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Unha fiestra con vistas á aldea das letras

Cando en 1993 se creou a Fundación Xosé Neira Vilas, o autor de
Memorias dun neno labrego afirmaba que aquilo era en realidade o
Centro Cultural de Gres, é dicir, a realización dunha arela propia e
da súa compañeira, Anisia Miranda: a de crear na aldea natal unha
biblioteca, de acceso libre e gratuíto, que logo se completaría cun
museo etnográfico e un auditorio. A este mesmo afán responde o
Caderno de Gres, que non é outro que o de contribuír a espallar a
cultura dos libros dende a aldea.
Neste 2020 no que se celebra o centenario dunha figura
irrepetible, Isaac Díaz Pardo, a Fundación Xosé Neira Vilas
quere unirse a cantas iniciativas veñen recordando o seu labor
e compromiso coa cultura do país. É ben sabido que estamos a
falar dun amigo entrañable do autor de Gres, pero tamén do seu
editor principal durante moitos anos, que apostou por un libro
que, co selo de Ediciós do Castro, acabaría tendo unha difusión
como poucos títulos en lingua galega teñen acadado. O bloque
“100 anos de Isaac Díaz Pardo” recolle, xa que logo, en primeiro
lugar, as Palabras para Isaac, o discurso que Neira Vilas tivo a
honra de ler no funeral do seu amigo, no cemiterio compostelán
de Boisaca o 6 de xaneiro de 2012, poñendo así voz a unha
expresión de gratitude de todos os galegos e galegas. Completa
esta primeira parte do volume o artigo asinado por Xosé Díaz,
que estivo no día a día da edición de tantos libros de Neira Vilas,
e que fai aquí un percorrido por un tempo longo de amizade e
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de relación profesional. Con ambas as dúas achegas, buscamos
complementar outro libro, editado desta volta por Bolanda en 2014,
Isaac Díaz Pardo. Crónica dunha fecunda amizade, epistolario
ateigado de informacións de gran valor documental para o estudo
da literatura e da nosa cultura no último cuarto do século XX.
Os Encontros Literarios en Gres xurdiron coa intención de
achegármonos á escrita e ao particular taller literario dos autores e
autoras convidadas. Os encontros, porén, constitúen sobre todo unha
oportunidade para indagar na pegada de Neira Vilas na produción
literaria de hoxe en día. Procuramos así seguir o rastro que o noso
autor vai deixando nas páxinas da literatura máis nova. O volume
que presentamos aquí recolle a transcrición destes parladoiros no
que atinxe a esta influencia na experiencia como lectores e como
escritores de tres nomes das nosas letras actuais: Lois Alcayde, Rosa
Aneiros e Antía Yáñez. E o que fomos descubrindo foi que, máis que
unha pegada especificamente literaria, relacionada con estruturas
narrativas, con recursos de estilo ou con universos temáticos, esa
influencia procede, máis ben, do espazo do emocional e o vivencial.
Conéctase, daquela, coa memoria da nenez de cadaquén, cos lugares
da infancia, as persoas que habitaron eses lugares e as experiencias
que alí se viviron. Os pais e os avós, a aldea, a conciencia das
desigualdades e todo ese mundo relacionado cun tempo e un lugar
que son o tempo e o lugar dos relatos de Neira Vilas. A súa pegada
inscríbese deste xeito na memoria do lector común, antes que na do
literato que tomara do autor de Querido Tomás un modelo de escrita.
Non deixa de ser unha maneira máis de comprobarmos a fonda
impresión que a obra de Neira deixou en todo tipo de lectores, a súa
capacidade para ir máis alá dos cenáculos estritamente literarios
e chegar a espazos máis afastados e que son, por paradoxal que
pareza, os máis próximos por seren textos nos que se fala de nós.
Despois dos volumes editados en Xerais, Vinte anos retornando
(2006) e Penúltimo dietario (2011), mantense inédito o Dietario
derradeiro, que agora damos parcialmente a coñecemento público.
Relato de encontros con amigos e persoeiros da cultura, actos
públicos, homenaxes, traballos e viaxes, este terceiro capítulo do
Caderno de Gres percorre os días de Neira Vilas que transcorren
entre os anos 2009, ano do pasamento de Anisia Miranda, e 2011.
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Apuntamentos do cotián, ollada ao máis inmediato e sen outra
pretensión literaria, conforma cos dous volumes antes citados unha
triloxía que pode adscribirse ao xénero do testemuño, e que recolle
a experiencia vital do escritor retornado ao eido orixinal. Para quen
nunca escribiu unha autobiografía ou unhas memorias ao uso, este
dietario constitúe un elo máis na reconstrución dunha vida, que
cómpre unir a outras achegas, nomeadamente os epistolarios como
o xa mencionado, máis tamén a correspondencia con Fernández
del Riego, publicada por Galaxia en 2013, ou a que mantivo con
Celso Emilio Ferreiro, con Valentín Paz Andrade ou con Ramón
Piñeiro, que constitúen distintas entregas dos Cadernos Ramón
Piñeiro da Xunta de Galicia. Logo están as Cartas de vellos amigos,
a cargo de Galaxia, ou o Epistolario diverso (Embora Edicións,
2010). Os primeiros anos, os daquel Gres da súa nenez e primeira
mocidade, están en De Gres e Cádiz (Galaxia, 2018) e tamén en
Co pai (Galaxia, 2019). A experiencia en Arxentina pode seguirse
a través da investigación, con entrevista incluída, de Nora Longhini
en Neira Vilas, os anos da Arxentina 1949–1961 (Galaxia, 2008) e
o segundo destino de emigrado, en Cuba, figura en Días de Cuba
(Galaxia, 2014). Outra achega á vida e obra do autor cruceño é a
biografía que preparou Ramón Regueira en 2003 para a colección
Galegos na Historia, de Ir Indo Edicións. Finalmente, o propio autor
escribiu un breve apuntamento biográfico que introduce a Memoria
Gráfica, que editou Bolanda en 2013.

Fundación Xosé Neira Vilas
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Capítulo
I

100 anos de Isaac Díaz Pardo

Isaac Díaz Pardo en Gres. Novembro de

1982

Palabras para
Isaac Díaz Pardo

Xosé Neira Vilas
(No cemiterio santiagués de Boisaca)

Querida Mimina,
queridos fillos e netos de Isaac,
queridos amigas e amigos todos:
Nunca pensei que me tocaría esta difícil, esta dura tarefa de
despedir para sempre a Isaac Díaz Pardo, amigo entrañable dende
hai 56 anos, ou sexa, dende aquel rutilante Buenos Aires onde nos
coñecemos unha tardiña de 1955.
Nunca imaxinei que tería que dicir estas palabras para darlle o
definitivo adeus ó meu amigo máis querido. Pero tal é a realidade
e temos que aceptala. Eu chegara a sentir que Isaac era eterno ou
pouco menos. Dende algún lugar estaranos mirando cos seus ollos
tenros e profundos, uns ollos ben abertos, como os dos personaxes
dos seus cadros, e diranos con modestia e ironía “¿pero que facedes
aquí? Grazas por vir, pero ídevos, esto acabouse e non hai volta que
darlle. A vida é así”.
E nós aquí, diante do teu corpo levián e inerte. Déixanos facer,
querido amigo, déixanos dicir siquera algo do moito que sentimos
ante a túa ausencia vital. Déixanos que che digamos cando menos
grazas por ti, por haber vivido, por termos estado á túa beira, coa
túa voz, coa túa sabia palabra, cos teus traballos, cos teus fermosos
proxectos. Grazas polo teu sorriso, polo teu sentido do humor,
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pola túa perenne comprensión e solidariedade en todo momento
e ante calquera circunstancia. Grazas pola túa permanente lección
de humildade e de sabedoría. Alguén dixo que eras un xigante
comprimido. E tiña razón, pois canta forza, canta enerxía albergabas
en tan pequeno corpo.
Cantos golpes che deron. Cantas veces caíches e te volviches a
erguer, home indomable. Ambos temos repetido xuntos aquel verso
dun gran poeta arxentino: “no te des por vencido ni aun vencido”.
Con moita dor e un gran tesón resistiches e venciches. Falabas moi
seguido de fracasos, pero o único fracaso, se tal queremos chamalo,
foi este, o da morte, algo natural, esperado por todos nós ó longo
da vida como inevitable. Pero outro poeta, José Martí, dixo que a
morte non é certo cando se cumpre con plenitude o ciclo da vida.
Ese ciclo, o teu ciclo vital, cumpríchelo sobradamente, traballando
sempre, loitando sempre, sen unha hora de descanso, sen un día
de vacacións, porque anque se vivan noventa e un anos como ti
viviches, o tempo, o de nós todos, sempre está taxado, e para quen
sinta o impulso creador que ti sentías, a vida sempre será curta.
Falo en nome de moitos, poida que en nome de todos, pero por un
momento voume referir á relación habida entre ti e eu, e contar o
que quedou dela.
Quedou e queda o recordo daquela vez que nos coñecemos, daquel
primeiro encontro en Buenos Aires, nunha exposición do común
amigo Luís Seoane; quedan os nosos encontros no barrio porteño
de Villa Pueyrredón, onde nos visitabas no noso fogar; quedan
os encontros en Magdalena, naquela fábrica que erguiches case
na Pampa; quedan tamén os encontros en Barcelona, en Madrid,
en Gres, en Santiago, en Sada, en Sargadelos e tamén en San
Marcos, onde noite a noite, durante ano e medio quedabamos por
horas conversando sobre o ir e vir deste desarranxado mundo e da
Galicia dos nosos amores. Quedan máis de cen cartas túas e outras
tantas miñas escritas en 48 anos de relación epistolar. Quedan
todos os meus libros que editaches en Ediciós do Castro, algúns
deles ilustrados por ti. Quedan tantas e tantas lembranzas que non
é do caso reseñalas agora.

14

Aquí estamos, pois, querido Isaac, moitos dos teus amigos e
admiradores, que quixemos acompañarte nesta derradeira viaxe.
Naciches en Compostela e a Compostela voltas tras canear polo ancho
mundo. Devólveslle á túa terra natal o corpo que che emprestou. Non
podía ser doutra maneira por tratarse dun home xeneroso.
Aquí estamos en representación dos milleiros de homes e mulleres
que te querían e admiraban, ou mellor, que te queren e admiran;
digámolo en presente porque ti seguirás vivindo en todos nós. A túa
obra trascende en moito esta fronteira da morte física.
Aquí estamos os que vivimos, e en boa medida nos formamos á
túa beira e nos beneficiamos co teu facer, co teu maxisterio, co teu
exemplo, coa túa tenacidade, co teu erguerte tras de cada caída, co
teu escepticismo esperanzado, coa túa bonomía, coa túa humildade
case franciscana.
Aquí estamos os que amamos a Galicia, que levamos dentro este
fondo sentimento de patria, de raíz e destino, ó tempo que nos
achegamos a outras patrias e somos tolerantes e solidarios con
outros pobos. Así eras ti e así nos ensinaches a ser e a sentir. Tes
máis discípulos dos que coidabas ter e moitos seguidores dos que
nunca soubeches.
Aquí estamos os que pensamos que a morte non é tal no teu
caso, porque vivirás para sempre en nós, nos nosos corazóns e na
nosa lembranza. Vivirás porque tal foi a túa enteireza ó longo da
existencia, que te sobrepuxeches a contratempos, reveses, traicións,
paus e pedras que che facían dicir que “cando aparecen os egoísmos
o ser humano pervírtese”. Moitos de nós escoitámosche esa frase
chea de verdade.
Aquí estamos os que tratamos de seguir o teu exemplo, ese
herdo que nos deixaches de conduta, de ética, de humildade, de
servizo ó teu país, de compromiso e xenerosidade. Procuraremos
imitarte, procuraremos seguirte, modelo para sempre, paradigma
anticipado do home que terá de vir, do ser humano do futuro.
A túa creatividade, a túa intelixencia excepcional, a túa inimitable
capacidade de traballo sempre foron para todos nós un rumbo, un
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norte, pero moito máis por iren acompañadas de grandes virtudes
e da calidade humana que había en ti.
Os que aquí estamos, e moitos máis que non puideron estar,
continuaremos a túa obra, e se eso, polas súas dimensións, non fose
posible, seguiremos cando menos o teu comportamento modélico,
a túa filosofía da existencia.
Aspiramos a que os máis novos, nenas e nenos, adolescentes e
xoves de hoxe sexan coma ti.
Se queremos un artista deste tempo, un anovador da arte galega, en
temas e en formas, queremos que sexa coma ti.
Se queremos un ser emprendedor, con ideas e iniciativas de
progreso, queremos que sexa coma ti.
Se queremos un home de letras, de palabra honrada, precisa,
elevada, cunha mensaxe perenne de esperanza, queremos que sexa
coma ti.
Se queremos unha persoa (home ou muller) que estude, evoque e
respecte o noso pasado, a nosa memoria histórica, queremos que
sexa coma ti.
Se queremos un patriota que loite nos máis diversos campos polo
seu país, pola recuperación da súa identidade e polo seu adianto
cultural e social, queremos que sexa coma ti.
Se queremos, en fin, un cidadán comprometido coa súa patria e coa
humanidade, un home honrado, modesto, traballador, xeneroso,
queremos naturalmente que sexa coma ti.
Querido Isaac, artista, economista, arquitecto, escritor, poeta,
deseñador, home de pensamento e por enriba de todo home de ben,
aquí te pousamos, na túa terra santiaguesa, unha parcela da túa
amada terra galega. Deixamos aquí o teu corpo pero quédanos algo
máis perdurable. Quédanos a túa obra inmensa e quédanos de por
vida, e máis alá das nosas vidas, o teu exemplo.
Queridísimo amigo, compañeiro, irmán, descansa en paz.

16

O noso home
na Habana

Xosé Díaz Arias de Castro
Vicepresidente da Fundación Luis Seoane
Académico de número da Real Academia Galega de Belas Artes

Pois si, Pepe Neira Vilas era o contacto que tivemos a familia Díaz
Pardo durante moitos anos na Habana, dende a que nos enviaba
toda clase de información sobre a Revolución, sobre Vietnam e
sobre outros moitos sucesos dos que aquí non se falaba nin se sabía.
E, por suposto, os seus orixinais, xa literarios, xa de investigación
histórica, materiais que aquí recibiamos con entusiasmo porque
nos abrían os ollos a un mundo descoñecido e esperanzador nunha
Galicia afogada pola agonía da ditadura que xa pedía aires novos
para osixenar o país. E dende Cuba chegaba ese aire fresco que
nos mandaba Pepe, que ventilaba os nosos miolos e estimulaba os
nosos anceios de cambio e liberdade.
Pepe e meu pai, Isaac Díaz Pardo, coñecéranse na Arxentina, onde
moraba xunto á súa muller, a tamén escritora Anisia Miranda.
Teñen coincidido en moitas ocasións, tanto en Bos Aires como
en Magdalena, a pequena cidade próxima a La Plata, onde Isaac
montara en 1957 a fábrica de porcelana Celtia, que de cando en
vez visitaban os dous escritores, que Isaac recibía e agasallaba con
agarimo nas dependencias da factoría cerámica.
A pequena historia da miña relación con Pepe Neira Vilas comeza
nos primeiros anos setenta, cando eu comezo a levar a produción e o
deseño de Ediciós do Castro, o proxecto editorial do Laboratorio de
Formas de Galicia que Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane impulsaron

18

dende o exilio na Arxentina. Estiven nese lerio ata 1989, de maneira
que foi un período longo, de máis de quince anos, nos que estiven
man a man con Pepe para sacar adiante todos cantos proxectos
editoriais nos enviaba dende A Habana. O primeiro libro editado
en Ediciós foi O cabaliño de buxo e despois —e de grandísimo
percorrido, pois Ediciós do Castro fixo 25 edicións— foi a
publicación da segunda edición de Memorias dun neno labrego,
e primeira feita en Galicia en 1972, pois a edición príncipe tivera
lugar en Bos Aires en 1961, da man da editorial Follas Novas, con
gráfica de Luis Seoane. Seguiron fermosos textos, os que enviaba
Pepe dende Cuba para publicar no Castro: Cartas a Lelo, Historias
de emigrantes, Querido Tomás, Contos vellos para rapaces
novos, e moitos outros de ficción, xa para adultos ou para nenos.
E mandaba tamén orixinais de contido histórico, que lembro con
moito agarimo e admiración. Destes, Ediciós do Castro publicou
un conxunto de títulos de moi alto valor, case sempre con temática
relacionada cos galegos en Cuba. De entre eles, saliento dous
títulos que me deixaron unha importante pegada: Galegos no Golfo
de México e Castelao en Cuba. O primeiro narraba e historiaba a
peripecia dos mariñeiros galegos na frota pesqueira de Cuba, o seu
coñecemento e profesionalidade do sector e a súa importancia no
seu crecemento. Personaxes entrañables como José Pena, alcumado
‘El Capitán Maravillas’ e tantos outros, resultado de incontables
conversacións cos vellos lobos de mar galegos emigrados a Cuba
que seguían vivos nos barrios habaneros, maiormente de Regla
ou Casablanca. O outro libro, que cambiou a miña percepción
de Castelao, foi Castelao en Cuba, que resultou un fermosísimo
traballo que relataba con detalle as dúas estadías de Castelao
na illa, a primeira de novembro de 1938 ata marzo de 1939, e a
segunda de novembro a decembro de 1945. O libro, que describía
meticulosamente o percorrido de Castelao polas diversas paisaxes
físicas e humanas de Cuba, resultou fundamental para coñecer o
pensamento aberto e progresista do firme compromiso de Castelao
coa República e a causa da liberdade.
Foron outros moitos traballos de enorme interese, maiormente de
historia dos galegos en Cuba, os que se publicaron en Ediciós do
Castro da autoría de Pepe, e que agora non vén a conto enumerar.
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En Sargadelos (Cervo).
As familias Reimóndez–Fernández,
Díaz–Arias de Castro e Neira–Miranda

