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Presidente da A.C.G. Saudade

En primeiro lugar quixera dar un saúdo a todos os socios e amigos. 

Despois dunha paréntese, volvo de novo a dirixir os destinos da nosa Agrupación e 
quixera aproveitar a publicación da revista para, desde este medio, manifestarlles a 
vontade e o compromiso que temos todo o equipo directivo en facer bo o noso lema: 
“Saudade, unha entidade con futuro e comprometida co país”. Non hai dúbida de que 
hoxe somos unha entidade con maior futuro e proxección no campo asociativo e cul-
tural, e de que estamos comprometidos en defender os valores culturais, económicos 
e sociais de Galicia en Catalunya e, así mesmo, facer de motor integrador entre as 
dúas comunidades. 

A continuidade dunha entidade da calidade da nosa require da achega de cada un de 
nós individual e de todos colectivamente para poder levar adiante o noso proxecto, 
sobre todo en momentos de difi cultades económicas, sociais e culturais.

A acción solidaria, a ilusión colectiva e o traballo voluntario de moitas persoas son 
algunhas das características de Saudade e constitúen un valor engadido insuperable.
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Torna a ser un plaer saludar-vos a través de la revista Saudade, després de gai-
rebé un any de ser l’alcalde de Barcelona.

Ha estat, certament, un any intens que m’ha permès confi rmar les grans potenciali-
tats que té la nostra ciutat per encarar el futur amb confi ança, i on hem treballat de 
manera ferma per a la recuperació econòmica i per ajudar les persones que més ho 
necessiten, en aquests moments de crisi econòmica i social. 

Barcelona és una ciutat líder en molts àmbits, que compta amb importants actius 
per tirar endavant. Us en posaré només dos exemples. La nostra ciutat es consolida 
com una de les destinacions turístiques més atractives del món, per la seva àmplia 
i diversa oferta cultural, gastronòmica i d’oci, i es projecta com a ciutat ideal per 
als congressos i els negocis, gràcies a l’èxit amb què superem any rere any cites 
internacionals com el Mobile World Congress i a l’aposta que estem fent per atreure 
inversió i talent.

La comunitat gallega a Catalunya coneixeu molt bé aquests dos eixos estratègics de 
la nostra ciutat, la cultura i els negocis, perquè sou gent emprenedora, que no heu 
dubtat a marxar de la vostra terra quan ha calgut per desenvolupar el vostre projecte 
de vida, i que us manteniu fi dels a les vostres tradicions i a la vostra cultura, com ho 
demostra la publicació d’aquesta revista i totes les activitats que organitzeu des de 
l’Agrupación Cultural Galega Saudade.  

Cursos de gallec i català, conferències i seminaris, concursos de tota mena i viatges 
culturals són, juntament amb el grup de gaites i danses de l’entitat, la millor pro-
va que us manteniu ben actius i que us impliqueu a fons per seguir teixint lligams 
d’amistat entre Galícia i Catalunya.

Us encoratjo a seguir treballant com fi ns ara, dedicant-hi esforç i abocant il·lusió, 
perquè amb la vostra tasca ajudeu a confi gurar el ric teixit associatiu barceloní, i ens 
feu gaudir a tots amb les vostres propostes. 

Rebeu la meva més cordial salutació i els meus millors desitjos. 

Alcalde de Barcelona

Trias i Vidal
de Llobatera

Xavier
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Núñez
Feijóo

Alberto

Presidente da Xunta de Galicia

Nestes tempos de incerteza e difi cultades económicas, debemos volver a vista 
atrás para decatarnos de que a nosa Galicia, a Galicia do século XXI, é conse-
cuencia de innumerables cidadáns que non se renderon en situacións mesmo 

máis adversas que a presente. 

Non precisamos remontarnos moi lonxe para atopar exemplos de resolución fronte ao in-
fortunio: os nosos pais e as nosas nais, os novos avós e avoas formaron parte de xeracións 
obrigadas a dominar retos difíciles. Nunca perderon a fe en si mesmos, sempre miraron 
adiante e sempre souberon atopar vencellos de cooperación que os fi xeran máis fortes. 
Moitos tiveron que emigrar, é certo, ben ao resto de España, aos países veciños de Europa 
ou alén do mar. Pero a pesar das difi cultades que tiveron que afrontar á súa chegada aos 
países de acollida, souberon sobrepoñerse ás circunstancias, loitar e traballar por un futu-
ro mellor para eles e para os seus fi llos, pero tamén para a súa terra nai, Galicia. Grazas 
ao seu trunfo, moitas veces anónimo, hoxe estamos aquí. 

Por iso quero renderlle un merecido homenaxe a todos os nosos emigrantes, que a 
pesares da distancia lograron converter ese sentimento de morriña que os inundaba 
nun gran legado para as xeracións vindeiras. Grazas a eles e ao amor pola súa terra, 
hoxe os fi llos e netos dos galegos emigrados respectan, coñecen e senten afecto pola 
lingua e pola cultura galegas. 

Fostes verdadeiramente os colectivos, como o da colectividade emigrante en Cataluña, 
os que lograstes manter vivo ese espírito de galeguidade e o noso patrimonio material e 
inmaterial máis alá das fronteiras físicas da comunidade erixíndovos, día a día, como o 
mellor escaparate de Galicia alén das nosas fronteiras. 

Temos a obriga de recoller e transmitir este legado de tantos e tantos galegos que se 
viron obrigados a emigrar porque a súa tarefa,   tanto no eido económico, como social 
ou cultural, tería sido estéril se hoxe a esquecemos ou nos deixamos conquistar polo 
desánimo. Quero apelar a este espírito de valentía, de emprendemento, de ilusión, de 
traballo e de cooperación que caracterizou sempre aos nosos emigrantes e emprazar-
nos a nunca esquecelo cando nos sintamos presionados polas difi cultades. 

Unha forte aperta.



President da Generalitat de Catalunya

Us agraeixo ben sincerament l´oportunitat que m´heu donat de poder-vos sa-
ludar mitjançant les pàgines de la vostra revista Saudade, la publicació que 
editeu a l´Agrupación Cultural Galega i que serveix de punt de contacte i unió 

entre l´entitat, els associats i el col lectiu gallec d´Horta-Guinardó.

Una entitat ja veterana com la vostra, amb una tajectòria de trenta anys mantenint 
viu l´esperit i l´ànima de Galicia a Catalunya, treballant per preservar i fer conèixer 
alhora la cultura gallega a casa nostra, mereix tot el meu reconeixement, i com a 
president de la Generalitat us expresso la meva gratitud per tot el que heu fet.

La saudade que va propiciar la creació de l´entitat al barri del Carmel continua avui 
en dia plenament viva, però l´entorn social ha anat evolucinant, d´acord amb el pas 
dels anys. Ben segur que una part de les persones que formeu l´Agrupación ja no heu 
nascut a Galicia, sinó que ho heu fet a Catalunya. Manteniu encara l´arrel gallega, 
però cal que tots plegats unim les nostres forces per tirar endavant el país.

Vull desitjar a tots els lectors i lectores de la revista, i a totes les persones implicades 
en la vida de l´entitat, que continueu amb la vostra tasca, duent a terme la gran oferta 
d´activitats culturals i socials que desenvolupeu durant tot l´any, i que des de l´estima 
per les enyorades terres gallegues ajudeu i col laboreu a què tots plegats tinguem un 
futur millor per a Catalunya.

Mas
i Gavarró

Artur

SAÚDA
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Camba 
Bouzas

J.Santiago 

Secretario Xeral da Emigración

Dirixirme de novo aos meus amigos de Saudade é sempre motivo de ledicia, 
posto que a semente de galeguidade agroma con especial forza nas terras 
onde fostes plantala. Nestes tempos en que o propio é sinónimo de exclusión, 

a capacidade de integrar as sensibilidades das terras de orixe e acollida encontra en 
vós un exercicio digno de admiración.

Son moitos os retos que a Galeguidade ten por diante, e aos que desexamos ir po-
ñendo norte a través da nova Lei sobre esta materia. Unha norma na que, estou certo 
disto, contaremos coa activa e efi caz refl exión de centros como o voso, que teñen 
moito que achegar a este horizonte complexo que se nos aveciña. Un horizonte no 
que cómpre máis ca nunca contar coas xeracións máis novas, aquelas que algún día 
deberán –como xa o fi xeron en tantos casos- tomar o temón das naves que conforman 
a máis prezada das nosas  fl otas, a da diáspora. 

É tempo de saudade (porque sempre é tempo de rememorar a terra, e o nome da vosa 
agrupación ben claro o deixa) pero tamén é tempo, neste anos que nos toca vivir, de 
ollar con suma responsabilidade cara o futuro, para buscarmos fórmulas que permi-
tan a supervivencia de tódolos nosos centros fóra de Galicia, para que esa semente 
á que antes facía referencia non se perda. Para que o voso traballo, en fi n, perdure 
aínda moitos anos máis.

Terédesme ao voso carón, ben o sabedes, nese camiño. Unha fonda aperta.



Rúa Chapí, 18-20 - 08031 Barcelona • Tel. 93 358 54 88 • secretaria@acgsaudade.com
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o noso programa

de actividades,

participa das nosas

xuntanzas, aporta

as túas ideas

e celebra connosco

os días especiais
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Adegas con encanto
Marqués de Vizhoja. Un soño feito realidade

Arbo é unha vila da provincia de Pon-
tevedra, estratéxica na fronteira 
entre España e Portugal; situada na 

ribeira do Río Miño a una altitude de 250 
metros do nivel do mar, goza do microclima 
adecuado para o cultivo do millo, e tamén 
das cepas de uva, traballadas en pequenos 
socalcos desde a época romana. O seu ter-
mo comprende unha parte occidental da 
Provincia de Pontevedra, entre as ribeiras 
española e portuguesa do río Miño.

Hoxe imos facer unha viaxe virtual por unha 
adega máxica na comarca vitivinícola da 
D.O. Rías Baixas, berce do viño Albariño, 
“o príncipe dourado dos viños brancos” tal 
como dixo o erudito galego Otero Pedraio.

En Arbo, hai dúas cousas singulares con 
merecido recoñecemento fóra das nosas 
fronteiras:

- A Festa da Lamprea: unha das festas 
gastronómicas máis antigas e coñecidas 
de Galicia. Celébrase a terceira fi n de 
semana do mes de abril. A Lamprea é un 

manxar de deuses, collida nas Pesquei-
ras do Río Miño que dividen a fronteira 
entre España e Portugal. O tempo da 
Lamprea empeza a mediados de xaneiro 
e dura pouco máis de dous meses. Os 
mellores gastrónomos din que é a mellor 
lamprea de Galicia porque a súa carne 
está moi “batida” pola altitude do río e 
máis polas fortes correntes que remon-
tan os peixes para ir a desovar.

- Marqués de Vizhoja: un sono dun 
neno que se fi xo realidade. 

A herdade da Adega Marqués de Vizho-
ja coroa un outeiro máxico cun Pazo his-
tórico datado no século XVIII. Desde Arbo, 
as torres almenadas lembran un Castelo 
encantado no tempo, que garda na súa 
adega uns viños divinos feitos por un mago 
do século XX: Mariano Peláez.

Entre socalcos de coidados viñedos, culti-
vados en espaldeira, unha estrada ben si-
nalizada serpentea a montaña subindo ata 
o portalón da Finca Moreira. Dúas bote-

llas enormes abren a porta que dá entrada 
ó feudo Marqués de Vizhoja, un perso-
naxe fantástico que é preciso coñecer.

