Lingua: gal ego 

Seccións: nacional, internacional, Galicia , deportes, 
cultura 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Dálle á Lingua, Intres e Xente Nova 
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COMENTARIO: Estoutra publicación do I.B. de Melide simultanea a súa aparición con Intres, 
revista de xa dilatada historia no centro, e con Dálle á Lingua, de recente aparición. Teiroa 

(na que xa observamos unha evolución canto á impresión e fotografía (dende o nº 3 de 

abril de 1994 ó nº 4 de abril de 1995) preséntasenos como un traballo en equipo que 

amasa comentarios e novas culturais, políticas, nacionais e internacionais, deportivas ... tex

tos de información varia que complementan a revista lntres, tamén realizada no mesmo ins

tituto. En realidade, as diferencias de contidos entre as dúas revistas marcan unha clara dife

renciación de liña editorial por mor da súa lóxica interrelación. Se en Intres hai unha 

traxectoria marcada palas colaboracións de creación literaria, culturais ou informativas, en 

Teiroa, opinión, crítica, política e actualidade teñen principal relevancia. 

Témpore 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B.M. de Chantada 

Chantada (Lugo) 

1995 

31 x 21,5 cm 

28 

galega, castelán, inglés, francés e portugués 

vida do instituto, local, humor, arte, pasa
tempos 

fotografías e debuxos 

Anaquiños, Galahaz e Nacional 540 

COMENTARIO: O instituto de Chantada comezou o seu funcionamento en novembro de 1970. En 
1995 celebrou con diferentes actos culturais os seus 25 anos de existencia e unha das ini
ciativas da comisión do aniversario foi publicar unha nova revista, Témpore, que dende 
logo non foi a primeira das publicadas polo centro. 

Témpore, froito da colaboración de profesores e alumnos, está subvencionada con publici
dade e canta co apoio dos concellos de Chantada e Carballedo. Feíta na imprenta Filigraf, 
en moi bo papel, leva o seu sumario, vai paxinada e posúe un deseño sinxelo pero feíto 
con gusto. Creación literaria e información cultural constitúen o dobre eixe das súas páxi
nas. Das que lemas no nº 1, único ata hoxe, anotámo-la crónica da historia do instituto (da 
autoría de Manuel S. Rodríguez Aguiar e Víctor Arias Pérez), así como un traballo de antro
ponimia local e outro sobre a escultura relixiosa de Maximino Magariños. A continuidade 
de Témpore, na liña xa iniciada, sería unha boa noticia e prestixiaría ó instituto. 
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Tempus 

Centro de ensino: 

Localidade: 

I.B. A Nosa Señora dos Ollos Grandes 

Lugo 

Data de aparición: 1989 

Periodicidade: irregular 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 25-37 (variable) 

Lingua: 

Seccións: 

galega e castelán 

creación literaria, cine, alumnado, entrevis
tas, noticias, varia 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Contratempo 

Espt!cinl 
EXP0'92 

lncrciblc, pero cicrlo 

COMENTARIO: Catro números en total conforman a curta andaina de Tempus, feita co emprego 
de medios informáticos e situada sen paliativos ben por baixo do nivel medio destas publi
cacións. Mesmo hoxe, ó cabo de dous ou tres anos, moitas das súas páxinas resultan xa ile
xibles e as ilustracións (debuxos e reproduccións fotográficas) son ás veces manchas borro
sas. 
Esta é unha das típicas revistas de mediocres resultados, de elaboración caseira, moi incli
nada ó tratamento da vida do instituto. Hai números integramente escritos en castelán; 
outros, en galega. No correspondente ó curso 1989-1990 figura Héctor Fouce como direc
tor e Luís Tosar como redactor xefe. Colaboran, entre outros, Darío Xohán Cabana, do que 
se reproduce a súa traducción ó galega de dous sonetos de Petrarca e dun anaco da Divina 
Comedia. O número correspondente a 1992, todo el en castelán, está dirixido por ]osé C. 

Gómez. 

Teucro 

Centro de ensino: Instituto de Pontevedra 

Localidade: Pontevedra 

Data de aparición: 10 de outubro de 1956 

Periodicidade: irregular 

Formato: 42,1 x 29,9 cm 

Número de páxinas: 6-8 (variable) 

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Edra e A Valla 
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COMENTARIO: Está feita na imprenta pontevedresa de E. Paredes Valdés. Nas súas pá:xinas dáse 
acollida a temas relacionados co funcionamento interno do instituto, aspectos científicos, 
deporte e moitas referencias ó mundo literario. Así, no nº 1 figura o himno do instituto, 
composto en latín por Aquilino Iglesia Alvariño sobre a música dun coro de Die Rose van 

Pontevedra do compositor vienés ]osef Forster. Outros son os de Manuel Blanco Tobío ou 
do daquela director Xosé Filgueira Valverde, quen escribe versións de poemas de Paul 
Claudel. Outra mostra da acollida das letras de fóra é o artigo que trata sobre a presencia 
de Plutarco en Shakespeare. Aínda que na cabeceira da revista figura "Sale... cuando 
puede", obsérvase unha periodicidade anual, coa lagoa de dous anos nos que non apare
ce, pois o nº 1 está datado en outubro de 1956, o nº 2 en abril de 1957, mentres que o nº 
3 en marzo de 1960 e o nº 4 en decembro de 1961. Os colaboradores son, tal como cons
ta debaixo do título, os alumnos, pero tamén ternos familiares, exalumnos e catedráticos 

The Nécora 
Re•lsla lnforl1\ati•a de interés general -

INSIJTUI() Ot [N:ilRAIU.A SECUNDARIA PROJf:ilON"'-1. 
O~ VlfAJ{}fJG• 

TbeNécora 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.E.S.P. de Vilalonga 

Vilalonga (Pontevedra) 