A maiores desa miña relación editorial con Pepe, gosto de
lembrar aqueles anos nos que non había mes que non recibiramos
as interesantes publicacións que nos enviaba dende Cuba:
Bohemia, Casa de las Américas, El Caimán Barbudo, a revista
infantil Zunzún, fundada por Anisia Miranda, a súa dona,
e que el mesmo dirixiu durante un tempo, ou a espléndida
revista Unión, voceiro da Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, onde colaboraba o mellor da intelectualidade cubana:
Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Lezama Lima, Portuondo…
Eran ventos de liberdade, de reflexión política, de aspirar outro aire
sen viciar… que nos transportaban a un mundo cheo de esperanza.
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Entre as publicacións que nos enviaba ininterrompidamente Pepe,
había unhas que ao mozo que vestía eu por aqueles anos me deixaban
engaiolado: eran as preciosas publicacións sobre Vietnam, onde se
nos presentaba a un pobo heroico que loitaba contra o imperialismo
demoledor, en oposición ao discurso rancio e falso que se nos vendía
por acó na prensa, no cine e na propaganda do réxime franquista.
Lembro especialmente un libro fermosamente editado, do que era
autora Anisia Miranda, Vietnam y tú, no que describía aquel país
e o que significaba a loita incansable que estaba levando o pobo
vietnamita contra o monstro norteamericano. E foi Pepe quen
nos puxo en contactos con interesantes creadores cubanos. Quero
lembrar aquí ao deseñador gráfico Antonio Fernández Reboiro, un
dos máis importantes cartelistas de Cuba, finado recentemente, ao
que lle organizamos exposicións nas nosas galerías de Compostela,
Madrid e Barcelona. Tamén lembro a outra gran personalidade que
nos veu da man de Pepe; estou a falar do escritor Miguel Barnet
—sen dúbida hoxe o escritor vivo máis importante de Cuba— que,
entre outros moitos libros, ten unha novela titulada Gallego, que
relata a peripecia vital dun emigrante galego; traballo este que
contou coa axuda inestimable de Pepe Neira Vilas, que puxo á súa
disposición a documentación da Sección Gallega do Instituto de
Literatura y Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, sección
que puxo en marcha o propio Pepe en 1969. Gallego, que comeza
cun agradecemento a Pepe, foi editado en España por Alfaguara en
1981. Tiven a sorte de coñecer a Barnet —e gozar da súa amistade—
cando presentamos o libro na Galería Sargadelos de Compostela,
xunto ao editor Jaime Salinas, e de amosarlle algúns recunchos de
Galicia, en especial a aldea pontevedresa dos seus pais. Gardo con
mimo un exemplar que me dedicou naqueles inesquecibles días.
Cando Pepe regresou a Galicia en 1972, e nas sucesivas viaxes
posteriores ata a súa xubilación, o epistolario que mantiña con el
foi trocándose pola presenza física, maiormente na época en que
moraron en Compostela, no Instituto Galego de Información. Pepe,
como podedes deducir polo que acabo de contar, fica presente
dunha maneira moi destacada no caixón das miñas lembranzas…
e das miñas saudades.
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Capítulo
II

Encontros literarios en Gres

Xián Lois Alcayde Dans
O xornalista e escritor Xián Lois Alcayde Dans (A Coruña, 1997)
foi o autor convidado que estreou os Encontros Literarios en
Gres, iniciativa da Fundación Xosé Neira Vilas que botou a
andar o 27 de outubro de 2019, coincidindo coa homenaxe a
Anisia Miranda no décimo aniversario do seu pasamento.
No eido da literatura, Alcayde gañou en 2016 o I Premio Balbino
de relatos organizado por Edicións Fervenza coa colaboración
da Fundación Xosé Neira Vilas polo libro Camiños na sombra
e en 2018 obtivo o segundo premio na IV edición do certame
literario Mazarelos da Universidade de Santiago de Compostela,
na que cursou Xornalismo, polo conxunto poético Xente da crise.
No 2019 viu a luz o seu volume de contos Os jeans de María.
No eido periodístico, artigos seus apareceron nas revistas
O Salto, Luzes e Ligeia -da que é membro do seu consello
editorial e na que coordina a sección de xornalismo-, así como
no xornal Sermos Galiza. Ademais exerceu como redactor para
a Televisión de Galicia e foi responsable de comunicación da
emisora de radio coruñesa CUAC FM.
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Encontro con
Lois Alcayde en Gres

22 de outubro de 2019

Eu son un rapaz de cidade e sempre vivín en cidade. Entón, que
nos deran a coñecer algo fóra do contorno máis urbano era moi de
agradecer, sobre todo algo feito, non con esta ollada ás veces tan
distante que temos cara o campo, senón dende o propio campo e
nunha época tan concreta. Como sabemos, Balbino era un pouco
unha transposición do propio Neira, unha identificación con este
personaxe. Foi para min unha descuberta enorme e foi tamén
para min unha demostración de algo que está presente en toda a
literatura que é o concepto de universalidade. Isto xa é puramente
persoal, pero, cando escribimos, moitas veces que dotamos de
universalidade a algo cando o levamos a lugares fantásticos.
Agora, por exemplo, que está moi en auxe toda a novela fantástica.
Non só novela, porque a literatura vive moi imbricada co cinema,
coas novas tecnoloxías, con algo que podemos facer dende o
móbil... pero a universalidade non se acada só poñéndonos nun
lugar imaxinario. Eu penso todo o contrario, a universalidade
dáse cando fala de algo tremendamente próximo pero que sempre
permanece. Os da Xeración Nós tiñan un lema que eu creo que
é básico para entender a Galicia, que é dende o máis concreto,
dende o máis local, entender o mundo, entender o universal.
Os da Xeración Nós pasaron varias décadas “arredor de si”, como
a famosa novela ata darse de conta que o prisma polo cal vían o
mundo, ese concepto de universalidade, estaba na propia Galicia.
Entón, coñecer a Balbino foi unha escusa sentimental para coñecer
a universalidade de algo que segue a pasar porque hoxe en día falar
de Balbino, ten que ver con reinterpretar o campo, reinterpretar

25

o país, e para min foi algo básico, ou tan básico como outros
autores que a min me influíron moitísimo como Carlos Casares,
Manuel Rivas, Roald Dahl... E logo, xa o tema de influencias é
unha cousa á parte porque cando che preguntan por influencias...
influencias hai moitas e todos somos seres sentipensantes, é dicir,
somos xente que sentimos, tocamos, amamos e todo nos inflúe.
Pero hai como pequenos impulsos. A min gústame cando un vai
pola vía dun tren e a paisaxe vai cambiando, pero hai sempre
uns guieiros, uns cables de alta tensión, que son os que sempre
están. A influencia de Balbino é enorme, a influencia de Neira
Vilas é enorme. E un apuntamento: é vital lembrar o feito de que
moitos coñecemos primeiro a Neira Vilas e logo a Anisia. Isto
non é único da literatura. Tamén na arquitectura, por exemplo, as
mulleres quedaron, non por acción voluntaria de ninguén, senón
porque o sistema patriarcal, como sabemos, oculta ás mulleres que
hai. E agora é cando lles damos visibilidade e facémoslle xustiza.
É dicir, as mulleres que estiveron detrás.
O vencello que nos une coas Memorias de Balbino é a túa terra de
hai agora setenta anos. Pero o concepto máis claro é que creo que
a matria de cada persoa é a nenez, é a infancia. A nosa infancia
é a nosa Arcadia, é o noso primeiro país. Entón, estamos unidos
por ese primeiro país que é a infancia. Cando lemos a Balbino
e as desigualdades que sofre (unha palabra moi importante,
desigualdade, porque segue moi vixente, e cada día máis)
identifícannos. Un pode ser da Coruña, do Barrio dos Castros,
ou de Vigo, do Barrio do Calvario, que se vai sentir identificado
porque o que está vivindo Balbino, esas desigualdades, que
poden ter características do campo, son desigualdades humanas e
desigualdades que nós coñecemos na nenez. Os nenos e nenas non
son parvos. Son moi listos. De feito, un inciso, a min como autor,
e como estudante de Xornalismo, teño que dicir que o xornalismo
está acostumado a escribir para públicos moi grandes, pero hai un
público que é tremendamente esixente, e que para min é moi difícil,
que son as nenas e os nenos. E de feito, eu lembro de participar en
actos de poesía infantil e eran os máis difíciles de facer. Conseguir
que unha nena ou un neno se sinta atraído, identificado e, sobre
todo, falado, é moi difícil. Falámoslles ás veces aos nenos como
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se foran parvos e saben moito. Cando algo vai mal na familia,
na casa, no barrio, na cidade... son os primeiros que o detectan.
Son como unha especie de vagalume, de detector do ambiente.
Eses nenos, como termómetros, como seres extremadamente
sensibles, son os que nos levan á patria da infancia e nos une a
todos. Xa pode ler isto unha nena de Siria ou un neno que viva
en California, que esas desigualdades que vai ler en Memorias
dun neno labrego (e Cartas a Lelo tamén, outra grande obra da
que ás veces non se fala, e que eu descubrín moi pouco despois
de Memorias dun neno labrego...) vaise sentir tremendamente
identificado porque habita nesa matria, nesa patria, primeira que
é a infancia, e que non coñece nin bandeiras, nin fronteiras...
e coñecen outro tipo de seres sentimentais, de relacións coas
persoas, que acaba facendo que un, cando máis pequeno é e lle
contan isto de Memorias... máis tocado se sente porque está
vivindo precisamente o que lle están a contar.
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Rosa Aneiros Díaz
Rosa Aneiros Díaz (Meirás-Valdoviño, 1976), escritora, xornalista
e traballadora do Consello da Cultura Galega, foi a autora
convidada no segundo dos Encontros Literarios en Gres, celebrado
o 24 de novembro de 2019.
No terreo profesional, ten experiencia como profesora na
Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de
Compostela en Lugo e colaboradora da Radio Galega -no programa
“Un día por diante”- e dos xornais Diario de Pontevedra,
El Progreso, Galicia Hoxe, Diario de Ferrol e El País, así como
das revistas Grial, Fadamorgana e Casa da Gramática; así mesmo
é a guionista da curtametraxe O señor do telexornal, dirixida
por Álex Sampaio.
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No ámbito literario, en 1999 publicou a súa primeira novela,
Eu de maior quero ser, que foi seguida por Corazóns amolecidos
en salitre (2002), Resistencia (2003) -que acadou o Premio
Arcebispo Xoán de San Clemente-, O xardín da media lúa (2004),
Veu visitarme o mar (2004), Ás de bolboreta (2009) -que obtivo
o Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil, o
premio Fervenzas Literarias para o mellor libro xuvenil do
2009 e o premio The White Ravens da Internationale Jugend
Bibliothek no 2010.
No mesmo ano, 2009, obtivo o premio Xerais de Novela pola
obra Sol de inverno -tamén distinguida co galardón Fervenzas
Literarias á Mellor Portada de adultos do 2009.
Xa no 2013 publica a primeira obra da triloxía Ámote Leo
A., titulada Ámote Leo A. Destino Xalundes (2013) -Premio
Irmandade do Libro da Federación de Librarías de Galicia
á mellor obra infantil e xuvenil do 2013-, que foi seguida
por Ámote Leo A. Estación de tránsito (2014) e Ámote Leo A.
Terminal de chegadas (2014).
No eido da literatura infantil publicou A batalla da pequena
Chañan Curi Coca (2017), Orestes perde o sentido! (2019), Xelís,
o guieiro das botellas de mar -premio Merlín de Literatura
Infantil 2019- e Tres bichicomas, dúas illas e unha serea
(2020), que foi merecedor do premio Agustín Fernández Paz de
Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade 2018.
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Encontro con
Rosa Aneiros en Gres

24 de novembro de 2019

Eu fun lectora de nena de Pepe, e confeso que máis que de Memorias
dun neno labrego, eu son do Cabaliño de buxo. Sempre o fun.
Curiosamente aconteceu algo moi curioso con esa obra porque hai
uns anos Anxos Sumai escribiu un texto, O cabaliño de Roque,
para un libro de Magín Blanco, que é un cabaliño imaxinario e que
dedicou ao meu fillo cando naceu. Entón, ves como ás veces a vida
son círculos concéntricos. Daquela, aquel libro que era para min
O cabaliño de buxo, polo que significaba, e polo que tiña do
cabaliño soñador, acababa sendo o cabaliño soñador que idea
Anxos para o meu fillo. Sempre me recoñecín na súa obra porque
tamén eu era unha ninguén, é dicir, eu era unha nena nunha aldea.
Cando empecei a dicilo hai vinte e tantos anos parecía irreal, cando
empecei a escribir, parecía irreal, e agora aínda o parece máis porque
eu son das autoras máis novas das máis vellas. É curioso pero é así.
Eu creo que son das últimas xeracións que naceu nunha aldea sen
a iluminación pública eléctrica. Cando chegou o alumeado público
aos camiños de Meirás eu tiña quince anos. Estreei os patíns unha
noite de Noiteboa con esa luz estreada que mataba a escuridade.
Por iso me sinto moi ligada ao mundo que narraba Neira Vilas.
Nese momento eu coñecía esa dimensión, a de Memorias dun
neno labrego e O cabaliño de buxo, e o que reivindicaba. E claro,
escríbeo dunha maneira tan simple, tan simple, que falaba de nós.
Por suposto, tamén te arrepuñas a ese texto. Os nenos de Valdoviño
diciamos: si, si, ollo, pero nós si que somos alguén porque iso
que narraba Pepe xa non eran os nosos avós, eran os nosos pais,
directamente. Sempre digo que cando o meu pai naceu no 1946
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non había luz eléctrica en Meirás. Chegou xusto ese ano. Por iso,
a primeira vez que vimos a meu pai por Skype felicitar a meu
irmán en Madrid un fin de ano, foi como un salto vertixinoso da
Humanidade. Porque no mundo que narraba Pepe, que era o mundo
do meu pai, viña de se producir un salto asombroso: de pasar sen
luz eléctrica a conectarte en directo con Madrid por unha cámara
web. E todo iso sen mudar de lugar, a mesma cortiña de Taraza.
Tempo despois coñecín outra faceta de Pepe, ademais de como
autor de literatura, e primeiro para min de literatura infantil, e
era a súa faceta de habaneiro. O meu padriño estivo na Habana
desde o ano 1920, a onde chegou con quince anos, e regresou
a Galicia pouco antes da revolución. Toda a súa adolescencia
viviuna en Cuba e é unha Cuba da que falou moito Pepe. El foi
un pouco anterior a Pepe. Non coincidiron nese momento, pero
era a mesma Cuba da que falaba Pepe, a de todos os galegos que
viviron na Habana. A partir de aí, empecei a ver moito a Pepe como
habaneiro, como cubano. El falaba do mesmo que eu escoitaba na
casa, naquela casa de Carreira, que era a mesma de Memorias
dun neno labrego, pero era a mesma, nas investigacións de Pepe,
que falaba de Cuba e falaba de moito que contaba meu padriño.
Eu sempre a recreei na miña obra e aparece especialmente en Sol
de Inverno, a recreación dese momento histórico, que viviu o meu
padriño e a partir del, que vivimos moito na nosa casa. Sempre
digo que A Habana, na nosa casa, non era un lugar. Realmente, era
un personaxe, era alguén con quen compartiamos algo porque eu,
cando estaba na casa e vía as noticias de Madrid, de Barcelona, da
Coruña, sabe Deus que sitios eran eses, pero na Habana estivera
tantas veces que eu sabía camiñar pola Habana perfectamente:
a onde chegaba o Malecón, pola rúa O’Reilly, se baixabas por
Prado… Esa memoria era unha memoria que tiña Pepe tamén.
Foi máis de adulta cando me encontrei con ese autor e xa, cando
o coñecín, no Consello da Cultura Galega, e todos os seus libros
axudáronme moito a construír Sol de Inverno. Porque me axudaron
a reconstruír esa Habana, da que se fan este ano os cincocentos
anos da fundación da cidade, ver a Habana galega era, á vez, ver a
alguén que investigara xustamente algo que vivira o meu padriño
e que para min era algo isolado, era a miña memoria particular,
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e aprendín a entender como unha memoria colectiva. Non como a
memoria do que lle pasara ao meu padriño. Descubrín que había
moitas casas nas que Cuba era o mesmo que na miña casa porque
Pepe mo contou, senón pensaría que era a miña memoria particular.
Finalmente, e xa máis alá de como lectora ou investigadora, como
autora, en Pepe descubrín algo que percibín cando empecei a tecer
as miñas propias historias. Analizando a súa obra vexo que é un
autor que escribiu obra para nenos que non era para nenos. E iso
é algo marabilloso. Iso é algo no que se desandou moito camiño.
Con respecto a Pepe, en moitas cousas, infantilizamos moito os
nenos. El, en cambio, contaba as cousas como son. Se a Balbino lle
zoupaba o seu pai, zoupáballe. E escapáballe porque lle zoupaba.
E agora moitas veces queremos hiperprotexer as nenas e os nenos
dun mundo que só existe nas nosas cabezas, porque eles traen
maletas das escolas e viven cousas que son moito peores das que nós
contamos nas historias. Ás veces parece que na novela non podes
manchar os dedos, nin dicir que a un neno lle pegaban e acabamos
creando como un mundo paralelo e iso é algo que tamén aprendín
moito de Pepe, a contar as cousas como son. Podemos utilizar a
fantasía, podemos contalo doutra maneira, pero facelo dun xeito
directo e sen disfrazar demasiado porque os nenos e as nenas por
desgraza viven máis do que nos gustaría pensar que viven.
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Antía Yáñez Rodríguez
A escritora Antía Yáñez Rodríguez (Burela, 1991) protagonizou o
domingo 26 de xaneiro de 2020 o terceiro dos Encontros Literarios
organizados desde 2019 pola Fundación Xosé Neira Vilas na súa
sede en Gres. Aínda que estudou enxeñería de Camiños, a autora
xestiona unha academia en Cecebre (Cambre), onde imparte
obradoiros de escritura para rapazas e rapaces, compaxinando
esa actividade coa literaria.
Entre os premios outorgados á súa obra cóntanse o Certame
de Microrrelatos Lonxa Literaria de Moaña (2013); o Premio de
Relatos Curtos Os Viadutos de Redondela (2014 e 2017); o Certame
Literario de Poesía e Narración Breve de Cambre (2016); o premio
Illa Nova coa novela Senlleiras (2018) e o Premio Agustín
Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola Igualdade,
pola obra Plan de rescate (2020).