Dentro da fi nca, un camiño romántico, 
deseñado, dirixido e feito por don Maria-
no, conduce ás novas Adegas Marqués 
de Vizhoja, unha construción modernista 
inaugurada no ano 1975 onde se incorpo-
raron as modernas tecnoloxías,

O principal obxectivo de Mariano ó longo 
da súa historia é conseguir a máis alta 
calidade na elaboración dos seus viños, 
conxugando a sabedoría herdada dos an-
tepasados viñateiros coa incorporación da 
tecnoloxía máis avanzada.

Ano 1955. Xa pasou máis de medio sécu-
lo da primeira colleita na fi nca A Moreira; 
aquela data foi o inicio da aventura viníco-
la do patriarca, inculcando na súa familia o 
amor pola terra cos seus gozos e sombras. 
Os fi llos, Javier e Jorge, continuaron a ini-
ciada industria vitivinícola.

Matilde Pepín Fernández
Federación Española de Periodistas e Escritores de Turismo

 “Cada terra produce o 
seu produto de calidade, 
e as comarcas de “O 
Rosal”, “Val do Salnés” 
e “O Condado de Tea”, 
no curso do Río Miño, 
producen a mellor uva 
que os sabios agricultores 
galegos transforman en 
Viño Albariño; o mellor  viño 
branco do mundo”

Camilo José Cela Entrada á fi nca A Moreira
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Tres caldos excelentes producidos por Adegas Marqués de Vizhoja:

- Marqués de Vizhoja. Excelente Viño de Autor de cor amarela ver-
della. Na cata aprécianse aromas de froitos da terra. Fai unha boa 
maridaxe con mariscos e peixes -salmón, sáibao, troita e lamprea- 
pescados no río Miño. Aconséllase servir a unha temperatura entre 
8-10 graos.

- Torre La Moreira. Viño branco monovarietal elaborado exclusiva-
mente con uva Albariño. Na cata salienta a súa cor amarela pálida e 
luminosa, con sabores de froitos ácidos, ben integrados. A súa per-
sonalidade é apropiada nos pratos de empanadas, peixes e mariscos. 
Tamén é aconsellable que se beba a unha temperatura de 8-10 graos.

-  Señor da Folla Verde. Un viño magnífi co elaborado coas varieda-
des autóctonas de Albariño, Treixadura e Loureira. Na cata descobre 
un amarelo dourado, con aromas de fl ores e froitos maduros. Este 
viño é moi apropiado para case todos os manxares. Acompaña moi 
ben os pratos de patés, peixes afumados, e carnes brancas. Aconse-
llan que se sirva entre 8-10 graos de temperatura.

Tamén elaboran un licor que está sendo moi recoñecido nas feiras do 
sector:

- Gotas del Marqués. Viño espirituoso premiado na Feira Alimenta-
ria de Barcelona, marzo 2012 co trofeo INNOVAL. Este viño licoroso 
tamén recibiu o “Sial D´or” 2012.

Unha coidada carpeta presentada por Paula Vázquez, imaxe da Bodega, fai a seguinte semblanza:

Cepas viejas que respiran las nieblas del Miño.
300 años de historia trepando por las piedras del Pazo.
Pinos, castaños y abedules, envueltos en luz atlántica.
35 hectáreas de pureza salvaje y gallega.
Y la fuerza de una familia volcada en sus vinos.
“Capilla, Palomar y Ciprés, Pazo es”.

Na primeira metade do século XX, naceu en Arbo un neno que lembraba un Deus Celta. 
Aquel rapaz agudo tiña un segredo que non dicía a ningún compañeiro …

A lenda di que unha noite de San Xoán en compaña dos amigos foi á fogueira máxica 
e brincou na troulada; cando as mozas danzaban arredor do lume facendo o ritual celta 
da iniciación, Mariano, que xa cumprira catorce anos e tiña moita vergonza, escapou da 
troula e chegou á beira dun carballo milenario; sentouse no chan e quedouse durmido.

Tivo un sono moi profundo onde unha xérea que saía das pesqueiras do Río Miño, dixo: 
Son a Xérea das Ribeiras e veño a concederche o que queiras. Pídeme un 
desexo … ¿Que queres ser cando sexas home?

Fermosa Lenda do Marqués de Vizhoja
Mariano Peláez
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tes confi anza no teu esforzo, che-
garás a ser dono dun Pazo e arredor 
farás unha Adega marabillosa que 
será a envexa dos veciños de Arbo. 
Pero non podes dicir este segredo 
ata que teñas cumprido o teu des-
exo …

As campás da igrexa chamando a xente 
á festa de San Xoán espertaron a Maria-
no debaixo do carballo sagrado da cultu-
ra celta. Os raios do Sol da mañá de San 
Xoán xa brillaban na cima do outeiro … 
Botou a camiñar cando se deu conta que 
a súa nai é mais xente da vila xa anda-
ban buscando o rapaz polos sendeiros.

Entrada ó Pazo
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o d
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ulo
 X

VI
II

Logotipo da bodega

Mariano Peláez, aquel rapaz audaz e 
simpático pregou:  Eu quero ser mar-
qués, marqués dun Pazo cunha her-

dade onde se collan os 
mellores viños da 

bisbarra …

A bela xérea, 
mentres pei-

teaba os 
seus ca-
belos de 

ouro, díxolle:   
Moi ben, que 
se faga a túa 
ilusión. Si 
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Desde aquela data, Mariano non facía 
máis que pensar e magullar como podía 
conseguir aquel soño … O seu traballo 
era axudar no negocio familiar de ul-
tramarinos, cargando unha carretilla e 
levando os produtos ás casas. Mentres 
empuxaba a carreta magullaba como 
podía conseguir cartos para emprender 
o seu proxecto. 

Desde aquel soño, Mariano empezou a 
súa historia embotellando viño a granel 
cunha etiqueta saída da súa imaxina-
ción: unha folla coa lenda “Vino Pazo 
Marqués de Vizhoja”, cando non exis-
tían Marqués, nin Pazo, nin viñas, nin 
adegas …

Aquel fabuloso soño dáballe un bo re-
sultado: Mariano Peláez comprou unha 
vella furgoneta e emprendeu unha viaxe 
por todo o país cruzando España de 
norte a sur, vendendo viño de As Rías 
Baixas, cando os compradores non sa-

bían de onde procedía aquel “viño agu-
lloso que sabía moi ben …”

Mariano Peláez, seguindo o exemplo dos 
emigrantes galegos, aqueles indianos 
que con moita suor aforraban peso a 
peso tornando á terra con grandes fortu-
nas, comprou os muros do pazo arruina-
do que era o seu soño, e pouco a pouco, 
pedra a pedra, foi restaurando a forta-
leza que era o símbolo do esforzo dun 
home traballador e emprendedor; unha 
lenda, a súa lenda, que conta a cantos se 
achegan ó feudo Marqués de Vizhoja, 
mentres os convida a degustar os viños e 
licores elaborados na máxica adega: Eu 
solo vendía un soño, o meu soño, e 
aquel soño foi o motor que empuxou 
a miña vida e tamén a miña sorte …

Na cima do outeiro, o Pazo da Bodega 
Marqués de Vizhoja conserva o en-
canto e a placidez de antano. Din que al-

Adega antiga
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gunha noite de Lúa, a xérea das Ribeiras 
do Miño fai unha visita a Mariano e, de-
baixo da parra, no xardín de hortensias, 
catan xuntos os viños licorosos…

 A Finca de A Moreira é un lugar ideal 
para visitar, organizar algunha excursión, 
chegar con amigos, ou facer unha cele-
bración familiar nun marco idílico. 

Catar os viños e deixarse asesorar por 
Mariano escoitando a súa fermosa lenda 
é un privilexio.

Na poboación milenaria de Arbo, o Pazo, 
fortaleza da Bodega Marqués de Vizho-
ja, é un referente das construcións de-
fensivas levantadas ós dous lados do Río 
Miño na época feudal.

Adega Marqués de Vizhoja é unha 
bodega con encanto no verxel das ribei-
ras do Deus Miño, pai dos ríos e regatos 
de Galicia. 
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¡Á vida hai que botarlle… 

valores!
Cada un de nós, das persoas, esta-

mos metidos dentro dunha especie 
de maleta interna onde ordenamos 

a equipaxe coa que imos construíndo a 
nosa propia vida. Unha vida que nos vai 
pasando a través dun itinerario vital per-
soal e intransferible: é noso e ninguén 
o pode facer por nós, vai tendo lugar e 
non o podemos nin deter, nin acelerar, 
nin tampouco compactar, e, sen darnos 
conta fl úe e desaparece.

Ó longo deste período, a cada un de nós 
tócanos ir tomando unha serie de deci-
sións. Nos primeiros momentos son pou-
cas e nada complicadas porque temos ó 
noso lado persoas maiores que nos axu-
dan a vivir. A medida que imos crecendo 
as decisións son máis numerosas, e vól-
vense case íntimas porque dependen do 
noso propio criterio e da visión que cada 
un de nós temos sobre a nosa propia 
vida: se debemos seguir estudando, se 
queremos aprender música ou facer de-
porte, onde traballar, quen son os nosos 
amigos, que relación temos coa nosa fa-
milia máis próxima e cos nosos parentes 
máis afastados, se nos dedicamos a se-
guir a un equipo de fútbol polo mundo ou 
non, se queremos ler ou viaxar no noso 
período de vacacións, que música nos 
gusta, como preferimos vestirnos, que 
tipo de comida nos alimenta, como debe 
ser o noso compañeiro ou compañeira de 
viaxe, que soños nos gustaría cumprir, 
que nos gustaría que nos pasase de bo 
na vida, onde vivir … Son moitas deci-
sións que nos van aparecendo lentamen-

te co facer cotián de vivir e nos expoñen 
interrogantes sobre o noso modo de ser 
e a mirada especial que cada un de nós 
poñemos sobre como vivimos, con quen 
vivimos e sobre que vida queremos vivir.

Esta equipaxe interna é a nosa propia 
escala de valores humanos:   uns valores 
característicos que nos fan ser persoa 
única entre as demais persoas que ha-
bitan o planeta. Ó ir construíndo os no-
sos valores de vida ímonos “amoblando” 
cunha decoración propia: cores que nos 
favorecen, raias verticais que adelgazan, 
roupas que abrigan para o tempo frío e 
lixeiras para aliviar a calor, vivir nunha 
paisaxe que nos gusta, facer actividades 
coas que ganarnos a vida e sentirnos 
realizados. Na nosa maleta do vivir imos 
quitando e poñendo equipaxe dependen-
do das nosas propias decisións:  onde 
queremos ir, que traballo facer, como 
organizar o noso tempo cotián, con quen 
compartilo, o tipo de equipaxe que esco-
llemos (máis lixeira, con máis baúis, so 
co imprescindible, coa tarxeta de crédito 
e o móbil), do diferente transporte para 
chegar onde imos (podemos ir en coche, 
improvisando, planifi cándoo todo, con 
reserva de habitación nas paradas) e do 
lugar do mundo onde queremos viaxar 
ou quedarnos para sempre nun mesmo 
lugar.  

Na parte interior da nosa maleta e ata-
dos cunhas gomas que nos suxeitan ben 
a nosa bagaxe ordenamos ben colocados 
e sen engurras os valores que nos permi-

ten a cada un ser como somos, valores 
persoais que nos explican como somos 
e nos axudan a protexer a nosa propia 
dignidade como persoas. Así temos un 
sitio reservado, entre outros, para a bon-
dade, a responsabilidade, a paciencia, a 
comprensión, a alegría, a delicadeza, a 
valentía, a saúde, a prudencia, o traba-
llo, o espírito de superación …. Todos 
estes valores van ocupando ordenada-
mente este fondo de equipaxe construín-
do a nosa propia presentación ante os 
demais e a nosa propia crenza de como 
entendemos a vida, aquilo ó que damos 
valor e ó que de verdade consideramos 
importante e vital na nosa vida. 

