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Os promotores da celebración defenden a necesidade de que Castelao chegue a todos
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"Pasou de ser a figura máis po- Foi popular no seu tempo. Quen o coñeceu Pala de que era frase feita dicer ante cal- 	 cío institucional non fixeron va-
pular á máis silenciada, bastada para popularizar unha figuraauer acontecemento cotiá "son cousas da vida, de Castelao". Castelao logrou salvar anegra do franquismo que a -. 	 de tal relevo. Nós queremos co-
ocultou con eficacia. Non me morte no 1936 pero o seu nome desapareceu do país diante dunha ditadura que matou brir ese baleiro e o concello vai-
extraña que ainda hoxe haxa aos seus compañeiros e segou todo o que poidera quedar do seu ideário. Víntecinco se volcar na celebración, porque
mostos galegos que descoñe - 	 é fundamental, tanto para Pon -anos despois da morte do ditador, o seu nome segue a soar de vagar, gañando espazocen a sua existencia porque a 	 tevedra como para toda Galiza"
educación franquista borrou a pero distando moito do recoñecemento que merece a figura máis relevante do século. 	 explica Luis Bará, concelleiro de
pegada do galeguisrno''. Quen 	 • 	 Cultura en Pontevedra e res-
isto afirma é Avelino Pousa An- 	 ponsábel do programa 	come-ambiente da xente, foron os do que Castelao propagaba. A do non hai mito que non sexa morac .ións. - -tele, presidente da Fundación 	 anos nos que Poi máis coñeci- situación ten que cambiar e o 	 coñecido. Castelao é coñecido
Castelao que o dia 7 de Xanei- do. Lago borrouse o seu neme seu nome trascender, incluso e querido polo nacionalismo,ro inaugurará en Vigo un ano	 O concelleiro de Cultura de Vi-e ninguén sabia del até o ponto naqueles que non cren riel" co- 	 non sequer no seu conxunto, e
que se Ile apresenta chao de 	 go, Carlos González Príncipeque cande editei por vez pri- menta Diaz Pardo. 	 o remedio está en promover aactividade. Avelino Pousa ea- 	

en
	 que este val ser o anomerla en Galaxia Os vellos non 	 relevancia da sua persoa". Conñeceu a aquel Castelao que 	 "da explosión de Castelao. Adeben de namorarse fixen un- Unha situación a correxir 	 ese fin o BNG apresentou no

engaiolaba coa sua palabra, 	 democracia foi unha excepciónha tirada optimista de 5000 	 Parlamento a declaración daque convencía mesuro como a

	

	 neste país no século XX e el éexemplares e vendéronse os Diante do ano no que se come- obra de Castelao como Ben deel Ile aconteceu despois de 	 froito desa história porque era300 dos subscritores da edito- 	 morará o cincuenta aniversario 	 Interese Cultural, aprobada polaasistir a aquel mitin no Teatro

	

	 un verdadeiro demócrata. E pre-ña'. Hoxe a maior parte da do seu pasamento varias son Cámara pero ainda non feitaPrincipal que mudou a sua vi- 	 ello comprometerse arreo na di-xente sabe quen é" afirma del 	 as iniciativas promovidas para 	 efectiva. "É a maior figura deda. "Daquela estaba en Com-

	

	 vulgarRiego 	delta importante figu-Riego quen defende que a pre- que muden os dados tirados do protección xuridica do patrimó-postela, era o 10 de Majo de 	 ra histórica e política do país",séncia de Castelao entre os 	 inquérito feito por A Nasa Terra. 	 nio cultural, impedirla que a sua
1931 e escoltar a Castelao galegos ten que ser contínua e A deputada do BNG Pilar Gar- obra fora expoliada, sacada docaptoume para sempre. Tiña 	 Toma de conciéncia do paísnon cinguirse aos fastos do 	 cia Negro apresentou várias ini- 	 país e que se especulase con
carisma e quedei marcado co- ano, afirmación que aproveita ciativas parlamentares para que 	 ola. Castelao merece un trata-
mo galeguista para toda a vida. 	 O congreso organizado palatomen para poñer sobre aviso a obra de Castelao se promova mento digno e unha populariza-Lago participei xa activamente 	 ASPO e o departamento de Fida necesidade de que as co- e se dé a coñecer entre a pobo- ción do seu traballo. Tamén sevas reunións que Pacían" lem- 	 loloxia Francesa e Galego-Por-memoracións non poden mer- 	 ación. "A ianoráncia arredor da 	 esixirá que a sua obra sexa ex-
bra facendo gala de ser dos

