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A M E N C E R

Aquí está de novo Amencer co derradeiro número
deste ano 2014. No ano que vén, no 2015, temos previs-
to publicar tres números: xaneiro-marzo, abril-xuño e
outubro-decembro.

Estamos en Nadal. Xa sabemos que, desde hai me-
ses, as grandes superficies están celebrando o «seu
nadal».

O Nadal é tempo de alegría, que debemos compartir.
O Nadal é tempo de ser solidarios e máis que nunca
neste tempo de crise que levou a moitas persoas ó paro,
a perder a súa casa... a pasalo mal.

No Nadal queremos paz, queremos ledicia para to-
dos. Todo isto é posible se todos somos máis xustos,
máis solifarios... menos egoístas.

É Nadal. ¡Que o sexa para todos os homes e mulleres
de todo mundo!

Desde Amencer:
¡BO NADAL! ¡FELIZ ANO 2015!

para todos e para todas.

a redacción
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A M E N C E Rfalamos con...

“Díaz Castro é un manancial de
emocións por ser un autor
sincero, auténtico, que canta o
que vive, sen outros
intereses… Temos que seguir
afondando na súa dimensión
relixiosa”

Rotulou:

JAIME PERNAS LOZANO (arquivo Amencer)

Alfonso Blanco Torrado, coordinador de Xermolos

“Díaz Castro é un valedor da Galicia
de hoxe”
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A M E N C E R falamos con...

Alfonso Blanco Torrado (Monte-
video 1950) é sacerdote encar-
gado de varias parroquias da
zona de Guitiriz e coordinador da
Asociación Cultural Xermolos.
Tratou moito a Díaz Castro nos

derradeiros anos da súa vida. Ó longo deste ano
participou en moitos actos de hoemanxe ó poeta dos
Vilares.

-  Está a rematar o «Ano de Díaz
Castro» ¿cal é o teu balance?

- Foi unha fortuna emocional e ética
que nos axudou a medrar en autoestima,
sobre todo á xente máis nova, coma
pertencentes a un pobo concreto, e tamén a
valorar o herdo que recibimos das e dos
nosos maiores. Percibín como se
entusiasmaban sentindose albaceas do
patrimonio das e dos seus avós. Moitas veces
non eran conscientes deste protagonismo.
Nas actividades sobre Díaz Castro captei
máis sorpresa na xuventude e infancia ca nos
adult@s: que soubese tantos idiomas e que
ficase na lingua nai impactounos.
Descubreunos que a nosa cultura labrega
non é de segunda división, que ten unhos
símbolos, un xeito concreto de construír pobo
e manter vivo o leito da familia…, fixo saltar
as bágoas a moitas e moitos. Lembro un
mozo de Vigo que alucinou cando falamos
da cultura gastronómica das nosas avoas,
perdidas na aldea máis arredada, porque
sentía como as súas raíces eran milenarias.

Díaz Castro é
un valedor da

Galicia de hoxe
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A M E N C E Rfalamos con...

Díaz Castro é un valedor da Galicia de
hoxe. A xente moza informada ao momento
polas novas tecnoloxías do que acontece nas
tribos máis afastadas: as urbanas de Nova
York, ou as indíxenas da Amazonia, aprendeu
do poeta a non perder pé, a ficar firme, na
súa propia tribo, a da súa comarca, e non
esvarar, e así comprender mellor a
universalidade do mundo, con linguas e
culturas diferentes. Emporiso, navegando por
outras latitudes, séntese máis forte porque
non deixa de ficar no seu chao, as súas
raíces.

Participei en máis de cen centros de
ensino, asociacións, etc., e con varios
concluín que a referencia seguinte do poeta
á nai, e tamén unha alusión á Nai Terra, á
comunidade de cadaquen, ata á apertura ao
Outro, á transcendencia de cada persoa, que
nos acubilla nas noites escuras da vida:

«¡Pro véu a noite serrubando todo!
E eu, sedento dunha áncora ou baía,
dinme a buscar teus cen perdidos nomes
pra te chamar, ¡ouh nai, ouh insua miña!»

- Se tiveses que salientar algo deste
ano ¿que sería? ¿Por qué?

- A participación activa e viva de centos
de escolares, grupos de música, pintoras e
pintores, asociacións… É unha marea que
non para. Sen saír de Mondoñedo aquí está
o voso traballo inxente en Amencer e noutras
actividades que está a axudarnos a coñecer
mellor ao autor. Segue sendo un outono que

Participei en
máis de cen
centros de
ensino,
asociacións,
etc.