Nos departamentos que rodean este gran 
baúl de viaxe imos colocando os valores 
que nos relacionan coas outras persoas. 
Represéntannos como persoas éticas 
que contribuímos coas nosas accións a 
crear un ambiente seguro, agradable e 
protector onde contamos cos demais. Así 
os valores de acollida, de aceptación, de 
obediencia, de tenrura, de franqueza, de 
amizade, de solidarizade, de discreción, 
de empatía, de colaboración, de xenero-
sidade, de perdón … necesitamos telos 
a man e nun sitio de fácil acceso para 
podelos utilizar nas nosas relacións coas 
persoas coas que vivimos e convivimos. 
Estes valores móstransenos como instru-
mentos preciosos que nos axudan a ter 
un entorno social satisfactorio. Non po-
demos gardalos moi escondidos, necesi-
támolos con asiduidade porque somos 
persoas que vivimos e convivimos con 
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“As persoas crecemos pouco a pouco”
Miriam (5 anos)

Montserrat Espert i Fortuny
Técnica de comunicación e expresión
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outras persoas: a familia, os veciños, os 
do traballo, os da escola, os que atopa-
mos no supermercado e no autobús, os 
peóns da rúa e os condutores da estrada, 
as persoas que pasan rápido pola nosa 
vida, as que se quedan ó noso lado e as 
que desaparecen para sempre.  

A parte de fóra da nosa maleta é a parte 
que está en contacto co exterior. Facer 
a nosa viaxe de vida permítenos enri-
quecernos e vincularnos co mundo e, 
tamén, aproveitarnos dos inventos que a 
humanidade de todos os tempos foinos 
legando para habitar un mundo mellor. 
Así pois, a curiosidade, a fantasía, a 
complexidade, a investigación, a eco-
loxía, a xustiza, a liberdade, a gratitude, 
a participación, a esperanza, o espírito 
crítico, a paz …, entre outros valores, 
vannos deixando na nosa experiencia 
vital unhas etiquetas que nos van re-
cordando os nosos propios viaxes onde 
conquistamos o coñecemento do mundo 
e onde vivimos o mundo e a humanidade 
que o habita con esperanza e con opti-
mismo renovado. 

A nosa propia escala de valores non é 
estática, vai evolucionando con nós. 
Cambia na medida que vivimos, que nos 
cuestionamos saberes, certezas e incer-

tezas. A medida que vivimos hai valores 
polos que volvemos a apostar de novo,  
facéndoos máis intensos, matizándoos, 
outros vanse disolvendo e case nos des-
aparecen. O que é seguro é que en cada 
momento estámolos validando para sen-
tirnos ben equipados coa nosa propia 
maleta de viaxe vital. 

Os valores teñen a dualidade de ser va-
lores e tamén contravalores. Este é un 
dos aspectos que nos fai afi nar a nosa 
propia achega de vida: por exemplo, con 
actitudes de civismo temos actitudes de 
incivismo, con responsabilidade temos 
irresponsabilidade, con esperanza des-
esperanza. Nós somos os que escolle-
mos o peso que queremos que teñan os 
bártulos cos que facer o longo camiño do 
vivir. Imos elaborando recursos propios 
co vivir de cada día: a nosa ruta cara a 
onde viaxamos, a forma que ten a equi-
paxe, a nosa mirada optimista ou non 
sobre a vida, os compañeiros con quen 
facemos o itinerario. 

Durante os anos que estamos vivos imos 
seleccionando coidadosamente o que, 
para nosoutros, é  necesario e impor-
tante como equipaxe de vida. Seguimos 
adiante escollendo o peso ou a lixeireza 
do equipo. Coa nosa propia experiencia 

eliminamos o exceso de peso da nosa 
maleta para poder vivir máis conforme 
cos nosos propios valores.

Imos gardando na nosa bagaxe, con 
sumo coidado, aqueles valores que nos 
fan vivir confortablemente. E, rexeita-
mos unha parte da nosa indumentaria 
conforme imos crecendo: a que nos que-
dou pequena, a que nos quedou vella e 
non está á moda ou a que consideramos 
innecesaria. A medida que pasa o noso 
tempo vital escollemos unha equipaxe 
máis práctica, con pouco peso e con ro-
das para movela e que nos faga viaxar 
comodamente con nós mesmos, coas 
outras persoas e o mundo. Temos, na 
nosa equipaxe, un refuxio de seguridade 
e de certeza cando as circunstancias non 
nos son de todo favorables. 

Os valores cos que cada un de nós vi-
vimos encóntranse asentados nas nosas 
vidas en permanente revisión. Vivimos 
nunha sociedade cambiante, incerta e 
complicada. Vivimos, si, ¿pero con que 
valores? Esa é a cuestión que cada un 
debe explorar e resolver favorablemente 
ó noso favor, dos outros e do mundo.

SECCIÓN

“As persoas somos o mellor recurso as unhas para as outras”
Maria Carme Boqué Torremorell,  Doutora en Pedagoxía
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Vellez e malos tratos: 
Unha realidade oculta

O Parlamento Europeo e o Consello 
da Unión Europea decidiu que este 
año 2012 estea dedicado a tratar 

os temas do envellecemento activo e a 
solidarizade entre xeracións. O concepto 
de envellecemento activo é multifactorial 
polo que se inclúe a necesidade de pro-
porcionar protección, seguridade e unha 
atención adecuada nos momentos nos que 
as persoas maiores o precisen. Esta res-
ponsabilidade recae na potenciación para 
recoñecer e fomentar entre as xeracións os 
valores de independencia, participación, 
dignidade, atención e respecto, comba-
ter a exclusión social, fomentar a xustiza 
social e a igualdade entre as persoas. Por 
outro lado, o día 15 de xuño celébrase o 
Día Mundial sobre a prevención e a sensi-
bilización sobre os malos tratos ás persoas 
maiores. Ambos acontecementos van a ser 
unha plataforma relevante para a divulga-
ción e coñecemento do fenómeno dos ma-
los tratos ás persoas maiores.

A violencia, como fenómeno humano uni-
versal, desenvólvese en todos os ámbitos 
da actividade humana  manifestándose de 
formas moi diversas. Fai cincuenta años, 

por non ir máis lonxe, non se tiña apenas 
información sobre situacións de violencia 
próxima a nós, familiar, veciñal ou local, 
nalgunha ocasión dábannos referencias 
dalgún caso lonxano e illado. Actualmente 
a violencia está presente no noso entorno, 
nas nosas casas, dunha forma brutal e sen 
fi ltros, a través dos medios de comunica-
ción. 

Pero non esquezamos que existe un tipo 
de violencia invisible, onde nuns casos en 
nome do respecto á vida privada, a violen-
cia na familia continúa sendo un tabú  e 
noutros, a pura rutina cotiá dunha atención 
persoal inadecuada deixa de ser conside-
rada como un maltrato.  

Nas sociedades democráticas como a 
nosa, unha das formas de xerar violencia 
é silenciala e consentir que se manteñan 
constantes modelos inadecuados. Xeral-
mente a sociedade ten unha reacción inso-
lidaria respecto este tema polo feito de mi-
nimizar as consecuencias que derivan del. 

Toda agresión intrafamiliar non soamente 
afecta ás vítimas de forma individual senón 

que afecta a todo o conxunto familiar, é por 
este motivo que non debemos focalizar o 
tema no home nin na muller, no neno ou no 
adulto  como se está facendo na actualida-
de, senón que debemos valorala en todo o 
contexto. Porque se non é así podémonos 
cuestionar ¿e quen se acorda dos anciáns?

Os cambios demográfi cos co progresivo 
envellecemento da poboación, os cambios 
sociais, a familia deixa de ser extensa e 
aparecen outras formas de convivencia, 
o rol da muller coidadora deixa paso a un 
cambio de normas establecidas cultural e 
tradicionalmente, a mobilidade e a inesta-
bilidade laboral, os estereotipos negativos 
sobre a vellez que fomentan unha nova 
tipoloxía de discriminación pola idade (o 
idadismo) e o incremento de persoas que 
padecen algún trastorno cognitivo (demen-
cias), todos estes factores vannos indican-
do a presenza de importantes transforma-
cións na nosa sociedade que é preciso 
abordar cunha gran dose de creatividade e 
celeridade. Unha delas é o aumento de si-
tuacións de maltrato e violencia e violencia 
dirixidas ás persoas maiores.
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Introdución Mercedes Tabueña Lafarga
Doutora en Psicoloxía e traballadora social
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Os malos tratos a maiores non son nada novo, si que o é 
a súa abordaxe
A constatación da existencia de maltra-
to e neglixencia entorno ás persoas de 
idade avanzada é xeneralizada entre os 
profesionais así como a gran difi cultade 
que ofrece a detección de evidencias a 
través de probas empíricas sistemáticas.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) 
no seu informe sobre violencia e saúde 
(2002) explica que os malos tratos ós an-
ciáns constitúen un dos aspectos máis 
ocultos da violencia, un fenómeno que 
corre o risco de ser moi grave nun futuro 
non moi lonxano.

Dos tres ámbitos nos que se pode dar si-
tuacións deste maltrato, no comunitario, 
o institucional e o familiar, este último, é 
o máis difícil de coñecer, e consecuente-
mente, de intervir. O respecto pola vida 
privada, as diversas formas de valorar 
e interpretar as mesmas situacións e o 
factor de que a partir de que unha acti-
tude, que desde fóra se pode considerar 
como agresiva, é cotiá, acaba por formar 
parte da vida intrafamiliar, é dicir, que 
por frecuente normalízase. Estes son, 
entre moitos, algúns dos factores que 
obstaculizan o poder coñecer o que está 
sucedendo en realidade nun contexto 
familiar.

Unha realidade no noso país é que a 
gran maioría dos nosos maiores viven 
coas súas familias e que estas, atén-
denos e coidan con agarimo e esmero. 
Segundo diversas fontes, entre o 85 e 
o 90 % das persoas maiores con algún 
grado de dependencia están atendidas 
polas súas familias, nas súas casas. 
Lamentablemente con escasa axuda for-
mal, a pesar da implementación da Lei 
39/2006, de 14 de decembro, de Promo-
ción da Autonomía Persoal e Atención 
ás persoas en situación de dependencia, 
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para levar a cabo esta dura, difícil e com-
plexa tarefa. O noso sistema de servizos 
sociais non chega a cubrir as necesida-
des destas familias. A rede de servizos 
públicos, de Axuda Domiciliaria, Centros 
de Día, Teleasistencia e Telealarma, Tra-
balladores Familiares, Grupos de Axuda 
Mutua, Centros de Diagnostico, Centros 
ou Unidades Residenciais e outros, son 
moi escasos.

Temos que remarcar que un factor de 
risco para exercer violencia e maltrato 
a unha persoa maior en situación de 
dependencia é o de atendelo durante 
largos períodos de tempo e dar a posi-
bilidade de sufrir situación de tensión. É 
de todo necesario axudar á persoa que 
coida, sexa ou non profesional.   

A violencia institucional, é dicir, a que ten 
lugar nas institucións como residencias, 
hospitais, centros de respiro, é a máis 
descoñecida. Un estudio en USA  me-
diante os resultados conclúe que o 36% 
do persoal de enfermería fora testemuña 
dun abuso físico e o 81% de abuso psi-
colóxico, o 10% recoñecía que cometera 
ó menos un acto físico de malos tratos e 
o 40% abusara verbalmente dalgún resi-
dente nos 12 meses precedentes. Aínda 
que son datos moi alarmantes, debemos 
tomalos con cautela polos poucos estu-
dos que existen. 