29,6 x 21,2 cm 

62 

castelán e galega 

intercambio, encuesta, ecología, instituto, 
música, ordenadores, astronomía, teatro, crí
tica, narrativa, poesía, libros, cómic 

debuxos 

O Garabato e Salnés 

COMENTARIO: Revista feita con procedementos informáticos e reproducida a multicopista, con 
publicidade nas súas páxinas. Os autores son os alumnos, aínda que tamén colabora algún 
profesor. Descoñécemo-la a data de aparición, pois o único exemplar consultado carece de 
referencias cronolóxicas e indica a existencia doutros números anteriores. Está escrita toda 
en castelán, pero aparece algún texto en galega. Contén noticias referidas a un intercambio 
con estudiantes eslovacos que visitaron o centro, cuestións sobre os medios de comunica
ción, temas sociopolíticos de actualidade, ecolóxicos, de sexualidade, informática e científi
cos, ademais de cómic. Fóra das seccións que tratan aspectos literarios, hai algún traballo 
de interese, como a biografía de Álvaro Cunqueiro, de quen se reproduce a traducción do 
poema "Ofelia' de Rimbaud. Polo demais a literatura, nas súas diversas facianas, manifesta 
a súa presencia ó longo da revista, con textos de creación ou traballos sobre algún aspec
to da mesma. 
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Tilo 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.F.P. de Pobra de Trives 
Pobra de Trives (Ourense) 
novembro de 1985 
irregular 
29,7 x 21 cm 
26-35 (variable) 
castelán, galega e inglés 
Crónicas, Temas educativos, Temas cultura
les (música pop e literatura), Científico
Teórica, Temas internacionales, Conocer 
Galicia, Deportes, Ocio e Humor, Colabo
rador 
debuxos e fotografías 
*Concurso Literario Día das Letras Galegas 
de Trives 

COMENTARIO: Esta publicación varía en gran medida ó longo da súa historia. Foi feita inicial
mente a multicopista (nº O), pero pasa despois a elaborarse mediante fotocopiadora, polo 
que mellara a súa calidade ó poder incluír debuxos e fotografías. Na súa primeira aparición 
(nº O) está completamente en castelán, pero con posterioridade inclúe colaboracións en 
galega e algún texto esporádico en inglés. 
Un dos aspectos nos que varía en maior medida é na súa periodicidade. Así, mentres no 
curso 1985-1986 publican tres números, en 1986-1987 só sacan un e en 1987-1988 saen 
dous números. A tirada tamén se altera, pois pasa de 300 exemplares nos primeiros núme
ros a 100 no último. 
Esta revista inclúe nas súas páxinas viñetas de Romeu e de Martín Morales. Destaca entre 
as diversas colaboracións, un interesante artigo titulado "Manuel María arredor de Ramón 
Otero Pedrayo". Canta con bastante publicidade, que constitúe o medio de subsistencia de 
Tilo. 
Por último cabe citar a aparición dunha publicación anterior, Concurso Literario Día das 
Letras Galegas de Trives (maio de 1981) na que participan alumnos de E.X.E., B.U.P. e 
C.O.U., e na que se inclúen as narracións premiadas agrupadas en dous apartados (infantil 
e xuvenil). 

Tinta Xove 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustra ció ns: 

Outras publicacións: 

I.B. Salvador de Madariaga 

A Coruña 

1992 

anual 

31 x 21 cm 

25-30 (variable) 

bilingüe 

cine, ecoloxía, reportaxes, entrevistas, músi
ca, humor, literatura 

debuxos e fotografías 

Faro, InstiMutante e Nova Xente 
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COMENTARIO: Entre marzo de 1992 e 1994 tirou catro números esta revista, que foi mellorando 
moito a súa presentación, deseño e tipografía co paso do tempo. Na Editorial do nº O, 
Antonio Couto, que figura como director da publicación, fala dunha antecesora da mesma 
editada en 1961 e que dedicou un número monográfico a don Salvador de Madariaga. Non 
tivemos oportunidade de poder consultala e limitámonos a dar noticia da súa existencia. 

A cuestión da normalización lingüística, aspectos diversos e figuras da actualidade coruñe
sa, vida cotiá do instituto, problemática da selectividade, parapsicoloxía, tribos urbanas, éxi
tos do "Super Depor" ou a guerra de Bosnia son temas tratados nestas páxinas polos alum
nos, que son os seus principais impulsores e colaboradores. Hai numerosas mostras de 
creación literaria, verso e prosa. 

A mellara da publicación é evidente xa no nº 3, feíto a imprenta e con tipografía e ilustra
cións en cor verde. Fátima Elías figura como directora. O deseño e as ilustracións están feí
tos con gusto e coidada estética, o que sitúa esta publicación por enriba do nivel medio 
habitual. Aínda que coexisten nestas páxinas galega e castelán, é perceptible o predomino 
da segunda lingua. O ton dos escritos, en xeral, carece da belixerancia e agresividade que 
atopamos noutras revistas do mesmo ámbito. 

Toupeira 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

I.B. San Paio 

Tui (Pontevedra) 

1982-1983 

só saíu este número 

31,7 x 21,8 cm 

20 

galega e castelán 

debuxos 

Outras publicacións: Bulebule, Max Estrella, Tuy, Tvde e 
Xalundes 

Comentario: Revista reproducida a fotocopiadora, con textos mecanografados e outros a man, 
sobre papel de cor verde. Elaboraron este número (único que se publicou coa cabeceira 
Toupeira) os alumnos, que contaron coa axuda dalgún profesor. Predominan os textos de 
creación literaria, aínda que tamén se tratan cuestións referentes ó instituto, temas deporti
vos, musicais e lendas de tradición popular. 
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Traba 

Centro de ensino: I.B. Virxe do Mar 
N-" 1 XANBRO· MAUAL - 1971 

Localidade: 

Data de aparición: 

Noia (A Coruña) 

xaneiro-marzo de 1978 
1m1111n m1om Mlm ·11m1 01 Mir 

NOIA 

Periodicidade: 

Formato: 32,5 x 22, 7 cm 

Número de páxinas: 22 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: O Ático e Paranoia 
....... 11• ~- oM\aa • ...... ....-uea ............... 