Sen saír de
Mondoñedo
aquí está o voso
traballo inxente
en Amencer e
noutras
actividades que
está a
axudarnos a
coñecer mellor
ao autor
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A M E N C E R falamos con...

deita cada día xenerosamente moitas e
sabrosas froitas. Onte mesmo chamoume,
non sabíamos un do outro, un mozo de
Mondoñedo, Christian Losada, que lle deron
o Premio Martín Códax do Conservatorio de
Vigo, porque musicou «Esmeralda» de Díaz
Castro… Fai uns meses foi Silvia García
Fernández do Ceip Alvaro Cunqueiro, que
nos mandou un fermoso poema: «O senlleiro
Xosé María Díaz Castro»… Penso que esta
empatía nace da síntese que acada o poeta
entre a mensaxe e o ritmo, o pensamento e
a música, que fai vibrar ás persoas. Podemos
cantar «Penélope» en rock, folk, rap,
sinfonía, etc. E sobre todo é un autor que
responde aos interrogantes máis importantes
da persoa, e faino coa sinxeleza do que
busca dende o corazón da vida compartida.

- Parece que o Día das Letras
Galegas neste ano recuperou o seu
aspecto máis popular ¿cres que foi así?

- Dende Guitiriz observamos esa
sensación. Houbo iniciativas que naceron do
gremio dos hosteleiros, das comisións de
festas, de colectivos deportivos…, en todolos
ámbitos os seus versos acaeron ben.
Asemellaba que era o máis natural, houbo
cregos que nos pediron poemas axeitados
para casamentos, o animador da París de
Noia pediunos a comezos de maio Nimbos,
para ler algún poema en todas as verbenas
do Mes das Letras, nun triangular de futbol
sala entre a selección galega, a dos
Emiratos Arabes e a de Guitiriz, leronse
versos de Díaz Castro en árabe e galego.

E sobre todo é
un autor que

responde aos
interrogantes

máis
importantes da
persoa, e faino
coa sinxeleza
do que busca

dende o
corazón da vida

compartida
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A M E N C E Rfalamos con...

Quizais a versión que máis se multiplicou foi
ao xaponés…, ata chegar o grupo rock
Zenzar a facer un videoclip comparando a
cultura dos dous países, dende esa nostaxia
que transmite Díaz Castro que converte os
recordos nalgo eterno, como senten tamén
os nipóns.

- As dimensións da figura de Díaz
Castro ¿están xa agotadas?

- Non, Díaz Castro é un manancial de
emocións por ser un autor sincero, auténtico,
que canta o que vive, sen outros intereses…
Temos que seguir afondando na súa
dimensión relixiosa. En varios dos debates
nos que participei, algún critico ou lector
pechabase nunha ollada raquítica do
universo relixioso do poeta, que foi medrando
e cambiando coma todo sinal de vida. Un

Díaz Castro con Alfonso Blanco na porta do Seminario
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Díaz Castro é
un manancial
de emocións
por ser un autor
sincero,
auténtico, que
canta o que
vive, sen outros
intereses…
Temos que
seguir
afondando na
súa dimensión
relixiosa
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falamos con...

tradutor que era tan fiel á obra que tiña que
verter, respectaba con tenrura as crenzas,
sentimentos e paisaxes do escritor para ser
rigoroso nas traducións. Emporiso Díaz
Castro era un autor tolerante e comprensivo
coa pluralidade de olladas do misterio e da
busca de Deus. É un dos nosos grandes
místicos.Tamén cómpre aproveitar o seu
aprezo pola cultura labrega para loitar
contraa despoboación e o desprezo da
sabedoría das e dos labregos que mantiveron
a nosa fala, a conservación da natureza, a
tecnoloxía da artesanía, etc. Foi un profeta
nestes derradeiros versos:

«Tódolos mórtos de Galiza, ergueitos,

xa protéstan a bérros pola térra perdida,

polas casa envóltas en silvas e fieitos,

polo sangre zugado dunha eterna ferida»

- Despois deste ano haberá que
continuar o labor de promocionar a figura
de Díaz Castro ¿desde Xermolos que
tedes pensado?