O misterio de Portomarín (2016) foi a súa primeira novela
publicada, seguida pola premiada Senlleiras (2018), O misterio
do torque de Burela (2019), Be Water (2019) e a tamén premiada
Plan de rescate (2020).
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Encontro con
Antía Yáñez en Gres

26 de xaneiro de 2020

Non me lembro cando lin Memorias dun neno labrego, supoño
que é algo que sempre está con nós, pero para min Neira Vilas
ou Memorias dun neno labrego era como ler sobre os meus avós
porque, coa salvidade de que eu non vin a posguerra, pero cando
ía á casa de meus avós vía o gando, podía xogar fóra da casa, non
tiña que estar a unha hora determinada na casa porque o exterior
e o interior ían xuntos. É dicir, eu podía sacar o pé da porta e
xogar fóra. E en cambio en Burela, que vivía nun edificio, cando
se facía de noite tiña que estar de volta na casa. Entón para min
Neira Vilas e a obra de Neira Vilas non é máis que meus avós.
Ademais, o rural galego é unha cousa que me atrae moito, que
me gusta moito por iso, porque os meus veráns os pasaba no
rural. Teño moita sorte porque había xente que non tiña avós en
casas da aldea e non viviron iso e era un pouco o que eu quería
paliar co primeiro misterio, O misterio de Portomarín. Eu poñía
a historia en Portomarín porque, á parte de que é ao lado da
casa de meus avós, porque quería que eses nenos de cidade, que
hoxe en día xa non teñen aldea puidesen sentir minimamente o
que era que teus pais estean na casa facendo algo e que ti poidas
saír a onde che dea a gana. Balbino era moi pobre, moi pobre,
pero polo menos tiña algo, un pouco de liberdade con respecto á
paisaxe. Entón, eu sei que hoxe hai persoas que collen Memorias
dun neno labrego e como que lles parece que se está falando
dunha realidade de extraterrestres porque iso da casa da aldea
non o cheiraron, pero para min é ver a meus avós de pequenos.
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Por exemplo, cando leo a Balbino, imaxino que é meu avó ou
miña avoa, con salvidade, porque eles tiñan as súas propias
terras, non traballaban para o señorito, pero tamén grazas a iso
puiden coñecer outras realidades que eu non sabía delas porque
meus avós sempre puideron estar moi orgullosos de ter as súas
propias terras e traballar as súas terras.
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Capítulo
III

Dietario derradeiro

Notas para
Dietario derradeiro

Téñenme proposto escribir un libro de memorias. Un libro enteiro,
convencional. Avanzando cronoloxicamente. Hoxe por hoxe eso
non me vai. Tampouco aceptei a proposta de someterme a un libro
de conversas.
Esto non quere dicir que non vaia rexistrando anacos de memoria
en diferentes traballos xornalísticos e noutros. Aí está o libro de
Nora Longhini Neira Vilas na Arxentina (editado por Galaxia) no
que conto polo miúdo os meus doce anos de Buenos Aires. Tamén
publiquei Vinte anos retornando (Ed. Xerais) que comprende
recordos de actividades e encontros realizados en Galicia entre
1972 e 1992, ano en que me radiquei definitivamente nesta terra da
miña orixe, con Anisia.
Queda por contar, e certamente é moi rico, o vivido en trinta e
un anos en Cuba. Teño o proxecto de escribir un libro (xa está
comezado) titulado Días de Cuba. A ver se me quedan folgos.
No meu libro recente Penúltimo dietario (Ed. Xerais), moi
semellante na forma a Vinte anos retornando, deixo constancia,
con días, meses e anos, das actividades culturais e sociais nas que
participamos Anisia e mais eu entre 1992 e o 22 de outubro de
2009, día en que ela faleceu.
Sigo rexistrando actividades (nas que agora participo eu só) neste
Dietario derradeiro. Seguireino facendo mentres teña folgos,
lucidez e algo que contar. Alguén publicará todo esto en libro,
despois de engadir as verdadeiramente derradeiras notas, cando xa
non poida escribilas eu porque estarei descansando, máis ou menos
en paz, alá embaixo, no atrio de Gres, á beira de Anisia, como
estiven durante algo máis de 52 anos.
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2009
12 - 12 - 2009

18 - 12 - 2009

Sesión solemne da Real Academia
Galega no paraninfo da Universidade
da Coruña. Le o seu discurso de ingreso
Manuel Rivas Barrós titulado “A boca da
literatura. Memoria, ecoloxía, lingua”.
Respóndelle o académico Xosé Luís
Axeitos. Asisto con José Antonio Santos.

Sesión Plenaria da Real Academia
Galega (última que preside Xosé Ramón
Barreiro).

Con José Antonio tamén asisto a un
acto celebrado na Solaina de Piloño.
Coro Hoy Vas, grupo de metais e
gaiteiros. Agasállannos con filloas.
Festa entrañable. Paco anuncia que no
endiante a parte executiva da Fundación
levarana súa irmá Carme e outros
membros do Patronato.
13 - 12 - 2009
Entregamos o Premio Arume deste ano.
Premiado Xoán Babarro polo poemario
A Princesa de Taramundi. Mencións:
Rosalía Morlán e María Canosa. Falo
eu da significación deste Premio e de
Babarro. Palabras de Xesús Otero,
alcalde de Vila de Cruces e de Anxo
Lorenzo, secretario xeral de Política
Lingüística. Actúan os músicos Mario e
Tamara Rodríguez.

19 - 12 - 2009
Acto pola instalación dun monolito na
entrada por Gres na Ponte Ledesma,
para recordar o bicentenario da batalla
dos veciños desta comarca contra as
tropas de Napoleón. Falan os alcaldes
de Boqueixón, Silleda e Vila de Cruces, e
o historiador Xosé Espiño. Clausuro eu.
Pola noite festa de confraternidade
convocada, como cada ano por este
tempo, polo Consulado de Cuba en
Galicia. Asisto con Carmen e José
Antonio Santos. Celébrase no Centro
Social do Castiñeiriño.
30 - 12 - 2009
Hoxe cumpliría Anisia 77 anos. Esta vez
non esperei o ano novo en Poio coa
familia Regueira como viñamos facendo.
Veñen Carmen e Moncho a Gres.
Lembranzas, entrañables evocacións.
Sinto que Anisia vive, que está comigo e
con todos os que lle querían.
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2010
8 - 1 - 2010
Real Academia Galega. Lese o borrador
do Decreto sobre a Lingua enviado pola
Consellería de Educación. Créase unha
comisión para o seu estudo.
16 - 1 - 2010
A Comisión creada pola RAG redacta
unha resposta rechazando o borrador,
por inaplicable e ilegal. Un folleto
coa argumentación correspondente
imprímese e envíase á Xunta e ós
medios de comunicación.

Á saída regálase o libro Homenaxe
a Anisia Miranda, patrocinado pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística,
a Dirección Xeral de Creación e Difusión
da Cultura, o Concello de Vila de Cruces
e a Fundación Xosé Neira Vilas.
5 - 2 - 2010
Asisto con Esperanza e Pedro Guitián
á exposición sobre temas de cociña no
Museo do Pobo Galego. Falan Isaac
Díaz Pardo, o alcalde de Santiago e
outras personalidades.
9 - 2 - 2010

23 - 1 - 2010
Na RAG eliximos para presidente a Xosé
Luís Méndez Ferrín.
30 - 1 - 2010
Homenaxe a Anisia no auditorio de Vila
de Cruces. Asisten unhas 600 persoas
de toda Galicia. Falan Marica Campo,
Víctor F. Freixanes, Luís Reimóndez,
Francisco López Barxas (director xeral
de Creación e Difusión da Cultura)
Xesús Otero (alcalde de Vila de
Cruces), e Rafael Louzán (presidente
da Deputación de Pontevedra). Versos
galegos de Anisia por María, Alba, Javi
e Byron. Presenta Valentín García.
Chegan moitas adhesións. Cantan o
grupo A Quenlla, Cesáreo Torres e o
Coro de Vila de Cruces. Digo eu unhas
palabras para agradecer esta homenaxe.
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Pontevedra. Salón do Libro Infantil
e Xuvenil. Maratón de Lectura de
textos de Anisia. Presenta o profesor
Ramón Regueira. En total len unhas 22
persoas entre elas Esperanza e Pedro,
Reyes Ferradás, Gonzalo Casal, Irene
del Río, o pintor Sobral, Carmiña de
Soutomaior… Digo eu unhas palabras
de agradecemento.
21 - 2 - 2010
53 aniversario do meu casamento con
Anisia, en Buenos Aires. Visítanme en
Gres os bos amigos Antonia e Gonzalo
Casal. Agarimosos recordos, comezando
polos anos 70 en que nos coñecimos e
amistamos na Habana.

23 - 2 - 2010

24 - 3 - 2010

No restaurante Puesto Piloto de Vigo,
onde o pintor Laxeiro celebraba os
seus cumpreanos cos amigos (que se
seguen celebrando cada 23 de febreiro),
entréganme o Premio Laxeiro (unha
figura de bronce cunha nena tocando
un tipo de guitarra, que corresponde a
un cadro do artista titulado “Concerto”) e
un diploma. Moita xente, moitos amigos.
Entrégamo o conselleiro de Cultura,
Roberto Varela, quen fixo certo paralelo
entre Laxeiro e eu. Agradecín e falei do
artista e do home lalinense, humano,
solidario, rebelde, que amaba A Habana
da súa infancia.

Encontro con profesores e alumnos do
Instituto “Xosé Neira Vilas” de Perillo,
Oleiros. Moitas preguntas. Dediquei
libros. Xantamos cun grupo de profesores
nun restaurante da vila.

9 - 3 - 2010
Libraría Couceiro de Santiago.
Presentación do meu libro Cartas de
vellos amigos. Hai moita xente. Asisten
e falan Víctor Freixanes e Dolores
Vilavedra. Falo eu deste lote de cartas,
dalgúns dos que as escribiron e do
feito de ter cargado con elas e telas
conservado tras residir en tres países.

10 - 4 - 2010
Cea anual da Federación de Libreiros de
Galicia (hotel Alfonso IX, Sarria). Entrega
de premios. Premian a Luz Pozo, á
Asociación Cultural Monte Branco, de
Ponteceso, á libraría Porta da Vila (de
Viveiro), a Domingo Villar, pola novela
A praia dos afogados, e outros. Falan os
conselleiros de Cultura e de Educación e
Xurxo Patiño, presidente da Federación. O
premio denomínase “Irmandade do Libro”.
12 - 4 - 2010

Entrevista filmada na biblioteca da
Fundación para a Asociación de
Escritores en Lingua Galega.

Consello da Cultura Galega, Santiago.
Rolda de prensa para presentar as
Xornadas: “Xosé Neira Vilas. Da Galicia
de Balbino á Galicia de hoxe”. Organiza
a UNED. Levaranse a cabo o 26, 27 e
28 de abril. Nesta presentación están
os profesores Román Rodríguez,
Luís Fernández Ríos e Xosé Antonio
Aldrey. Asiste tamén o director xeral de
Creación e Difusión da Cultura, Francisco
López–Barxas. Digo unhas palabras.

11 - 3 - 2010

14 - 4 - 2010

Entrevista en Gres para a Televisión de
Galicia.

Entrevista cun grupo de estudantes de
Vedra para unha revista do Instituto.

10 - 3 - 2010
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15 - 4 - 2010

Conferencias:

Entrevista en Gres coa xornalista e
poeta Lupe Gómez para un suplemento
literario do xornal Galicia hoxe, que
se referirá ós 50 anos da publicación
en Buenos Aires dos nosos libros
Dende lonxe e Esta es Cuba, hermano.
Publicarase o mesmo día que se cumpre
este medio século: 20 de maio.

• “O significado da obra de Neira Vilas”,
por Xosé Luís Axeitos.

16 - 4 - 2010
Recibimos na Fundación a visita de 50
alumnos do Instituto de Muros.
17 - 4 - 2010
Soutomaior. Cúmprense 10 anos da morte
de Fernando Pereira. Vou ó cemiterio,
convidado por Carmiña de Soutomaior
e pola viúva e as fillas de Fernando.
Carmiña e outro gaiteiro tocan o “Himno
do Antigo Reino de Galicia”. Logo, no
multiusos de Arcade falan Anxo Quintana,
Xesús Alonso Montero, Bieito Ledo, e
tamén Antía e Paula fillas de Pereira.
Entrégase o libro (publicado por Ir Indo)
Fernándo Pereira, sempre por Galicia.

• “Significado de Memorias dun neno
labrego nos anos 60”, por Xesús Alonso
Montero
• “De Balbino a hoxe: o desenvolvemento
da narrativa de Neira Vilas na Literatura
Galega Contemporánea”, por Dolores
Vilavedra.
• “Cambios territoriais no mundo rural (o
espazo rural, economía e organización)”,
por Román Rodríguez.
• “As mudanzas demográficas na Galicia
Contemporánea”, por Xosé Antonio
Aldrey.
27 - 4 - 2010
Continúan as Xornadas.
Conferencias:
• “O contexto da emigración de Neira
Vilas. Galegos a América”, por Francisco
Durán Villa.

24 - 4 - 2010

• “Emigrantes lalinenses en América:
os exemplos de Buenos Aires e da
Habana”, por María Seijas Montero.

Asisto nas Cruces ó 94 cumpreanos de
Pepe López, o astrónomo.

• “Cambios relixiosos no mundo rural”,
por Victorino Pérez Prieto.

26 - 4 - 2010

• “Memorias dun neno labrego e cambio
cultural no rural”, por Marcial Gondar.

Primeiro día das Xornadas da UNED en
Lalín. Inauguración do curso. Benvida
institucional das autoridades. Digo eu
unhas palabras.
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• “Neira Vilas, ¿escritor para o público
infantil?”, por David Otero.