acv.• ....... vaa.a1,.,..~ ...... ...,...._~,.,,.. " 
lC•STH.AGJ 

COMENTARIO: Leva na portada do nº 1 o lema de Castelao "Non lle poñades chatas á obra, 
namentras non se remata. O que pensa que vai mal, que traballe nela; hai sitio para todos", 
no cal se observa a política interna da revista, na que se admiten tódalas colaboracións 
tanto de alumnos como de profesores e mesmo xente de fóra (é o caso de Manuel Fabeiro 
Gómez, por exemplo). 
Nos títulos de crédito figura que a editan os alumnos de I.N.B. Mixto Virxe do Mar de Noia, 
que o seu director é X. García e que ten o visto e prace de Milagros Becerra Martínez e 
Xosé Rial Pais (ámbolos dous profesores). Entre os colaboradores atópanse Luis Blanco, 
Manuel Fabeiro Gómez, Antón Gutiérrez de Velasco, Marisa López Vivero, Mª del Carmen 
Novoa, Maena Requejo, Xesús García-Malvar e Mariño e unha serie de alumnos do centro. 
O cultural, o deportivo, a arte, a historia, e a política, entre outros temas variados, teñen 
cabida nesta publicación. Inclúe ademais unhas normas ortográficas do galego a modo de 
pequena gramática, que mostran o interese pola lingua. Na páxina final aparecen unha 
serie de agradecementos a numerosas personalidades -entre os que cabe citar a Domingo 
García Sabell- e a continuación figura unha relación de nomes de persoas coas que se 
puxeron en contacto para colaborar en números próximos, é o caso de Xesús Alonso 
Montero, Camilo José Cela, Celso Emilio Ferreiro, etc. Unicamente existe publicidade na 
contracapa. 

Trebo 

Centro de Ensino: I.B. As Lagoas 

Localidade: Ourense 

Data de aparición: decembro de 1982 

Periodicidade: cuatrimestral 

Formato: 24,3 x 15,5 cm 

Número de páxinas: 58-102 (variable) 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: *O-Bus 1 O 
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COMENTARIO: Trebo, publicación do Colectivo Trebo do Instituto As Lagoas de Ourense, ve a 
luz en decembro de 1982 sen anuncia-la súa periodicidade, se ben· o seguinte número, que 
data de setembro de 1983, nunha nota informativa pide desculpas polo retraso na aparición 
desta segunda entrega ó tempo que anuncia que os próximos números sairán coa periodi
cidade prevista, cuatrimestral, feito que non será certo, pois ó longo de catro anos tan só 
publicaron seis números, o derradeiro deles aparecido en decembro de 1991. O seu direc
tor é o catedrático e escritor ]osé Luis López Cid. 

Trátase dunha revista de notable calidade feita na Imprenta López Torre de Pontedeume. 
Encadernada en rústica nun ton crema, mantén unha mesma liña de presentación variando 
unicamente a ilustración de portada que é no primeiro número de Virx:ilio, no segundo de 
Xaime Quessada e, posteriormente, de Arturo Baltar, Manuel Prego de Oliver, ]osé Luis de 
Dios, Luís Seoane e Parada Justel. Inclúe na contracapa un índice da revista. T'{o aspecto 
material cabe tamén salienta-lo tipo de papel empregado, que non desmerece en absoluto 
respecto ó de calquera outra boa publicación. 

En c.anto ó contido, a revista reúne unha serie de artigas de extensión considerable, maio
ritariamente en castelán, sobre os máis diversos temas (literatura, filosofía, química, xeolo
xía, física, etc.). Os colaboradores son fundamentalmente profesores do instituto (Albino 
Núñez Rodríguez, Manuel Zabal Lázaro, Simón Valcárcel Martínez, Osear Sánchez Vidal, 
Manuel Méndez Domínguez, Mª Fe Santiago Bolaños, Isabel García Martín, Mercedes 
González Paraje, Antonio García Masegosa, Pedro Álvarez Boo, Rafael Boullón da Torre, 
Ramón Area Míguez, Víctor Campio Pereira, Ofelia Reigosa Carballido, Arturo Leyte Coello, 
e o mesmo ]osé Luis López Cid, entre outros) aínda que aparecen algúns intelectuais da 
época. Así, por exemplo, no nº 2 aparece un poema de Antón Tovar titulado "Lingua 
Gal ga", pero tamén encontramos colaboracións de Millán Picouto, A. Rey Soto, Eduardo 
Blanco Amor, Ramiro Ponte, Claudia Rodríguez Fer e ]osé Carballude Blanco. O nº 8 é un 
m nográfico de homenaxe ó poeta ourensán ]osé Ángel Valente. 

Trebo tiña unha tirada de trescentos exemplares e contou co apoio financieiro da Editorial 
Anaya, Banco Pastor, a Caixa de Aforras Provincial de Ourense, a Caixa de Aforras de 
Galicia, a Caixa de Aforras Rural de Ourense e a Deputación de Ourense. 

Outro instituto ourensán, o Politécnico da Carballeira, publicou a revista O-Bus 1 O. 

Tratábase dunha publicación que non pasou sen polémica e foi censurada pola dirección 
do centro a causa dun artigo de Eva Moreira, "Sexualidade e planificación familiar" . Puido 
sacar dous números durante o curso 1989-1990. 

O-Bus 1 O estaba feita polos alumnos, pero contaba coa colaboración dos profesores Marcos 
Valcárcel -que nos forneceu información sobre a mesma- e ]osé L. Gómez Llamas. 
Artigas de opinión, entrevistas, pasatempos, cómic e crítica literaria eran algunhas das sec
cións das súas páxinas. 
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Trégola 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

I.B. Santa Irene 

Vigo (Pontevedra) 

1991? 

anual 

29,6 x 20,8 cm 

24 

gal ego 

Ilustracións: debuxos e cómic 

Outras publicacións: Atalaya Estudiantil, Avante, Pailebote, Spes, 
e Umbral 

COMENTARIO: Revista feita con medios informáticos e tirada en imprenta. Os seus colaborado
res son fundamentalmente alumnos do instituto. Polo Editorial suponse que o número do 
que dispuxemos (correpondente a maio de 1992) debeu de se-lo segundo e que a publi
cación tivo unha periodicidade anual. O citado número está adicado ó Día das Letras 
Galegas e nel figura unha breve biografía de Fermín Bouza Brey. 
Entre os temas que son obxecto de tratamento nestas páxinas salientámo-los de carácter 
científico e artístico, pero hai tamén achegas sobre cinematografía e deportes. É merecente 
de atención a problemática do uso da lingua e un exemplo é o artigo de Xesús Ferro 
Ruibal. Finalmente, ternos páxinas de creación literaria, tanto de prosa como de verso. 