- O traballo de Xermolos desenvolvese
en rede, fomos concretando con colexios,
asociacións, etc., espallando a emoción de
que ao pé das nosas casas hai escritoras e
escritores que fan máis fermosa a nosa vida.
Ese labor rexo que facedes dende o
Seminario coa Escola Poética de
Mondoñedo…. Ademais dos monumentos
arquitectónicos: igrexas, castros, etc, cómpre
tamén dar a coñecer a nosa literatura. No
Festival da Poesía de Salvaterra do Miño

Díaz Castro era
un autor

tolerante e
comprensivo

coa pluralidade
de olladas do
misterio e da

busca de Deus.
É un dos nosos

grandes
místicos
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falamos con...

comezamos coa campaña: «Letras sempre»
que imos rematar en setembro do 2015 na
Romaxe de Crentes Galegos en Penas de
Rodas, queremos ir por todas as comarcas,
porque aprendimos que a xente moza está
a urxir con paixón coñecer e vivir mellor as
raíces, pero sempre en rede contando cos
colectivos de cada comarca porque a
vivencia de Díaz Castro ten que ser a mesma
vivencia das e dos autores de cada recanto.
Ademais o 2015 son os 25 anos do seu
pasamento.

- Un tema pendiente é o da casa natal
do poeta, propiedade de Xermolos,
¿Cómo van as xestións para a
rehabilitación?

- Neste tempo de crise non é doado.
Estamos falando coas administracións e
facendo unha chamada pública. Queremos
que sexa un espazo da súa memoria e de
toda a literatura chairega. Unha das súas
facianas é ambientar a Díaz Castro na súa
definición «coma un río».

Casa natal de Díaz Castro

Ademais dos
monumentos
arquitectónicos:
igrexas, castros,
etc, cómpre
tamén dar a
coñecer a nosa
literatura
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A M E N C E R falamos con...

- ¿Cal podería ser o seu destino?

- Imos publicar unha colleita: «Os
apeiros de Díaz Castro», un dedicado á súa
relixión, outros a súa relación co mundo
audiovisual, a música, os muíños, os
camiños, etc. Alí ten que estar a súa obra,
manuscritos, etc., que agora están na Casa
das Palabras de Xermolos. E para completar
todo isto, xa temos os exemplares de
Amencer dedicados aos seus amigos: Iglesia
Alvariño, Díaz Jácome, Crecente, etc.

- ¿Queres engadir algo?

- Que sigades por esta senda, os máis
novos, e mestres coma Félix Villares que
tanto fixeron polo Ano Díaz Castro, polo de
Alvariño…, e polos que van a vir: Crecente,
etc. A elaboración e lectura da vosa revista é
unha sementeira de ben nas últimas
xeracións de estudiantes, pero tamén de
achega recoñecida do noso pobo:
intelectuais, creadores, investigadores, e

sobre todo as e os bos e xenerosos que
agradecen cada día o don da vida nesta Terra
coa que nos agasalla o Deus de Xesús. A
poesía de Díaz Castro é unha mostra de
agradecemento á oportunidade que lle deron
de vivir querido polos seus e pola paisaxe

que o enxendrou.

A poesía
de Díaz Castro é
unha mostra de
agradecemento
á oportunidade

que lle deron de
vivir querido
polos seus e
pola paisaxe

que o
enxendrou.

a redacción



- 11 -

A M E N C E Rfaise saber...

Rotulou:
DANIEL DÍAZ VILLAMEL (arquivo Amencer)

Rotulou:
JACOBO CHAO LOMBARDERO (arquivo Amencer)

... que foi noticia:

... a exposición, titulada Nimbos de luz, sobre a vida e obra de
Xosé María Díaz Castro que se puido ver na Aula «Losada Quiroga»
do noso Seminario desde o catro ata o vinte e oito de agosto. Esta
exposición, organizada pola Consellería de Cultura da Xunta de
Galicia, recorreu unhas quince localidades de Galicia.

... a apertura do Ano Xubilar de Santa Tareixa de Xesús que se
celebrou na Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo cunha
Eucaristía que presidiu o bispo da Diocese de Mondoñedo-Ferrol,
monseñor Sánchez Monge. Tivo lugar ás doce da mañá do día
dezanove de outubro.

... a convivencia sacerdotal anual de inicio de curso que se
celebrou no noso Seminario no pasado mes de setembro á que
asistiron preto de cen sacerdotes de toda a diocese.
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A M E N C E R faise saber...

... a presentación da Obra Galega Completa de Xosé María Díaz
Castro que tivo lugar nun acto literario-musical que se celebrou ás
oito da tarde do día catorce de novembro na Aula «Losada Quiroga»
do noso Seminario. Participaron na presentación o Vicepresidente
primeiro da Deputación de Lugo, Antón Veiga; o alcalde de
Mondoñedo, Orlando González Cruz; o autor da obra, Armando
Requeixo, e o profesor emérito do Seminario, Félix Villares. A parte
musical correu a cargo do grupo 2-nafronteira, que vén de publicar un
CD con poemas musicados do autor dos Vilares.