28 - 4 - 2010
“Cambios territoriais e demográficos en
España”, por Pilar González Yanci.
“Memorias dun neno labrego ou a
memoria dolorida e a psicoloxía da
humillación”, por Luís Fernández Ríos.
Visita á Fundación Neira Vilas. Explícolles
a orixe deste centro cultural. Pechamos
o acto coa presenza de profesores e
alumnos matriculados.
30 - 4 - 2010
Na UNED da Coruña presentación do libro
Cartas de vellos amigos. Participan Susana
Blanco, directora dese centro universitario,
asi como Xosé Luís Axeitos, Dolores
Vilavedra, Victor Freixanes e mais eu.
Visítanme en Gres o alcalde de Ponteceso
e Xosé María Varela, presidente da
Asociación Cultural Monte Branco.
5 - 5 - 2010

Coloquio con nenos e nenas. Un coro
infantil canta o Himno galego. Dúas
nenas fanme unha entrevista. Visito o
“Xardín da poesía” onde vexo cartulinas
colgadas nas árbores e arbustos cada
unha con un poema (é unha iniciativa do
poeta Xosé Luna, apoiada pola directora
do colexio Rosa Ferreira).
6 - 5 - 2010
Encontro con profesores e alumnos
no Instituto “A Pinguela “de Monforte,
que dirixe Enrique Sampil. Refírome
á significación da emigración galega
a América.
7 - 5 - 2010
Dende Alemania, onde reside, a crítica
literaria Marga Romero vén a Gres para
entrevistarme. Con ela ven Xoán Carlos
Garrido coa cámara. Marga dime que
teremos que seguir en varias sesións.

Encontro con profesores e alumnos
do IES García Barros da Estrada.
Entréganme un boletín cunha entrevista
que me fixeran dous días antes. Planto
unha oliveira, que simboliza o comezo
de “Correlingua “, actividade xuvenil polo
idioma galego.

14 - 5 - 2010

Xanto con varios profesores. Entréganme
unha figura de Sargadelos.

15 - 5 - 2010

Pola tarde vou ó colexio do Foxo.
Recíbenme cun grupo de gaiteiros.
Planto unha gardenia. Exposición
con fotos de Anisia e miñas.
Entréganme o boletín “Pereiriños” (unha
edición dedicada a Anisia e a min).

Asisto á homenaxe a Anisia na Escola
Infantil de Cabana de Bergantiños.
Presentan obra de teatro. Regálanme
un album de fotos nosas e uns debuxos
dos nenos.

En Cacheiras asisto ó 96 cumpreanos
de Avelino Pousa. Están outros amigos
como Esperanza e Pedro Guitián, Mini,
Mero, David Otero, Fernández Abella,
Marilar Aleixandre e outros.
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16 - 5 - 2010

5 - 6 - 2010

En Ponteceso, acto da Semana das
Letras, organizado pola Asociación
Cultural Monte Branco. Na sede da
Fundación Eduardo Pondal entrégolles
o Premio Pondal (un busto do poeta) a
Avelino Pousa e a Bernardino Graña.

Asisto á V edición de Teatro Infantil “Anisia
Miranda” no auditorio de Cabana de
Bergantiños. Participan diversos grupos
de nenos.

17 - 5 - 2010
Con José Antonio Santos vou a Seoane
do Caurel. Homenaxe a Uxío Novoneyra
polo día das letras. Sesión extraordinaria
pública da RAG. Falan Manuel Rivas,
Margarita Ledo, Darío Xohán Cabana…
Inauguramos un colexio que leva o nome
de Uxío. Asiste o presidente da Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, e varios conselleiros.

10 - 6 - 2010
Reunión do Patronato da nosa Fundación.
Propoño e acórdase o ingreso de José
Antonio Santos coma membro de
designación por catro anos renovables.
Informo das actividades do ano pasado.
Ante o falecemento de Anisia, propoño para
vicepresidente a Luís Reimóndez e para
secretario a Valentín García. Apróbase
por unanimidade.
12 - 6 - 2010

20 - 5 - 2010
Vou a Ponteceso con José Antonio
Santos. Visitamos “A casa dos títeres”
e ós amigos do hotel Monte Branco.
Acto na Fundación Eduardo Pondal no
que Concha Blanco e a súa filla María
Canosa presentan libros sobre Castelao
e sobre min, respectivamente. Coloquio.
Teresa Amado e Alba Costa interpretan
“Lela” e Tamara Lema di o monólogo “Eu
son Balbina”.
23 - 5 - 2010
Con Mini e Mero vou a Padrón. Asistimos
á entrega do Pedrón de Ouro a Camilo
Nogueira e o Pedrón de Honra a Fermín
Bouza. Falan Xosé Ramón Fandiño,
Justo Beramendi e Manuel Caamaño.
Agradecen os premiados. Xantar de
confraternidade.
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Visítame Luís Felipe Vázquez.
Anúnciame que me conceden a Medalla
Alejo Carpentier, que me outorga o
Consejo de Estado de Cuba, a petición
do Ministerio de Cultura do mesmo país.
Asisto á Primeira Comuñón de Pablo
Redondo Penas.
Participo no acto de ingreso de
Bernardino Graña na Real Academia
Galega, no Auditorio de Cangas.
Bernardino le o seu discurso titulado
“Contos populares e Rosalía”. Contesta
Ramón Lorenzo.
18 - 6 - 2010
Homenaxe a Anisia no Teatro Principal da
Estrada. Programa: Rosalía Morlán le un
poema seu; Leticia Pavó le tres poemas
de Anisia; unha cantante e un pianista
cubano interpretan varias cancións.

Os Abrentiños representan ¿Qué lle
pasou a Coelliño? Falan Xosé Luna, Luís
Reimóndez, e o alcalde Xosé Dono. Os
Abrentiños tamén representan a obra
De mulleres non me fales. Actuación
da Coral de Berres. Asiste o cónsul de
Cuba, Alejandro Fuentes. Agradezo eu
cunhas palabras.
20 - 6 - 2010
Asisto na carballeira de Pousada,
Curantes (A Estrada), á tradicional festa
dos Pereiriños. Programa: Actuación
do grupo Abrente. Inauguración de
exposicións de fotos de Anisia e
miñas e o boletín dos “Pereiriños”.
Xogos tradicionais. Leo eu o pregón.
Presentación dos libros de teatro de
Anisia ¿Qué lle pasou a Coelliño? e
Un ben con outro ben, colección A
Pinguela, de Fervenza, que dirixe Xosé
Luna. Xantar de confraternidade. Os
Abrentiños cantan unha canción en
francés; representan unha obra de
Anisia, cantan e bailan. Na derradeira
regálanselle ós nenos e ás nenas os
dous libros de teatro de Anisia e eu
entrego un diploma a cada un.
21 - 6 - 2010
Cento sesenta nenos e nenas de
Gondomar cos seus mestres veñen de
excursión a Gres. Xanto con eles nas
insuas, levan un ramo de flores á tumba
de Anisia. Coloquio con todos eles no
salón de actos da nosa Fundación;
visitan a biblioteca e o museo.

23 - 6 - 2010
Visita de Marga Romero e Xoán Carlos
Garrido para continuar a entrevista.
24 - 6 - 2010
Chega a Gres a profesora e escritora
arxentina Nora Longhini. Falamos da
situación arxentina. Nora é a autora dos
libros Buenos Aires na obra de Neira
Vilas e Neira Vilas na Argentina.
30 - 6 - 2010
Con José Antonio Santos vou a
Soutomaior. Asistimos á entrega do
premio “Peña Novo”. Entréganllo a:
Concello de Burela, grupo de avogados
de Lugo, ó notario Victorino González
Aller e ó filólogo Ramón Lorenzo.
4 - 7 - 2010
Asisto á Rapa das Bestas de Sabucedo.
Xúntanse no curro 200 animais. É
interesante ver a axilidade e precisión
dos aloitadores. De primeiras entran en
tropel todos os cabalos, e cando están
no curro é moi simpático o espectáculo
dos nenos (coa axuda dalgún adulto)
retirando as crías, os poldros. Asisten
unhas 1..500 persoas que acugulan
as gradas. Comemos de romaría na
carballeira. Tocan os gaiteiros. Imos ó
curro antigo onde, debaixo dunha carpa,
hai unha exposición sobre esta vella
práctica. Hai tamén alí unha escultura.
de bo tamaño, feita nunca cachota
de castiñeiro polo escultor e aloitador
Comesaña. Entre os que concorren hai
xentes de diversas partes de España e
incluso de fóra.
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11 - 7 - 2010
Solaina de Piloño. Homenaxe a Anisia.
Leticia Pavó le dous poemas do libro Esta
es Cuba, hermano. Mesa redonda sobre
Anisia na que participan: Concha Blanco,
Xosé Vázquez Pintor, Valentín García,
Xosé Luna e Luís Reimóndez. Rosalía
Morlán le dous poemas dedicados a
Anisia. Tamén len poemas de Anisia, en
galego, (do libro Cantarolas) os nenos e
nenas María Pena, Alba Codesido, Byron
Blanco, Xavi Toubes, Tamara Soto e
Andrés Lareu. Descuberta dun altorrelevo
coa imaxe de Anisia, que queda instalado
no muro–galería de personalidades,
obra do escultor O Vila. Intervención dos
gaiteiros Plácido Rozas e Enrique Viz.
Outórganlle a Anisia a Medalla de Amiga
da Solaina a título póstumo. Recólloa
eu. Concerto do grupo A Quenlla.

Palabras miñas de agradecemento.
Presidiron o acto Paco e Carmen Lareo
e Xesús Otero, alcalde de Vila de Cruces.
Expuxéronse varios paneis con fotografías
de Anisia e de cubertas dos seus libros.
Xosé Luna, director da editorial Fervenza,
obsequiou ós presentes con dous folletos
con cadansúa obra teatral de Anisia:
¿Qué lle pasou a Coelliño? e Un ben,
con outro ben. Loli Beloso regalou uns
marcapáxinas cunha foto e un poema
dedicados a Anisia. Asistiu o cónsul de
Cuba, Dick Hernández, que puxo un ramo
de flores ante o altorrelevo mencionado.
Antes dese acto os pintores e escultores
que participaron nas Xornadas da
Solaina visitaron a Fundación e xantei
con eles na Casa da Capilla. Procedían
de Australia, Gales, Hungría, EEUU,
Rumanía, Holanda, e varios de Galicia.
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17 - 7 - 2010

5 - 8 - 2010

Asisto na Solaina de Piloño á entrega da
Medalla Amigo da Solaina ós músicos
Mini e Mero. Interveñen varias persoas.
Fala o presidente, Paco Lareo.

Nun acto solemne celebrado no Salón
de Plenos da Deputación Provincial de
Pontevedra entrégame o presidente da
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
o Premio Provincial de Cultura e Arte da
Deputación de Pontevedra. Agradezo.
Refírome que a primeira vez que cheguei
á cidade e entrei nese edificio, en 1948, foi
tamén a primeira vez que vin o mar. Hai
outros premiados, persoas e institucións.
No meu discurso menciono especialmente
a Palmira Moreira, estradense de 96 anos,
que foi aloitadora na Rapa das Bestas nos
anos da Guerra Civil. Fala o presidente da
Deputación. Dedico o Premio á memoria
de Anisia. Entréganme unha escultura de
mármore e un diploma. Asisten familiares
e amigos meus.

18 - 7 - 2010
No Centro Social de Vilanova (Vedra) asisto
con José Antonio Santos á representación
dunha obra teatral sobre o historiador
Antonio López Ferreiro, con fragmentos
da súa novela A tecedeira de Bonaval con
motivo dos cen anos da súa morte.
21 - 7 - 2010
Encontro anual de amigos (Mini, Mero,
Miro Casabella, David Otero, Antía Cal,
Avelino Pousa, Alfonso Blanco Torrado,
etc.) no fogar de Esperanza e Pedro
Guitián en Sarandón, Vedra.
23 - 7 - 2010
Asisto á Festa Anual do consulado de
Cuba en Galicia, no Centro Social do
Castiñeiriño.
4 - 8 - 2010
Feira do Libro da Coruña. Entrevista de
40 minutos en Radio Nacional de España
na Coruña. Na caseta correspondente
asino diversos libros da miña autoría
incluído o que se presenta hoxe (na
carpa que hai nos xardíns de Méndez
Núñez) Presenza Galega en Cuba. Fala
Manuel Bragado, director de Edicións
Xerais. Interveño eu. Contesto preguntas
dos asistentes.

8 - 8 - 2010
Invitado por Alfonso Blanco Torrado,
presidente da Asociación Cultural
Xermolos, da Terra Chá, vou a Guitiriz,
ó Festival de Pardiñas (hai uns tres
anos, Anisia e mais eu entregamos alí
premios a nenas e nenos de diferentes
colexios). Falo na área de exposicións
xunto con Mero, Mini, Valentín Arias,
Xosé Abella e outros na presentación
do disco Irmandiños, con poemas
de Manuel María e música de Mini e
Mero, na interpretación de todo o grupo
A Quenlla. Asisto xunto con Carmen
Redondo e José Antonio Santos e os tres
fillos, que dende alí seguen para a praia
de Viveiro. Na tardiña, en compañía de
Esperanza Lema, Mero e outros amigos
entrego premios, unha vez máis, a ducias
de nenas e nenos.
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14 - 8 - 2010

26 - 8 - 2010

Encontro nas insuas de Gres, como
cada ano, con amigos que veñen dende
Cangas, Moaña, Vigo, Redondela,
Soutomaior… Total 77 persoas. Antes de
ir ás insuas baixan ó cemiterio e deixan
un ramo de flores na tumba de Anisia.
Tras da comida, coloquio–debate sobre
o presente e o futuro da lingua galega e
sobre a significación das linguas e das
culturas aborixes da América Latina.
Toca a gaita Xocas, de Pazos de Borbén;
Carmiña de Soutomaior e Antonia
Méndez tocan as pandeiretas. Coma
sempre, organiza Gonzalo Balo.

Vou a Palas de Rei con Carmen e José
Antonio Santos. Visitamos o Pazo de
Ulloa, o castelo de Pambre, a igrexa
románica e unha aldea reconstruída e
convertida en instalacións de turismo
rural, que inclúe unha fábrica de queixo
e iogur (a partir de 40 vacas que ten
este empresario xunto coa súa muller,
colombiana). A empresa denomínase
“Ecoagroturismo”. Chámase o lugar
Santiago de Albá e os donos Xosé Luís
Carnero e Luz Stella Florez.

15 - 8 - 2010
Cumpre 80 anos miña irmá María.
Celebrámolo cun xantar en Camporrapado.
Asistimos Manuel e mais eu e os fillos e netos
da homenaxeada. Agasallos, palabras.
19 - 8 - 2010
Leo o pregón da Feira do Libro de Foz.
Reencóntrome alí con Suso de Bahía e
outros amigos. Asisten moitos veciños e
turistas. Toca a Banda de Música Municipal.
Trasládome logo a Ferreira do Valadouro.
No auditorio ofrezo a conferencia “¿Que
lle debe Galicia á emigración?”. Cumpre
100 anos a Sociedade “Valle de Oro”, da
Habana. Falo dela, da súa fundación, da
súa traxectoria, e entrégolle ó alcalde
documentos sobre a mesma, que recibín
de Cuba. Alí encóntrome con meu
sobriño Fernando Redondo e a familia
de Silvia, a súa muller, e amigos como
Bernardo Penabade e Matías Nicieza.
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De alí imos á Casa da Cultura, onde
nos agarda Alfonso García, director
da escola municipal de teatro, e do
grupo “Metátase”, que representa un
espectáculo titulado Palabras, no que
actúan á beira de 40 nenos e nenas.
Ese día comeza o Festival Anual de
Teatro de Palas. Esta función está
dedicada a Anisia e a min, e cando
remata len textos literarios dela e meus,
e entréganme o premio “Coreón” (o
nome alude a unha serra da comarca)
consistente nun carriño de bois de
cerámica. Ceamos con varios profesores
dos centros educacionais da comarca,
que tamén animan este XI Festival de
Teatro Amador.
30 - 8 - 2010
Cambre. Asisto ó cumpreanos do
cantautor Miro Casabella xunto con
Avelino Pousa, Esperanza e Pedro
Guitián, Mini, Mero, Xan Fraga, o
cantautor catalán Xavier Ribalta, Alfonso
Blanco Torrado, e outros amigos, incluido
un guitarrista arxentino.

5 - 9 - 2010

7 - 10 - 2010

Xunto con Carmen Redondo e José
Antonio Santos asisto á entrega da
Medalla “Celanova Casa dos Poetas”, no
mosteiro celanovés ó arquitecto Manuel
Gallego Jorreto, a quen presenta o tamén
arquitecto Andrés Albalat. Homenaxe
previo a Celso Emilio Ferreiro diante do seu
busto, lectura de poemas del e colocación
dun ramo de flores. Finalmente, coma
sempre, xantamos todos na horta da casa
onde naceu Curros Enríquez.

Encontro de asociacións de Amigos de
Cuba co embaixador de Cuba en España,
e o cónsul xeral de Cuba en Santiago, no
Centro Social do Castiñeiriño.