Tuy 

Centro de ensino: I.L. de Tui 

Localidade: Tui (Pontevedra) 

Data de aparición: 15 de maio de 1952 

Periodicidade: irregular 

Formato: 32 x 22 cm 

Número de páxinas: 8 

Lingua: castelán 

Seccións: 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Bulebule, Max Estrella, Toupeira, *Tvde e 
Xalundes 

COMENTARIO: Publicación dirixida por Gonzalo Álvarez Besada, facíase na Tipografía Regional 
de Tui e carecía dunha periodicidade regular, pois se o nº 2 sae ó se cumprir un ano da 
publicación, o 3 corresponde ó 5 de xullo dese 1953 e o 5 a decembro de 1954. Ten un 
carácter diferente á revista Tvde, publicada no mesmo instituto, xa que se aquela se nutría 
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fundamentalmente dos traballos elaborados polos propios alumnos, nesta predominan os 
escritos saídos da man de profesores e autoridades locais, como é o caso do bispo da cida
de. Isto pódese detectar no Editorial do nº 1, onde se fala de prestixia-la revista con cola
boracións externas e se reserva unha das seccións para traballos dos alumnos, que a penas 
aparecen e son moi breves. Os temas que se tratan están relacionados co quefacer do ins
tituto - moitos agrícolas e gandeiros-, noticias locais e apuntamentos históricos, ademais 
de se dar canta das actividades dos grupos falanxistas existentes en Tui, como o Frente de 
Juventudes. Nos números 2 e 3 rexístrase o discurso que ten por tema "La lírica galaica-por
tuguesa" a cargo dun profesor do centro, con motivo da apertura do curso. Na sección 
Escenas Campesinas aparece a lingua galega en boca de xentes do campo e conversas de 
carácter costumista. Non sabemos canto durou a revista pero deberon de saír algúns núme
ros máis dos que consultamos. 
Cómpre dar canta, polo que se refire ás publicacións deste instituto, de que o 1 de abril de 
1935 saía o primeiro número da revista Tvde. "Revista editada por los estudiantes de 
Bachillerato del Instituto de Tuy". Realiza unha presentación da revista Xesús Ferro Couselo 
(daquela director do instituto) e na sección Memorandum alúdese á visita ó propio centro 
dalgúns dos membros do Seminario de Estudos Galegas como Ramón Otero Pedrayo, 
Vicente Risco e Xaquín Lorenzo, cando ían de camiño para a cidade de Porto a participar 
na celebración da "Semana Galega". Entre as colaboracións dos alumnos merece destacar
se a titulada "Camino de Santiago" que realiza o daquela alumno de 5º ano de Bacharelato 
Emilio Álvarez Blázquez, que vai acompañada dun gravado de David da autoría de Álvaro 
Blázquez, alumno de 2º ano. 

Umbral 

U01bral Centro de ensino: I.N.E.M. Santa Irene 
Oa1ub ... •.1••:1 AIAIO l·n.• t Localidade: Vigo (Pontevedra) 

outubro de 1963 

lNSTlTUTD 
N!ClDN!L 

do 
mEÑ!NZ! 

MEDI! 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 21,9 x 15,9 cm 

20 
"S!NT! mEN!" ¡._.!..,J:;.-:;;1.i·,~t·.t11 

Número de páxinas: 

Lingua: castelán 
(MuauJlnoJ 

VIGO 
Seccións: 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: Atalaya Estudiantil, Avante, Pailebote, Spes e 
Trégola 

COMENTARIO: O primeiro número -único que se posúe- está feito na Imprenta Hispania. No 
Editorial declárase que a revista nace con vontade de saír mensualmente, continuadora de 
Spes, outro ensaio de revista realizado no curso anterior. Ten publicidade, que, segundo se 
manifesta, está destinada a conseguir axuda para un premio literario. Trátase dunha revista 
seria que nace co propósito de facer partícipes ós alumnos, os autores da mesma, de temas 
da actualidade e interese cultural. Abórdanse temas de carácter social, político, cine, depor
tes, xuventude, medicina e cultura. Fáiselle unha entrevista a Álvaro Cunqueiro e outra a 
Alexandre Cribeiro, daquela director do Cine Clube de Vigo. 
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Un Chisco de Todo 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

· I.B. Pontepedriña 
Santiago de Compostela (A Coruña) 

1995 

42 x 29,7 cm 
20 
gal ego 
colaboracións, op1ruon, internacional, nacio
nal, o noso instituto, deportes, publicidade, 
cultura e sociedade, última hora 
debuxos e fotografías 
O Alto/ alante, Diario EFE, Vitamina C e 
Xuventude dos 90 
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COMENTARIO: Xornal de gran formato, feíto en imprenta e subvencionado con publicidade. Esta 
condición de xornal amósase tamén na estructuración dos contidos que se tratan nas súas 
páxinas. Tócanse temas sociopolíticos de carácter internacional ou estatal, así como econo
mía, sanidade, deporte, mundo da pesca, cultura e aspectos referidos á vida dos institutos. 
Característica común a toda esta variada temática é a súa dimensión de plena actualidade e 
de interese xeral pola súa repercusión na vida diaria. 

J°Urro! 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

Seccións: 

Ilustracións: 

Outras publicacións: 

I.B. Ánxel Fole 

Lugo 

1991 

29 x 21 cm 

26 
gal ego 

literatura, deporte, economía, entrevistas, 
varia, humor, pasatempos 

debuxos 

A Esgota, A ]illotina e Laf 

AURR0 9 

~°i:lf"lill!l'J.'f¡¡ 

.l.NS.llTILIQ .ANX.E.L EQ.L..E 

COMENTARIO: A homenaxe a Álvaro Cunqueiro abre as paxinas do nº 1 de ¡Urro!, inmediata 
antecesora de A ]illotina. Os textos están mecanoscritos, a reproducción feíta en multico
piadora, carece de cor, o deseño está pouco coidado e as ilustracións son sinxelas e un 
tanto pobres. Trátase dunha moi característica revista de alumnos, variada e amena, na que 
os temas están críticamente valorados e a expresión é informal e non exenta dun humor 
burleiro. A literatura, a vida do instituto e temas de actualidade (a paz, a lingua, a política 
capitalista, etc.) están no centro de preocupación destas páxinas, que na súa valoración de 
conxunto non pasan dun regular nivel, pero que poden atraer e ata entreter ós rapaces. 
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Vento 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. Calvo Sotelo 