	 poden 	-tuguesa da Universidade da Co-mar a celebración do Dia das 	 sua figura resulta expresiva posta con dignidade" defendeprimeiros que leu o Sempre en 	 roña a fins do pasado mes deLetras Gaiegas aclicado a Ma- 	 dunha situación lamentábel de 	 García Negro.Galiza fóra do exilio. Ten von- 	 Novembro abriu o apartado de
nuel Murguia ao seu ver, "moi falta de coñecemento de nóstade Avelino Pousa de tacar 	 análise e debate sobre os estu-descoñecido e mal admirado mesmos e nasa história e que Meses antes do Gomez° doneste ano "todo o que humana- ,
1-'or

 casteja0„. 	 cámara correxir urxentemente 2000 xa o Concello de Ponteve- dos 

ase

	da figura de Coste
mente poda" porque entende 	 lao. O profesor Carlos Pauloporque a fractura é brutal" afir- 	 dra se tiña adiantado na procla-
que é a ocasión de comemorar 	 Martínez Pereira considera queTamén Isaac Diaz Pardo des- ma a deputada nacionalista. marión do Ano Castelao. A ins-
a un homo ao que define "pola 	 a numerosa alfluécia de xente etaca a efectividade coa que se 	 Apresenta duas vias para mu- 	 titución local artellou todo unsua xenerosidade a Galiza, á 	 o interese mostrado no conxun-eliminou da história o nome de 	 dar a situación: "a primeira seria amplo programa de actos conterra e á xente cunha obra efi- 	 to do programa mostrara que pa-

Castelao. "O franquismo fixo	 actuando no ensino e para iso continuidade durante todo o ano
caz e continua". 	 ra "unhas minorías con amor ao

	

todo o posíbel por ocultar a haberia que comprometer aos e especial fincapé na divulga 	 país é unha referencia inexcu-guerra civil e agora as causas 	 responsábeis educativos, ao 	 ción da vida e a obra do rianxei-
Do tempo é tamén o presidente 	 sábel pero, no xeral, privilexiou-

se están reconstruíndo. O pon- 	 próprio profesorado, a entiba- 	 ro que tantos vencellos tivo coa
da Academia Galega, Francis 	 se unha especie de prestíxio in-

samento social e político de 	 des e organizacións pedagóxi- 	 cidade do Lérez. 'A declaración
co Fernández del Riego que 	 tocábel, co sentido etimolóxico

Castelao é o atranco para dalo 	 cas e sindicais, incluíndo á Uni- 	 provocou un efecto en cadea e,
participou xa, na antesala do 	 de engado e non a relevanciaa conecer. Outórganse merla- versidade que precisarla unha aos peores, fóronse sumando áano, do acto que a institución 	 política á que el subordinaba to-

Ilas co seu nome a xente que 	 majar implicación. Outra via se- 	 comemoración outros concellos,
celebrou para lembrar a faceta 	 do. É unha situación ambigua eseria capaz de metelo no infer- 	 ría sociopedagóxica e abran- a deputación e mesuro a Xunta.académica de Castelao. "Co- 	 contraditória. O seu pensamen-no. O que paseo cos seus res- gueria a toda a povoación e, Queremos conseguir medianteñecin tres etapas del. Fun 	 to é actual e o recortecinientotos non teria acontecido se vi- 	 para iso, teríanse que compro- 	 un conxunto de actividades que
compañeiro en actividades po- 	 está a ir unido á toma deviran persoas como Seoane ou meter os poderes públicos e os Castelao sexa coñecido. Os da-Micas e daquela tiña unha po- 	 conciencia de país". DefendeLorenzo Varela, fíxose por ig- 	 meros de comunicación de titu- 	 dos do inquérito teñen unha cla-
pularidade asombrosa. As 	 Martínez Pereira a urxéncia de