9 - 9 - 2010
Invitado por Xosé Crespo, alcalde
de Lalín, asisto no museo Aller á
presentación da novela A escrava de
Córdoba, do escritor portugués Alberto
S. Santos, alcalde de Penafiel (Portugal).
Asiste tamén o conselleiro de educación,
Xesús Vázquez. Presento a Santos. Falo
da novela, que transcorre no século X, e
en xeral refírome ós vínculos históricos e
culturais entre Galicia e Portugal.
13 - 9 - 2010
Na Casa Galega da Cultura, de Vigo,
presento, xunto con Xesús Alonso Montero,
o libro de Irene del Río María Muñoz, a súa
obra musical en Cuba. Fala Alonso, falo eu
(refírome ós cinco anos que Irene estivo
a cargo da Cátedra de Cultura Galega da
Habana, e do seu labor como divulgadora
da nosa cultura en Cuba). Fala a autora.
Organizou o acto Xavier Buján, director da
Fundación Laxeiro.
17 - 9 - 2010
Reunión plenaria da Real Academia
Galega.

12 - 10 - 2010
Visítanme en Gres o antropólogo sueco
Staffan Mörling con Josefa Otero, a súa
muller. Con eles viñeron tamén Ana e
Salvador Cervantes, capitán da Mariña
Mercante.
14 - 10 - 2010
Encontro en Gres con Xerardo Moscoso.
Veu con Carmen e Moncho Regueira.
Púxeno en contacto cos homes de
teatro Alfonso García, de Palas de Rei, e
Alfonso Becerra, de Becerreá.
15 - 10 - 2010
Sigo gravando unha entrevista interminable
(xa van 6 longas sesións) con Marga
Romero e coa cámara de Xoán Carlos
Garrido.
18 - 10 - 2010
Veñen a Gres Víctor Freixanes, Malós,
a súa muller, Xosé Manuel Soutullo,
Henrique Monteagudo e Dolores
Vilavedra cunha das fillas. Acordamos
unha edición especial de Memorias
dun neno labrego, polo cincuentenario,
ademais dunha edición corrente, e
o inicio así da “Biblioteca de Autor”.
A edición especial ilustraraa Xaquín
Marín, e a cuberta da corrente será a de
Seoane da primeira edición, cos debuxos
interiores de Díaz Pardo.
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21 - 10 - 2010

30 - 10 - 2010

Conmemoramos o cabodano de Anisia
en Gres. Oficia o cura de Guitiriz, Alfonso
Blanco Torrado. Cantan Tino Baz e o
tenor Cesáreo Torres co piano de Alejo
Amoedo. Len poesías Rosalía Morlán,
Ofelia Otero e Xavier Toubes.

Vilalba. No Muíño do Rañego participo
nunha mesa redonda con Felipe Arias, David
Otero e outros sobre Felipe Senén, a quen a
Asociación Xermolos designou Chairego de
Honra. Falou tamén Felipe. Fomos xantar a
un restaurante vilalbés. Moita xente. Cantan
Mini e Mero e toca o gaiteiro Raúl. Comigo
foi José Antonio Santos.

24 - 10 - 2010
Concerto no salón de actos da
Fundación. Homenaxe musical cubano a
Anisia. Introdución por Luís Reimóndez.
Valentín le o meu poema “Anisia” e Ofelia
“Un ano sen ti”. Leticia Pavó le poemas
de Anisia e canta un quinteto de música
popular cubana.
25 - 10 - 2010
Visítame Uxía Blanco (actriz). Gravou un
cámara que veu con ela. Imos á Ponte e
ás insuas. Escenas dela para unha curta
de dez minutos de Querido Tomás. Cedín
os dereitos para gravar ulteriormente esa
novela en libro–disco.
26 - 10 - 2010
Veu a Gres Pilar Sampil. Firmei contrato
con Galaxia para a edición de Memorias
dun neno labrego, edición corrente e
unha especial, e para crear cos meus
libros unha “Biblioteca de Autor”.

3 - 11 - 2010
Celebro o 82 cumpreanos vendo na
Illa de Arousa Memoria das memorias
dun neno labrego, por Cándido Pazó.
Vou con Carmen e José Antonio e con
Gonzalo. Coloquio cos estudantes dos
institutos da Illa e de Cambados. No
escenario entréganme unha tarta con
velas e co debuxo de Seoane da primeira
edición de Memorias dun neno labrego.
Excelente posta en escena.
4 - 11 - 2010
Asisto, na Deputación de Pontevedra,
á entrega do Premio “Otero Pedrayo” a
Manuel Fraga. Vou con Luís Reimóndez.
6 - 11 - 2010
Concerto no auditorio de Gres pola
Banda de Música de Vilagarcía. Vou con
José Antonio.

27 - 10 - 2010

7 - 11 - 2010

Visita de Rafael Louzán, presidente
da Deputación de Pontevedra, e de
Xesús Otero, alcalde de Vila de Cruces.
Recibímolos Luís Reimóndez, Valentín
García, José Antonio Pena, Juan
Fernández e eu.

Na capela do Pazo de Oca, asisto a un
concerto coral con José Antonio. Actúan
o Coro de Oia, o do Colexio La Salle, de
Santiago, e o do Pazo de Oca que dirixe
Abel Souto, que ademais coordina estes
concertos anuais.
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13 - 11 - 2010
Concerto da Banda de Silleda no auditorio
de Gres.
14 - 11 - 2010
Breve filmación nas insuas e na Ponte
Ledesma con Uxía Blanco dun corto de
ficción baseado na miña novela Querido
Tomás, complemento da do 25–10.
15 - 11 - 2010
Entrevista extensa na Radio Galega.
28 - 11 - 2010
Concerto en Gres, na Fundación, do
cantautor Tino Baz, en homenaxe a Anisia
e a Fernández del Riego, recentemente
falecido. Leron poesías Xavier Toubes e
Loli Beloso.
29 - 11 - 2010
Asisto ó funeral por Fernández del Riego
na Colexiata de Vigo. Encontro con moitos
amigos, entre os que está o bispo Luís
Quinteiro. Vou á Casa Galega da Cultura
e á Fundación Penzol e firmo no libro de
condolencias. Asisto con Luís Reimóndez.
1 - 12 - 2010
No Centro de Arte Contemporánea de
Santiago asisto con Luís Reimóndez ó
funeral cívico de Fernández del Riego.
Falan Ramón Villares, Rosa Aneiros,
Luísa Castro e unha irmá de del Riego,
así como Méndez Ferrín, Núñez Feijoo,
Pilar Rojo, presidenta do Parlamento.

Asisten entre outros os ex presidentes
Fernández Albor e Pérez Touriño. E tamén
conselleiros, académicos, escritores, etc.
Unha orquestra de cámara toca unhas
breves pezas sinfónicas e o Himno
Galego.
10 - 12 - 2010
Reunión plenaria na RAG.
11 - 12 - 2010
Comida en Bertamiráns con Luís
Reimóndez, Katina, Luna, Valentín,
Rosalía e Vicente.
Xuntanza de “forxadores” na Solaina de
Piloño.
15 - 12 - 2010
Entrevístame en Gres Daniel Salgado
para El País.
16 - 12 - 2010
Rexina entrevístame para a Televisión de
Galicia, para falar de Luís Seoane.
17 - 12 - 2010
Entrevista con cámara con Ana, da
empresa audiovisual Faro, sobre os
meus anos de emigrante.
18 - 12 - 2010
Asisto á festa anual do Consulado de
Cuba no local social do Castiñeiriño.
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19 - 12 - 2010
Acto de entrega do Premio Estornela
da Fundación XNV. Gañouno Carlos
Labraña. Mención: Xosé Luna. Asisten
Xesús Otero, alcalde de Cruces e Anxo
Lorenzo, secretario xeral de Política
Lingüística. O grupo de teatro de Palas
de Rei representa dúas breves pezas,
baixo a dirección de Afonso García.
28 - 12 - 2010
A Estrada. Asisto á presentación da revista
Miscelánea, que publica o museo Manuel
Reimóndez Portela, baixo a dirección de
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Juan A. Fernández. (Neste número 13
aparece un artigo do profesor Newton
Sabbá, referido ó meu libro Historias
de emigrantes).
29 - 12 - 2010
No local de Nova Caixa Galicia da praza
de Cervantes, en Santiago, presenta
Rosalía Morlán o seu libro de poemas
para nenos A coitada lúa. Asisto e falo
dela e dos poemas, moi axeitados para
nenos pequenos. O libro recibíu Mención
de Honra no Premio Arume da nosa
Fundación, o ano pasado.

2011
5 - 1 - 2011

11 - 1 - 2011

Na sala do Museo do Moble, na
Estrada, presento Memorias dun neno
labrego, editado por Galaxia. Moita
xente. Falaron Xosé Antonio Dono,
Francisco López Barxas, Anxo Lorenzo
e Antonio Crespo (director xeral de
Desenvolvemento Rural da Xunta),
Víctor F. Freixanes, e eu. Asinei libros,
xantei con outros invitados do alcalde.
Entrevista para a radio local. Pechou
o acto a directora do Club de Lectura.
Regaláronme unha talla que alude a
Balbino. Hoxe cúmprense cincuenta
anos en que este libro saiu da imprenta
en Buenos Aires.

Asisto á inauguración da Cidade da Cultura,
en Santiago, convidado polo conselleiro
de Cultura. Saúdo a moitas persoas
(conselleiros, deputados, escritores). Alí
está tamén Isaac Díaz Pardo.Vou con José
Antonio Santos.

Entrevista para TV, por Montse, de
El Correo Gallego.

7 - 1 - 2011

15 - 1 - 2011

Entrevista en Gres para un programa de
Internet.

Asisto a unha reunión plenaria da RAG.

8 - 1 - 2011
Con Loli Beloso e Jesús Chan vou á
Coruña. Vemos unha exposición de
Seoane na Fundación Caixa Galicia, e
na Fundación Barrié de la Maza, outra do
arquitecto portugués Byrne. Inaugúrase
a Sala Botica das Artes no barrio do
Burgo. Expón pinturas e esculturas
Paco Lareo. Fago a presentación e
falo do artista e da súa obra na Solaina
de Piloño.

12 - 1 - 2011
Entrevista en Gres para a TVG.
13 - 1 - 2011

21 - 1 - 2011
Na sala do Moble da Estrada presento o
libro de Rosalía Morlán A coitada lúa.
25 - 1 - 2011
Tomo parte na conferencia de prensa
convocada por Cándido Pazó para
anunciar a estrea de Memoria das
Memorias dun neno labrego, no Salón
Teatro de Santiago. Entrevista para a
Radio Galega, para a COPE e para a
Cadena SER. Entrevista, ademais, para
Santiago Televisión.
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26 - 1 - 2011

3 - 2 - 2011

Presentación na sala de actos de Nova
Caixa Galicia en Santiago de Memorias
dun neno labrego, edición especial.
Coordina o Concello de Santiago. Falan
Víctor Freixanes, o alcalde Sánchez
Bugallo, e eu. Asino libros.

Entrevista na TVG para o programa
Eirado, co presentador Pemón Bouzas
sobre Memorias dun neno labrego e
outros temas.

28 - 1 - 2011
Cándido Pazó estrea no Salón Teatro
de Santiago a obra Memoria das
memorias dun neno labrego. Teatro
cheo. Entre outras personalidades está
Roberto Varela, conselleiro de Cultura e
Turismo; Ramón Villares, presidente do
Consello da Cultura; Francisco López
Barxas, director do Libro, Bibliotecas
e Arquivos; Antonio Crespo, director
de Desenvolvemento Rural; Víctor
Freixanes, director de Galaxia, etc.
Tras da representación digo eu unhas
palabras no escenario, xunto con Pazó.
29 - 1 - 2011
Comida en Gres (na casa Lodeiro) con un
grupo de 22 profesores de Pontevedra,
integrantes dun club de lectores.
2 - 2 - 2011
Visítame Miguel Toval, director da
editorial Embora, que publicará un libro
meu cos 28 artigos que viron a luz en
Galicia Hoxe sobre o Himno Galego. Un
libro moi ilustrado, dime.
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8 - 2 - 2011
Vén a Gres Felipe Senén con 50
alumnos adultos da UNED; proceden
de Xestoso. Vén con Luís Rodríguez,
coordinador de estudos.
9 - 2 - 2011
Vou ó Colexio do Foxo (A Estrada), con
Rosalía Morlán e Xosé Luna. Mestres
e alumnos agasállannos co nº 100
do boletín “Pereiriños”. Actúan nenos
e nenas. Comemos no colexio. Fala
Rosalía e falo eu.
11 - 2 - 2011
Comida en Dombodán (Casa Brandariz),
con Belén e Cándido Pazó.
14 - 2 - 2011
Asisto na Casa da Parra de Santiago á
exposición “Pinturas e fracasos”, de Díaz
Pardo. Grandes óleos, carteis de cego,
gráfica. Atópome alí con moitos amigos
de Isaac e meus. Falan o presidente da
Xunta de Galicia, o conselleiro de Cultura
e Xosé Díaz.

17 - 2 - 2011

2 - 3 - 2011

Homenaxe póstumo a Herminio Barreiro
no paraninfo da Universidade de
Santiago. Falan o seu fillo David, o seu
amigo Abuín e o reitor da Universidade.
Recordo ó bo amigo que se nos foi hai
uns meses. Recordo que nos coñecimos
na Habana en 1971, cando foi recoller
un premio de Radio Habana Cuba,
as dúas veces que me presentou na
galería Sargadelos, e os nosos múltiplos
encontros, e a vez que Anisia e eu fomos
con el a Sisán e coñecimos ós pais.
Tamén coincidimos na Facultade de
Ciencias da Educación, onde el era
profesor moi destacado de Pedagoxía..

Encontro con mestres e alumnos do
colexio de Vila de Cruces. Falo, como
me pediu o director, sobre Memorias dun
neno labrego. Amplo coloquio arredor
de variados temas. Un grupo de nenas
e nenos len poemas que me dedican.
Un neno romanés entrégame tamén
un caderno con versos seus, uns en
castelán e outros en galego.

21 - 2 - 2011
Xornadas de Cultura Galego–Cubana,
en Vilagarcía. Ofrezo unha conferencia
sobre a presenza galega na illa, dende o
Descubrimento ata hoxe.
27 - 2 - 2011
Lalín, Festa do Cocido. Crespo, o alcalde,
propúxome integrar a Encomenda do
Cocido. Acepto. Tomo parte na cerimonia.
Varios máis (persoas de moito distingo)
tamén se incorporan. Entréganme a capa
de Comendador e un diploma. Acto no
novo edificio do Concello. Despois, desfile
do entroido, con numerosas carrozas e
comparsas. Xantamos cocido. Asiste e fala
o presidente da Xunta. Tamén está presente
a presidenta do Parlamento Galego, así
coma conselleiros, deputados, etc.

5 - 3 - 2011
Inauguro a exposición de pintura de
Paco Lareo no museo Aller de Lalín.
Falan tamén a concelleira de Cultura e o
artista. Logo fomos todos comer cocido.
Acompañáronme os sobriños Carmen e
José Antonio.
9 - 3 - 2011
A Estrada. Asisto á presentación dun
libro de Xesús Alonso Montero sobre o
filólogo Aníbal Otero.
12 - 3 - 2011
Deputación de Lugo. A Asociación
Galega de Editores entrega os seus
premios anuais. A min prémianme
como o escritor máis destacado do
2010. Tamén entregan o Premio “Xosé
Neira Vilas” ó mellor libro para nenos
(un premio que a Asociación creou hai
tres anos). Acto solemne. No remate,
música e cancións.
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16 - 3 - 2011
Conferencia miña no Museo do
Moble da Estrada sobre a emigración
galega. Inauguración dunha exposición
organizada polo Concello de Vedra.
Exponse a maqueta do barco Santa
Isabel que ía con emigrantes para Cádiz
que seguirían logo a América. Encallou na
illa de Sálvora. Forte tormenta. Centos de
afogados. O naufraxio foi en xaneiro de
1921. Evoco o heroismo de tres mulleres
veciñas do lugar que, remando nunha
cativa dorna, salvaron 48 náufragos.
17 - 3 - 2011
Entrevista en Gres para a Televisión de
Galicia, sobre Memorias dun neno labrego,
para o programa Preescolar na Casa.
24 - 3 - 2011
Vigo. Barrio do Calvario. Inauguración da
biblioteca municipal “Xosé Neira Vilas”.
Falan o tenente de alcalde e Xesús
López Carreira, concelleiro de Cultura.
Na derradeira agradezo cun discurso
sobre a miña traxectoria vital en relación
cos libros e coas bibliotecas. Asino
libros. Moita xente. Entre os asistentes
áchanse Gonzalo Casal, Antía Cal,
Alonso Montero, Gonzalo Balo, Avelino
Muleiro e outros amigos.
1 - 4 - 2011
Na biblioteca González Garcés, da
Coruña, inaugúrase a exposición
QUERIDO BALBINO, polos 50 anos
de Memorias dun neno labrego. Falan
Laura González, directora da biblioteca
e Francisco López Barxas, director do
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Libro, Bibliotecas e Arquivos. Pronuncio
unhas palabras de agradecemento.
Entréganme o catálogo da exposición.
Asino exemplares do libro.
No mesmo lugar e a continuación
dese acto entréganme a distinción de
Socio de Honra de Gálix (filial galega
da Asociación Internacional do Libro
Infantil e Xuvenil). Falan Francisco
Castro, Concha Blanco e sete persoas
máis. Entréganse exemplares dun
libro que contén os textos das persoas
que falaron, titulado Cartas a Balbino.
Pronuncio as palabras de agradecemento.
Cándido Pazó representa un fragmento
da peza teatral baseada en Memorias
dun neno labrego.
2 - 4 - 2011
Nun hotel de Narón, a Federación de
Libreiros de Galicia entrega os premios
correspondentes ó ano 2010. A Fundación
Xosé Neira Vilas recibe o de “Fomento
da lectura”. Entréganme unha placa de
metal e un diploma, ademais dun cheque
por 2.000 euros para comprar libros en
calquera libraría integrante da Federación.
Agradezo, cun breve discurso.
3 - 4 - 2011
No Concello de Arzúa póñenlle o meu nome
a unha rúa da vila. Celébrase un acto no
Concello, onde dedico un saúdo no Libro
de Ouro, e logo, na capela da Madanela
falan o alcalde, o concelleiro de Cultura.
Preséntame Xosé Ramón Fandiño. Actúa
Cándido Pazó. Pronuncio un discurso de
agradecemento. Asiste moita xente. Asino
case un cento de libros. Cantan Mini e
Mero. Xantar de confraternidade.
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6 - 4 - 2011

12 - 4 - 2011

En Vedra, encontro con alumnos e
mestres do colexio local.

