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Iria Lorenzo
e Suso Mon,
no estudio de
Sants3Ràdio

Fotografía: Oleguer Forcades

‘Galiza... algo máis’ apaga os
micros ata setembro

O

equipo do programa ‘Galiza... algo máis’ (GAM), o espazo máis con
testatario da radio galega en Cataluña, interrompeu o 11 de xullo as
súas emisións semanais, como é habitual cada verán. O espazo que dirixe
Suso Mon, coa colaboración habitual de Iria Lorenzo, Toni Cotado, Belén
Real e Martí Aviñoá, pecha unha tempada marcada pola actualidade po
lítica, na que se fixo un seguimento especial do proceso independentista
catalán, das eleccións municipais e do impacto das ‘mareas cidadás’ en
Galiza. Ademais, o espazo tamén prestou atención ao contexto socioeco
nómico da crise e da corrupción, á literatura, coa divulgación da figura e da
obra de Figueira Valverde, e á evolución dos equipos de fútbol galegos. O
‘Galiza... algo máis’ emítese en directo na tarde do sábado en Sants3Ràdio,
a través da FM e de Internet (www.sants3radio.cat). O espazo volverá á
grella despois da celebración da Diada, logo dunhas merecidas vacacións.

NO INTERIOR...
• Entrevista e homenaxe a Sabela
Labraña, profesora da UB
• Lingua: o galego na ONU, a ra
dio en galego en Cataluña
• Presentación do poemario ‘Ruído de Trens’, estrea do filme A Esmorga en Barcelona, a canción do
verán de Poetarras
• Nova entrega literaria de Vilarouto a Vilachá, recomendacións
humorísticas para turistas
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A radio galega de
Cataluña

A Micro Pechado

Coa cancelación de ‘Lonxe da Terra’, de
sapareceu o único proxecto comercial de radio
en galego que existía en Cataluña. O seu director,
Manolo Valdés, soubo converter a morriña nun
nicho de mercado, o que lle valeu numerosos
oíntes entre as vellas ondadas de emigrantes
galegos, e tamén algúns detractores entre os
círculos de galegos máis críticos. Con todo, lo
grou manterse máis de trinta anos en antena, sen
dúbida todo un fito.

TRANSMEDIA
•NA WEB EN PDF. Podes descargar o último
número desta publicación, e todos os números
anteriores, en formato pdf dende a web oficial de
Ergac: www.ergac.org/amicropechado.html
•EN

Arestora continúan a facerse outros catro
programas de radio en galego en terras catalás.
O máis veterano deles é ‘Galiza no Vallès’, que
comezou a emitirse en 1981 da man da Irman
dade Galega de Mollet, na radio municipal desta
localidade. Na última tempada, o programa estivo
conducido por Elías Villanueva, presidente da
Irmandade, que xa anunciou nunha das últimas
emisións antes das vacacións estivais que non
continuaría á fronte do espazo. Os audios do
programa están dispoñibles na rede:

PAPEL. Tamén podes obter esta

publicación en formato impreso, mediante unha
subscrición anual. Enviámosche á casa cada
número, se nos indicas o teu enderezo postal
a través do mail amicropechado@ergac.org e
ingresas unha cota de 20 euros na conta de La
Caixa 2100-1194-51-0100571924.

•NO FACEBOOK. Nas redes sociais, tamén
dámos conta das novidades da comunidade
galega de Catalunya.

http://www.ivoox.com/podcast-galiza-no-valles_
sq_f1133647_1.html
Séguelle en antigüidade o espazo ‘Sempre
en Galicia’ que dirixe Xulio Cougil en Radio
Cornellà. O programa comezou a súa andaina en
1986 e está vinculado dende entón á asociación
cultural Rosalía de Castro de Cornellà. A mesma
entidade tamén é unha das impulsoras doutro
novo programa que comezou as súas emisións
hai catro anos en Ràdio Sant Boi, denominado
‘Galegos no Baix’, e comandado por Armando
Fernández. Ambos os dous programas teñen
blog: semprengalicia.blogspot.com.es e
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facebook.com/amicro.pechado

