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De novo, abrolla a nosa revista " Carballeira", sae do
prelo para achegarte o traballo que o longo do ano
vimos realizando no Centro Galego de Castelló " O
Aturuxo".
Atras queda un ano moi importante para a entidade, se
os tempos que corren son dificiles para o país, tamén o
son para as asociacións, as dificultades no eido familiar,
sumanse a redución de recursos institucionais, o que
nos fai camiñar amodiño, con todo fomos capaces de
reflectir o esforzo de varios anos na cancelación do 50%
das aportacións dos socios na compra do local, nen elo
sin tempo, contando que en un par de anos podamos
rematar o restante da debeda, deixando a entidade
completamente saneada.
A inauguración o pasado mes de Xullo das novas
instalacións " O Faiado", polo Secretario Xeral de
Emigaración da Xunta de Galicia, D. Antonio Rodriguez
Miranda, sinalou un fito importante para o Centro
Galego, un sono que viñemos traballando durante anos,
e que grazas o esforzo e traballo persoal de varios
socios, fixose realidade, a posta en marcha deste
emprazamento, asegura a realización de numerosas
activiades sociais, que o local actual non podia acubillar,
asi coma que os socios dispoñan dun espazo axeitado
para a realización de celebracións familiares. Teño que
agradecer o apoio que ven prestando a Secreataria de
Emigaración da Xunta de Galicia, o que fai posile poder
levar a diante, gran parte dos proxectos da Asociación,
asi coma o Concello e Diputación de Castellón,
institucións que sempre atopamos o noso carón presto
a botarnos unha man.
Quero agradecer a Directiva que me acompaña, o seu
esforzo e traballo de cotio e que xuntos levamos adiante

neste navio senlleiro, que é o Centro Galego, non
exento de dificulatades, sobor de todo presupostarias,

mais tamén, enchenós de satisfación o poder
representar a Galicia.
Iste ano, incrementouse o número de actividades grazas
a versatilidade que nos da o novo local, unhas sairón
mellor que outras, aló menos intentámolo, pouco a
pouco melloraremos, e por elo, que pedimos desculpas
nos erros surxidos.
Sabedores de que " non chove o xeito de todos", é polo
que vimos demandando os socios, unha maior
implicación nas actividades, asi como aportación de
ideas e proxectos, toda critica e constructiva, sempre
que se faga para millorar.
Decontado vai ser aprobada a nova lei da Galeguidade,
da que nos afecta administrativamente, asi coma no
desenvovemento social da entiade, esto faranos mudar
diversos articulos estatutarios para podelos adaptar a
nova normativa, e con elo manter a nosa representación
como Membro do Consello da Galeguidade.
Quixera aproveitar esta ocasión, que me brinda a nosa
revista, para agradecer os cocios que causarón baixa, a
súa colaboración, sinalandolle que sempre terán abertas
as portas do Centro Galego para canto precisen. Darlle
a benvida os novos socios, e animalos a participar
activamente en canto se ven facendo, non dubiden en
facernos as suxerencias e propostas que vexan
necesarias.
No me cabe mais que dar as grazas a todos, e
convidarvos a participar en cantos proxectos vimos
realizando

Xosé Filgueira Fernández
Presidente

Centro Galego de Castelló
"O Aturuxo"
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VISITA DO SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN,
INAUGURACIÓN DAS INSTALCIONS DE LECER "O FAIADO"

O pasado 1 2 de Xullo, visitounos o

Secretario Xeral de Emigración da

Xunta de Galicia, D. Antonio Rodriguez

Miranda, o cal ademais de coñecer en

situ a nosa entidade, veu de inaugurar

as novas instalcións do “ O Faido”,

durante a súa estadia asinou no libro da

Entidade,e aproveitamos ter un xantar

de traballo a directiva, xunto coa

presidenta do Centro Galego de

Valencia, pola tarde procedeuse a

inauguración das novas instalcions no

Tetuán, forón moitos os que compartirón

connosco esta xornada, as casas

rexionais de Aragón,Asturias, Casti l la La

Mancha, Murcia e Andalucia, asi coma

represetantes dos Centros Galegos de

Valencia e Tarragona, contamos tamén

coa presencia de Vicente Sales,

Concelleiro de Cultura do Concello de

Castel lón e José Jarque Diputado

Provincial de Cultura da Diputación

Provincial, numerosos amigos e socios

participarón da xornada, onde se sirveu

uns petiscos acompañados dun viño

galego a todos os asitentes,

descubrindose unha placa na lembranza

da xornada.
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VISITADADIRECTORAXERALDEPARTICIPACIÓNCIUDANADAGENERALITAT
Co motivo da celebración das pasadas festas da