... a ordenación de sacerdotes dos seminaristas Juan Pablo
Alonso Rolle e Oscar Fernández Expósito que tivo lugar na mañá do
día vinte e dous de novembro na Santa Igrexa Catedral Basílica de
Mondoñedo e que presidiu don Manuel Sánchez Monge, bispo da
diocese. Juan Pablo Alonso Rolle é natural da parroquia de San
Bartolomeu de Cariño e Oscar Fernández Expósito de Santa María
de la Cabeza do Arneiro.

... a celebración, o pasado día vinte e cinco de novembro, de
Santa Catarina de Alexandría, a patrona do noso Seminario. Houbo
unha Eucaristía á unha da tarde que presidiu Antonio Rodríguez
Basanta, Vigairo Xeral do Bispado. Despois da Eucaristía houbo un

xantar de festa.

... que é noticia:

... a celebración ata o quince de outubro de 2015 do Ano Xubilar
de Santa Tareixa de Xesús co gallo dos cincocentos anos do seu

nacemento en Avila.

... que vai ser noticia:

... as obras que se van levar adiante na Catedral mindoniense,
consistentes do no arranxo da vidrieiras e da portada principal.

a redacción
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A M E N C E Respecial nadal

Debuxo de:
ERNESTO BARRO JIMÉNEZ (arquivo Amencer)
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A M E N C E R a carón do lume

O ano pasado, no número 224 de Amencer, na páxina 23, entre
varias lendas de nadal aparecía esta: O río Miño, cando pasa pola
cidade de Lugo, baixa manseliñamente, sen facer ningún ruído, a pe-
sar das presas e dos caneiros. ¿Sabedes por que? Porque cando
pasou por Lugo a Sagrada Familia a Virxe díxolle ó río:

- Cala, río Miño, cala, non me despérte-lo meu Neniño.

O oito de xaneiro deste ano recibo un correo do amigo e profe-
sor Xoan Babarro no que me di «A lenda do río Miño tamén nola con-
taban en Ourense. Río Miño / pasa caladiño / pra que non esperte / o
meu Neniño, era a versión da miña casa».

Ademais tamén me dicía que hai un autor asturiano, Padre Galo
«Fernán-Coronas», do concello de Valdés, que a desenvolve nunha
poesía en bable occidental. Velaquí a poesía que me enviou Xoan
Babarro:

Yara una tarde de Mayu
Cuendu s’acababa el día
Ya pu’la vera del Miño
Iba la Virxe María.

Bien abrazadín nu cuellu
Al sou Manolín llevaba
Ya’l santu nenu durmía
Sueños de enriba soñaba

Temeu la Mae que l’auga
Cul ruxideiru espantosu
Chegase a quitái el suenu
Al sou parvulín preciosu.

Ya falandu sele, sele
Dixu a’se riyón sin frenu:
«Rigu Miño, rigu Miño,
Nun espiertes al mio nenu!»

NA ORIELLA EL MIÑU

Rotulou: DAVID OTERO LÓPEZ (arquivo Amencer)

LENDA DE NADAL



- 15 -

A M E N C E Ra carón do lume

      r e f r á n s

Ya cuntan que na corriente
Tovía se ve del cuandu
Un blancor comu de niebla
Ya dicen que el blancor ese
¡Dichosu quien llogra velhu!
Yá la Reina de la Gloria
Que lleva al nenín nu cuellu.

Félix Villares Mouteira

* Se queres ter bon allal, seméntao polo Nadal
* Entre Santos e Nadal é o inverno natural
* De Santos á Natividade é inverno de verdade
* Polo Nadal, cada ovella no seu curral.
* Se polo Nadal neva, todo se aleda.
* No mes de nadal, a carón da lareira vaite sentar.
* No Nadal inverno a fartar.
* Cando o nadal nada, sinal de boa anada.
* Nadal mollado e xaneiro ben xiado.
* Castañas no Nadal saben ben e pórtanse mal.
* Polo Nadal frío cordial.
* Se a noite de Navidá for de luar, labra ben pra sementar.
* Navidá en venres, sementa onde puideres; Navidá

en domingo, vende os bois e bótao en trigo.
* Polas navidades: bon viño e boas filloas con mel irmao.
* Po en Nadal e lama en agosto, lama no rostro.

Recollidos en BELESAR (Vilalba), SANTABALLA (Vilalba), MONDOÑEDO,
NARON e CASTROMAIOR (Abadín) por membros do Colectivo «Amencer».