Desaparece o programa ‘Lonxe da
terra’ de Ràdio Tele Taxi

galegosnobaix.blogspot.com.es
Finalmente, temos que falar do ‘Galiza... algo
máis’, cuxos locutores ocupan a portada deste
número do A Micro Pechado. O espazo, que se
emite cada sábado en Sants3Ràdio, en Barce
lona, está dirixido por Suso Mon dende o ano
2004, aínda que as súas orixes son anteriores.
O programa é unha das principais actividades
de ERGAC (http://www.ergac.org), xunto coa
edición desta publicación, e constitúe un dos
proxectos de comunicación máis salientables da
Galiza consciente do exterior.
Os programas mencionados representan
diferentes estilos e formas de facer radio, e se
cadra tamén de vivir Galicia. Xuntos conforman o
espello dunha comunidade galego-catalá diver
sa que non debe ser contemplada nunca como
homoxénea.

amicropechado@ergac.org
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Super Piñeiro e Manolo Valdés.

O

pasado mes de marzo clausurouse un espazo histórico da
radio galega en Cataluña, o programa ‘Lonxe da Terra’,
que se emitía en Ràdio Tele Taxi baixo a dirección de Mano
lo Valdés dende 1982. O programa chegou a ser moi popular
entre a numerosa emigración galega que se asentou na área
de Barcelona a partir dos anos 60. Nos últimos tempos, ao
parecer, a falta de publicidade facía inviable manter as catro
horas que ocupaba o espazo no prime time do sábado. O pro
pio Manolo Valdés, xunto con Justo Molinero, foi o fundador
da emisora Ràdio Tele Taxi, unha cadea que naceu vencellada
ao gremio de taxistas e que hoxe constitúe unha das principais
radiofórmulas de Cataluña, cunha cobertura que abrangue os
Países Cataláns, dende Andorra ata Alacante.
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ANTÓN FDEZ. ESCUREDO

@anton_escuredo

A reivindicación lingüística galega chega á ONU
Os galegofalantes seguimos a ser discriminados polo Estado español. Esta foi a mensaxe que a
Mesa pola Normalización lingüística, a través da Rede Europea pola Igualdade Lingüística (ELEN) lle
comunicou ao Consello de Dereitos Humanos da ONU.

N

a sesión de control a España do pasado 25 de xuño,
na sala XX do histórico edificio de Xenebra e baixo a
impresionante cúpula de Miquel Barceló, a embaixadora
permanente de España diante das Nacións Unidas es
coitou como a ONG ELEN relataba casos gravísimos de
imposición do castelán fronte ao galego, catalán, éuscaro,
asturiano e aragonés. Ferran Suay, representante de Acció
Cultural del País Valencià, encargado da intervención diante
do Consello de Dereitos Humanos, tiña dous minutos para
resumir un informe demoledor no que figuran desde abusos
físicos da policía até humillacións por parte de funcionarios
xudiciais.
Rematada a intervención, a resposta española coa escusa
de falta de tempo foi... o silencio. Aproveitando a liberdade
que delegados e prensa tivemos na sede do organismo
internacional achegueime á representante do goberno
español, Ana María Menéndez, cando xa se retiraba por
unha das portas laterais de emerxencia. A idea, inocente,
era darlle ese tempo que lle faltou co corsé dos protocolos
internacionais. A funcionaria pública rexeitou falar e logo,
a través doutro funcionario español, entereime que desde
Madrid deran ordes de non facer declaracións sobre este
tema até que envíasen unha nota de prensa oficial.
O traballo de ELEN e os seus membros non foi en balde.
Entre as recomendacións que fixeron ao Consello, figura
solicitarlle á UE que abra un procedemento de infracción
contra España por infrinxir as normas europeas contra a
discriminación, incluída a Carta dos Dereitos Fundamentais.
Non é un camiño doado, máxime cando diante teñen un
goberno que non quere entender.

MUDAN OS TEMPOS DA
POLÍTICA GALEGA

O

s resultados electorais do pasado 24M na Galiza, como
en Catalunya, amosan que estamos diante dun cambio
de ciclo histórico. Moitos dos que seguimos de preto a ac
tualidade política no noso país decatámonos que se cadra
agora si, como dicía Dylan, “os tempos están a mudar”. O
pétreo valado posfranquista imposto polo PP no territorio,
ao que se uníu o PSOE nalgunhas localidades, tiña unha
fenda. Nin os grandes, aquí, medios de comunicación pui
deron deter o ascenso dunha nova xeración que quere par
ticipar das decisións que lles afectan. Sen entrar en como
xestionarán a partir de agora os seus respectivos espazos
de representatividade, o caso é que a dereita galega perdeu
boa parte dos concellos e deputacións (estas últimas, se
hai acordos entre PSOE e BNG) que até agora controlaban.