A Liga Estudantil Galega fíxome unha
homenaxe con motivo do 50 aniversario
de Memorias dun neno labrego na
Facultade de Filoloxía da Universidade
de Santiago.

8 - 4 - 2011
Clausuro no Palacio de Congresos de
Santiago un encontro de 374 mestres
de toda Galicia que se ocupan das
bibliotecas escolares. Evento convocado
pola Consellería de Educación. Pronuncio
a conferencia “Libros, bibliotecas e
lectores”. Contesto preguntas dos
asistentes. Coordina a funcionaria Pilar
Sampedro, quen me invita para un
próximo encontro similar. Falo sobre
todo do sistema escolar de Cuba, onde
mestres e mestras son respectados e
non existe en absoluto o acoso escolar
entre os alumnos. Informo que, ademais,
é unha honra do centro que non haxa
suspensos, grazas a axuda entre os
escolares e o esforzo dos educadores.

Fixo a apertura o decano, Ernesto González.
Interviron:
• Ramón Villares: “Contexto político e social
na creación e difusión das Memorias”.
• Rafa Villar: “A importancia do labor
cultural na construción nacional”.
• Miguel Anxo Seixas: “O traballo cultural
galego no exilio americano”.
• Dolores Vilavedra: “Percurso pola obra
literaria de Neira Vilas”.
• Xosé Luís Axeitos: “Aproximación ás
Memorias dun neno labrego”.
• Carme Freire Cruces: “O rural galego.
Oportunidades de futuro”.
Proxección do documental “X.N.V. Memorias
dun emigrante”, de Pablo Iglesias.
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13 - 4 - 2011

15 - 4 - 2011

Continúa o curso–homenaxe en Filoloxía:

• Lois Pérez Leira: “Os galegos e a
Revolución Cubana”.

Encontro con estudantes e profesores do
instituto santiagués das Fontiñas. Viaxo
cos irmáns Tamara e Mario Rodríguez, de
Gres. Tamara, xunto cunha compañeira
súa do instituto e do conservatorio, toca
unhas pezas musicais nun dúo de oboe
e fagot.

• Recitado de fragmentos e poemas da
obra de X.N.V.

27 - 4 - 2011

• Luís Álvarez Pousa: “Do pulo xornalístico
de Neira Vilas no exilio ao feche de
A nosa Terra, Vieiros e A Peneira”.

• Henrique Monteagudo: “A lingua, alicerce
de identidade. Perspectivas de futuro.
• Coloquio meu cos estudantes.
• Final da homenaxe. Presentación a
cargo de Isabel Martínez–Risco.
• Participan: Víctor F. Freixanes, Manuel
González González e Marilar Aleixandre.
• Recital poético musicado por Lucía
Aldao e María Lado.
• Intervención da escritora Rosa Aneiros.
• Actuación musical de Mini e Mero.
Agradezo a homenaxe, eloxio a
capacidade organizativa dos estudantes,
a súa responsabilidade e o acerto na
escolla dos temas tratados nos tres días
por profesores de prestixio.
14 - 4 - 2011
Entrevístame en Gres a xornalista Juana
Meizoso, para unha revista internacional,
sobre os meus anos na Arxentina e en
Cuba, o labor cultural feito na emigración
xunto con Anisia, e as experiencias de
ambos nas revistas Zunzún e Bijirita.
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Encontro no Pazo da Cultura de Carballo
con alumnos de Bacharelato. Coloquio.
Asino libros.
Ás 16 h. dende o mesmo lugar, falo por
videoconferencia para os alumnos do
Colexio Santiago Apóstol de Buenos
Aires. Refírome ós meus anos naquela
cidade, ó meu activismo galeguista,
á presenza dos galegos na historia
arxentina, e á xénese das Memorias dun
neno labrego, libro escrito e publicado
por primeira vez hai medio século
naquela cidade. Varios alumnos, todos
arxentinos, fanme preguntas en galego e
voullas contestando. Tamén falo por ese
medio con Víctor Freixanes e Francisco
López Barxas.
30 - 4 - 2011
Asisto ó 95 cumpreanos do meu amigo
Pepe López, o astrónomo de Vila de
Cruces.
Leo o discurso de inauguración do
Cruces–Arte, evento anual que pon
de manifesto as diversas actividades
artísticas no ámbito do territorio municipal.
Entréganme un diploma e a figura de
metal dun delfín.

1 - 5 - 2011

6 - 5 - 2011

Excursión no barco Babuxa, xunto con
Manolo Guede e outros amigos de
Pontevedra, entre O Grove e a illa de
Sálvora. Xantamos a bordo. Deteñen
a embarcación á beira dunha batea e
unha guía explica o proceso das cordas
para criar mexillóns, ostras e vieiras.
Hai na zona 500 bateas. Móstrannos
un lugar no que abundan grandes
arroaces. Na illa (da que eu recordei
nun artigo recente o naufraxio, con
moitas vítimas, do vapor Santa Isabel,
en 1921), vemos moitas rochas e
algunhas construcións abandonadas.
Sálvora só está habitada polo fareiro e
a súa familia.

A Coruña. Visito na tarde a exposición
QUERIDO BALBINO na biblioteca
González Garcés. Na agrupación Cultural
Alexandre Bóveda, que preside o profesor
Roberto Catoira, hai un maratón de
lectura de Memorias dun neno labrego,
a cargo de estudantes de bacharelato
de varios centros de ensino. Asisto entre
7 e 8 da tarde (eles veñen lendo dende
as 5), e logo falo dese libro e doutros.
Incorpóranse tamén adultos. Coloquio.

3 - 5 - 2011
Viaxo a Burela, convidado polo
profesor Bernardo Penabade. Vou con
Suso Ramos e María Xesús a miña
sobriña. (Nos últimos tempos vénme
acompañando en diferentes saídas).
Encontro con estudantes e profesores
do IES Monte Castelo. Falamos de
Memorias dun neno labrego e outras
obras. Contesto moitas preguntas.
Asino libros. Un profesor canta “Era
Balbino”, canción que gravou o grupo
A Quenlla acompañado por guitarra e
violín. Volvemos por Cervo. No colexio,
que dirixe Nardo, amigo noso, falo con
nenas e nenos de primaria. Alí é mestra
tamén Aurora, a súa muller. Imos a
Ribadeo a ver a praia das Catedrais. De
volta visitamos en Lourenzá os meus
amigos Amanda e Donato, do viveiro
Cabaleiros.

7 - 5 - 2011
Guimarei (A Estrada). Fanme unha
homenaxe polos 50 anos de Memorias,
na Sociedade Deportiva e Cultural.
Cúmprense dous anos da biblioteca desa
Asociación que leva o nome de Xosé
Luna. Foi el quen organizou este acto.
Toca un dúo de frauta e violín. Falan Luís
Reimóndez e Rosalía Morlán, fala Luna,
falo eu, contesto preguntas e asino libros.
9 - 5 - 2011
Encontro con profesores e alumnos do
IES “Francisco Asorey”, de Cambados.
Entrevistas gravadas con dous grupos
de alumnos. Falo da miña obra, de
Memorias, de Buenos Aires. Contesto
preguntas. Asino exemplares dese libro.
10 - 5 - 2011
Encontro con profesores e alumnos do
IES de Sigüeiro (Oroso). Igual que onte en
Cambados, falo tamén de Memorias, e da
actividade cultural galega na Arxentina, e
da importancia da nosa lingua nos diversos
usos, oral e escrito. No xardín que hai na
entrada do centro planto un magnolio.
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12 - 5 - 2011

19 - 5 - 2011

Asino libros na Feira do Libro de Lalín.
Encóntrome con varios amigos e amigas.
A poeta Yolanda Castaño le o pregón.

Casa da Cultura Luís Seoane de O Pino.
Encontro con alumnos de Secundaria e
de Primaria. Un grupo musical de nenos
e nenas recíbeme cunha fermosa peza,
logo cantan o Himno Galego. Asisten o
alcalde e varios concelleiros, a directora
da Casa da Cultura e a directora do
centro de ensino.

14 - 5 - 2011
Iníciase Festiletras, da Asociación Cultural
Monte Branco, do Couto, Ponteceso.
Acto na Casa dos Veciños dedicado ós
50 anos de Memorias dun neno labrego.
Pregón a cargo da actriz Isabel Martínez
Risco. “Os nosos balbinos” corresponde
a textos escritos por Xosé Manuel Varela
e actuados por Alba Costa, Tamara Lema
e Esteban Rey. Cándido Pazó representa
Memoria das memorias dun neno labrego.
Quedo en Cabana de Bergantiños (hotel
Monte Branco).
15 - 5 - 2011
Na Fundación Eduardo Pondal asisto á
entrega do Premio “Bos e Xenerosos”
a Xesús Alonso Montero, Antía Cal e
Xosé González Martínez. Canta a Coral
A Oliveira. Entrégolle agasallos a cada
un dos integrantes a nome da Fundación
patrocinadora.
17 - 5 - 2011
Monforte. Acto central da RAG polo Día
da Letras Galegas. Vou con José Antonio
Santos. Sesión solemne e pública da
RAG. Falan Margarita Ledo, Darío
Xohán Cabana, Antón Santamarina,
Manuel Rivas, Luz Pozo e o presidente,
Xosé Luís Méndez Ferrín. Intervén o
presidente Núñez Feijóo. Xantamos no
Parador (Castelo do Conde de Lemos).
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25 - 5 - 2011
Inauguración da exposición QUERIDO
BALBINO na Biblioteca Odriozola de
Pontevedra. Falan Valentín García
(comisario da mostra), Antonio Crespo
(director xeral de Desenvolvemento
Rural), Francisco López Barxas (director
xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos),
José Juan Durán (vicepresidente da
Deputación), e falo eu. Estará alí ata o 21
de xuño en que pasará á cidade de Lugo.
Entrevista para a Cadena Ser e para a
Televisión de Galicia.
28 - 5 - 2011
Concerto da Banda de Merza e varios
cantantes no Auditorio de Vila de Cruces.
Asiste o conselleiro de Cultura e Turismo,
Roberto Varela.
29 - 5 - 2011
En Padrón, na Casa Museo de Rosalía
de Castro, entrega do Pedrón de Ouro
a Lidia Senra, dirixente do Sindicato
Labrego Galego, e ós profesores de
latín (na Universidade de Granada)
e escritores, Andrés Pociña e Aurora
López. Presenta Xosé Ramón Fandiño.
Mantedor deste premio, David Otero.

Clausura o acto Manuel Caamaño,
presidente da Fundación que organiza
o Premio. Xantar de Confraternidade.
Actúan Mini e Mero.
31 - 5 - 2011
Leo o pregón inaugural da Feira do Libro de
Ourense. Evoco a ourensáns ilustres como
o Padre Feijóo, Otero Pedrayo, Risco,
Cuevillas, Blanco Amor e Marcos Valcárcel.
4 - 6 - 2011
Xuntanza plenaria da RAG. Aprobamos
o ingreso do narrador Xosé Fernández
Ferreiro como académico numerario, e
aprobamos en votación, que o próximo
ano 2012 se lle dedique o Día das Letras
a Valentín Paz Andrade.
10 - 6 - 2011
Ofrécenme unha homenaxe no IES de
Sanxenxo, en coordinación co concello
e coa libraría Nós. Encontro no Salón
de Plenos Municipal coa alcaldesa
e varios concelleiros. Asiste tamén
Francisco Löpez Barxas, director xeral
do Libro Bibliotecas e Arquivos. Digo
unhas palabras e asino no libro de ouro.
Obséquianme unha réplica en metal
dunha escultura que recorda ó aviador
Piñeiro. Coloquio cos estudantes no
Auditorio Municipal. Asisten unhas
600 persoas. Premios a estudantes de
diversos centros de ensino. Presentan,
cantan e len poesías María Lado e Lucía
Aldao. Exposición dende días antes de
60 debuxos e 80 cartas a Balbino. Polo
IES coordinou a profesora Dolores Tobío.

13 - 6 - 2011
No Colexio Público de Silleda, encontro
con mestres e alumnos, nenas e nenos
de primaria que leron nas últimas
semanas Memorias dun neno labrego.
Algúns leron tamén A marela taravela.
Fixéronme unha chea de preguntas,
sobre todo arredor do primeiro,
do que asinei moitos exemplares.
Obsequiáronme cun Balbino–boneco,
con zoquiños. Xantamos no colexio.
O Balbino está na sala dos nenos da
nosa biblioteca pública.
14 - 6 - 2011
Reunión anual do Patronato da nosa
Fundación, presento novos Estatutos,
nos que consta que Luís Reimóndez
pasa a ocupar a vicepresidencia e
Valentín García a secretaría e tesourería.
Informo, entre moitas outras cousas, que
a Federación de Libreiros de Galicia lle
outorgou a esta Fundación o Premio de
2010 polo Fomento da Lectura. O premio
consiste nun diploma, unha figura de
bronce e un cheque–crédito por 2.000
euros para comprar libros a medida que
os vaiamos necesitando.
16 - 6 - 2011
Encontro con mestres e nenos do
Colexio de Pontecarreira (Concello
de Frades). Regálanme un álbum con
textos e debuxos alusivos a Memorias
dun neno labrego e a O cabaliño de
buxo coa interpretación que eles fan
destas obras.
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19 - 6 - 2011

22 - 6 - 2011

Por segunda vez asisto á Festa dos
Pereiriños, na carballeira de Curantes
(A Estrada). Esta festa facíase xa hai
un século. Os emigrantes galegos que
financiaron varias escolas na comarca
promoveron esta festa–romaría, na
que se entregaban premios ós nenos e
ás nenas máis destacados. Gaiteiros,
xogos, discursos que evocaban o labor
altruísta dos trasterrados… Durante
moitos anos deixou de celebrarse,
e reanudouse en 1996. Tamén
esta vez houbo música e regalos.
Rosalía Morlán leu o pregón, tocou a
Banda Municipal. Xosé Luna, mestre do
colexio do Foxo e director da editorial
Fervenza, presenta cinco obras de
teatro de Anisia, en textos separados
(pertencen ó libro dela A casa dos títeres).
Agradecín cunhas palabras. Falei da
xenerosidade do editor e da relación de
Anisia co teatro, sobre todo para nenos.
Referínme tamén á significación desa
romaría infantil. Os nenos e as nenas
representaron varias pezas teatrais,
bailaron e ata cantaron unha canción en
francés. Dixo unhas palabras o alcalde.
Animou o acto Valentín García.

Nun acto público celebrado na Real
Academia Galega entrego os orixinais
de 304 cartas, recibidas ó longo de case
50 anos, que me enviaron 42 remitentes
(Otero Pedrayo, Blanco Amor, Celso
Emilio Ferreiro, Ramón Piñeiro, Paz
Andrade, Salvador Espriu, Manuel María,
etc). Hai un ano publicáronse en libro
por Galaxia co título de Cartas de vellos
amigos. Foron editadas e anotadas pola
profesora Dolores Vilavedra.