Magdalena, e convidada poa federación de Casas

rexionais, a directora de participación ciudadana da

General itat Valencina, Dña Maria Barrios Hermida,

real izou unha visita as sedes do, Centro Aragonés,

Andaluz e Galego.

Na nosa entidade, visitou as novas instalacións " O

Faiado" do complexo , onde asinou no libro de honra

da entidade, sendo agasallada cunha ceramica

galega, na lembranza da visita, asi como da súa

ascendencia galega

Coma xa ben sendo tradicional a nosa

entidade sumase os mil leiros de actos que

con motivo da celebración do dia grande

da nosa lingua acontecen na Galicia

Territorial e coma non, na Galicia Exterior,

Quixo honrar a Real Academia da Lingua

Galega,adicandolle este día a figura dun

bardo humilde como foi Xosé Maria Diaz

Castro, nado no Vilariño (Guitiriz) 1 91 4 e finado en Lugo 1 990,

é certamente un poeta singular. Pola calidade da súa obra, pola

contención e brevidade da mesma e mais pola transcendencia

que o seu libro Nimbos (1 961 ) tivo na historia da poesia galega

contemporanea, Poemas coma " Penélope", son referencia da

nosa literatura.

Dentro dos actos programadas, contamos coa presencia dunha

poeta tamén das terras de lugo, hoxe ancorada en Valencia,

quen nos achegou a vida e a obra de Xosé Maria.

Ana Arias Saavedra,e unha muller apaixoda da poesia e coma

non de Galicia, fi l la de Perfecto Arias Cercea, vel lo gaiteiro

fundador de agrupacións enxebres coma " Os Enxebres de

Lugo, Gaiteiros de Freans e Os Lucenses, participou en moitas

das letras mujsicadas polo seu pai, muller polifacetica, inda que

licenciada en Corte e Confección, a súa paixon é escribir e

pintar, ten editado, obras de teatro coma "Cendal de Anhelos" e

centos de poesias asi coma participado en multitude de

certamenes poeticos.Ana fixonos disfrutar da sinfonia de

verbas convertidas en lirica poetica, achegandonos as terras do

seu Lugo natal.Forón moitos os amigos que participarón desta

xornada, i lustrada coa exposicición "Sombras Radiantes"

cedida pola Secretaria xeral de Politica Linguistica asi coma o

documental " O Instante Eterno"
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OFRENDA MARE DEL DEU DESAMPARATS

VALENCIA

O pasado 1 8 de Marzal, desprazamonos a Valencia para
participar xunto cos compañeiros do Centro Galego de
Valencia na multudinaria ofrenda de flores a patrona da
cidade a Virxen dos Desamparados "A Chepereta", como
é coñecida polos valencianos, aproveitamos a ocasión
para poder comtemplar tamén alguns dos monumentos
fal leros previos o día da "cremá" asi como do magnifico
ambiente das festas de fal las
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Un ano mais a nosa entidade participou na ofrenda a
patrona de Castel ló a " Mare del Deu del Lledó",
expresión de cariño e recoñecemento a esta terra
que nos acolle, como xa aconteceu estes
derradeiros anos acompañounos no desfi le a banda
de gaitas "Celturia" do Centro Galego de Valencia
asi como socios dese centro co seu presidente
Jesús Rial, denovo soarón as gaitas ante a patrona
no interior da súa basil ica, achegando Galicia o
enxoito da Plana