Suíza dá exemplo con catro linguas oficiais e a obrigato
riedade para todo funcionario de saber polo menos dúas
delas. Contábame unha catalá residente en Xenebra que
cando van ao cine as películas teñen varios subtítulos para
respectar os dereitos lingüísticos dos habitantes deste país
dos Alpes. A idea española é ben diferente. Como comen
taba á prensa internacional lonxe das cámaras o mesmo
funcionario da embaixada co que falei, as nosas reivindi
cacións “son cousas da xente das linguas raras”. Agora xa
sabemos como nos ven e non deixo de pensar como os
vemos nós noutra definición histórica do noso Castelao:
coma uns imperialistas fracasados.
A intervención de ELEN na ONU pódese ver en vídeo:
webtv.un.org

“NON FORON PODEMOS NIN CIUDADANOS,
FOI ALGO MOITO MÁIS COMPLEXO”
Non foron Podemos nin Ciudadanos os protagonistas deste
cambio, foi algo moito máis complexo (no que teñen moito
que dicir as mareas, o BNG e Compromiso por Galicia) que
ten que ver coa imaxe patética dunha corrupción que un día
si e outro tamén enchía os telexornais. Foron os afectados
polas preferentes, os desafiuzamentos e unha crise que a
día de hoxe segue a botar fóra da Galiza ao noso máis im
portante recurso como país: unha xuventude preparada.
En poucos tempo virán dúas eleccións máis, as que esco
llerán goberno en España e as que escollerán goberno na
Galiza. Nelas veremos se somos quen de presentar unha
candidatura conxunta, en clave de país e cos pés na nosa
terra. Daquela a frase sería outra ben coñecida que figura no
nosa himno, a de que “os tempos son chegados”.
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SABELA LABRAÑA, PROFESORA DE GALEGO EN BARCELONA

‘Traballar para unha cultura minorizada non é unha
profesión, é unha vida’
A filóloga Sabela Labraña deixou a Universitat de Barcelona (UB) logo de máis de vinte anos dedicada á docencia
da lingua galega. Nesta entrevista fai balance e explícanos a situación actual dos estudos de galego en Cataluña.
— Que balance fas da túa actividade como profesora
de galego na Universitat de Barcelona?
Un balance enormemente positivo ao cal contribuíu de
xeito significativo todo equipo de profesores dos Estudos
galegos, con Basilio Losada á fronte. No eido docente,
as satisfaccións foron innumerables tanto no que fai aos
alumnos universitarios, coma aos dos cursos para non
universitarios. Chegabamos a unha cantidade tremenda
de persoas, de perfís sociais diferentes, moitas delas que
nunca antes falaran galego e que acabaron polo integrar
no seu repertorio lingüístico.
No que fai á pescuda, investiguei en dúas liñas principais,
fonética e sociolingüística. Fixen a miña tese de doutora
mento sobre as fricativas do galego e estudiei o compor
tamento lingüístico dos galegos en Cataluña. E ultima
mente orienteime cara a un paradigma de pensamento, a
complexidade, que me permitiu albiscar novas maneiras
de achegarme á situación conflitiva das linguas en Galicia.
Ademais, dende a convicción profunda de que a intercul
turalidade é inherente á humanidade, dediquei boa parte
do meu traballo ao Proxecto Galauda: ensino do galego
na Secundaria de Cataluña e do catalán na Secundaria de
Galicia. As actividades máis representativas deste proxec

to foron as viaxes a Galicia, onde ademais do coñecemen
to vivencial do país, teñen lugar os intercambios educati
vos con diferentes IES galegos. A miña ilusión é que estes
rapaces, logo de coñecérense, non caian nunca na con
frontación histórica dos pobos do Estado español. E non
só iso, tamén aspiramos a que o respecto, a comprensión
e a amizade coa cultura galega sirva para a relación coas
outras culturas que integran a sociedade català.
Finalmente, no eido plurilingüe tamén participei no desen
volvemento dos métodos de aprendizaxe EuroComRom e
Intercomprensión románica.