21 - 6 - 2011
Na Biblioteca Provincial de Lugo
preséntase a exposición itinerante
QUERIDO BALBINO, sobre os 50
anos de Memorias dun neno labrego.
Interveñen a Directora da Biblioteca,
o Delegado da Consellería de Cultura,
Valentín García, Anxo Lorenzo, secretario
xeral de Política Lingüística e eu.
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23 - 6 - 2011
No Paraninfo da Universidade de
Santiago, en acto solemne, o cónsul xeral
de Cuba en Galicia, Alejandro Fuentes
Hernández, impúxome a Medalla
Alejo Carpentier que me outorgou o
Consejo de Estado da República de
Cuba. Presidíu o acto o reitor Juan
José Casares Long. Falaron ambos e
falou tamén a profesora Ana Chouciño,
directora da Cátedra Alejo Carpentier da
Universidade santiaguesa. Pronunciei
un discurso de agradecemento, no que
me referín ós vínculos históricos e de
sangue entre Galicia e Cuba, ó meu
traballo diverso, xunto con Anisia, na
illa, e ós galardóns que Cuba me tiña
outorgado, incluíndo un Doutorado
Honoris Causa pola Universidade da
Habana, e que culminaban agora coa
Medalla Carpentier. Falei tamén da
nosa amizade co gran novelista e con
Lilia, a súa muller; e dixen que recibía
esa honrosa distinción a nome dos
emigrantes galegos que arribaran a
Cuba. Adiqueille o galardón a Anisia.

25 - 6 - 2011

7 - 7 - 2011

Asisto a un acto da Asociación de Amigos
e Fillos da Estrada no que se entregan
diversos premios e medallas. Asisto,
sobre todo, porque un dos galardoados
é Luís Reimóndez, amigo persoal,
vicepresidente da nosa Fundación e
presidente do Centro de Iniciativas e
Turismo da vila, organismo que fundara
seu pai hai moitos anos.

Veñen a Gres Xesús Alonso Montero,
Sabino Torres, Luís Ferreiro e Ana
Acuña. Imos todos á Solaina de Piloño
para asistir ó inicio das Xornadas anuais.
Proxectan un documental sobre Luís,
dirixido por Roi Cagiao.

28 - 6 - 2011
50 aniversario da cea que nos ofreceron
en Buenos Aires amigos coma Maruxa
e Luís Seoane, Mariví e Ramón de
Valenzuela, Lala e Laxeiro, Marika e
Lorenzo Varela, Isaac Díaz Pardo, Xosé
Núñez Búa e outros amigos a xeito de
despedida porque dous días despois
iamos residir a Cuba. Os tres pintores
adicáronnos cadansúa servilleta de lenzo
con debuxos e palabras de agarimo.
Conservámolas. Están enmarcadas na
Sala de Exposicións e Concertos da nosa
Fundación. Día íntimo de evocación.
Observo eses panos de mesa, eses
debuxos. No de Seoane hai sinaturas
doutros amigos. De todas esas persoas
só quedamos vivos Isaac e mais eu (el
repíteo con frecuencia). ¡Ata Anisia se foi!
2 - 7 - 2011
Hoxe cúmprense 50 anos do arribo
de Anisia e mais eu á Habana. Quero
compartir esta celebración e convido a
un amigo de Cuba e meu: Luís Ferreiro,
de Brandomés, que reside en Vigo.
Veu a Gres moi compracido. Estivemos
xuntos toda a tarde e falamos daquela
illa entrañable.

9 - 7 - 2011
Asisto na Laracha á voda de meu sobriño
Roberto Neira. Imos xuntos os familiares
do noivo. Ceamos en Malpica. Esther, a
noiva, é daquela terra coruñesa.
23 - 7 - 2011
Vedra. Festa en Sarandón polas vodas
de ouro de Esperanza Lema e Pedro
Guitián. Encontro con amigos comúns
(Avelino Pousa Antelo, Antía Cal, os
músicos Mini, Mero e Miro Casabella,
Alfonso Blanco Torrado e outros).
Festa cubana pola noite no Centro Social
do Castiñeiriño, Santiago.
27 - 7 - 2011
Recibo na sede da Fundación, en Gres, a
visita de 60 nenos e nenas de Ponteceso,
acompañados por Xosé María Varela,
Tamara Lema e varias mestras.
28 - 7 - 2011
Inauguración na biblioteca pública de
Verín da exposición QUERIDO BALBINO.
Falamos López Barxas, Valentín García,
o director da biblioteca, o alcalde, e eu.
Recíbennos no Concello e entréganme
agasallos.
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1 - 8 - 2011

9 - 8 - 2011

Feira do Libro da Coruña. Asino
moitos libros durante máis dunha hora.
Presento Penúltimo dietario, publicado
recentemente por Xerais. Fala o director
da editorial, Manuel Bragado, e falo eu.

Veñen a Gres Xosé Luís Calle, gaiteiro
e ex presidente da Casa de Galicia en
Castellón, con dous amigos e compañeiros
del da directiva da Asociación de Gaiteiros
de Galicia.

5 - 8 - 2011

10 - 8 - 2011

Entrevista en Gres, filmada, sobre o
debuxante Xosé Vizoso, a súa traxectoria
e a súa obra artística, para un documental
do selo Planeta.

Extensa entrevista con cámara en torno á
miña relación con Luís Seoane, a súa obra
e a súa significación na cultura galega,
para un documental sobre o gran artista
que prepara a empresa fílmica SAGA.

6 - 8 - 2011
Encontro nas insuas de Gres con máis
de setenta convidados, como cada
ano. Xantar de confraternidade. Toca a
gaita o Xocas, de Pazos de Borbén, e
Carmiña e Antonia tocan a pandeireta.
Coma sempre, organízase un debate,
esta vez sobre os indignados do 15–M
e sobre a falta de trens de cercanías en
Galicia. Poesías, cancións, alegría. Baile.
Veñen de Cangas, Moaña, Redondela,
Soutomaior, Pontevedra e desta comarca.
Estes encontros comezaron hai 16 anos.
Coordina Gonzalo Balo. Foron todos ó
atrio de Gres e deixáronlle un ramo de
flores a Anisia.

22 - 8 - 2011
Hoxe cumpre 91 anos Isaac Díaz Pardo.
Na tarde fágolle unha visita no Castro
(Sada) en compañía dos meus amigos
Lola e Xesús Chan, de Pontevedra. Eles
lévanlle unhas sidras, unha biografía de
Bibiano Osorio Tafall e outros regalexos.
Eu doulle os meus dous últimos libros
e algunhas lambetadas. Estivemos
conversando con el máis de dúas horas.
Estaba ledo, falangueiro. Soprou as
veliñas dunha tarta que lle levaron. Con el
estaban Mimina, outros familiares, amigos
e veciños. Xesús tomoulle fotografías.
26 - 8 - 2011

7 - 8 - 2011
Asisto (con Esperanza e Pedro Guitián) ó
tradicional Festival de Pardiñas de Guitiriz,
que organiza Alfonso Blanco Torrado,
presidente da Asociación Cultural Xermolos.
Música, poesía, exposicións de artesanía
e instrumentos musicais antigos. Alí están
Pousa Antelo, Paco Martín, David Otero,
Mero… Le o pregón o poeta Fernández
Abella. Entregamos premios a 120 nenos
e nenas.
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Feira do Libro de Carballo. Presento a obra
Penúltimo dietario. Fala tamén o director
de Edicións Xerais, Manuel Bragado.
Encontro con amigos de Ponteceso,
Malpica, Cabana de Bergantiños.
Coordina Nel Vidal, activista cultural da
vila. Adico moitos exemplares non só
do libro que presentamos senón tamén
doutros, sobre todo de Memorias dun
neno labrego. Veume saudar o alcalde.

27 - 8 - 2011

3 - 9 - 2011

Asisto á Feira do Libro de Monforte.
Presento unha vez máis Penúltimo
dietario. Coloquio cos asistentes.
Reencontro con Ramón Sierra,
Enrique Sampil e Alicia Cadalso.
Asino exemplares do libro que veño de
presentar e doutros, sobre todo, como
ven ocorrendo ultimamente, Memorias
dun neno labrego.

Con Loli Beloso, Xesús Chan e Chus
Neira visitamos en Cambados a
exposición do escultor Francisco Asorey.
Admirable. Ademais do monumento a
Curros, na Coruña, e os de Loriga e Aller
en Lalín, asi como a imaxe do Carme que
está na finca da familia Baltar, en Rianxo,
estoutras marabillosas obras expostas
só sabía delas por fotografías.

30 - 8 - 2011

9 - 9 - 2011

Romaría tradicional da festa da
empanada, en Chantada, na carballeira
de Icos. Asisto cos sobriños Chus Neira,
Carmen Redondo, José Antonio e Irene.
Comida, gaiteiros, charanga. Concorre
moita xente. Encontro con Pepe Gay,
Rubén Eire, Coral Prieto, o cónsul de
Cuba e outros funcionarios do consulado.

No Museo do Moble, da Estrada,
asisto á presentación da reedición
de cinco pezas de teatro infantil de
Anisia: Xanciño coñeceu a lua, Unha
lagarta en avión, Paquiño, a semente
e a auga, Galiña, pomba e cóbrega e
Os amigos, publicadas pola editorial
Fervenza, na colección A Pinguela, que
dirixe Xosé Luna. Presentouse tamén
Tulipáns vermellos, do propio Luna, que
tiña sido galardoado meses antes pola
nosa Fundación co Premio Estornela, e
O misterio da risa, de Teresa González.

2 - 9 - 2011
Inaugúrase a exposición QUERIDO
BALBINO na biblioteca Ánxel Casal,
de Santiago. Falan Anxo Lorenzo
(secretario xeral de Política Lingüística),
Francisco López, (director xeral do Libro
Bibliotecas e Arquivos), Víctor Freixanes,
(director da Editorial Galaxia), fala Carina
Fernández, directora da biblioteca, e falo
eu. Tamén fala un dos comisarios da
mostra, Valentín García, que comparte
esta tarefa con Luís Reimóndez. Na
derradeira eu manteño un coloquio con
25 nenos e nenas que pintaron tres
grandes murais sobre cartón que se
exhiben na biblioteca.

Falo da traxectoria teatral de Anisia:
integrante, en Buenos Aires, do
grupo galego “Lugrís Freire”, e dos
traballos teatrais que fixo no Seminario
Permanente para Escritores, e logo
en Cuba, dirixindo grupos de teatro en
colexios e tamén facendo e ensinando
a facer e a manexar monicreques.
Gañou tres premios nacionais de teatro,
no concurso la Edad de Oro, e publicou
Pequeños héroes en escena (con feitos
heroicos de nenos vietnamitas cando
o país estaba invadido), e La casa de
los títeres, que logo traduciu ó galego
e publicouse en Galicia por Ediciós do
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Castro. Contén sete pezas, cinco das
cales son as que agora se reeditan
(as outras dúas xa se publicaran en
Fervenza o ano pasado). O acto rematou
coa representación da obra de Chejov
O oso, por un grupo estradense.
10 - 9 - 2011
Invitado pola Asociación Mocidade
Kambota, de Rodeiro, participo na Festa
das Xeracións, que protagonizan uns
300 profesores e alumnos. No campo
da feira da parroquia de Río, dende un
escenario feito co remolque dun camión,
falo de Memorias dun neno labrego e logo
contesto preguntas dos asistentes. Asino
moitos exemplares do libro. Xantamos
todos baixo dunha carpa. Coñezo a
cantante local Begoña Lorenzo.
12 - 9 - 2011
A Asociación Socio–Pedagóxica Galega
organizou unhas xornadas que van tratar
de Memorias dun neno labrego. Non me
é posible asistir a todas e acordamos que
me farán unha entrevista gravada que
se proxectará nos diferentes lugares.
Só poderei asistir á de Santiago. Por
tanto no día de hoxe veñen a Gres
Marga Romero e Xoán Carlos Garrido e
falamos, con cámara diante, máis de tres
horas. Garrido fará unha montaxe que
quede en dúas horas.
16 - 9 - 2011
Asisto na Estrada á entrega do Premio
Xornalístico “Manuel Reimóndez Portela”,
que gañou Juan Blanco Valdés. Foi
mantedor Marcelino Agís.
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Asistiu o alcalde, e entregou o Premio o
presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
ó tempo que visitou a Feira do Moble.
20 - 9 - 2011
Conferencia miña no Instituto “Rafael
Puga”, da Coruña, sobre a achega
cultural da emigración galega a América;
a miña traxectoria vital (en Arxentina,
Cuba e Galicia), e a novela Memorias dun
neno labrego (foron os tres temas que
me pediron). Asisten uns 400 alumnos.
Coloquio final, e sinatura de libros.
De volta, falo no Instituto das Fontiñas
(Santiago) no marco das Xornadas
Pedagóxicas antes mencionadas. Refírome
á cultura galega en Buenos Aires entre
1950 e 1960, e ó meu libro, tan mencionado
neste ano, Memorias dun neno labrego,
do que asino exemplares no remate
do encontro.
25 - 9 - 2011
En Santaballa (Lugo), nun centro cultural
que radica no local restaurado dunha
escola financiada polos emigrantes da
comarca asentados en Cuba hai un
século, falo dos 310 centros escolares
e doutras achegas que lle debemos á
emigración. A Sociedade de Instrución
da Habana, que ergueu esta escola, ten
o mérito de que arredor de 1910 propuxo
que nos programas se incluíse Historia e
Xeografía de Galicia e Gramática Galega.
Esta última non foi autorizada, mais queda
o antecedente como algo significativo.
Falo tamén da xénese de símbolos
como a Bandeira e o Himno galegos, e a
Academia, que foron tamén iniciativas de
emigrantes, tamén asentados en Cuba.

Recorro as instalacións nas que se
conservan libros, emblemas, documentos
diversos, mobiliario, e unha aula completa
da época. E, igual que hai un século, na
fachada do edificio ondean as bandeiras
galega, española e cubana.

A concelleira de Cultura dime que ten o
proxecto de encargar unha escultura en
pedra coa imaxe de Balbino para instalar
na entrada da biblioteca “Xosé Neira
Vilas”, no barrio do Calvario.

Alí coñezo á escultora, profesora de talla
e restauradora de obras de arte Valentina
García Abalo. Amistamos deseguida.

29 - 9 - 2011

27 - 9 - 2011
Entrevista, en Vigo, coa concelleira de
Cultura desa cidade, Isaura Abelairas.
Falamos dun vello proxecto do Concello,
de instalar no alto do Castro unha estatua
de Balbino, o personaxe principal do meu
libro cincuentenario.
Visito as novas instalacións da Editorial
Galaxia, onde son atendido polo personal
da mesma. Agradezo a atención que lles
prestan ós meus libros.
Conferencia na Facultade de Filoloxía e
Tradución da Universidade viguesa sobre
as traducións de libros meus a outras
linguas e das traducións que eu fixen ó
galego (de obras de José Martí, Fidel
Castro, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier,
Ho Chi Minh e Anisia Miranda), unha
compilación de narracións de tradición
oral de áreas dos cinco continentes, que
se publicaron co título de Contos vellos
para rapaces novos, e tamén traducións
do galego ó castelán de 21 poemas de
Novoneyra, os seis poemas galegos de
García Lorca, así como refráns, coplas e
narracións galegas que se publicaron en
revistas cubanas.

Entrevista na Televisión de Galicia para
o programa Eirado sobre o meu libro
Penúltimo dietario.
30 - 9 - 2011
Reunión plenaria na Real Academia
Galega. Tratamos temas diversos de
interese corporativo.
1 - 10 - 2011
Casa da Cultura de Vilalba. A Asociación
Cultural Xermolos outorgoulle a Antía Cal
o recoñecemento de “Chairega de Honra”.
Asistimos moitos amigos e amigas dela.
Falamos David Otero, Avelino Pousa
Antelo, Carmiña de Soutomaior e eu.
Referinme ós nosos encontros en Vigo
e en Moaña; á súa infancia cubana,
a Antón Beiras, ó seu home, morto
prematuramente; ós seus méritos como
pedagoga; ó seu retorno temporal á
Habana despois de medio século en que
saíra daquela cidade, na que nacera e
que deixou con nove anos. Remata o acto
tras dun xantar de confraternidade cun
concerto de Mini e Mero.
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7 - 10 - 2011
Homenaxe a Ernesto Che Guevara, na
Casa da Cultura de Silleda evocando o
44 aniversario da súa caída en Bolivia.
Falo das miñas reunións con el nas
xuntanzas bimestrais e do traballo
voluntario no corte de cana ou na
industria mecánica. Falo de varios
encontros persoais directos no Ministerio
e na inauguración dalgunhas fábricas.
Refírome á súa honradez, ó seu sentido
da xustiza, á súa solidariedade e á súa
preocupación en xeral polo ser humano.
15 - 10 - 2011
Láncara. Entrega do Premio “Ramón
Piñeiro” a Mini e Mero. Encontro na
casa de turismo rural de Carlos López;
visita unha vez máis á casa natal
de Ánxel Castro, pai de Fidel e Raúl
Castro. Recibimento dos invitados na
ponte romana de Carracedo, sobre o
río Neira. Na explanada próxima está o
edificio antigo do Concello, e un busto de
Piñeiro. Falan Xurxo Souto, David Otero,
Méndez Ferrín e os dous galardoados.
Toca un grupo de gaiteiros local, cantan
Miro Casabella, Tino Baz e Mini e Mero.
Asiste moita xente. Entre os coñecidos
encóntrome con Alonso Montero, Paco
Martín, Xosé Manuel Beiras, Xosé Lois
García, Antón Santamarina, Avelino
Pousa Antelo, Marica Campo…
18 - 10 - 2011
Inaugúrase a exposición QUERIDO
BALBINO no instituto A Guía, de Vigo. Falan
Francisco López Barxas, Valentín García,
Manuel Rodríguez (director do centro),
Lucía Molares (delegada da Xunta en
Vigo), e eu. Entre os asistentes están Luís
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Quinteiro, bispo de Tui–Vigo; Carlos Lema,
de Galaxia, que me entrega exemplares
dunha nova edición de Querido Tomás.
Asisten alumnos do instituto. Valentín
explica o contido da exposición.
21 - 10 - 2011
A Asociación de Escolas Católicas
de Galicia fíxome unha homenaxe no
hotel Tryp de Santiago. Falaron Anxo
Lorenzo (secretario xeral de Política
Lingüística), Andrés Torres Queiruga
(teólogo e académico) e Xosé Francisco
Reboiras, organizador do acto. Asisten
moitos mestres e mestras. Falei da miña
traxectoria americana e de Memorias dun
neno labrego. Obsequiáronme cunha figura
de cerámica e foron todos particularmente
atentos comigo. Asinei libros.
23 - 10 - 2011
Falo en Piloño na homenaxe a dous
gaiteiros que afogaron no río Ulla, hai
corenta e dous anos cando viñan de
tocar en Novefontes. Falou tamén o
alcalde e o escultor Paco Lareo, e Xesús
Espiño, fillo dun dos gaiteiros, que foi o
único sobrevivente daquel naufraxio. Na
homenaxe tocaron varios grupos de gaitas.
Homenaxe a Anisia polo segundo
aniversario do seu pasamento. Na sala
de actos do Centro Cultural de Gres
cantou a Coral Polifónica de Piloño
dirixida por Enrique Viz. Entre outras
pezas interpretaron tres habaneiras.
Nenas e nenos leron poesías de Anisia, e
María Gaiteiro, Ofelia Otero e Loli Beloso
leron tamén poesías, dedicadas a ela.
Asistiu moita xente. A prensa do Deza
informou amplamente do acto.