Á pregunta de que ocorre no noso país, 
podemos responder que ultimamente 
van xurdindo iniciativas dos profesionais 
da saúde e dos servizos sociais  dirixidas 
ó estudio das situacións de malos tratos 
ós maiores. Nestes momentos estanse 
realizando proxectos de investigación 
moi prometedores para encher o gran 
baleiro que existe e conseguir unhas 
teorías explicativas e o desenvolvemen-

to dun modelo etiolóxico tan necesario 
para levar a cabo as intervencións ade-
cuadas.

A pesar de que as situacións de abusos 
e maltrato ós maiores existiu ó largo de 
toda a nosa historia, é dicir, que non é 
algo novo, si o é a súa abordaxe interdis-
ciplinar e a súa atención especial debido 
ó recoñecemento e resposta ó fenómeno 
da violencia en xeneral.
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Defensa dos dereitos

Que son e que forma poden ter os malos tratos ás persoas maiores

Unha persoa, de calquera idade, que non coñece os seus dereitos perde a súa autoestima e pode ser facilmente vítima dalgunha 
forma de maltrato.

É verdadeiramente difícil que unha persoa maior denuncie unha situación de maltrato ou de vulneración dos seus dereitos. O 
medo ó temor, o descoñecemento, as difi cultades de procedemento, falta de apoio, a falta de recursos de mediación e a pouca 
credibilidade dos actos xurídicos, son, entre moitos, os factores polos cales non se dean a coñecer estes feitos. 

En ocasións, a vítima non denuncia por medo a perder os afectos, por amor, por lealdade e por ver o acto do maltrato como un fra-
caso persoal, e, como consecuencia de todo iso, o maltrato continúa. Nas sociedades democráticas, unha forma de xerar violencia 
é silenciala e á vez consentir que se manteñan modelos inadecuados.

Existe unha gran controversia orixinada 
pola difi cultade na procura conceptual 
respecto ós termos de abuso, maltrato, ne-
glixencia, trato inadecuado e outros. Tanto 
é así que o intento de consensuar as defi -
nicións xera aínda un gran debate a escala 
internacional.

Das moitas defi nicións consultadas desta-
camos dúas polo seu especial signifi cado:

• Declaración de Almería (1995)

“O maltrato ó ancián é todo acto ou omisión 
sufrido por persoas de 65 años ou máis, 
que vulnera a integridade física, psíquica, 
sexual e económica, o principio de autono-
mía, ou un dereito fundamental do indivi-
duo, que é percibido por este ou constatado 
obxectivamente, con independencia da 
intencionalidade e do medio onde ocorra, 
familiar, comunidade e institucións”.

• Foro mundial sobre o envellecemen-
to (Madrid 2002)

“Maltrato é un acto único ou repetido, ou a 
falta de medidas apropiadas que se  
produzan en calquera relación onde exista 
unha expectativa de confi anza, que  cau-
se dano ou angustia a unha persoa maior”.

Respecto ós tipos de maltrato, a literatura 
describe unha gran diversidade de clasifi ca-
cións. Destacamos as máis relevantes:

1.- Abusos físicos: O uso da forza física que 
pode provocar feridas corporais, dor física 
ou un deterioro da saúde. Pode tomar di-

versas formas como golpes, queimaduras, 
beliscos, empuxóns, labazadas, forzar a 
alimentación, posición incorrecta, uso in-
adecuado de suxeicións mecánicas e con-
tencións farmacolóxicas.

2.- Abusos psicolóxicos ou emocionais: O 
feito de causar angustia, dor ou infortunio 
por actos verbais ou non verbais. Comporta 
ameazas, humillacións, intimidación, in-
sultos, castigos, privacións, que denigran 
a persoa, feren ou diminúen a identidade, 
dignidade ou autoestima. Infantilización 
(tratar ás persoas maiores como se fosen 
nenos).

3.- Abuso sexual: É considerado como todo 
contacto sexual sen consentimento da per-
soa maior. Pode incluír os tocamentos non 
desexados, espidos forzados, ver material 
pornográfi co, exhibicionismo do maltrata-
dor, practicas xenitais danosas (actos como 
lavado obsesivo dos xenitais, aplicación de 
cremas innecesarias)

4.- Abuso económico ou explotación fi -
nanceira: Trátase da utilización ilegal ou 
abusiva dos bens, propiedades e activos do 
ancián. Inclúense aquí as falsifi cacións de 
fi rma, o roubo, cambios de testamento, uti-
lización abusiva da tutela, enganos comer-
ciais. Exclúense os delitos comúns levados 
a cabo por descoñecidos.

5.- Neglixencia: Pode ser intencionada ou 
non. Consiste en non atender as necesida-
des dunha persoa maior, alimentos, vesti-
do, vivenda, asistencia médica, hixiene, 

non proporcionar axudas técnicas como 
gafas, dentaduras, etc. O motivo pode ser 
ou ben por falta de información ou incapaci-
dade do coidador ou por falta de interese ou 
recursos. Neste apartado inclúense a sobre 
ou infra alimentación.

6.- O abandono: O Consello de Europa no 
ano 1992 xa consideraba o abandono como 
un tipo de maltrato ás persoas maiores. 
Recentemente o NCEA tamén o incorporou. 
Ocasiónase cando unha persoa encargada 
de prestar atención a un ancián ou de ase-
gurarlle a súa garda física o abandona. Esta 
situación pódese dar tanto nunha institu-
ción, como nun hospital, vía pública, centro 
comercial ou no propio domicilio. 

8.- A violación dos dereitos: É a perdida 
de respecto, intimidade ou privacidade, de 
liberdade de expresión, de voto, de culto, 
confi namento, contención (nunha cadeira, 
na cama, nunha habitación), denegar o de-
reito a decidir aspectos tan privados como 
o poder casarse, divorciarse, recibir amigos, 
ingresar nun centro residencial.

En ocasións existen controversias no mo-
mento de clasifi car o maltrato a causa do 
solapamento de conceptos e da complexi-
dade dos mesmos. Por exemplo o confi -
namento e as restricións físicas ou far-
macolóxicas poden ser catalogados como 
abusos físicos e tamén como vulneración 
de dereitos. O certo é que nunha mesma 
situación poden coexistir varios tipos de 
malos tratos á vez.
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Os avós canguro

Consecuencias psicolóxicas, sociais e de saúde dos ma-
los tratos  ás persoas maiores

SECCIÓN

O papel dos avós tradicionalmente foi o de dar amor, exemplo, protección e experiencia nas diversas facetas da vida da persoa que 
se está formando.

Sen embargo, nos últimos años, e a causa fundamentalmente da deteriorada conciliación da vida laboral coa vida familiar dos proxe-
nitores, o prezo dalgúns servizos á infancia e por unha mellor calidade de vida e nivel de saúde dos anciáns, cunha frecuencia pro-
gresivamente maior necesitouse que os avós exerzan un rol social de coidadores dos seus netos mentres os pais están traballando. 

Nun principio, a atención que ofrecen as persoas maiores ós seus descendentes é xeralmente voluntaria e ocasional e produce 
un sentimento positivo de utilidade ós avós, de maior integración familiar e maior autoestima. Sen embargo, a medida que pasa o 
tempo, vai xerándose a necesidade e o costume, pasando a ser unha “obrigación” non remunerada, non desexada e no retribuída. 
Por iso, moitos anciáns nesta situación senten que son explotados polos seus descendentes, aínda que non saben como atallar esta 
situación, cronifi cándose e afectando á saúde psicolóxica e incluso física.

Así, a interacción entre o que o avó ou avoa desexa facer e o que pode facer vai causando tensión, ansiedade e esgotamento que 
chegará a afectar negativamente a súa saúde emocional e física. Os estudos destas persoas anciáns evidenciaron que enfermidades 
como a Diabetes, a Hipertensión Arterial, o Síndrome Depresivo e o Insomnio son máis frecuentes en anciáns que coidan dos seus 
netos que naqueles que non o fan con regularidade.

O fenómeno dos malos tratos ós maiores 
provoca sentimentos de medo e  situacións 
de illamento que a miúdo impiden a partici-
pación, tan importante, das  persoas maio-
res na sociedade, ademais de causar im-
portantes custos económicos,  sociais e de 
saúde. A maior parte da literatura sobre os 
malos tratos ós maiores está enfocada a 
como poder detectalos e á forma máis idó-

nea de intervir neles. Non obstante, exis-
ten autores que dedicaron a súa refl exión a 
teorizar e buscar datos sobre o efecto dos 
malos tratos nas persoas que os padecen.

É relativamente fácil establecer unha rela-
ción directa entre unha lesión física e as 
súas secuelas posteriores, avaladas polo 
seguimento médico, pero é moito máis 

complexo establecer esta relación 
cando se trata dun dano psicolóxi-
co. Neste caso, exponse un mo-
delo ecolóxico explicativo no que 
a personalidade da propia vítima, 
as relacións co entorno e as expe-
riencias sociais previas son os pa-
rámetros a ter en conta para poder 
efectuar unha avaliación.

En moitas ocasións, nos informes 
non aparece a descrición das con-
secuencias que supuxeron os abu-
sos económicos, as humillacións 
ou as agresións sexuais, é dicir, o 
impacto que os distintos tipos de 
malos tratos puideran causar ó an-
cián, se non que soamente adoita-
se detallar a consecuencia máis 
grave a título de resumo global. As 

vítimas poden sufrir multitude de secuelas 
moito máis difíciles de apreciar, pero igual-
mente graves a corto e largo prazo.

A pesar de todo, apúntase que a violen-
cia e os malos tratos ós maiores, tanto no 
medio familiar como institucional, causan 
morbidade e mortalidade importantes. A 
Organización Mundial da Saúde cualifi cou 
a violencia como un problema de saúde 
pública e de dereitos humanos en todo o 
mundo e, a pesar de que non hai estudos 
específi cos sobre o suicidio en persoas 
maiores, as cifras globais de suicidio neste 
grupo de idade son tres veces superiores 
ás de outros grupos.

Estas, entre outras consecuencias, son as 
que poñen en evidencia a gravidade do 
tema dos malos tratos ás persoas de ida-
de avanzada e tamén poñen de manifesto 
a necesidade de aplicar actuacións que 
vaian dirixidas ben á raíz do problema me-
diante accións preventivas, ben ás fases 
iniciais do problema para unha detección 
precoz ou ben a efi caces intervencións 
multidisciplinares acompañadas dos recur-
sos idóneos e necesarios.
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Mencionamos accións, actitudes e con-
dutas que actúan na liña de  redución 
dos factores de risco máis signifi cativos 
que sabemos  poden xerar situacións de 
abuso, maltrato e neglixencia en todos 
os ámbitos. Sendo fi eis á  nosa visión 
holística do tema da violencia:

- Consideramos necesario un coñece-
mento real da situación da poboación 
anciá e maltratada. Para iso requírese 
un  soporte metodolóxico e fi nanceiro 
para poder levar a cabo estudos empíri-
cos, memorias, debates técnicos, teses 
doutorais. Non podemos previr o que 
non coñecemos. Debemos tamén  iden-
tifi car os factores de risco e os indicado-
res que levan a situacións de maltrato 

- Incidir na política social para a imple-
mentación dos recursos precisos coa 
fi n de intervir nas situacións de inde-
fensión e abuso dos maiores. Desen-
volver unha política familiar adecuada 
ós tempos actuais

- Dispoñer dun marco xurídico, áxil, que 
se axuste á realidade, para a defensa 
e a protección das persoas maiores 

- Maximizar o soporte dirixido ás per-
soas coidadoras, formais e informais

- Impulsar campañas de sensibilización 
para toda a poboación coa fi nalidade 
de informar sobre o envellecemento 
como unha etapa máis do ciclo vital, 
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¿Que debemos facer para evitar os 
abusos e os malos tratos?

evitando estereotipos e actitudes de 
intolerancia e infantilización

- Proporcionar formación e información  
ós profesionais sobre o tema dos ma-
los tratos en todos os ámbitos (social, 
institucional e familiar)

- Recoñecer e potenciar a fi gura do 
mediador a fi n de participar nas situa-
cións detectadas 

Estas son, entre outras, as accións que 
se deben emprender dunha forma rápi-
da e competente a fi n de que as persoas 
maiores que padecen abusos e malos 
tratos poidan recuperar os seus dereitos 
fundamentais.
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¿Sairemos desta?