— Como lembras os inicios na UB?
Os primeiros anos de Filoloxía galega na Universitat de
Barcelona (comezou en 1994-1995) foron espectacula
res. Chegamos Helena González e máis eu a completar
o equipo de profesores que formaban Basilio Losada e
Camilo Fernández para comezar Filoloxía galega, e logo
incorporouse María Xesús Lama, Ignacio Vázquez e as su
cesivas lectoras. Nas materias de galego matriculábanse
moitos estudantes, uns para licenciarse en Filoloxía galega
e outros para cursalas como optativas. O interese pola
lingua, a literatura e a cultura galegas era evidente. Hai →

HOMENAXE A
SABELA LABRAÑA NA UB

A

profesora Sabela Labraña (Cedeira, 1952) recibiu unha
homenaxe dos seus colegas e dos seus alumnos o
pasado 9 de xuño na Facultade de Filoloxía da Universitat
de Barcelona (UB). Sabela, ou a doutora Labraña, come
zou a súa andaina profesional sendo mestra de Ensino Pri
mario, anos máis tarde licenciouse en Filoloxía Románica
e acabou sendo profesora de Filoloxía Galega na UB. Du
rante os vinte últimos anos, foi un referente na divulgación
da lingua e cultura galegas en Cataluña.
O acto titulouse ‘20 anos de Estudos Galegos coa dra. Sa
bela Labraña, profesora de Estudis Gallecs i Portuguesos,
co gallo da súa xubilación’, mais cumpriría explicar que
quere dicir que unha profesora se xubile prematuramen
te tendo —como sabe calquera persoa que pasase polas
súas clases— unha enerxía desbordante. O profesor Al
bert Bastardas dixo que a UB «no l’ha acabat d’acceptar».
Non só a ela, xa que a UB ten os seus profesores aso
ciados nunha situación precaria, con soldos ás veces de
pouco máis de 300 €, que non lles permiten dedicarse en
exclusiva á docencia universitaria.
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@eduard_dcv

Sabela Labraña tivo que volver ao ensino primario hai tres
cursos porque, despois de moitísimos esforzos —dela e
do equipo dos Estudis Gallecs i Portuguesos—, non se
conseguiu mellorar a súa situación laboral na Universida
de. Ora ben, ela mesma dixo que valera a pena tanto o
inxente esforzo na UB coma a volta á escola, concreta
mente ao Centre de Formació d’Adults Palau de Mar, no
que se sentiu acollida e valorada.
Na homenaxe, que abriu un emocionado Basilio Losada,
destacouse a capacidade de Sabela para integrar cam
pos do saber, para abrirse de xeito entusiasta a novas
perspectivas didácticas e para contaxiar a súa paixón pola
lingua. Non só ensinou galego, senón que fixo do galego
un vehículo para transmitir, sempre entre risas, un coñe
cemento que vai moito máis alá de Galicia e da lingüística.
A Universidade perdeu unha gran profesora e investiga
dora, os seus alumnos gañamos unha mestra e desexo
que Cataluña e Galicia, por cuxas relacións tanto traballou,
poidan seguir enriquecéndose por moitos anos coa súa
creatividade e sabedoría. EDUARD DEL CASTILLO VELASCO
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anteriores, viron como se lles restrinxía ese complemento
de formación ao que aspiraban. O mesmo aconteceu cos
estudantes de Filoloxía. Por moito que logo de facer introdución á lingua galega queiran continuar, o camiño é máis
ben intransitable e acaban por abandonar.

que pensar que o galego é unha lingua minorizada apren
dida nun país con outra lingua minorizada, que comparten
historia común e que evolucionan de xeito diferente. Os
primeiros anos foron dun rendemento intelectual e emocio
nal incrible. Boa parte dos nosos estudantes íanse conver
tendo non só en falantes de galego, senón en activistas da
nosa lingua. E non me refiro só aos de procedencia galega,
senón tamén aos de orixe catalá ou de orixes diversas.