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

xuño de 1989 

Formato: 29,5 x 21 cm 

Número de páxinas: 28 

Lingua: galega e castelán 

Seccións: Editorial, Enquisa, Creación literaria, Novas 

Ilustracións: debuxos, fotografías e cómic 

Outras publicacións: *Rías Bajas 

COMENTARIO: Está feita na imprenta Aeroprint. Artes Gráficas e ten un deseño moi coidado, rea
lizada en papel satinado e con portada en cor. Elaborada por un grupo de alumnos e pro
fesores, declárase sucesora da revista de información estudiantil Rías Bajas que, polo ano 
1953, se editaba no Instituto Laboral de Vilagarcía de Arousa. Trátanse temas relativos ó 
mundo dos estudiantes e dáse noticia de vilagarciáns de relevo no mundo da cultura, caso 
de Xosé Luís Giménez Lago, Premio Nacional "Jorge Guillén" de Poesía en 1988. No traba
llo titulado "Historia dun nome" dáse canta de modo crítico do porqué do nome do insti
tuto, que se remonta ó ano 1929 cando o personaxe que inspirou o nome era Ministro de 
Facenda na época da Dictadura. Hai artigas de creación e cómic. _ 

Nuestro 
Periódico 
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ó Verxel 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de páxinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.B. Sánchez Cantón 
Pontevedra 
decembro de 1992 
anual, pero irregular 
39,9 x 28,7 cm 
17 
castelán e galega 
Editorial, Reportajes, Entrevistas , Noticias, 
Cultura, Actividades, Opinión, Agenda, 
Publicidad, Fotografía, Creación, Cómic, 
Deportes, Citas (no primeiro número, pois 
xa no nº 3 non se manteñen) 
fotografías 
Cartaf ol, Revista do Instituto de Bacharelato: 
"Sánchez Cantón " e Stress 

COMENTARIO: A impresión deste xornal fíxose na Agencia Gráfica de Santiago de Compostela. 
Carece de páxinas en cor e posúe publicidade. Escrito maioritariamente en castelán, pre
enta tamén algunhas achegas en galega. Moitos dos artigas refírense ávida escolar do cen-
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tro, pero hainos tamén referidos a aspectos da cidade e temas de repercus1on social. 
Aparecen así mesmo entrevistas a diferentes personaxes da vida pública, como é o caso de 
Xosé Manuel Beiras. É moi infrecuente a creación literaria. Está confeccionado polos alum
nos, pois xa de feito aparece na cabeceira, como subtítulo, "Periódico de los Alumnos del 
I.B. Sánchez Cantón". 

Vitamina C 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

I.B. Pontepedriña 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

1995 

Formato: 30 x 21 cm 

Número de páxinas: 

Lingua: gal ego 

Seccións: editorial, creación literaria, entrevistas, xor
nalismo, crónicas, varia. 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: O Altofalante, *Aturuxo, *O Correo Tour, *0 
Fialato, Xuventude dos 90 e Diario EFE 

Vitamina 
c. 

t:rPrcotta [h¿r.-l?dl)rt 
l(HIO u~ l rnr.ttrr.1t'O 

COMENTARIO: Nunha das súas páxinas dá conta Vitamina C da súa compañeira, O Altofalante, 
e reproduce tamén portadas doutras saídas do mesmo instituto como O Correo Tour, O 
Fialato e Aturuxo (todas elas datadas en 1995). 
A variedade, a diversidade de contidos é norma destas páxinas, feitas a ordenador (ou 
escritas a man nalgún caso) con notable descoido técnico e pobreza estética. Quizais fora 
desexable unir esforzos nunha única publicación máis esmerada e de máis entidade. Aquí 
resulta ben certo que cantidade non é calidade. Por certo que Vitamina C reivindica "a 
palabra núa de roupaxe espúreo, de confusións, de arbitrariedade, de manipulacións" e os 
seus responsables aspiran a ser "sublimes sen interrupción". Que non é pouco. Entre as 
sinaturas abondan os pseudónimos. 

VoceXoven 

Centro de ensino: I.N.B.M. Eduardo Blanco Amor 

Localidade: Ourense 

Data de aparición: 1978 

Periodicidade: 

Formato: 31,5 x 22 cm 

Número de páxinas: 58 

Lingua: galego e castelán 

Seccións: ensino, creac1on literaria, temas galegos, 
deportes, pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: Aula e Citania 
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COMENTARIO: Baixo a dirección técnica de Eulogio Carbajal e o asesoramento de Carlos Criado, 
director do instituto, aparece esta revista feita con medios moi modestos, tirada a multico
pista e froito da colaboración de alumnos e profesores. 
Ternos nestas páxinas un pequeno feixe de estudios de variada temática asinados por pro
fesores do centro como Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Camilo Andrade, Eulogio Carbajal ou 
Carlos Criado. No nº 1, único do que dispuxemos para consultar, hai ampla información 
sobre o profesorado e o alumnado do instituto, e as páxinas de creación literaria son as que 
están a cargo dos alumnos. 
Conserva esta publicación un axeitado equilibrio entre estudios, informacións puntuais e 
páxinas de simple entretemento. O uso do galega é case mínimo e redúcese a un poema 
de Manolo Ramos (alumno de C. O. U.) e un traballo da sección País galega da autoría de 
Eulogio Carbajal. As ilustracións e a tipografía acusan a pobreza de medios da que xa dei
xamos constancia. O nivel medio da publicación é máis que aceptable. 
Outro instituto ourensán, o Ramón Otero Pedrayo, publicou Citania, revista cultural e lite
raria do Seminario de Galega do centro. Ternos constancia de que o seu nº 2 apareceu en 
decembro de 1988 e con anterioridade fixo un número extraordinario dedicado a Otero 
Pedrayo. O impulsor da publicación foi Isaac Alonso Estravís, pero fundamentalmente foron 
os alumnos os colaboradores das súas páxinas. 
Pero meirande antigüidade posúe Aula, subtitulada "Revista de los alumnos del Instituto de 
Enseñanza Media de Orense'', que tirou o nº 1 en marzo de 1963. Cun formato de 28 x 21 
cm, con 34 páxinas, ilustrada con debuxos e fotografías, estaba Aula ó cargo de profesores 
e alumnos. Entre os primeiros, Otero Pedrayo; dos segundos, Carlos Casares como os máis 
coñecidos. 
Feita na Imprenta Gráficas Blanco, as colaboracións están sempre en castelán. Carece de 
publicidade e entre as ilustracións figuran cadros de Manuel Prego de Oliver. 