CALÇOTADA

Este ano atrevemenos cunha tradición

cul inaria das terras do norte, e fixemos a

nosa primeira Calçotada, que foi todo un

exito tanto de participación coma

gastronomica, asi que o vindeiro ano

repetiremos pero xa con mas experencia,

polo menos en darl le a volta os calçots
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DIA DE GALICIA E APÓSTOLO SANTIAGO
Este ano foi importante para nós, despois
do acontecido o pasado, inda treboaban
as angurias pasadas, mais todo tén que
continuar, presente na lembranza
Angrois, celebramos a festa grande da
Nosa Terra e con elo a festividade do
Patrón Santiago, como ven acontecendo
varios anos, foi a parroquia de Sto Tomas
de Vil lanueva de Rafalafena, a que
acubil lou a celebración eucaristica,
presidida polo crego lucense D. José
Lopez, quen este ano oficiou a
consagración, cun caliz e patena de
ceramica galega de Sargadelos, agasallo
deste centro a parroquia, a parte músical
acadouna o coro parroquial
acompañados polas gaitas dos
compañeiros de Valencia. Autoridades
municiapais, casas rexionais, socios e
veciños,tamén estiverón o noso carón
neste día, o Presidente do Centro
Galego, foi o encargado de realizar a
ofrenda o Apostol, lembrando o
acontecido o ano pasado, e solicitando a
interseción do Apóstol ante os graves
acontecementos mundiais e a crise do
noso pais.
Rematado o acto, tivemos un xantar de
hirmandade nas novas instalacions "O
Faiado" onde contamos coa presenza do
Alcalde de Castel lón
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""HHAASS DDEE CCAANNTTAARR""
Co gallo de cumprirse 1 50 anos da edición do libro Cantares Gallegos de Rosalida de

castro, a nosa entidade organizou unha xornada poetica nas intalacións do Museo

provincial de Bellas Arts de Castel lón, quen grazas o concelleiro de Cultura Vicente

Sales, o cal real izou as xestions necesarias para o uso do salón de actos.

Coma convidados para este acontecemento tivemos con nosco a un grupo de

mulleres apaixoadas pola poesia e de Rosalia o Grupo da Tertul ia Poetica "Tapal" de

Noia, o frente delas Ana Mª Blanco, membro do Padroado Rosalia de Castro de

Padrón e gran coñecedora da obra rosaliniana, quen nos ofreceu unha conferencia

versada na figura da poetisa asi como nos descubreu facetas da súa vida. Baixo o

titulo "Has de Cantar", o grupo da Tertul ia poetica e Ana ofreceronnos un recital

poetico inesquecible, os versos de Rosalia achegaronse a este outro mar, aquel mar,

que na anguria da morte queria ver dende a súa fiestra da casa de Padrón.

Foi un acto moi entrañable, e que deixou fonda pegada entre todos os asistentes,

intentaremos que podamos volver a repeti lo, ofrecemento que Ana recolleu

agarimosamente, para que en datas proximas sexa un recital de poesia sobre o mar, o

cal veñen preparando e que proximamente estrearán na Vila de Noia.

Non pudemos deixar de aproveitar a visita, para amosarl le a nosa provincia, tendo a

ocasión de visitar a vila de Morella e Orpesa, real izando un xantar en Mirambel, xa

en Teruel.

Esperamos que decontado podamos organizar este novo encontro poetico, e

achegar a Castel lón un anaco dos nosos bardos más mariñeiros.

Xosé Fernando Filgueira Valverde, nado en Pontevedra o 28 de outubro de 1 906 e finado na mesma vila o
1 3 de setembro de 1 996, historiador, arqueólogo, antropólogo e escritor polígrafo galego, de abundante
produción l iteraria e humanística.
Cofundou o Seminario de Estudos Galegos, dirixiu o Instituto Padre Sarmiento e o Museo de Pontevedra.
Presidiu o Consello da Cultura Galega e foi membro da Real Academia Galega. Persoa de fonda cultura
humanista e de obra extensa e divulgativa nunha época na que as institucións que hoxe cumpren esa
función non a cumprían ou non existían. Foi Alcalde de Pondevedra. e formou parte do primeiro goberno da
Xunta de Galicia, presidida por Xerado Fernaldez Albor, coma Conselleiro de Cultura.
Adicaráselle o Día das Letras Galegas de 201 5 polo seu traballo divulgativo a prol da l ingua e da cultura
galega. Trátase dunha figura que suscita controversia, e ao mesmo tempo resulta un persoeiro fundamental
no decorrer da cultura e literatura galegas ao longo do século XX.

LETRAS GALEGAS 201 5

XOSÉ F. FILGUEIRA VALVERDE
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