noráncia. O problema está en 	 laridade pública. É desolador 	 ra explicación, a falta de arasen-Causas da vida allegaron ao 	 considerar a sua obra como "pa-gue non se guara Pacer nada 	 que se fale de desmitificar can- 	 cia no ámbito cultural e o silén-
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trimónio público, de fácil acceso
para todos, que se achegue a
leitura e a reflexión . E unha fi-
gura de tal grandeza que permi-
te o seu achegamento sen me-
diación, nel podémonos recoñe-
cer e ser recoñecidos".

Alberte Ansede, presidente da
ASPG, non dubida á hora de fa-
lar de "despilfarro do poder au-
tonómico que non se empregou
no coñecemento da nosa cultu-
ra. Non se difunde o estudo en-
tre a poboación que queda á
vontade dos máis ideoloxizados
e interesados. Castelao é a figu-
ra nacional e é sorprendente
que non se utilice para dar iden-
tidade e coeréncia ao país e ten

que converterse en elemento
fundamental do sistema educati-
vo". Falo tamén Ansede da di-
namización que promoveron "os
sectores que máis se identifican
con el que foron quen de arras-
trar ao poder institucional. O re-
sultado pode ser aceitábel se
somos quen de dalo a coñecer
como a grande figura nacional e
achegar a sua obra á xente".

Pote contra, para Carlos Casa-
res, presidente do Consello da
Cultura e responsábel da edito-
rial Galaxia, os resultados do in-
querito non deixan de ser "sur-
prendentes" xa que pensa que a
figura de Castelao é das máis
divulgadas no país. "Coido que 
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O concello de Pontevedra botará a
andar o dia 7 de Xaneiro a progra-
mación do Ano Castelao coa apre-
sentación dos premios Sempre en
Galiza de ensaio e Castelao de Hu-
mor Gráfico e un acto institucional
de apertura coa intervención de Isa-
ac Diez Pardo e o alcalde de Ponte-
vedra, para o dia 8 inaugurar o rotei-
ro pola Pontevedra de Castelao.
Queda por diante un ano cun nutri-
do programa debullado en música,
teatro, exposicións, arte e literatura,
audiovisuais, debates e congresos,
todos organizados arredor da figura
do nacionalista e en colaboración
con diversas organizacións, como a
Aula Castelao de Filosofia, a ASPG
ou a Fundación Castelao.

A intención do concello é que du-
rante todo o ano Castelao esté
presente na vida da cidade, cunha
difusión que prenda para o futuro.
Unha mesma filosofía que anima
á ASPG que tonta, segundo o
seu presidente, "chegar a unhas
100.000 persoas con distintas ac-
tividades corno son a exposición
producida en colaboración co
Concello de Pontevedra e a Fun-
dación Castelao, un audiovisual e
unha obra de teatro coproducida
coa compañia Espello Cóncavo
que se nutre dos seus textos e
que, oda número de peticións de
representacións anunciase como
unha marca no teatro galego". En
Outubro, ASPG e Concello de
Pontevedra organizarán un con-
greso que pretende reflectir sobre

o pensamento político, social e
histórico de Castelao. Poto sua
banda, as estacións de ferrocarril
das principais cidades galegas
acollerán unha exposición produ-
cida por Renfe e A Nosa Terra so-
bre a figura do rianxeiro.

Desde os balcóns do Concello de
Rianxo e do pazo do Martelo le-
ranse na maña do dia 7 párrafos
do discurso Alba de Glória e, pou-
co despois, proxectarase a pelí-
cula Miss Ledya nun dia no que o
pleno do concello aprobará unha
declaración institucional e se fa-
rán diversos actos de homenaxe
ao ilustre rianxeiro, entre eles, un
acto cívico dos seus viciños que
terá lugar o dia 9 de Xaneiro. En
Rianxo terá lugar temen dos dias
25 a 29 de Xaneiro as Xornadas
de estudo organizadas pola Con-
selleria de Cultura da Xunta de
Galiza e que reunirán a máis de
trinta estudosos da sua figura.