Voceiro 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.F.P. Fernando Wirtz Suárez 

A Coruña 

1994 

• TIMAS DI ACTVAUDUI 
" o •••4• 4e 6CINtao· Número de páxinas: 

29 x 20 cm 

32 
• tPOLITICA DTUIO•I 
• O 9AL190 NO INMNO 
111 O MIDIO AM811Nn Lingua: galega e castelán 
• DIPC>lrll (VutMIS» Dl

POllTIVO 

Seccións: temas de actualidade, política exterior, 
medio ambiente, deporte, poesía, o galega 
no ensino 

Ilustracións: debuxos, fotografías e gráficos 

Outras publicacións: Wirtz'13 

COMENTARIO: Revista feita na Imprenta Mundo da Coruña, en papel reciclado e sen publicida
de. O equipo de redacción constitúeno alumnos e profesores do propio instituto. Trata 
unha temática moi diversa, cuestións de actualidade tanto de interese xeral -aspectos 
internacionais, os nacionalismos- coma especificamente xuvenil, e informacións sobre o 
centro. As preocupacións ecolóxicas teñen moita acollida nestas páxinas. Tamén se anali-
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zan aspectos relacionados co problema lingüístico do galega en traballos críticos (feitos por 
alumnos e profesores) sobre a política lingüística que se está a desenvolver. O nº 1, que 

puidemos consultar, está adicado á figura de Luís Seoane (do que aparece unha pequena 
escolma poética), con motivo da celebración do Día das Letras Galegas de 1994. 

A Voz de Allariz 

Centro de ensino: I.E.S .P. de Allariz 

Localidade: Allariz (Ourense) 

Data de aparición: 

Periodicidade: semestral 

Formato: 42 x 30 cm 

Número de pá:xinas: 16 

Lingua: galega 

Seccións: vida do centro, local, entrevistas, cultura, 
deportes, recanto das artes, varia 

Ilustracións: fotografías 

Outras publicacións: A Ponte dende a Barreira e O Pregoeiro 

, - ~rPt; . ....... ___ • 

I · g::::;t:~~§: ..... ,.._ h .......... _ _ ... .._ . .--. 
............ -... .. .......... _ .. 
-·---~ ...... 

COMENTARIO: De tódalas publicacións que consultamos <leste instituto, A Voz de Allariz é a 
máis conseguida, con gran diferencia sobre o resto. Xornal de. gran formato, impreso por 
Gráficas Rodi de Ourense, posúe unha configuración xeral na que observamos unha acer
tada mestura de noticias tratadas con brevidade e. amplas colaboracións que por veces ocu
pan unha páxina completa. 

A publicación está dirixida por Patota Oro Claro e tódalas súas redactoras son rapazas. Leva 
publicidade e dedica as páxinas 14 e15 á lembranza dun ilustre antecesor alaricano, La Voz 

de Allariz (Semanario defensor dos intereses populares) fundado en 1919 por S. Lamas. 
Doutra banda, a celebración do V Centenario do Descubrimento de América ocupa varias 
páxinas dun número correspondente a 1992, que descoñecemos cal é dos que integran a 
andaina do xornal por non estar numerado. 

A cultura adquire aquí importante presencia, concretada en temas locais ou galegas en 
xeral (os maios, o castelo de Allariz, a riqueza iconográfica do convento de Santa Clara, 
etc.) . As pá:xinas van a tres columnas, a realización técnica do número que consultámos (o 
de 1992, como xa anotamos) está ben resalta. O resultado, en conxunto, é ameno e inte
resante . É importante sen dúbida o achegamento dos alumnos dun instituto ó ámbito do 
xornalismo e esta iniciativa de Allariz non é, afortunadamente, un caso illado. 
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WIRTZ'13 
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l l1r11 nr1 10 

Wirtz'13 

Centro de ensino: I.F.P. Fernando Wirtz Suárez 

Localidade: A Coruña 

Data de aparición: 15 de abril de 1991 

Periodicidade: 

Formato: 42 x 29,7 cm 

Número de páxinas: 5-6 

Lingua: gal ego 

Seccións: saúde, sociedade, críticas, ocio, especial, 
internacional 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Voceiro 

COMENTARIO: Wirtz'13, revista do Instituto de Formación Profesional Fernando Wirtz, é unha 
publicación feíta por alumnos e dirixida polo Seminario Permanente de Galega e o equipo 
encargado da coordinación do plan do uso do idioma galega. Consecuencia disto é o 
emprego exclusivo do galega en tódalas súas páxinas. A reproducción da revista, de cali
dade moi deficiente, realizouse con axuda de medios fotomecánicos e malia que na súa 
confección se contou con ferramentas informáticas o resultado tipográfico resulta moi 
pobre. 
A revista dá cabida a temas que atinxen ó mundo da mocidade e nace como canle de 
expresión das inquedanzas e afeccións deste sector. No Editorial do nº 1 aparecen reflecti
do os seus obxectivos e preocupacións. "Este xornal que tedes nas vasas mans, non foi 
f ito, cun ánimo de lucro, senón que o fixemos coa intención de reflexar nel, o naso punto 
d un ánimo de reivindicación social". Como consecuencia disto as súas páxinas 

on cuestións como o aborto, as drogas, a sida, a problemática do servicio mili
t r, a gu rra do Golfo Pérsico ou o papel das mulleres no traballo e no mundo. 
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Xalundes 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

I.B. San Paio 

Tui (Pontevedra) 

marzo de 1993 

21,1 x 14,8 cm 

Número de páxinas: 4 

Lingua: gal ego 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos 

Outras publicacións: Bulebule, Max Estrella, Toupeira, Tuy e Tvde 
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COMENTARIO: Publicación feita a fotocopiadora, en branca e negro, cunha realización técnica 
moi pobre. Leva o subtítulo de "Boletín informativo da Comisión de Normalización 
Lingüística de Tui". Fanse entrevistas a persoas do instituto e ademais ten pasa tempos e 
algún pequeno texto de creación. O nº 2 está adicado a Eduardo Blanco Amor e no nº 3 
fálase sobre a redención dos foros . 