— Cal é situación dos estudos de galego na UB?
Os sucesivos plans de estudos logo do de 1994 foron sen
do cada vez máis restritivos, e o número de alumnos que en
Lingua Galega I chegou a ser de 160 alumnos matriculados
foi esmorecendo aos poucos. O plan Boloña, finalmen
te, rematou coas posibilidades académicas dos estudos
lingüísticos e literarios de culturas minorizadas. Pechouse
a optatividade e con ela o camiño a múltiples estudantes
de diferentes carreiras da UB para viren a estudar galego;
os estudantes de historia, de xeografía, de farmacia, de
química… que se viñeran matriculando de galego en anos

— E no ensino secundario?
Tampouco é o mellor momento para o galego na Secun
daria. Estou a me referir a cantidade e non a calidade, pois
nos dous últimos cursos só a profesora Alicia Rus fai cla
ses de galego no Col.legi El Casal de Castellar del Vallès.
Aínda así, o proxecto continúa a ser mantido polo Departa
ment d’Ensenyament da Generalitat e pola Consellería de
Educación e a Secretaría de Política Lingüística da Xunta.
Seguen a se facer as viaxes anuais a Galicia e os intercam
bios educativos nos últimos cursos teñen lugar co colexio
Padres Franciscanos de Lugo. Que provocou o declive de
centros onde se impartían clases de galego? As causas
son múltiples: as dificultades xerais coas que se enfrontan
os sistemas educativos galego e catalán, a xubilación de
boa parte dos profesores que se encargaban da docencia,
e como non, as retalladas brutais de recursos económicos
e humanos que complicaron o labor docente.
— Seguirás vencellada á cultura galega?
Sempre! Traballar para unha lingua e unha cultura, por riba
minorizadas, non é unha profesión, é unha vida, e todos os
meus alumnos forman parte deste proxecto vital e están
indisolublemente unidos a el. Deixei a universidade pero
aínda me quedan dous anos na escola e neste tempo
estarei traballando sobre todo para a lingua e a cultura ca
talás, pero sempre cunha parte intercultural galegocatalà
á que non podo nin quero renunciar.

• Presentación de Ruído de trens
SUSO MON

O

cinco de xuño presentouse na Facultade de Filoloxía (UB)
Ruído de trens, primeiro poemario da autoría de Eduard
Velasco, membro-colaborador de ERGaC, e que recibe edición pública grazas a ter obtido o XXVII Premio Nacional de
Poesía Xosemaría Pérez Parallé. Na mesa estaba a profesora
Sabela Labraña, quen iniciara a Eduard na alfabetización da
lingua galega hai xa máis dunha década —Tempus Fugit! —,
contando ao seu carón coa presenza física do autor —ares
tora morando en Compostela— e dun inesperado hóspede,
o fillo duns meses do poeta, que o acompañou na cerimonia
durmindo envurullado nunha tea sobre o seu peito. O poe
mario que mesmo o autor encadra nos poemas de amor an
tóllasenos percorrendo tamén, e non en menor grao, outros
espazos: a identidade, o paso do tempo... valla como proba
un botón: “Entregarnos é a única saída. / Aceptar con fervor
que hai que ir morrendo, / que é o decoroso a vida e o pra
cer”. Tal é cando se entende o amor en senso amplo, aper
tando ás outras dimensións presentes e necesarias da exis
tencia. Unha apreciación que no prólogo de Ruído de trens, o
crítico Isaac Lourido resolve como: “tensom entre a nostalgia

@SusoMonR

do lugar (a origem, a pertença, a identidade) que nom exis
te e a propensom conflituosa e reconfortante ao poema de
amor”. O crítico tamén comenta que o autor “opta polo trân
sito e os corpos, que é tanto como dizer pola inestabilidade e
a carne”. Velaí, que outra cousa habita nas nosas vidas máis
que o tránsito, o decorrer dunha vida corpórea que escoa
entre as fendas do tempo?
Na sala do acto estabamos ao redor dunha cincuentena de
amigos e coñecidos que puidemos descubrir que Ruído de
trens é unha gran boa nova para a lingua e cultura de Galiza.
E vén de incorporarse a elas de xeito público e notorio alguén
que, sen ter a orixe nos territorios e familias nadas no país,
é quen de coñecer o fondo do respirar dos días de Galiza,
cal é dicir, o sentir, pensar, expresar e amar da súa cultura
incardinada na vida das persoas do pobo, as mesmas que
habitaran o lugarterritorio, a Casa de Cereixa, convertida
agora en espazo literario dun amor que dá pé a que se afirme
a primacía da carne e da natureza fronte á cultura: “que a na
tureza / —por sorte para todos—/ segue a estar por riba da
cultura / á marxe do aparato co que visitamos a existencia”.
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Aviso para veraneantes
de vacacións a Galicia velaquí van uns conse
Sellosidesrápidos
e prácticos que vos poden ser de gran
utilidade:

—Para aproveitar rebaixas ou ofertas recoméndovos,
sen dubidalo, que vaiades a “Gangas do Morrazo”.
—Se sodes amantes do automovilismo e tedes paixón
polo tuning, o voso lugar de veraneo é “Llantas de
Ulla”.
—Se tedes débedas pendentes coa xustiza e vos toca
ingresar na cadea, pedide que vos leven a “Celanova”.
—Para os afeccionados ao piragüismo, “Monforte de
Remos”.
—Que sodes novos, amigos da troula nocturna e toleades pola música tecno, tedes que ir a “Porto do Son”.
Igual non é o mellor verán da vosa vida por mor dalgún

desengano amoroso… Se fose o caso, visitade Lalín,
vila do “Deza-mor”.
—Se tes sona de ser un Casanovas e fuxes das festas
“óscar mayer” como os gatos da auga quente, o teu
lugar é “Somozas”.
—No Concello de Cervantes non hai ningunha es
cultura de Don Quijote nin tampouco ningún museo
dedicado ao ilustre escritor. Avisados quedades!
—Sodes amantes da fotografía? Pois ide a Santiago
de Compostela, terra de “pixeleiros”.
—Se ides a Coruña, coidado coa “marea atlántica”.
Subíu tanto que está xa na Casa do Concello.
XOSÉ MANUEL FDEZ. MONTES,

@Hermanager

De vilarouto a vilachá
Trens coma Rinocerontes
A marcha insomne de cada pé aboca ao des
goberno. O saco das horas a cangar o lombo
atlante. A estación só é o preludio. Logo todo
se axita mentres o convoi atraca na platafor
ma con alentos animais. Ser é todo nese ir e
vir de olas con adeuses. Ela sobrepon a súa
presencia a calquera estrutura metálica. De
ceibarse a banda sonora sentiríanse os bicos
do mar.
[Vacilantes pegadas sobre as pedras de
Compostela que se ve comesta polo tempo,
aínda que a chuva consinta o alouleo de tan
ta peregrinaxe, e resista o galope do Avant
e o paso de tanto rinoceronte. Acompasar
espazos implica definir que é viaxar: se mu
dar de ceos ou o outro, mudar o corazón. Un
barco que afunda igual define un alentar te
lúrico, o teu inquisitivo ollar ou un estrapexar
de placentario gravado por Durero. Ou andas
á procura do que xa non é?]
Sorprende o pousón bulir deste e daquelo
utro. Quizais van á retesía por mor de escoller
rumbo, quizais os días non os trataron tan
ben e tentan mudar a derrota. E se cadra
agora pasa un tren. E fura a tona da irrealidade como fai a toupa, con destino aos la
meiros da memoria. O tal convoi resegue as
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paralelas deseñadas na paisaxe. Non gosto
do determinismo que me propoñen esas vías
centenarias. Nin dos vagóns que sempre van
de A para B.
[Desde o teu miradoiro sen aldea insomnias
ruídos ferroviarios, deses que traspasan as
fiestras e removen os peitos, deses que so
ñas nas febrís cores de Rousseau o Adua
neiro. Non cómpre estar en Lisboa á procura
do heterónimo que se perdeu nalgunha das
encostas e habita o mergullo das augas coa
pretensión de reinventarse, pódese inventar
unha ítaca onde mellor acaia para teus ver
sos navegaren.]
O sábado —ben o sabes— foi día luminoso,
de airexas deleitosas sobre fiestras de ba
tentes francos, de cerimonias nas ágoras, de
xentes en Marea e remol de franqueza. Poida
que as historias que invento para Ela carezan
da mínima orixinalidade, mais hai horas que
abren abismos entre o persistir e o persistir.
Agora, despois do que levo tempo escoitan
do (os asentos da renfe semellan sofás de
psicanalista), agora que pretendo disimular
heiche confesar, Eduard, que o amor xa non
me pon medo.