O concello de Vigo fará rotar po-
los centros de ensino que o solici-
ten a exposición Castelao para
nenos e nenas, producida por A
Nosa Terra. En preparación está
unha mostra de pintura de Caste-
lao cos fondos do Museo Munici-
pal e unha bibliográfica a meio
dos fondos da Fundación Penzol.

O museo virtual de Castelao, que
pon en marcha o Consello da Cul-
tura, darase a coñecer o vindeiro
7 de Xaneiro, "ainda que non de

é unha das figuras de antegue-
rra e posguerra máis coñecidas
na Galiza. Por exemplo, todos
os escolares teñen que estudar
contidos nos que se explica a fi-
gura e a obra do de Rianxo. Po-
lo tanto surprendeme o escaso
coñecimento, non tanto nas per-
soas de maior idade", comenta.

Se o coñecemento popular de
Castelao se apresenta como un-
ha débeda que debe ser resolta,
para o profesor e vicepresidente
da Fundación Castelao, Henri-
que Monteagudo, quedan ainda
fortes baleiros en canto ao estu-
do e investigación. "Hai lagoas
poucos explicábeis. Anos da
sua biografía en branco e dados

forma completa". Carlos Casares
explica que se instala na páxina
web que posue o Consello. "Supo-
ñemos terá moita aceitación xa
que a paxina web recebe unha ca-
tro mil consultas mensuais", di.
Neste museu haberá tres niveis:
un para os máis activos, de acce-
so sinxelo a unha biografia do po-
lítico, escritor e debuxante de
Rianxo adaptada aos novas leito-
res. Xa nun segundo nível pretén-
dese atraer aos leitores adultos,
que poden consultar parte da obra
de Castelao. "Aos investigadores
estaria dirixido un terceiro nivel
que os achega tanto á obra gráfi-
ca como á literaria. Esta é a parte
que ainda está por rematar debido
a que non están resoltos os direi-
tos de autor", comenta o presiden-
te do Consello da Cultura.

Sete volumes editará este ano
Galaxia para facer un compendio
da obra de Castelao. O pirmeiro,
que estará proximamente nas li-
brarias, recolle a obra literaria. Pe-
ro temen se reeditará o Sempre
en Caliza e outros textos políticos
menos divulgados, ademáis dun
volume no que se recolle a corres-
pondencia. Galaxia tamén promo-
ve publicacións sinxelas como
"Pequena escolma", con cantos e
o discurso Alba de Gloria, ou Cin-
cuenta Cousas da Vida, unha se-
lección de debuxos, "co ánimo de
popularizar a sua figura no ano do
cincuenta aniversario". A edición
da obra de Castelao por parte de

colocados erroneamente. O pe-
riodo da guerra témolo case en
branco, pídese a gritos facer un
catálogo da obra artística xa
que siguen aparecendo obras
novas e continuase especulan-
do de forma escandalosa. A sua
obra ten monos leitores, como
mostra o número de edicións
dos seus títulos, pero falta ainda
unha divulgación máis popular".
Confía Monteagudo que no
2000 se de un paso importante
para ter "unha imaxe global e in-
serilo no seu contexto. Houbo
institucións moi receptivas que
estimularon a outras e o abano
de comemoracións se ocupará
tanto do aspecto máis erudito
como da promoción popular"..

Galaxia incidirá na imaxe positiva
que se ten do galeguista, segundo
Casares. "Cando un personaxe é
un mito coma el, afondar na sua
obra, nas suas cartas, etc pode
ser motivo de decepción para o in-
vestigadore. Con Castelao, non só
non se desvirtua o mito, senón
que nos achegamos a unha figura
humana moi interesante".