Debuxo de:
BRAULIO CASABELLA  AMIEIRO

                                 (arquivo Amencer)

En cuantu i faló la Virxe
De secute el ríu  callouse
Ya bien calladín, callandu
Camín del mar abaxouse.

Obediente al bon mandatu
De lus llabios de María
Inda güey cuerre’n silenciu
L’auga que yara bravía.
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A M E N C E R a carón do lume

Estas portas son de papel,
aquí vive don Manuel.
Dios lle dea tantas vacas
como no curral hai lapas

Déannos os reises
anque señan poucos:
un touciño enteiro
e a mitá do outro.

Déannos os reises
si nolos han dar,
que somos de lonxe
e hai moito que andar.

Traemos a bota
pra levar o viño,
a cesta prós ovos
e un caraveliño.

Déannos os reises
señores, por Dios,
déannos os reises
e queden con Dios.

Nesta casa caleada,
caleada de pemento,
que moitos anos vivan
os señores que están dentro.

Se non lles daban nada remataban así:

Cantámoslle os reises
guedellos de cabra
cantámoslle os reises
e non  nos deches nada.

OS REIS MAGOS

Os tres camelos dos reis
ó chegaren a Galicia,
como non viron deserto,
morrían os tres de risa.
E, ó veren tanta auga
nos regatos e nas rías,
- ¡Que catarro imos coller
como veña unha chovisca!
Melchor toca unha gaita,
Baltasar un tamboril,
o Gaspar, que non é músico,
alumea cun candil.

OS TRES REIS

Tres peregrinos veñen
tras dunha estrela;
dúrmete, neno meu,
se queres vela.

Tres mariñeiros veñen
tras dun luceiro;
dúrmete, neno meu,
se queres velo.

Dúrmete, neno meu,
meu neno, dúrmete;
tras dunha estrela veñen
polo deserto tres reis.

Recollidos en MONDOÑEDO por

membros do Colectivo «Amencer»

CANTO DE REIS
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A ALEGRÍA DO VERDADEIRO NADAL

A nai Igrexa axúdanos no Nadal a redescubrir o sentido e o gusto
da alegría cristiá, tan distinta da do mundo. Non está unida aos gastos
excesivos en comida ou bebida, non é só a alegría de reunirnos como
familias. É algo máis; é moito máis.

Acheguémonos ao belén que tedes nos vosos fogares e
dispoñámonos a aprender. Hai que tratar de vivir na realidade de cada
día o que o belén representa, é dicir, o amor de Cristo, a súa humildade,
a súa pobreza. É o que fixo san Francisco en Greccio: representou en
vivo a escena da Natividade, para podela contemplar e adorar, pero
sobre todo para saber poñer mellor en práctica a mensaxe do Fillo de
Deus, que por amor a nós se despoxou de todo e se fixo neno pequeno.

O belén é unha escola de vida. Nel podemos aprender o segredo
da verdadeira alegría. Non consiste en ter moitas cousas, senón en
sentirse amados polo Señor, en facerse don para os demais e en
quererse uns a outros. Contemplemos á Virxe e a san Xosé. Non
parece, á primeira vista, unha familia moi afortunada. Tiveron o seu
primeiro fillo no medio de grandes dificultades e, non obstante, están

Rotulou:
DAVID OTERO LÓPEZ (Arquivo Amencer)

colaboracións A M E N C E R
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colaboracións

cheos de profunda alegría. ¿Por que? Porque se aman, se axudan e
sobre todo están seguros de que na súa historia está a obra Deus,
que se fixo presente no neno Xesús. ¿E os pastores? ¿Que motivo
teñen para alegrarse? Certamente o recén nacido non cambiará a
súa condición de pobreza e de marxinación. Pero a fe axúdalles a
recoñecer no «neno envolvido en cueiros e deitado nun presebre», o
«signo» do cumprimento das promesas de Deus para todos os homes
«aos cales el ama» (Lc 2, 12.14). Polo tanto, ¡tamén para eles!

Niso, queridos amigos, consiste a verdadeira alegría: sentir que
un grande misterio, o misterio do amor de Deus, visita e enche a nosa
existencia persoal e comunitaria. Para alegrarnos, non só necesitamos
cousas, senón tamén amor e verdade: necesitamos ao Deus próximo
que quenta o noso corazón e responde aos nosos anhelos máis
profundos. Este Deus manifestouse en Xesús, nacido da Virxe María.
Por iso o Neno, que poñemos no portal, é o centro de todo, é o corazón
do mundo. Acollamos, como a Virxe María, ao Deus que se fixo Neno
e poñámolo no centro da nosa vida. El é a fonte da verdadeira alegría.