LITO CARAMÉS
lbouzan9@hotmail.com

A serie de
relatos curtos
‘De Vilarouto a
Vilachá’ comezou
a publicarse
en xaneiro de
2005. Dende
entón, o seu
autor, o escritor
galegocatalán
Lito Caramés,
leva creado
un particular
microcosmos
inspirado na
realidade de
calquera aldea ou
vila galega.

a micro

Cinema,

pechado

por Belén Real

Unha Esmorga en Barcelona

A

noite do martes 5 de maio podía
ter sido unha noite calquera. Citá
monos ás 21 horas, diante do cinema
Girona. Convidárannos a unha estrea
cinematográfica, desas con moito
“glamour”, aínda que sen alfombra
vermella. Estaban os responsables da
película, actores e director, e alguén

´
Musica,

de produción. Había un photocall,
unha foto grande a modo de parede
para sacarse fotos diante dela, coma
esas que saen na tele. Había un mun
do de xente e estabamos nós.
Estabamos lonxe da terra, pero nada
nos avisaba diso. Xente coñecida,
lingua coñecida, risas, apertas e bicos

por Joan Campio

Poetarras e... a canción do verán?

N

nº127

esta ocasión vouvos presentar un
grupo que xa está dando moito
que falar, os Poetarras. Non só son
músicos, tamén son actores e fan
unha cousa moi complicada musical
mente, aproveitar melodías e trocar
a letra por un texto actual, acorde co
que acontece na Galiza. E con moita
retranca e moita protesta social!
Hai poucos meses saltaron á primeira
liña nas redes sociais e na prensa
galega, polo seu tema dedicado a
Alberto Núñez Feijóo; por certo, o
presidente da Xunta que máis temas
musicais ten dedicados, todos protes
tando contra el, por se non quedaba
claro.
Os Poetarras teñen unha canle de
Youtube (www.youtube.com/user/re
sistenciapoetarra/videos) onde suben

os temas que compoñen e cantan, en
formato videoclip, así como sketches.
Un destes sketches ten a curiosidade
de ter subtítulos en catalán, supoño
que o atoparedes ben rápido. Pero
volvendo aos temas musicais, imos
centrarnos nos tres últimos, que son
os de maior calidade, xa que calquera
deles podería competir claramente
por ser a canción galega do verán,
xunto cun tema que fixeron hai un ano
e que vos presento un pouco por se
vos pica a curiosidade.
-”Lady Di” é unha adaptación de “Let
it be” (The Beatles), que fala sobre a
vida de Diana de Gales.
-”Feijóo” é unha adaptación de “Roar”
(Kate Perry), sobre os amigos pouco
recomendados do presidente da Xun
ta e do seu odio cara ao galego.

coma se fora onte a última vez que
nos viramos. Estabamos na casa aín
da que lonxe dela, a piques de entrar
nun universo coñecido, o universo li
terario de Don Eduardo Blanco Amor.
Quen non leu A esmorga? Quen non
tentou pórlle cara ao Milhomes? Ao
Bocas? Ao Castizo? Xa a teñen. An
tonio Durán “Morris”, Karra Elejalde,
e Miguel de Lira. Xa nada volverá a
ser o mesmo a partires desta noi
te. Os feitos sucédense. Entramos,
mergullámonos na historia, queda
mos abraiados. Se ben a historia era
coñecida, os xiros, os cambios, os
aderezos que incluíu o director, Ig
nacio Vilar, fixérona sublime. Hoube
ra intentos de levar A esmorga ao
cinema, para o gran público, mesmo
co beneplácito de Don Eduardo, pero
houbo que agardar ata agora para
que a pantalla nos engulise e trans
portase ao mundo fantástico/real da
Galiza doutro tempo, vista con ollos
galegos, rodada con ollos galegos,
contada por voces galegas. Unha
esmorga totalmente galega.
@belenreal

-”Anllóns” é unha adaptación de “I’m
yours” (Jason Mraz), na que home
naxean a este río galego.
-“ETA é moi mala” é un tema com
posto por estes tres rapaces no que
critican as forzas de seguridade do
Estado español coa excusa de que a
banda terrorista é moi mala, como din
aínda dende o PP.
A raíz do tema dedicado a Feijoó,
a delegación do goberno en Galiza
situou a este grupo na lista de grupos
que fan apoloxía do terrorismo e ten
taron por todos os medios suspen
der os seus concertos, provocando
todo o contrario, que os concertos
se fixeran nas datas previstas e con
cheo de público, incluíndo o concerto
no Festival de Cans, no Porriño. Aquí
podedes ver o resume do concer
to que fixeron os compañeiros de
GalizaMúsica: www.youtube.com/
watch?v=ztt4iH5WXyE
Agardo que vos preste este grupo e
o verán. Aproveitade para ir a tódolos
festivais musicais que poidades!
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