É unha pregunta que todos comenta-
mos algunha vez. Todos sabemos de 
economía, porque non é necesario 

ser o presidente dun país para saber que 
se temos cinco e gastamos seis, á larga, 
aínda que nos deixen diñeiro, teremos que 
devolvelo e cando chegue ese momento es-
taremos coa corda no pescozo … ¿De quen 
é a culpa? As recriminacións sucédense: 
que se a culpa a tivo Bush, que se a tiveron 
os banqueiros, que se os construtores, que 
se o Goberno, que si a tivemos todos por 
gastar tanto e non aforrar, etc. Houbo acu-
sacións para todos os gustos e non habería 
espazo aquí para examinalas todas.

É certo que os mercados fi nanceiros poden 
ser inestables e necesitan regulación; pero 
tamén é certo que esa regulación xa existe 
en todos os países desenvolvidos desde fai 
moito tempo. O control e regulación dos 
mercados corresponde a varios ministerios: 
o de Sanidade e Consumo, o de Industria, 
etc.; sobre os mercados fi nanceiros velan 
o de Facenda e/ou o de Economía, os ban-
cos centrais e un número considerable de 
organismos especializados -en España, a 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV); en Estados Unidos, a Securities 
and Exchange Commission (SEC), pero hai 
outros comités de vixilancia dependen-
tes do Goberno e do Congreso, ademais, 
por suposto, da FED (a Reserva Federal, o 
banco central estadounidense)-. Ante toda 
esta serie de organismos reguladores, un 

pregúntase se o que fallou foi o mercado ou 
se máis ben fallaron os encargados de co-
rrixir os fallos do mercado, xa que son eles 
os que controlan (ou cren facelo) a veloci-
dade á que se move a economía por medio 
de ese numeriño que fi xan ó seu entoxo e 
que se chama “tipo de interese”, que logo 
acabará determinando o que pagamos po-
los nosos créditos e hipotecas.

Tralo estalido da burbulla, cara primeiros 
deste século, a estes señores ocorréuselles 
que para seguir animando a economía, o 
mellor era manter baixos os tipos de inte-
rese. ¿Parece lóxico, non si? Así, os consu-
midores e empresas pedirán máis créditos, 
comprarán máis, e haberá máis postos de 
traballo. Pero a cousa non era tan sinxela. 
Porque, en xeral, a todo o mundo lle gusta 
ganar diñeiro, e en moitos países, en par-
ticular en España, a baixada dos tipos de 
interese fi xo que a forma máis fácil e rá-
pida de facelo fose invertendo no ladrillo. 
Aínda que en España sobra chan por todas 
partes, se os Concellos deciden que só se 
pode construír en determinados sitios, é ló-
xico que os prezos suban como a espuma. 
Pero nada dura para sempre, e alá polo ano 
2007, o sistema empezaba a dar síntomas 
de esgotamento: xa non se vendían tantas 
casiñas, algunha construtora quebraba, 
o paro comezaba a aumentar, os compra-
dores tiñan problemas para pagar as súas 
hipotecas … e os bancos para cobralas. 
A situación foi empeorando, a invención 
non ten límites e saíuse con ese enxendro 
chamado “Plan E“. Xenial: o Estado fi nan-
ciaría todo tipo de ocorrencias municipais. 

Así crearíanse miles de postos de traballo 
e sairiamos da crise. O único problema é 
que eses gastos hai que pagalos, e para iso 
só hai dúas opcións: subir os impostos e/
ou emitir débeda pública. Como ademais o 
paro seguía subindo, recadábanse cada vez 
menos impostos, o estado tiña que pagar 
máis prestacións por desemprego e, ade-
mais, tapar os buratos de bancos e caixas 
de aforros.

Isto é, simplifi cando e a grandes trazos, a 
secuencia de eventos que viñeron a pro-
vocar a taxa de paro record que ‘gozamos’ 
agora. Que se duplica entre a xuventude, 
traendo como efecto colateral una tre-
menda falta de ilusión e de perspectivas, 
que veu a cristalizar en manifestacións e 
acampadas, pode que non tan espontáneas 
como nos queren facer ver. Chegados a este 
punto, ¿cal é a solución? Persoalmente, é 
moi sinxela. Quizás moitos non caeran na 
conta de que son as empresas, e non os go-
bernos, os que crean postos de traballo. E 
a maioría de empresarios están desexando 
facelo, pero para iso teñen que poder ven-
der algo para poder pagar ós empregados, 
os custes de explotación … e os impostos, 
claro. Emprender é unha labor xa de por si 
difícil e arriscada como para, encima, ter 
que velar cun sen número de trámites buro-
cráticos e requisitos absurdos. Curiosamen-
te, non parece que o facilitar a creación e 
actividade das empresas sexa unha reivin-
dicación da poboación, pero é a única saída 
factible a esta crise. Se miramos as estatís-
ticas, hai unha clarísima correlación entre o 
índice de liberdade económica e o aumento 

da renda per cápita. 
Iso é o que funciona, 
e non as políticas de 
estímulo a cargo dos 
presupostos, cuxo 
efecto máis visible é 
alimentar unha espi-
ral de débeda pública 
que logo será moi difí-
cil de deter. 

SECCIÓN
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Apuntamento poético 
sobre Emily Dickinson 
e Rosalía de Castro

Emily Dickinson foi unha poetisa 
norteamericana nacida no 1830 e 
morta no 1886. Os seus poemas, 

extraordinariamente enigmáticos, pare-
cen ser un refl exo da súa propia perso-
nalidade inaccesible. Pero o enigmático 
e inaccesible incita ó diálogo e reclama 
respostas. Nunha edición da súa poesía 
completa encontramos, co número 258, 
un poema asombroso1. Trátase, ó noso 
entender, do poema máis belo e máis 
profundamente misterioso de Emily Dic-
kinson. Ó dicir “profundamente misterio-
so” queremos dicir metafísico, fi losófi co, 
no sentido de que revela (obviamente a 
través da beleza, pois trátase dunha obra 
de arte) a verdade do home e das cou-
sas. Queremos aquí, de algunha maneira 
e nalgunha medida, descifralo, pero no 
sentido de dialogar con el para buscar 
respostas nel. Para iso imos recorrer á 
axuda da fi losofía nos seus orixes gre-
gos e a un poema de Rosalía de Castro 
(1837-1885), autora tamén de poemas 
indubidablemente equiparables en canto 
á beleza e á altura metafísica.

Pero antes convén que fagamos unha 
breve aclaración sobre o signifi cado da 
poesía e a súa relación coa fi losofía. A 
arte é, en xeral, unha determinada ma-
neira de dicir ou presentar as cousas, 
unha específi ca maneira de coñecer as 
cousas. A poesía é arte, unha manifes-
tación artística, a máis xenuína e pri-

mordial de todas porque é propiamente 
dicir creativo orixinario que abre a posi-
bilidade de toda signifi cación e sentido 
das cousas, á marxe de signifi cados pre-
establecidos de palabras e frases e dun-
ha visión preconcibida das cousas e o 
mundo. Pero o que fai o auténtico poeta  
non é un mero inventar palabras e frases 
referidas ás cousas, senón recoñecer o 
orixinario constituírse distas, o brotar 
orixinario común que enfronta e dife-
renza creativa e constitutivamente ás 
cousas. Agora ben, a poesía circunscrí-
bese ó ámbito das cousas, e non trata da 
esencia ou natureza destas, senón que 
só a presenta ou di veladamente. Tratar 
expresamente da esencia ou natureza 
das cousas corresponde á fi losofía es-
coitando a poesía, pois, como dixemos, 
é nesta onde comparecen as cosas de 
modo orixinario. Así, da poesía, é como 
naceu a fi losofía na Grecia do século VI 
a.C.

Pois ben, ¿cal é a esencia das cousas 
recoñecida pola nacente fi losofía que 
escoita o poema? A esencia ou presenza 
esencial das cousas é ó mesmo tempo un 
esencial ocultarse. A propia palabra gre-
ga “aletheíe” equivalente á nosa palabra 
“verdade” tradúcese literalmente como 
“des-ocultamento”. A verdade dunha 
cousa, ou das cousas en xeral, entén-
dese como “des-ocultamento”, é dicir, 
como saír do ocultamento e, por tanto, 

permanecer en todo caso entregado a el. 
Esta contraditoria alternancia de presen-
za e ocultamento (ou como se pode ler 
na propia fi losofía: de ser e non-ser) é a 
esencia ou verdade das cousas. E, para 
o home, ese específi co ocultamento ou 
non-ser que forma parte da súa esencia 
é o que chamamos “a morte”. Ese ocul-
tamento, non-ser ou morte é “nada”, é 
dicir, o que non pode ser imaxinado nin 
comprendido polo home, pero non por 
incapacidade diste, senón precisamen-
te porque é “nada”. E sen embargo a 
morte é o defi nitivo, o que confi gura en 
todo momento, de maneira necesaria e 
ineludible, a existencia humana, aquilo 

Miguel Álvarez  
Traballador do ensino secundario
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no que se asenta a vida humana, aquilo 
do que brota a presenza humana e cara 
o que volve ou a reclama. Cando o home 
“recoñece”, de algún modo, este xogo 
esencial de presenza e ocultamento que 
constitúe ás cousas en xeral e ó home 
mesmo en particular, entón “recoñece” 
sinxelamente o enigma ou misterio su-
premo que é a verdade das cousas e do 
home. E isto é o que ocorre en todo o 
seu esplendor poético no poe-
ma de Emily Dickinson ó que se 
fi xo referencia. E tamén é o que 
ocorre con igual brillantez nun 
poema de Rosalía de Castro2 
que, máis accesible á compren-
sión, pódenos axudar a dialogar 
ou “entrar” dalgunha maneira 
no enigmático poema de Emily 
Dickinson.