24 - 10 - 2011
Convidado pola escritora Marga Romero
vou a Tui. No auditorio de 530 butacas
falo para alumnos de cinco colexios
tudenses, que o ocupan totalmente.
Fanme preguntas, len poemas (meus
e de Anisia), cantan unha canción
dedicada a Balbino acompañada con
frautas e pandeiretas, e entréganme
ducias de debuxos e cartas.
Na tarde outro encontro no mesmo
lugar, tamén co auditorio cheo. Esta
vez son alumnos de dous colexios e
dous institutos. Tamén me len cartas
e entréganme debuxos, e un grupiño
musical toca unhas pezas de cámara.
Na mañá e na tarde asino moitos
exemplares de Memorias dun neno
labrego. Tras deses encontros
entrañables, voltamos por Caldelas
de Tui, onde saúdo a unha parella de
educadores exemplares, Teresa e Xoán.
Coñecéraos moitos anos atrás cando
visitei o lugar con Anisia levado por Paco
Comesaña. A escola, que se chama
O Pelouro, ten moitos nenos e nenas
autistas, tema no que se especializan
estes dous mestres.
26 - 10 - 2011
Encontro con douscentos alumnos de
primaria no colexio Galán, de Arteixo. De
primeiras atópome cunha exposición de
máis de duascentas cabazas “talladas”
polos rapaces (con olllos, boca, nariz).
Parece que é alí como un xogo artesanal,
neste caso asociado a próxima celebración
do día de defuntos. Falo de Memorias dun
neno labrego e da emigración. Hai tamén

nenos e nenas de Perú, Arxentina, Brasil
e República Dominicana. Fanme moitas
preguntas e moi atinadas. Na entrada
teñen montada unha exposición con
cubertas de libros meus e debuxos coa
figura de Balbino. Regálanme debuxos,
cartas e un paxariño galego de cerámica.
Asino libros.
Na tarde vou ó colexio Fernández
Latorre da Coruña onde me atopo
cunha cantidade semellante de
rapaces e rapazas. Tras das miñas
palabras iniciais, desenvólvese un
animado e prolongado coloquio no
que se abordan temas da historia de
Galicia, da achega dos emigrantes, da
lectura, e da situación da lingua galega.
Móstranme a exposición de fotos e
debuxos que fixeron sobre a miña persoa
e a miña obra. Un deles faime unha
caricatura mentres falo, e entrégama.
Obséquianme tamén cun Balbino,
pintado sobre unha peza plana de barro
que coceron nunha das olarías de Buño.
Asino moitos libros.
De volta paso polo Castro de Samoedo
para visitar a Isaac Díaz Pardo.
Conversamos un anaco. Entrégame un
sobre con fotocopias das cartas que eu
lle enviara ó longo de moitos anos e que
lle deixaron para min, por si nos viamos,
María América e María Xosé Castro,
veciñas e amigas que levan moito tempo
traballando con el.
Despedímonos cunha aperta.
Lonxe estaba eu de pensar que sería o
noso derradeiro encontro, pois faleceu
dous meses despois.
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4 - 11 - 2011
Na Galería Sargadelos de Santiago
presento á profesora e poeta cubana
Yanelis Velazco que ven de publicar o
poemario Islas en el tiempo, editado pola
Asociación Valle Inclán de Ferrol.

Antonio Piñeiro, Rosa Aneiros, Felipe
Senén, Victorino Pérez, Mini, Mero, Xosé
María Dobarro, Marilar Aleixandre, Belén
Regueira e Marga do Val.

Celebro o meu 83 cumpreanos na casa
de Antonia e Gonzalo Casal, en Vilaboa.
Tamén asisten Ana e Salvador Cervantes
e a escultora Valentina García. Todos
moi cordiais comigo. Fermosa tarde.

Unha edición que moito me comprace,
obra de Mariló e Xulio Fernández Senra,
coa colaboración imprescindible de
Xavier Álvarez. Agradézolles ós tres
este traballo, esta responsabilidade e
amorosa dedicación. Dixo unhas palabras
o presidente da Deputación Xosé Luís
Baltar e eu fixen votos para que non haxa
crise capaz de impedir a saída desta
publicación. E agradecín o xesto.

10 - 11 - 2011

15 - 11 - 2011

Vou á Estrada. Encontro con alumnos e
alumnas do colexio Pérez Viondi, e pola
tarde cos do instituto Losada Diéguez.
Invitáronme Fina e Fuco Barreiro,
profesores, respectivamente, de ambos
centros. No colexio falo de Memorias dun
neno labrego, e no instituto pronuncio
unha conferencia titulada “Galicia en
América, emigración e exilio”.

Na Universidade da Coruña (Facultade
de Educación), disertei sobre a vida
campesiña da posguerra, a propósito de
Balbino, o protagonista de Memorias dun
neno labrego. Foi o tema que me pediron
no marco dunhas xornadas sobre
Lingüística e Educación. Tamén disertou,
despois de min, Mini (Xosé Luís Rivas)
sobre o tema da evolución da sociedade
no noso mundo rural. Dirixe o curso o
profesor Xosé Manuel Malheiro.

5 - 11 - 2011

14 - 11 - 2011
Na Deputación de Ourense presento a
edición Nº 35 da revista Raigame, unha
edición magnífica. Esta vez é monográfica,
dedicada ós 50 anos de Memorias dun
neno labrego. Unha edición de 100
páxinas na que aparecen fotografías nas
que estou eu con meus pais, con meus
irmáns, con Anisia, con amigos diversos
e en lugares diversos. Nesta edición
colaboran Alfonso Monxardín, Xosé
Luís Axeitos, Pilar Sampedro, Avelino
Muleiro, Xavier Limia, Cándido Pazó,
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22 - 11 - 2011
Vén a Gres o escritor e actor Cándido
Pazó. Sae para Suíza dentro de dous
días e gravoume en video un saúdo
para os galegos de Basilea e de
Xenebra que proxectarán denantes
da súa representación de Memoria
das memorias dun neno labrego. Foi a
petición que nos fixo Ramón Carreira,
presidente da Casa de Galicia de Basilea.

Encontro e homenaxe
na Pobra de Trives

23 - 11 - 2011
Con Luís Reimóndez e Valentín García
vou a Celanova onde inauguramos a
exposición QUERIDO BALBINO no
auditorio municipal da vila. Falamos o
alcalde, Anxo Lorenzo e eu. Refírome á
traxectoria do libro e tamén ó que significa
para min Celanova, terra dos ancestros
de Anisia. Evoco o día de 1989, en que
me entregaron a Medalla “Celanova
Casa dos Poetas”, e as veces que
entregamos documentos sobre Curros
Enríquez que trouxeramos de Cuba, así
como a coroa que lle entregaron ó poeta
e que recuperamos para Galicia hai 30
anos (pertence á RAG e na actualidade
está depositada na Fundación Curros
Enríquez de Celanova). Tamén recordei
ós meus amigos Celso Emilio Ferreiro e
Xosé Velo Mosquera.
26 - 11 - 2011
Con Rafael Araújo e Concha, a súa
muller, vou a Trives, a vila onde el naceu.

Homenaxean a Xosé Neira Vilas e Anisia
Miranda. Encontro con nenos e nenas do
colexio e do instituto. Os máis pequenos
entréganme un álbum con textos e
debuxos sobre o libro de Anisia A cama, a
bolboreta e o paxariño, e os de secundaria
fan outro tanto co meu Memorias. Un grupo
infantil de teatro, que se denomina “Anisia
Miranda” representa a peza dela Paquiño,
a semente e a auga. Un grupo adulto
escenifica “O cacique” do meu libro Lar,
e do mesmo libro, Ana García (excelente
actriz e directora teatral) representa, a
xeito de monólogo “As mans do pai”. Na
derradeira ofrezo unha conferencia sobre
o contexto histórico–social de Balbino,
o rapaz protagonista de Memorias dun
neno labrego. Igual que vén facendo nas
miñas diversas saídas, acompáñame Chus
(María Jesús Neira Yagüe), a miña sobriña.
Era o noso propósito subir a Cabeza
de Manzaneda, pero non houbo tempo
e limitámonos a percorrer a Serra da
Queixa (Penapetada e outros lugares).
Obsequiáronme con produtos da zona.
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29 - 11 - 2011
Encontro con estudantes de diferentes
niveis no colexio Antonio López Ferreiro,
de Santiago. Cos maiores falo de
Memorias dun neno labrego. Fanme
preguntas moi atinadas sobre o libro.
Asino moitos exemplares. Entréganme
cartas e debuxos. Visito tamén en catro
locais os pequeniños de tres e catro
anos. Coñecen O cabaliño de buxo. En
debuxos, figuras de plastilina e recortes
de cartolina móstranme ducias de
cabaliños feitos por eles.
3 - 12 - 2011
Na mañá recibo a 40 membros da
Sociedade Cultural Monte da Estrela,
de Arteixo. Van tamén ás insuas. Traen
exemplares de Memorias para que
llos asine.
Na tarde vou ó Centro Cultural Vista
Alegre da Bandeira, onde se rememoran
os 25 anos da entidade. Entregan
diplomas. Falan Paula Fernández,
alcaldesa, Xoán Salgueiro e Matías
Rodríguez. Presenta Valentín García.
Ofrezo unha conferencia na que explico
a historia dese edificio, no que antes
houbera unha escola creada polos
emigrantes asentados en Buenos Aires.
Falo das moitas escolas financiadas
dende a emigración e en xeral do que lle
debe Galicia ós que se foron, incluíndo
a nosa Bandeira, o Himno e a Academia
Galega. Tocan un grupo de gaitas, unhas
pandeireteiras e un grupo de metais.
9 - 12 - 2011
Co meu sobriño Fernando Redondo
(profesor de xornalismo na Universidade
de Santiago) vou ó colexio de Bertamiráns.
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Moi entrañable o encontro con mestres e
alumnos. Entregáronme debuxos dos
rapaces e unha figura de cerámica de
Sargadelos. Asinei libros.
10 - 12 - 2011
Asisto á festa anual da Solaina de Piloño,
denominada “Encontro de forxadores”.
Palabras de Carmen e Paco Lareo, e
do alcalde, Xesús Otero Varela. Canta
Begoña Lorenzo.
11 - 12 - 2011
Veñen a Gres Antonia e Gonzalo Casal,
vellos amigos dende 1970 en que nos
coñecimos e tratamos durante dous anos
en Cuba. Tras percorrer medio mundo
viven agora en Vilaboa, Pontevedra.
12 - 12 - 2011
Lalín. Comezan as xornadas polos 50 anos
do meu libro Memorias dun neno labrego.
Inauguración da exposición QUERIDO
BALBINO no vestíbulo do Concello.
Falan o Alcalde, Xosé Crespo; Anxo
Lorenzo, Secretario xeral de Política
Lingüística; Víctor Freixanes, director
da editorial Galaxia; Antonio Crespo,
director xeral de Desenvolvemento
Rural; Francisco López Barxas, e eu
(no meu discurso, como veño facendo
nas sucesivas inauguracións desta
exposición, refírome á traxectoria do libro,
á súa primeira edición, ás traducións a
outras linguas, adaptacións para teatro,
estudos en diversas universidades…)
Conferencia de Xosé Luís Axeitos,
secretario da Real Academia Galega,
sobre a miña obra.

13 - 12 - 2011

16 - 12 - 2011

Presentación, na sede do Concello, do
libro Da Galicia de Balbino á Galicia de
hoxe. Intervimos o alcalde, Xosé Crespo,
Román Rodríguez, Luís Fernández, Xosé
Antonio Aldrey e eu, que destaco o alto
nivel do curso e agradezo a publicación
das conferencias pola Deputación de
Pontevedra.

Final das Xornadas. Tras varios
discursos (do alcalde, Xosé Crespo;
do conselleiro de Cultura e Turismo,
Roberto Varela; de Francisco López,
director do Libro, Bibliotecas e
Arquivos; e Antonio Crespo, director
xeral de Desenvolvemento Rural) falo
eu. Fago un reconto destes cinco días
de emocións, agasallos e fermosas
palabras que agradezo conmovido.

Conferencia de Dolores Vilavedra sobre
Memorias dun neno labrego e outros
libros meus.
14 - 12 - 2011
Encontro cos alumnos dos colexios
“Jesús Golmar” e “Manuel Rivero”.
Na Biblioteca Municipal [de Lalín]
inauguramos unha exposición sobre
os meus libros incluíndo obras noutros
idiomas, traducións ó galego e estudos
sobre a miña obra literaria. Como
estaba previsto, leo varios capítulos de
Memorias dun neno labrego.
15 - 12 - 2011
No colexio “Xaquín Loriga” de Prado,
Lalín, asisto á conferencia de Avelino
Muleiro sobre aspectos filosóficos e
antropolóxicos das Memorias.
No Salón teatro do Auditorio, pola
noite, asisto á posta en escena da
peza Memoria das memorias dun neno
labrego. Despois da representación
subo ó escenario e fago eloxio do labor
de Cándido Pazó. Informo tamén das
múltiples funcións realizadas en Galicia e
do éxito obtido recentemente en Buenos
Aires, Río de Xaneiro e Suíza.

Descubrimos a rúa “Memorias dun
neno labrego”(antes rúa E), e a estatua
de Balbino feita en granito silvestre de
Lalín. Eloxio o excelente traballo do
escultor Francisco Castro, e o interese
que se tomou Enrique Velasco, director
da Escola de Canteiros da Deputación
de Pontevedra, a partir da orde dada
polo presidente da Deputación, Rafael
Louzán.
18 - 12 - 2011
Entregamos, na sede da nosa Fundación,
o Premio Arume de poesía. Gañouno
Rafa Vilar, co poemario Patente de corso,
e mereceron Mención de Honra Yolanda
Castaño, por Verdedades e Alberto
Calvín, por Flores de abruñeiro (o autor
vive en Taramundi, non puido asistir e
lin unha carta enviada por el). Presenta
Valentín García. Falan Antonio Crespo,
director xeral de Desenvolvemento
Rural; Xesús Otero, alcalde de Vila de
Cruces. Agradece o poeta Rafa Vilar.
Informo eu da traxectoria dos premiados,
e tras felicitalos, destaco a colaboración
e a presenza de todos.
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27 - 12 - 2011
Homenaxe a Anisia na Biblioteca Ánxel
Casal, de Santiago. Exposición da súa
obra literaria. Actúa un grupo de teatro
infantil que dirixe Judith Rodríguez e
que puxo en escena Un ben… con outro
ben. Actuación do grupo coral infantil do
colexio Compañía de María, e do grupo

75

musical do colexio La Salle. Falan de
Anisia, Rosalía Morlán e a directora da
biblioteca, Carina Fernández. Agradezo.
Refírome ó vinculo da homenaxeada co
teatro, coas bibliotecas e coas actividades
culturais en xeral, principalmente en
relación coa infancia.
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