Xeada 

Centro de ensino: 

Localidade: 

Data de aparición: 

Periodicidade: 

Formato: 

Número de páxinas: 

Lingua: 

I.B. Antonio Fraguas 

Lugo 

1992 

irregular 

30,5 x 21 cm 

40 

gal ego 

Seccións: cine, cultura, literatura, creac1on literaria, 
música, actualidade, internacional, vida do 
instituto, deportes, humor, pasatempos 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: A un prezo de "400 reás = 20 pesos" véndese esta Xeada, revista digna de gaban
za por tódolos conceptos. Deseñada con gusto, coidada na estética, limpa de impresión, 
diversificada en informacións e con artigas de interese. Publicación "dos alumnos para os 
alumnos'', quere ser un "vehículo de cultura e ocio de marcada vocación xornalística e 
fonda preocupación ecolóxica". 

Escrita integramente en galega, hai nela moi boas páxinas de crítica de cine, música e lite
ratura. Aparecen amplas entrevistas a Xerardo Estévez e Fernando Santos, así como traba
llos sobre Silvia Rodríguez ou Rafael Dieste. Temas como a sida, a guerra de Chechenia, o 
IRA ou o tratado de Maastrich aparecen tamén tratados. Fotografías, ditas, actividades do 
instituto, xogos, certames literarios, varios, deportes e tiras de cómic ocupan outras páxinas. 

Non sabemos se disporá esta revista dalgún profesor en tarefas de orientación ou coo~di
nación. En calquera caso, os redactores e colaboradores que aparecen nas súas páxinas son 
todos eles alumnos. Cantan co apoio da publicidade e no nº 2 do ano 2 0993) introducen 
un suplemento en cor dedicado a Eduardo Blanco Amor. Nese número a publicación apa
rece, moi xustificadamente, como xornal. 

En síntese, unha moi boa mostra do que se pode facer. Sen dúbida debe figurar entre o 
máis interesante <leste conxunto de publicacións das que estamos a falar. 
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XLRFA 
Xerfa 

Centro de ensino: 

Localidade: 

I.F.P. de Ribadeo 

Ribadeo (Lugo) 

Data de aparición: abril de 1991 

Periodicidade: anual 

Formato: 30 x 21,5 cm 

Número de páxinas: 36-44 (variable) 

Lingua: galega 

Seccións: entrevistas, local, vida do centro, creación 
literaria, cómic, gastronomía, turismo 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Adiantemos xa a excelente impresión que produce esta revista que, ata agora, 
cumpre estrictamente a súa saída unha vez ó ano e leva xa cinco números. Feita a impren
ta en Gráficas Viana de Lourenzá, conta coa axuda do Concello de Ribadeo e leva publici
dade nas súas ben deseñadas páxinas, en papel de gran calidade, a cor na capa e contra
capa. 

No Editorial do nº O consta que Xerfa é froito da colaboración de alumnos e profesores 
(digamos que, á vista do material abondoso que levamos revisado, esta colaboración adoi
ta bt r moi bos resultados). Tenta ocuparse das causas da comarca e acadar unha mei
r nd integración dos alumnos no centro, así como contribuír á súa formación integral. 
Agrad ce a axuda "do sector empresarial do municipio" . 

Hai aquí unha específica presencia do Departamento de Automoción do instituto. Pero, 
sobre todo, salienta a consecución da equilibrada mestura de información interesante, ame
nidade e pluralidade de tema~. Álvaro Cunqueiro, Pascual Veiga, Fermín Bouza Brey, Rafael 
Dieste e Suso de Toro están representados con breves estudios nestas páxinas, que repro
ducen algúns dos seus textos de prosa e verso. 

Quizais sexa inxusto, entre as colaboracións publicadas, sempre con expresión coidada e 
non carentes de puntos de vista moi críticos, dar conta dalgún nome concreto . 
Permítasenos, por unha vez, facer mención das colaboracións de Mª Paz Hermida, particu
larmente da súa fermosísima "Carta a Fernando Martín" (nº 4, abril de 1995). 

Unha mínima eiva é a omisión da paxinación. Pero estamos, sen dúbida, ante unha pro
veitosa iniciativa, levada con esforzo e rigor e feita con agarimo. Responde ás mellares 
expectativas. 
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X u neos 

Centro de ensino: 
Localidade: 
Data de aparición: 
Periodicidade: 
Formato: 
Número de pá:xinas: 
Lingua: 
Seccións: 

Ilustracións: 
Outras publicacións: 

I.B. A Xunqueira 1 
Pontevedra 
1984 
trimestral 
31,5 x 21,5 cm 
20-30 e variable) 
galega, castelán, francés e inglés 
informes, traballos dos alumnos, vida do ins
tituto, creación literaria, entrevistas, crítica, 
música, cómic, informes, reportaxes, aula de 
periodismo 
debuxos e fotografías 

~---OCilloAUU.OlP('"<)Ol$M0-00INbl.lfD•~4)1:UHOú(JU.. 

~ 3 ~MN\ZODl1"'5 

·OfnUoldo 
·THtro n• Xunqutita 
- O Ano tnlemadonal da XUY9fttude 
· Cne, Roe* e' mcmda.,, Berlin 
·AUo~hoa• 
- Cnación 
· Comlc 

COMENTARIO: Non será esaxerado tomar Xuncos como modelo do que se pode facer nunha 
revista coa harmónica colaboración de alumnos e profesores. Esa colaboración está pre
sente nesta publicación, que é unha das realizacións do equipo de profesores incorporados 
ó instituto no curso 1984-1985, con Xosé Portes Bouzón como director. Foi coordinada no 
seu nº 1 por Valentín Carrera e Luis_ Rei Núñez e editada pala Aula de Periodismo do ins
tituto; contou nalgún dos seus números coa colaboración da A.P.A., da Deputación 
Provincial e de diferentes entidades privadas. A publicación -lemas na Presentación
quere ser "aberta, libre e non tendenciosa". Pero, sobre todo, quere ser canle da formación 
xornalística dos alumnos, da súa aprendizaxe cara á literatura e ós medios de comunica
ción. 