En efecto, ninguén entende e 
di poeticamente mellor que 
Rosalía o ocultamento ou non-
ser esencialmente constitutivo 
das cousas, e que, no caso do 
home, chamamos a morte. Isto, 
o ocultamento, o non-ser, a morte, a 
“nada”, é o que hai detrás das renomea-
das palabras “morriña” e “saudade”, e o 
que é poetizado constantemente por Ro-
salía. De maneira moi breve, reparemos 
no coñecido poema seu que poderíamos 
titular “Negra sombra”, e que empeza: 
“Cando penso que te fuches”. Os dous 
primeiros versos din: “Cando penso 
que te fuches, negra sombra que me 
asombras”. O primeiro verso hai que 
interpretalo como o esquecemento 
da verdade no que cae constante-
mente o home. En efecto, se o ocul-
tamento forma parte da verdade, en-
tón a verdade das cousas e do home 
está de entrada oculta para nós, e 
o normal é que non sexa recoñecida 
por nós, senón que sexa esquecida 
e que nos limitemos a considerar 
as cousas e o home de maneira 
superfi cial e meramente opinable. 
Tratamos (opinamos) sobre as cou-
sas e sobre nós mesmos de maneira 
superfi cial. Constantemente esque-

cemos o non-ser e a morte que constitúe 
ás cousas e ó home. A “negra sombra” 
que aparece no segundo verso é a morte, 
a morte que “asombra” constantemente 
porque é o máis inconcibible e inexplica-
ble, á vez que é o que defi ne permanen-
temente a vida humana, pois esta brota 
da morte, aséntase nela e a ela volve de-
fi nitivamente. Nos tres últimos versos do 
poema (“pra min i en min mesma moras, 

nin me abandonarás nunca, sombra que 
sempre me asombras”) Rosalía reitera 
isto, e no inmediatamente anterior a di-
tos versos (“en todo estás e ti es todo”) 
recoñece tamén o esencialmente consti-
tutivo non-ser ou ocultamento de todas 
as cousas. Rosalía poetiza a fi nitude do 
home e das cousas.

Outro tanto ocorre no poema de Emily 
Dickinson, un poema que hai que inter-
pretar na liña do de Rosalía. É indubida-
ble que nel o esforzo esexético ten que 
ser moito maior, pois trátase dun poema 
moi críptico ou metafórico. O profundo 
recollemento da soidade elixida pola au-
tora levouna a escribilo no 1861. Carece 
de título pero poderiamos elixir para el o 
de “Luz de inverno”. Nel faise presente 

a verdade como o sagrado e a 
súa recepción polo home. Ante 
una produción poética como 
esta, o poema preséntase como 
a festa do pensar, porque nel  o 
pensar desátase como liberda-
de creadora. Quixeramos aquí 
tan só, por un breve instante, 
que o noso pensamento entre 
(dialogue) no poema e se arrole 
na forza da súa luz suave, para 
así experimentar algo do enig-
ma que encerra …

Emily nomea como algo sa-
grado a verdade. A referencia 
ós “cánticos das catedrais”, a 

unha “celestial ferida”, e ó “aire” (o ce-
llo) evidénciano. Non é difícil entender 
esta equiparación entre a verdade e o 
sagrado, sendo como é a verdade o máis 
importante e determinante, aquilo que 
permite que haxa cousas e que as rexe, 
aínda que poida ser ignorada por nós. Iso 
sagrado, esa verdade, é nomeado como 

“certo nesgo de luz nas tardes de 
inverno”, e con elo mostra o xogo 
de luz e escuridade (o “inverno”), 
presenza e ocultamento, ser e non-
ser, que é a esencia ou verdade das 
cousas, aquilo polo que as cousas 
son o que son. A expresión “certo 
nesgo” sinala o carácter inexplica-
ble, non concreto nin material, desa 
verdade, pois esta é a explicación 
das cousas, polo que non pode ser 
á vez unha cousa concreta ou ma-
terial, e, por iso mesmo, carece de 
explicación. O sagrado, a verdade, 
“oprime” ou angustia o home. Esta 
angustia non se refi re ó medo a un 
perigo concreto e inminente, senón 
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xustamente ó recoñecemento da sagra-
da verdade das cousas e do home, polo 
común esquecida. Esa verdade imperio-
sa oprime o home porque lle revela o 
non-ser, a nada, a oculta “(in)consisten-
cia” das cousas e de si mesmo (a 
morte). Nada angustia tanto 
ó home como a nada, 
ou sexa, a morte, na 
medida e modo 
na que poida ex-
perimentala. A 
verdade que é 
a nada, a mor-
te, é experi-
mentada polo 
home  como 
angustia. Ante 
a nada, todo 
se estreita, non 
queda espazo para 
ningunha cousa nin, 
por tanto, para un mes-
mo; fáltanos ata a respira-
ción debido ó seu peso desmesura-
do, que nos oprime. A nada nada é, e por 
iso “é” inexplicable, é a verdade inex-
plicable que defi ne ás cousas e ó home 
(“ninguén pode explicalo, ninguén”). 
Emily nomea tamén, e polo mesmo, esa 
opresión ou angustia como “imperial afl i-
ción” (o peso ineludible e supremamente 
doloroso da morte) e “selo da desespe-
ración” (esa marca ou sinal inevitable e 
necesaria que constitúe o home como 
o outro lado terrible da vida, e que por 
iso o home quere evitar, pero, para a súa 
desesperación, sabe que no fondo non 
é posible). A “desesperación” remite a 
unha espera que non quixeramos pero 
que é ineludible, remite ó que irreme-
diablemente nos espera e incluso, máis 
ben, aínda que non queiramos, nos agar-
da en todo momento (a morte). O “selo” 
que nos afl ixe e desespera é esa ferida e 
cicatriz supremas (“celestial ferida”) que 
padecemos como o máis angustioso por-
que non é algo concreto (“non podemos 
encontrala”), senón a verdade mesma. 
Ese selo, esa ferida, esa cicatriz (unha 
ferida e cicatriz  remiten a dúas partes 
diferentes enfrontadas que se abren e se 

pechan) é “a diferenza interna” (ou sexa, 
esencial), “os signifi cados”, a defi nición 
esencial, a verdade de todas as cousas. 
En efecto, o signifi cado ou defi nición 
(presenza) das cousas consiste na con-

traposición (“diferenza”) orixinaria 
(“interna”, propia, esencial) 

entre ser e non-ser, pre-
senza e ocultamento, 

en virtude da que 
cada cousa é o 
que é fronte a 
ou a diferenza 
de as outras 
cousas, pero 
á vez grazas 
a elo.

Pasemos agora 
á última estrofa. 

“Cando chega, a 
paisaxe escoita”: 

este verso dinos que 
esa luz de inverno provo-

ca o recoñecemento polo home 
da verdade de todo, que normalmente 
pasa desapercibida ou está oculta. “A 
paisaxe” son as cousas, e o escoitar das 
cousas (da paisaxe) é o seu estar aten-
tas ou tender ó que elas mesmas sobre 
todo ou esencialmente son, ou sexa, 
poñerse máximamente de manifesto en 
ou receptivas ó que máis propiamente 
son como presenza ou des-ocultamento. 
“Sombras conteñen o seu hálito cando 
parte”, é dicir, o non-ser, o permanecer 
oculto (“sombras”) da verdade é algo 
necesario e permanente (“conteñen”), 
pero conforme ó seu propio modo de ser 
(como non-ser) ou estar (como non-es-
tar). Ese “cando chega” e “cando parte”, 
ese chegar e partir, estar e non-estar, 
ser e non-ser, é o que en todo momen-
to identifi camos como a verdade de to-
das as cousas e do home; ser e non-ser 
que, por certo, abre e pecha literalmente 
o poema, pois este ábrese con “hai” e 
péchase con “morte”. Por último, temos 
ante nós o máis enigmático e belo que di 
o poema: “É coma a distancia na mirada 
da morte”. Esa luz de inverno, a verdade, 
é “a distancia na mirada da morte”. A 

morte mira (mide) a distancia. A distan-
cia é  o ámbito aberto onde teñen lugar 
as cousas, “os signifi cados” de todas as 
cousas, “a diferenza interna”, a verdade. 
Por tanto, a morte ten presente a verda-
de, a morte presenta a verdade, a morte 
é a verdade. A mirada mide, recoñece 
unha distancia (de aquí ata aquí), que 
equivale á defi nición esencial das cou-
sas. O home é iso, e por iso é morte3.

Poñemos fi n á eséxesis. Agora estamos 
preparados e dispostos a un diálogo 
máis profundo co poema, a arrolarnos na 
forza de súa luz suave, a entrar nesa luz 
sagrada das tardes de inverno …
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No inverno a natura amósase silenciosa e quieta.

A mirada atenta descubre

que, por veces, ao serán,

a feble luz do Sol roza as cousas

de tal maneira que semellan belamente irreais.

Esta contemplación desacouga e aviva á alma

porque comparece nela o sagrado.

Unha sensación semellante sentimos

cando, na penumbra dunha catedral,

mestúrase o etéreo olor do incenso

co maxestoso canto dos coros

que invocan poderosamente a Deus,

porque entón tamén a alma se conmove fondamente

ao recibi-la sagrada presenza.

A presenza do sagrado na alma

deixa nela a máis profunda sinal,

unha invisible e sublime ferida

en virtude da cal queda aberto un espazo prístino

no que as cousas amosan o seu signifi cado auténtico.

Mais, se ben o sagrado

amosa o sentido orixinario das cousas,

el mesmo carece de signifi cado,

é a excelsa desmesura que non se deixa explicar.

Esta experiencia indescifrable do sagrado,

que chega do cello como luz de inverno enriba das cousas,

produce en nós a máis grave conmoción da alma,

e a alma afl íxese e desespérase

perante a inmensidade do seu misterio.

Percorre por un instante para nós

o sagrado a curvada bóveda da vida.

A súa prodixiosa luz pálida,

baixo a cal resaltan as cousas,

fúndese co escuro baleiro da silenciosa nada

que deixa a súa ausencia.

Así presente, o sagrado emula algo,

advirte e fai ver aos mortais

cál é para eles a súa verdade suprema:

a fi nitude que agarda sempre

e mide cada intre da súa limitada existencia.

1.- There´s a certain Slant of light, / Winter Afternoons / That oppresses, like the Heft / Of Cathedral Tunes // Heavenly Hurt, it gives us / We can fi nd no scar, / But internal diffe-
rence, / Where the Meanings, are // None may teach it, Any / ´Tis the Seal Despair / An imperial affl iction / Sent us of the Air // When it comes, the Landscape listens / Shadows 
hold their breath / When it goes, ´tis like the Distance / On the look of Death. (The complete poems of Emily Dickinson. Edited by Thomas H. Johnson. Back Bay Books. U.S.A.)
Hai un certo nesgo de luz / nas tardes de inverno / que oprime como a maioría / dos cánticos das catedrais. // Celestial ferida nos da. / Non podemos atopa-la cicatriz, / senón a 
diferenza interna, / onde están os signifi cados. // Ninguén pode explicalo, ninguén. / É o selo da desesperación, / unha imperial afl ición / enviada a nós do aire. //  
Cando chega, a paisaxe escoita; / sombras conteñen o seu hálito / cando parte. É como a distancia / na mirada da morte.

2.- Cando penso que te fuches, / negra sombra que me asombras, / ó pe dos meus cabezales / tornas facéndome mofa. // Cando maxino que es ida, / no mesmo sol te me amostras, 
/ i eres a estrela que brila, / i eres o vento que zoa. // Si cantan, es ti que cantas; / si choran, es ti que choras; / i es o marmurio do río, / i es a noite, i es a aurora. // En todo estás 
e ti es todo, / para min i en min mesma moras, / nin me abandonarás nunca, / sombra que sempre me asombras.