+Manuel Sánchez Monge
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

Debuxou:
 ADRIÁN CARBALLEIRA MONTENEGRO (arquivo Amencer)
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TURISMO A BEGONTE DO BELÉN

Mesmo a nós causounos sorpresa: O Belén Electrónico de Begonte,
declarado de interese turístico galego pola Xunta de Galicia. Unha sorpresa
mesturada con ledicia, con orgullo, con nostalxia. Ledicia, orgullo e nostalxia,
sentimentos mesturados, porque nos gustaría que pudieran disfrutalo connosco
os dous homes, os dous Xosés, que soñaron e fixeron posible este Belén inocente,
xeitoso, fondamente chairego, entrañablemente humano, que cada ano –desde
hai corenta e dous, 1972- abreas súas portas para que por elas entren a cachón
devotos, curiosos, ilusionados… e tamén turistas, a contemplar unha Galilea moi
galega na que o Neno Xesús –o Belén é a proba- está na súa casa.

1972

Conservamos unha foto onde Monseñor Arauxo, hisopo en man, bendice
o primeiro Belén de Begonte, no Nadal de 1972. Era daquela párroco José
Domínguez Guizán (que hoxe da nome ao centro cultural), que con José Rodríguez
Varela (un «manitas» entregado ao servizo dos demais), foran á Coruña, onde
souberon que había un Belén movido eléctricamente no Centro de Formación
Profesional Acelerada, e ao volver crearon o Belén Electrónico de Begonte, que
vai agora pola cuadraxésima terceira edición. Sorprendeume ver unha declaración
de «Don José» (así lle chamabamos todos), que dixo que o Belén «era algo a lo
que le venía dando vueltas en mi mente hacía mucho tiempo. Algo que llamase la
atención, que obligase a acudir a Begonte, que nos distinguiera como pueblo,
pero que también respondiese a las inquietudes de mi Ministerio, que fomentase
la religiosidad, y representase adecuadamente la grandeza del Misterio». Xa
don José, hai corenta e dous anos, apreciou o interese turístico desta iniciativa.

42 anos

En  todo este tempo, os que andamos arredor do Belén, prestamos
atención ao aspecto espiritual, ao aspecto cultural –con numerosas actividades
complementarias-, mesmo a cuestións etnográficas, xa que no Belén se reflicte o
noso ser e sentir de chairegos. Pero esquecemos o tema turístico. Ata que os
milleiros de visitantes, cada ano, nos fixeron prestar atención a este aspecto.
Decía don José que tentaron facer algo que obrigara a acudir a Begonte, e vaia
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se se conseguíu… que cando calquera lucense fala do Belén de Begonte, se foi
velo falará con satisfacción, e se non foi –que algún aínda hai-coméntao como
disculpándose por non coñecer esta turística –e moitos outros aspectos a
contemplar- instalación.

Begonte do Belén

Foron  os  rapaces  de Amencer,  do  Seminario  Santa  Catarina  de
Mondoñedo, os primeiros que non falaron do Belén de Begonte, senón de
«Begonte do Belén». Foi o punto de partida, e na actualidade non hai quen estea
en desacordo de que é o elemento máis destacado –polo de atracción turística-
deste concello chairego que ofrece unha paisaxe espléndida, conxunción de verde,
auga, casas nobles e xente amiga de facer amigos, e ten un Nadal que dura dous
meses por obra e gracia deste Belén Electrónico que conquista cada ano milleiros
de corazóns.

Belén para nenos

É un Belén especialmente indicado para nenos. Ou, o que é o mesmo,
para os que saiban sentirse como nenos diante del. Cando empecei a visitalo, os
meus fillos aínda non andaban. Agora levo aos meus netos, que abren uns ollos
sorprendidos, luminosos por reflectir a súa luz, e comprobo que en todas as
casas onde chegou a nova deste Belén son varias as xeneracións que – simultánea 
ou sucesivamente- disfrutan desta xoia que nos legou Varela de Begonte (José
Rodríguez Varela, fillo predilecto do Concello de Begonte), impulsado por José
Domínguez Guizán. Os dous, sempre no noso recordo, teñen hoxe continuidade:
Varela, na súa viuva, Pilar, e os seus fillos Pilarita e Josiño. E don José, no seu
irmán Jesús, coma el párroco de Begonte; coma el, namorado deste entrañable,
xa histórico, e turístico Belén.