Deseño, impres1on, papel, ilustracións, configuración dos sumarios e contidos: todo nos 
leva a unha moi boa revista que, de ter máis páxinas, sería xa de notable altura. Salientámo
-lo interese dos traballos tanto de profesores como de alumnos. Unha entrevista con 
Bernardino Graña, un estudio sobre George Orwell, páxinas especiais dedicadas ás Escalas 
de Verán "Rosa Sensat", un documentado traballo sobre a Institución Libre de Enseñanza 
(estes dous últimos no monográfico "Especial Ensino"), moitas páxinas d_e creación literaria 
e crítica figuran entre o mellar que podemos ler na revista. O seu nº 6, último ata agora, 
tirado a multicopista, decae moito. 

Ternos neste caso unha revista seria, equilibrada en forma e contido, ben feita e interesan
te. Publicacións <leste tipo prestixian ó Ensino Medio: que existan é unha necesidade. 
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ZEbHA 

Centro de ensino: I.B. O Cauto 

Localidade: Ourense 

Data de aparición: 1991 

Periodicidade: irregular 

Formato: 29,9 x 21 cm 

Número de páxinas: 24 

Lingua: galega reintegracionista 

Seccións: 

Ilustracións: debuxos e fotografías 

Outras publicacións: 

COMENTARIO: Revista feíta a imprenta e con publicidade. Subtitulada "Fanzine Estudantil 
Independente", ten un carácter rupturista e amasa a desconformidade dos seus autores coa 
cultura oficial e cos patróns estándares fixados dos ámbitos social, cultural e político. Só 
consultamos un número, datado en novembro de 1992, pero parece ser que houbo outros 
tres máis nese mesmo ano e algún que iniciou a publicación en 1991. A idea para a súa 
xestación partiu do Instituto do Cauto e lago estenderíase ó Colexio Padre Feijoo, ó Centro 
de F.P. da Farixa e ó I.B. Otero Pedrayo, amais de colaboracións -enviadas dende outros 

ntro . Nacida coma un proxecto de voceiro independente do estudiantado, tiña o propó-
d onverter na revista independente de tódolos centros de Ensino Medio de 

úas páxinas dáse canta de aspectos referidos ó mundo do ensino, sociais, 
m 1 i ai , pa at mpos, etc. 
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6.3. Índice 

Abrente, O 
Albaroque 
Albor 
Altofalante, O 
Amiñoka 
Anacos 
Anaquiños 
Anda val 
¡Arre Demo! 
Asignatura Pendente 
Atalaya Estudiantil 
Athenea 
Ático, O 
Aturuxo (Narón) 
Aturuxo (Santiago de Compostela) 
Aturuxo (Vimianzo) 
Augas Novas 
Aula 
Aún Hay Klases 
Avante 
Avia 
Badueiro, O 
Barullo 
Bela Dona 
Besbello Saltón, O 
Boi (Nigrán) 
Boi (Viveiro) 
Brosa do Verdugo 
Bulebule 
Buril 
Ca demos 
Cadernos para a distancia 
Caluga 
Capador do Pobo, O 
Carpe Diem 
Cartafol 
Casanova, O 
Casanova Científico 
Castelo Expréss 
150 Aniversario da Creación do Instituto de Lugo 
Chámalle X 
Cheeky Pop 
Chuflás 
Cidá, A 
Cinzas 
Citania 
CL Aniversario do Instituto Provincial de Lugo 
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Concepción Arenal 
Concurso Literario Día das Letras Galegas de Trives 
Contra tempo 
Correo del Sar, El 
Correo do Rosalía 
Correo Tour, O 
cou 
Cuaderno de Bitácora 
Curco 
Dálle á Lingua 
Día del Libro 
Diario EFE 
Discipuli Prompti 
Dous Xuncos 
Dxeneración 92 
E Dálle 
E Eu que Sei 
¿E Logo? 
Eco, O 
Edicións X P N 
Edra 
Efepé 
Enxebre, O 
Esgota, A 
Eslabón, O 
Estrato 
Faiado, O 
Faíscas 
Faro 
Fialato, O 
Fib la 
Fol rpa 
Follas e Papeles 
Fonte Dende a Barreira, A 
Fontiñas' Nius 
Formación Profesional da Mariña 
Fozego 
Frente ao Mar 
Frol do Toxo 
Fusquenlla 
GR-73 
Gaiola Aberta 
Galahaz 
Galileo Verde, O 
Galo Millarengo, O 
Garabato, O 
Gramalleira 
Gran Monada do "Sofía", A 
Guns'n'Roses 
Impacto 
InstiMutante 
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Instituto de Lugo a través dos seus documentos, O 
Insuficiente, El 
In tres 
Jazafello, O 
Jillotina, A 
Jolichadas 
Km. o 
Krónika Nikra 
Labarada 
Laf 
Latexos 
Leliadoura ( Guitiriz) 
Leliadoura (Padrón) 
Lerias por Leixa 
Letras Galegas 85 
Letras Galegas 86 
Líber 
Línea Uno 
Lucus 
Lucus Augusti 
Malas Novas 
Maruxía 
Matrícula Viva 
Max Estrella 
Medidas Urxentes 
Mendiño 
Meridiano Senorín 
Míster Music 
Moi Deficiente 
Mondoñedo 
Monosabio 
Morrendo a cada intre 
Museo Exposición 
N.P.I. 
Nacional 540 
Navegantes 
Nikra Ekos 
No Límite 
Non Che Hai Outra 
Nosotros Mismos 
Nova Xente 
Nova Xeración 
Nova Xeración, A 
Novas Vieiras 
Nuestro Mundo Mixto 
O-Bus 10 
Pabellón nº 6 
Pailebote 
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Pan de Mestura 
Papeis Morea 
Paranoia 
Paroleiro, O, Ronsel 
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Ponte de Ferro, A 
Pontitos 
Pontos 
Pousafoles 
Pregoeiro, O 
Proa 
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Punkivedra 
Punto de Encontro 
Queimada 
R.I.P. 
Reduce, recicla, reutiliza 
Reporteiros 
Revista, A 
Revista Cultural con Dereito a Pranto 
Revista das alumnas e dos alumnos do I.B. de Ordes 
Revista de Normalización Llngüística 
Revista do Instituto de Bacharelato: "Sánchez Cantón', 
Ría, A 
Rías Bajas 
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Trebo 321 
Trégola 323 
Tuy 323 
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