3.- Cando dicimos que o home é esencialmente morte non estamos facendo outra cousa que repetir o que ó longo de toda a historia da humanidade foi sempre recoñecido, dunha 
maneira ou doutra, polos máis importantes pensadores e poetas. Agora ben, recoñecernos como “os mortais” non quere dicir que pensemos na norte (o cal é absurdo) e que 
a “terrible morte” paralice a nosa vida, senón que, ó contrario, é precisamente unha determinada maneira de facerse cargo da propia vida, de conducirse na vida e tratar coas 
persoas e coas cousas. Esa determinada maneira consistiría en algo así como darlle ás cousas o de-limitado valor que teñen segundo o que verdadeiramente son (“medilas” axus-
tadamente, recoñecer a xusta medida ou de-limitación das cousas), sen darlle un valor absoluto. Ou sexa, consistiría en non someterse a nada e a ninguén, no sentido de nunca 
estar disposto a facer calquera acción por conseguir ou conservar esa cousa ou esa persoa á que interesadamente nos escravizamos dándolle un valor absoluto. Facerse cargo da 
propia condición mortal non ten nada que ver co relativismo e co escepticismo, senón coa auténtica liberdade que sitúa ó home cara a verdade e a bondade como aquelas metas 
(sempre metas) que lle son máis propias e defi nitorias.
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Día das Letras Galegas: 
Carme Álvarez  
Socia da entidade
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O persoeiro elixido este ano pola 
Real Academia da Lingua co ga-
llo do Día das Letras Galegas foi 

Valentín Paz Andrade. A súa personali-
dade multifacética maniféstase na chea 
de actividades, tanto profesionais como 
artísticas, ás que se dedicou. Exemplo 
disto é o seu labor como avogado, em-
presario, xornalista, político ou académi-
co, á vez que poeta, pintor, escritor, ou 
ensaísta sobre temas como agricultura, 
pesca, economía e tecnoloxía. En todas 
estas actividades manifestou, dunha 
forma ou outra, o seu amor e dedicación 

SECCIÓN

Valentín Paz Andrade
por Galicia, pola súa mellora e moderni-
zación.

O seu inxente labor foi recoñecido, xa en 
vida, coa entrega de diversos premios 
e medallas, e a homenaxe deste ano é 
unha proba máis do que seguramente 
está por vir. 

Adheríndose a este recoñecemento, a 
nosa entidade preparou o día 19 de maio 
unha conferencia a cargo do profesor 
Xosé Gregorio Ferreiro Fente, así como 
unha pequena exposición sobre a súa 
vida e obra. 

Salientando o labor político de Paz An-
drade, o día 26 de maio, a Fundación Ga-
licia Universal invitou a todos os socios 
das entidades que a compoñen, entre as 
que está Saudade, a visitar as depen-
dencias do Parlament de Catalunya guia-
dos polo Ilustrísimo Josep Rull i Andreu, 
Deputado no Parlamet. O conferenciante  
Xan Carballa  puxo o  remate da xornada 
coa interesante conferencia sobre o ho-
menaxeado. 

Como colofón, ese mesmo día, o grupo de teatro da entidade, 
Zarabanda, fi xo tamén un repaso pola vida e obra de Valentín Paz 
Andrade na súa representación de Letras Galegas 2012.

Momento da conferencia de Xosé Gregorio Ferreiro Fente na entidade

A conferencia no Parlament de Catalunya. De es-
querda a dereita: o noso presidente, Ernesto Lagar-
ón, o deputado Josep Rull i Andreu e Xan Carballa, 
o conferenciante.

Compoñentes do grupo Zarabanda en Letras Galegas 2012.
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O Val de Celanova

Son do Concello da Merca e nacín na Aviñoá
e desde ben pequeniña dos meus ancestros

este dito oin contar:

.. ¡¡Cando o vento fuxe forte do Val de Celanova
auga nos vai a deixar!!..

Topábame un día no monte de Val de Lamas
co noso burriño branco e a nosa vaca castaña,

de cote fuxiu o vento cunha forza infernal
díxome a miña avoa:

..¡¡Márchate pra casa nena porque te vas a mollar!!..

-¿Abofé como me vou a mollar?
si fai un sol que alumea

queima as pedras e mailo chan. 

-Cando o vento fuxe forte do Val de Celanova
xa atravesou os montes, os montes de Portugal,

as brañas e xesteiras e auga segura nos dá
pra regar as nosas leiras que tanta falta lles fai,
antes eran moi verdiñas e con fl ores no toxal,

o lume acabou con elas, ¡¡ai!! que morriña me dá,
xa non hai moras nas silveiras nin fl ores no patacal
..¡¡Márchate pra casa nena porque te vas a mollar!!..

LITERATURA

Concha Oliveira  
Socia da entidade
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O que son as cousas

A Hortensia das Cortes quedou viúva tendo aínda as dúas fi llas solteiras, a Carme e a Virxinia.

A primeira en casar foi a Virxinia. O home era do Barrio e, como non tiña ningunha propiedade, propúxolle á muller alugar unha casiña en 
Campos. Sen recibir ningunha axuda, con moitos traballos e esforzos, cambiando varias veces de fogar, conseguiron aforrar para comprar 
unha casopiña en Pacios e alí viviron.

 A Carme, ó casar, quedou na casa coa nai, e co capital. Co que lle daba a terra e o gando vivían bastante ben. O home éralle cesteiro e 
iso signifi caba ter uns ingresos extras, ademais dos que ela ganaba ocasionalmente ofrecendo os seus favores, … co consentimento do 
marido, claro. Mentres andaban nestes traballos propios da labranza e os outros, a nai, a Hortensia, coidáballe dos tres fi llos que tiveron. 

O tempo foi pasando, os tres fi llos medraron, casaron e marcharon e a Hortensia íase facendo vella. 

Como o matrimonio tiña uns diñeiriños, quixeron comprar unha casa na vila e así o fi xeron. Pero a nai daba cada vez máis traballo e como 
decidiran ir a vivir á nova casa, parecíalles que non sería un sitio axeitado para a Hortensia. 

Despois de falalo co home, a Carme foi a Pacios a ver a irmá e díxolle que eles xa coidaran moitos anos da nai e que agora era a súa quen-
da para facerse cargo dela. A Virxinia non tivo que pensar moito a súa resposta: “Agora que lle comiches a carne, róelle os ósos tamén”.

SECCIÓN

M.A. Rodríguez
Socia da entidade



Josep Lluís 

Conselleiro de Benestar Social i Família
Naceu en Barcelona no ano 1956. 

É Enxeñeiro Industrial, diplomado en Funció Gerencial a l’Administració 
Pública por ESADE e en Direcció a l’Administració Pública polo l’IESE.

É conselleiro de Benestar Social i Família desde decembro do 2010. Foi 
deputado de CiU no Parlament de Catalunya (2003-2011). Previamente, 
ocupou o cargo de director xeral de Acció Cívica do Departament de Benestar 
i Família da Generalitat de Catalunya (1996-2003), foi xerente do INCAVOL da 
Generalitat de Catalunya (1993-1995) e funcionario da administración local 
(1981-1992).

No ámbito do asociacionismo, foi presidente de Coordinació Catalana de 
Colònies, Casals i Centres d’Esplai; presidente do Moviment de Centres 
d’Esplai Cristians e vicepresidente da Fundació Pere Tarrés. Tamén foi 
fundador da Coordinadora Catalana al servei de l’infant e membro do 
Secretariat de Pastoral de Joventut de Catalunya i les Balears.

Cleries i 
Gonzàlez

Entrevista:  
Aroha Cabanas González

Ent.: ¿Que balance fai do tempo que leva na Conselleria de Benestar Social 
i Família?

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez: L’objectiu principal que ha guiat la tasca del De-
partament de Benestar Social i Família ha estat i continuarà sent estar a prop de les 
persones. Per això, hem apostat per consolidar i fer sostenible l’Estat del Benestar i 
ens hem compromès a parlar i garantir els drets reals de les persones. 

La missió del nostre departament és fer de Catalunya una societat cohesionada, desen-
volupant polítiques de prevenció i acció a favor de la promoció de l’autonomia personal, 
la inclusió social i contra la pobresa, garantint els drets socials de la ciutadania, espe-
cialment de les persones més vulnerables, i promovent la família com a estructura so-
cial bàsica, transmissora de valors. I tot això, comptant amb la participació dels agents 
socials del país i assegurant la màxima transparència en les nostres accions.

Com deia la prioritat del nostre Departament són les persones i, per això, en aquests 
moments de difi cultat econòmica centrem els nostres esforços en aquelles persones 
més vulnerables, per tant, en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la defensa 
dels drets dels infants i l’atenció a les persones amb dependència. El 2011 vam fer 
una gran tasca en aquest sentit: hem concretat un seguit de propostes d’actuació 
sorgides del Grup de treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 

30

ENTREVISTA



31

a Catalunya. Hem treballat dur per po-
sar ordre i donar impuls al compliment 
de la llei de la dependència. I hem fi xat 
les bases per elaborar el Pacte per a la 
Infància a Catalunya, que ha de suposar 
un salt qualitatiu important en les políti-
ques destinades als infants i els joves. 

I el 2012 encara més i amb més força. 
Hem fet un esforç pressupostari per a do-
tar de més recursos les entitats que tre-
ballen a peu de carrer amb les persones 
més vulnerables. Impulsarem la redacció 
del Pacte Nacional per l’eradicació de la 
pobresa. Dissenyarem polítiques concre-
tes destinades a lluitar contra la pobresa 
infantil. Fixarem les bases per fer un canvi 
de paradigma i deixar de parlar de perso-
nes amb dependència, per centrar-nos en 
la promoció de l’autonomia personal.

No ha estat un camí fàcil. Però amb la 
col·laboració de les entitats del Tercer 
Sector, malgrat els moments de difi cultat 
actual, estem avançant en la construcció 
de l’Estat del Benestar.

Ent.:¿Que opinión pensa que ten a 
xente de vostede e do seu labor ó 
fronte da Consellería?

J.Ll.C.G.: Imagino que d’opinions n’hi ha 
de tota mena. La feina que se m’ha en-
comanat és tirar endavant les polítiques 
socials del Govern de Catalunya i ho faig 
amb il·lusió, rigor i compromís. També 
considero bàsic saber escoltar i treballar 
en col·laboració amb tots els agents. No 
podem treballar d’esquena a la societat, 
el nostre deure com a Administració és 
treballar amb els portes ben obertes. 
Aquest ha estat un punt clau en la nostra 
gestió i ens ha portat a reforçar aliances 
i complicitats amb les entitats, les asso-
ciacions, les ciutadanes i els ciutadans. 

Ent.: ¿Como afronta a Consellería a 
elevada cifra de menores tutelados?

J.Ll.C.G.: La mitjana d’infants tutelats per 
l’Administració a Catalunya és similar a la 
resta de comunitats autònomes i, a més, 
s’ha reduït en els darrers anys. Això vol 
dir que estem avançant en bona direcció.

Retirar la tutela és sens dubte una deci-
sió difícil i l’última opció que ens hem de 
plantejar, però malauradament a vega-
des és una mesura necessària per vetllar 
per l’objectiu primer, que és el benestar 
d’un infant.

Des de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència estem avançant 
cap a l’àmbit de la prevenció i prioritzem 
que l’infant i l’adolescent pugui estar 
al seu entorn familiar, sempre que les 
condicions ho permetin. Així mateix, 
treballem i dediquem esforços per tenir 
un bon gruix de famílies acollidores per-
què un bon nombre d’infants tutelats per 
l’Administració puguin gaudir d’un en-
torn familiar. Això vol dir que hem de fer 
actuacions conjuntes i molt coordinats 
entre totes les unitats del Departament, 
perquè tots som responsables. 

Ent.: ¿Que aportaron os colectivos 
galegos á historia de Catalunya?

J.Ll.C.G.: La cultura gallega té el seu re-
fl ex a Catalunya, un país que s’ha cons-
truït amb les aportacions d’homes i do-
nes vinguts d’arreu. Comunitats com la 
gallega han participat en aquest esforç 
comú i han enriquit la nostra cultura amb 
les seves tradicions i els seus costums. 