Eu convídovos a facer turismo este Nadal. Vide a Begonte, ver o noso
Belén, para comprobar que tamén é voso, de todos, especialmente dos nenos.
Vide para sentirvos nenos de novo. E para que comprobedes que Begonte é o
lugar perfecto para chegar no Nadal, porque –é moi certo- non vides ver só o
Belén de Begonte… Vides visitar o «Begonte do Belén».

Xulio Xiz.

- 20 -
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OS POETAS CANTORES DO NADAL EN MONDOÑEDO

Félix Villares Mouteira

Os poetas cantores do Nadal son os que, a finais do século XVIII
e comezos do XIX, deron comezo á chamada Escola poética do
Seminario de Mondoñedo. Todos eles compuxeron panxoliñas en
galego, en castelán e en latín, panxoliñas que foron musicadas polos
Mestres de Capela da Catedral de Mondoñedo: Pacheco, Santabaya,
Pascual Saavedra... e que se conservan no Arquivo catedralicio. Estes
vilancicos eran cantados na propia Catedral.

Estes poemas teñen unha grande importancia polo momento
en que foron feitos: en plenos séculos escuros nos que a produción
escrita en galego era mínima ou inexistente.

Catro son os autores mindonienses dos que chegaron a nós ás
súas panxoliñas en galego: Antón María de Castro e Neira, Luis Corral
Rodríguez, Xacinto Romualdo López e Pascual Saavedra. Dun irmán
de Luis Corral Rodríguez, Xosé María, só se conserva un longo poema
en castelán.

Antón Mª de Castro e Neira  naceu en Mondoñedo o 6 de outubro
de 1771. Estudiou no Seminario mindoniense de Santa Catarina onde
tamén foi profesor de Filosofía entre 1798 e 1810.  En 1797 aproba o
«Digesto» e en xuño obtén o Bacharelato en Leis na Universidade de
Santiago. Foi ordenado sacerdote na igrexa parroquial de San Xiao
de Mugardos polo Bispo de Santander  don Rafael Tomás Menéndez
de Luarca, que estaba acollido no mosteiro de Vilanova de Lourenzá
por causa da persecución napoleónica. En 1810 foi nomeado cura
de San Pedro de Argomoso e do seu anexo Santiago de Lindín. Castro
e Neira vai vivir á reitoral de Argomoso e alí ten lugar o seu pasamento
o 10 de outubro de 1826, cando tiña cincuenta e cinco anos. Escribiu
poesías en galego, en castelán e en latín. Da súa poesía escribe Xosé
María Álvarez Blázquez: «A musa de Castro e Neira é sinxela, labrega
e pastoril; gosta de lembrar topónimos e traguer á escea pegoreiros
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polos seus nomes (...) No tocante ás formas, as preferidas do autor
son a cada popular e o romance, penta e oitosílabo. O léxico é moito
máis puro, máis escolleito que os dos autores devanceiros»1.

Luís Corral Rodríguez naceu en Mondoñedo o 7 de outubro de
1784. Estudiou no Seminario Filosofía e primeiro de Teoloxía entre
1801 e 1805. Cando deixa o Seminario, vai facer farmacia na que
acada a Licenciatura en 1910, establecéndose en Mondoñedo. O seu
pasamento tivo lugar en Mondoñedo o 18 de outubro de 1830. Escribiu
poesías en galego, en castelán e en latín, pero a maior parte da súa
obra non chegou a nós. Da poesía de Luís Corral escribiu Álvarez
Blázquez: «O estilo de Corral, os recursos temáticos, moldes
estróficos, etc., gardan gran semellanza cos de Castro y Neira, como
que ambos responden a módulos da época, dentro da común
intenzón popularizante»2.

Xacinto Romualdo López naceu en Ribadeo o 7 de febreiro de
1808. Cursou no Seminario mindoniense os cinco cursos de Teoloxía,
entre 1828 e 1833. Unha vez que deixa o Seminario fíxose mestre de
primeiro ensino, traballando moitos anos na escola de primaria do
propio Seminario. En 1843 foi alcalde de Mondoñedo. Finou en
Mondoñedo o 30 de xuño de 1895. Compuxo versos en galego,
castelán e latín, pero só chegaron a nós dous vilancicos. Colaborou
no Diccionario de Madoz e escribiu algúns libros docentes.