A Fundación Castelao convocou
unha reunión previa con represen-
tantes de diversas institucións e
entidades co fin de coordinar as
actividades programadas. O dia 7
protagonizarán, como cada ano, o
acto relixioso e a oferenda floral
diante do Panteón de Galegos
Ilustres no que está enterrado
Castelao a seguir, nesta ocasión,
por unha acto cívico coa interven-
ción de Pausa Antelo, Miguel Fer-
nández Lores, Xosé Sánchez Bu-
gallo e Carlos Casares, entre ou-
tras, pechando o presidente da
Xunta, Manuel Fraga. Ese mesmo
dia, o presidente da Fundación,
Avelino Pausa Antelo, lerá unha
declaración institucional no conce-
no de Vigo. O dia 30 de Xaneiro
comemorarán o aniversario do na-
cemento de Castelao cunha xunta
xeral dos membros en Rianxo. Se-
gundo os sus responsábeis, a
Fundación prestouse á colabora-
ción con distintas entidades e, froi-
to diso, inaugurarase o 28 de Xuño
a exposición patrocinada pola Fun-
dación CaixaGalicia e comisariada
por Núñez Seixas e Carlos Valle.*

A correspondéncia
continuará sen ser
gubliced@ no sua
totalidad°
A editorial Galaxia publicará un
volume de correspondéncia de
Castelao, pero na gaveta queda-
rán ainda unha morea de cartas
que non verán a lus neste ano.
"Vali ser un volume novidoso, de
Castelao gárdanse pedo de ca-
tro mil cartas" sinala Carlos Ca-
sares que se queixa de non po-
der publicar todas as
desexábeis, especialmente as
que mantiveron en contacto ao
político de Rianxo cos persoei-
ros bascos. "Algunhas das que
se gardan na Fundación Sabino
Arana publicáronse en Castelao
y los vascos, un libro de Anasa-
gasti, pero hai outras cuxo acce-
so só está permitido por Xavier
Arzallus. Non pudemos conse-
guir o seu permiso" sinala,

Un bo feixe de cartas está en po-
sesión de Francisco Fernández
del Riego que as mantivo
enterradas até o fin da ditadura.
"Publicáronse moitas pero ainda
quedan algunhas interesantes
para coñecer a verdade histórica.
Houbo polémica entre o Consello
de Galiza co galeguismo
clandestino pero o ponto de vista
e os obxectivos eran os
mesmos. Non coincidían nas tác-
ticas pero o conflito non podia
ser forte porque todos eran gale-
guistas" afirma del Riego que de-
senterrou a correspondéncia
chegando a democrácia pero
non considerou "oportuna a sua
publicación". Non entanto, o pre-
sidente da Académia afirma que
el mesmo se encargará da
edición do legado de Castelao
que obra no seu poder. Doutra
opinión é Isaac Diaz Pardo. Des-
pois do moito que se ten talado
das cartas ocultas de Castelao,
considera ainda que non se de-
ben facer públicas, que respon-
den a un momento especial e
que non "é agora momento de
remexer nese tema".

"As cartas non modifican moito
o que se sabe, mostran a imaxe
da sua personalidade como
cando di que Ile apetece darlle
unha labazada a Vicente Risco
pero logo apertalo entre os
seus brazos. Era un honre dun-
ha grande xenerosidade que
participou en polémicas políti-
cas pero non de
enfrontamentos" comenta Ave-
lino Pousa Antelo.

Henrique Monteagudo
participou en todo o proceso de
recolección da correspondéncia
de Castelao. Considera o estu-
doso que "non hai ningun
segredo, pero si persoas que
posuen cartas importantes e
que non queren dalas a coñecer.
A colección de Rodolfo Prada e
a correspondencia cos galeguis-
tas do interior quedan ainda por
facerse pública" comenta. Acla-
ra que o interlocutor político de
Castelao no mentado debate
non é Ramón Piñeiro senón Fer-
mín Penzol, que pasou a empre-
gar o pseudónimo de Santiago
Poi. "Cando Piñeiro volve de en-
trevistarse en Paris con Caste-
lao cólleno preso e desde a ca-
dea non pode influir e ser inter-
locutor de Castelao. O seu pos-
ta é ocupado por Penzol que
emprega as claves de escrita e o
seu pseudónimo" explica.*
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