Ent.: ¿Que rol desenvolven os colec-
tivos galegos dentro da Catalunya 
do século XXI?
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J.Ll.C.G.: Catalunya compta amb un ric 
teixit associatiu. Entitats gallegues com 
Saudade, a través de les activitats que 
organitzen, conviden a conèixer més i 
millor la manera de ser i de sentir del 
poble gallec. Estic convençut que aquest 
coneixement és el camí millor per a 
l’entesa, el respecte i la convivència 
entre les persones, i la base per crear 
lligams de solidaritat entre les diferents 
cultures. Uns objectius i valors que com-
parteixo i pels quals treballem plegats. 

La creació d’espais on explorar i com-
partir les arrels gallegues, tant pels qui 
vareu néixer a Galícia com pels qui us in-
teresseu per la riquesa cultural d’aquest 
poble, ajuda a millorar la integració i la 
cohesió social del país. I entitats com la 
vostra són, en defi nitiva, una mostra de 
civisme i del foment de la convivència.

Ent.: Todos temos claro que o futuro 
dun país escribirano os seus mozos. 
¿Como considera a súa Consellería 
que se podería favorecer á eman-
cipación da xuventude nos ámbitos 
laborais e de acceso ás vivendas?

J.Ll.C.G.: La joventut és el present i el 
futur del país. El nostre Departament, a 
través de la Direcció General de Joven-
tut i l’Agència Catalana de la Joventut, 
s’encarrega de defi nir, coordinar i impul-
sar les polítiques de la Generalitat en 
aquesta matèria.

Entre les actuacions dirigides als jo-
ves, tenim la intenció d’aprovar i des-
plegar el Pla nacional de joventut, 
sobre la base d’establir mesures que 
permetin l’emancipació de les perso-
nes joves i promoguin la participació i 
l’associacionisme juvenil. Hem de tenir 
en compte que els tres eixos que fan 
possible l’emancipació dels joves són 
la formació, la feina i l’habitatge. Som 

conscients de les difi cultats que la crisi 
actual suposa en aquest sentit i treba-
llem per donar respostes en aquests mo-
ments de difi cultats. 

Quan parlem de joves hem de tenir molt 
present el camp de l’educació en el lleu-
re i l’associacionisme educatiu, que són 
espais privilegiats de transmissió de 
valors i que al nostre país compten amb 
una gran tradició.

Alhora treballem per potenciar la di-
mensió local de les polítiques que els 
afecten, especialment impulsant el 
desplegament de la Xarxa nacional 
d’emancipació juvenil i altres serveis i 
equipaments per als joves.

Ent.: ¿Considera un freo integrador 
e económico o feito de que a crise 
provoque que moitos mozos decidan 
marchar fóra para realizarse profe-
sionalmente?

J.Ll.C.G.: La situació actual del mercat 
laboral ha fet que als joves se’ls faci difí-
cil trobar una primera feina. És compren-
sible que alguns decideixin cercar opor-
tunitats en altres indrets, però no podem 
permetre que aquest fet esdevingui una 
dinàmica habitual.  Si marxen, esperem 
que suposi un aprenentatge de qualitat 
i que algun dia retornin per capitalitzar 
aquest aprenentatge a Catalunya. 

Cal que dediquem tots els esforços per 
garantir que les persones joves puguin 
desenvolupar la seva carrera professio-
nal a casa seva, perquè això signifi carà 
que els donem el paper protagonista que 
tenen en la construcció del futur del país.

Ent.: ¿Pensa que isto pode facer que 
no futuro Catalunya experimente un 
envellecemento da súa poboación e 
un descenso no nivel cultural e eco-
nómico?

J.Ll.C.G.: Els canvis demogràfi cs experi-
mentats en els darrers anys, l’augment de 
l’esperança de vida i la disminució de la 
natalitat han provocat un increment molt 
signifi catiu del pes social de les persones 
grans a la nostra societat, tal com ha pas-
sat en la major part de països europeus.

Aquest increment ha vingut acompan-
yat d’una major diversitat del col·lectiu 
de persones grans pel que fa a l’edat, la 
salut i la situació social, i de la introduc-
ció d’un nou discurs: el de les persones 
grans actives. Fa uns anys, aquest no era 
un aspecte prioritari en aquest àmbit: No 
es diferenciava entre persones grans ac-
tives i persones grans dependents. Ara 
la diferència és clara. Ara hi ha una gent 
gran que té un important paper en la so-
cietat perquè aporta la seva experiència 
i les seves ganes de fer coses noves i 
de compartir amb d’altres generacions i 
suposa una àmplia majoria.

És per tot això que ha calgut reorientar 
les polítiques destinades a la nostra 
gent gran. El Govern de la Generalitat 
ha de saber estar a l’altura de la gent 
gran i el nostre compromís des del De-
partament de Benestar Social i Família 
és dotar totes aquestes persones de les 
eines i dels equipaments necessaris per 
satisfer les seves inquietuds presents i 
encarar nous reptes de futur.

La gent gran a Catalunya és un col·lectiu 
ampli i un dels actius més importants del 
país. 

Ent.: Dígame un desexo cara o futuro

J.Ll.C.G.: Que Catalunya pugui fer el seu 
camí com a poble obert i proper als al-
tres països, garantint un dels seus béns 
més preuats que és fer un país de quali-
tat humana, gràcies a la sostenibilitat de 
l’Estat del Benestar. 

 REVISTA PATROCINADA POR:
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Ese é o título da nova obra que o grupo de teatro Zarabanda estreou o día 
2 de xuño.

No díptico preséntase así: 

Aqueles que aínda non tiveron ocasión de ver a representación terán oportuni-
dade de facelo acudindo a algunha das funcións que se farán proximamente en 
diferentes poboacións catalás que se irán anunciando.

SECCIÓN

Compoñentes do grupo Zarabanda durante a actuación.

¡NON O PODO CRER!

Nunha sociedade vilega técese a convivencia con coincidencias e rexei-
tos, mesturados coa intolerancia entre un pasado cheo de prexuízos e 
o desenfado da modernidade.

Os protagonistas, no seu razoamento, falan deste xeito: 

“Repetímosche a noticia que nos chegou”

“¿Estades bébedas? Iso non é verdade”

“Van cambiar moitas actitudes nesta vila”

“Unha continua provocación. Non sei como me contiven”

“Moi claro non o teño”

“Esta xente tan progre nada ten que ver con nosoutras”

“Din que se liberaron … porque perderon o medo”

“¿Que meigallo che deron para enguedellar o recordo?”

“¿De onde sacaches esa falsidade?”

“Debe ser un erro”

“Le este papeliño”

“NON O PODO CRER”

Analicen este enredo, o seu realismo sorprenderá.

Carmen Álvarez
Socia da entidade e compoñente de Zarabanda
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O fi nal dun 
SECCIÓN

Teresa Espert
Socia da entidade e membro da Coral Saudade
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A actuación que este ano tivo a Coral 
Saudade, foi, como se di no título, o fi nal 
dun proxecto. Iniciárase hai tres anos a 
través do Distrito d’Horta-Guinardó e 
coa actuación da maioría das corais da 
zona.  

Foi un ano de moito traballo por parte 
de todos os participantes, e, sobre todo 
quero resaltar as palabras do noso di-
rector, Albert Clemente, que tamén foi o 
do concerto, que nos fi xo entender que 
formabamos parte dun grupo de xente e 
que as nosas voces eran moi importan-
tes. 

O esforzo que nos representou a todos 
os compoñentes da nosa coral creo que 
foi maior que o esforzo das outras co-
rais, porque o noso repertorio compren-

de cancións tradicionais galegas e neste 
proxecto eran cancións de películas tra-
ducidas ó catalán e algunhas ó inglés. 
Todos os compoñentes da nosa entidade 
loitaron e esforzáronse día a día para 
aprender as pronunciacións e asistir a 
todos os ensaios: foi un labor de moito 
traballo. 

O día do concerto fi nalmente chegou: 
fíxose nunha igrexa na que nos foi moi 
satisfactorio actuar pola acústica, case 
de auditorio. A nosa sorpresa foi que 
tivemos un aforo desbordado, e moita 
xente quedouse fóra sen poder escoitar 
o concerto. Falando en nome de todos 
os cantantes, sentímonos moi felices 
porque nos saíu ben, tendo en conta que 
eramos máis de 225 voces e, polo tempo 
do concerto, dúas horas ininterrompidas, 

sentímonos como os mellores cantantes 
do mundo. Ademais, tiñamos o acom-
pañamento dunha orquestra dunhas 20 
persoas, cousa que para nós foi unha 
experiencia inesquecible. 

En nome de todos os compoñentes da 
Coral Saudade, grazas a todos os asis-
tentes, que nos apoiaron incondicional-
mente e nos arrouparon, porque eles 
foron os que nos fi xeron sentir importan-
tes.

SECCIÓN
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Un día de actuación

SECCIÓN

Detrás de cada actuación hai un gran 
traballo e esforzo realizados no noso 
tempo libre, as fi ns de semana: hai 

que preparala, ensaiando as cancións, os 
bailes e organizando a roupa. 

O mesmo día da actuación, é necesario 
afi nar os instrumentos, repasar o estado 
dos traxes e vestirnos e peitearnos antes 
de coller o autocar que nos leva, ás veces 

repasando detalles no mesmo autocar. 
Cando chegamos, vólvense a afi nar as gai-
tas e sempre hai que facer algún repaso de 
última hora. 

Pasamos moitos nervios por se algo non 
sae como esperamos, xa que despois de 
tanto esforzo todo se decide nuns minutos. 
No tempo que dura a exhibición, é o públi-
co quen valora e decide se o fi xemos ben 

ou non, aínda que nós somos os que sabe-
mos os fallos que puido haber. Ó fi nal, todo 
este esforzo vese recompensado ó escoitar 
os aplausos e ánimos dos espectadores. 

Aproveito para agradecer o labor das per-
soas que están detrás apoiándonos, dos 
que nos aprenden e axudan para que todo 
salia adiante e siga funcionando. 

Yaiza Biempica
Socia da entidade e compoñente do grupo folclórico

Actuación da banda Actuación do grupo de baile





ACTIVIDADES
PARA SOCIOS:

Actividades fi xas

• FESTA DE MÁSCARAS (febreiro)
• VERBENA DE SAN XOAN (xuño)
• MAGOSTO (novembro)
• FESTA DA EMPANADA (sobre novembro)
• FESTA DE FIN DE ANO (31 de decembro)
• CAMPIONATO DE TUTE masculino e feminino (de novembro a maio)
• CORO (anual) 
• GRUPO DE TEATRO (anual)
• GRUPO FOLCLÓRICO (anual)

Actividades eventuais

• CURSO DE FOTOGRAFÍA 
• CURSO DE CATA DE VIÑOS 
• CURSO DE RESTAURACIÓN 
• CURSOS DE COCIÑA
• CONCURSOS DE DEBUXO-PINTURA, FOTOGRAFÍA, LITERARIO
• CURSO DE INFORMÁTICA

ABERTO A TODOS (con prezos diferentes socio/non socio):

• EXCURSIÓN 2 días 
• BAILES DE SALÓN (anual)  
• XIMNASIA DE MANTEMENTO (anual)  
• CURSO DE BOLILLOS (anual)  
• CURSO DE PINTURA (anual)  
• TALLERES, CONFERENCIAS, PRESENTACIÓN DE LIBROS,
 EXPOSICIÓNS DE BOLILLOS, PINTURA E DEBUXO, CONCERTOS
 DA CORAL
• CEA DO ENTROIDO (febreiro)   

da entidade

AGRUPACIÓN CULTURAL GALEGA SAUDADE
Rua Chapí, 18-20, 08031 Barcelona Tel. 933 585 488 Fax. 933 575 672