Pascual Gregorio Saavedra Iglesias viu a luz na cidade de
Mondoñedo o cinco de xullo de 1829. Estudiou no Seminario e foi
ordenado sacerdote. Impartiu durante varios anos clases de Filosofía
no Seminario. O 27 de marzo de 1867 tomou posesión como Mestre
de Capela da Catedral de Mondoñedo. Finou na súa cidade natal o
catro de novembro de 1908. Carlos Villanueva, no seu libro Los
Villancicos Gallegos, atribúe a Pascual Saavedra a autoría de dous
cantos de Nadal.

1 ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé Mª, Escolma da poesía galega II. A poesía dos séculos
XIV a XIX (1354-1830), Vigo 1959, páxina 164.
2 Ibidem, páxina 180
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Rotulou:
DANIEL DÍAZ VILLAMEL (Arquivo Amencer)

LIMIAR

Nesta sección vén a luz varios poemas de diversos autores que
tiveron a ben colaborar na nosa revista.

O titulado Unha panxoliña nova de María José Rafael Mogo
está inédito.

Os tres poemas, que baixo o epígrafe Cantando panxoliñas,
dos que é autor Uxío García Amor, foron publicados este mesmo ano
de 2014 na segunda edición de Versos en mi vida.

Os titulados [Poema de Nadal] e [Breves] están inéditos e son
da autoría de José Antonio Rivas Reigosa, sacerdote finado fai uns
anos e antigo alumno do noso Seminario, que asinaba os seus ver-
sos co pseudónimo de Xosentoño do Pallarín. Os títulos foron postos
por nós. Cremos que o que titulamos [Breves] eran versos para ser
recitados por nenos pequenos ante o nacemento.

Por último, os titulados Veña ruada e Meniño, doce Meniño es-
tán sen o nome do autor na carpeta que nos entregou don José María
López  García. Coidamos que están inéditos

a redacción
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Vouvos a cantar axiña
Pois aquí xa está o Nadal
Unha nova panxoliña
Chea de tenrura e  paz

Unha árbore poñer quero
Mesmo en fronte da catedral
Que quede xusto no medio
E que a xente veña mirar

A maceta ha de ir cargada
Coa maxia e a humildade
Dunha terriña abonada
Con ledicia e amizade

Un madeiro cheo de apertas
As ramas cheas de bicos
E nelas colgarei bolas
Ben fartiñas de sorrisos

E cando no ceo vexan
O bonito que ha de estar
Baixará del unha estrela
E na punta hase pousar

Oe, vento, ti non veñas
A miña árbore a tirar
Vai soprar por outras senllas
Que aquí xa sopra o Nadal

A Virxe xa agarda en calma
O meniño que quere nacer
E debaixo dalgunha rama
Ímoslle un berce a poñer

Logo han de vir os nenos
E mailas  xentes de arredor
E xuntos cantaremos ledos
Panxoliñas repletas de amor

UNHA PANXOLIÑA NOVA

MARÍA JOSÉ RAFAEL MOGO

Debuxou: ERNESTO BARRO JIMÉNEZ (aquivo Amencer)
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«Campana sobre campana...»

¿Que facedes, campaíñas, sen tocar
cando está o Señor para nacer?
Tocade día e noite sen parar,
que así espertaremos xa con El.

Hai moita vida nese repenique,
hai moitas voces no voso cantar.
¡Ai, campaíñas, tocade ao mencer,
que todos virán convosco a rezar!

En Belén resoan os vellos cantares,
a aquí resucitan do Norte e do Sur.
Campás de Nadal, tocade e tocade,
que o mundo maceu co Neno Xesús.

«Asómate a la ventana...»

Na miña verde fiestra
vou colle-lo sol,
porque nel aluma sempre
a luz do Señor.

Asómate, ti que pasas
por ese portal.
Deixaranche un anaco
para o teu mirar.

Serán sempre os teus ollos
o espello mellor
en que poñerá o Neno
a marca do amor.

«Verás al Niño en la cuna...»

Naquel berce de Belén
naceron todos os soños.
No medio deles está
o teu soño agarimoso.

A nana da Virxen nai
arrólate grolo a grolo.
Durme, Neniño, no berce
que facemos entre todos.

Vémoste, Xesús, no berce,
e verémoste no colo,
no colo de túa nai
que na Cruz sente o teu choro.

Unha campá sobre outra,
coas campás cantamos todos.
Asomados á fiestra,
unha panxoliña somos.

CANTANDO PANXOLIÑAS

Uxío García Amor
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Miña xoia! que probiño
te atopas neste bodego!
Ti ser o amo do mundo,
Rei da terra, rei do ceio;
e sin embrago, meu Dios,
que dispreciado te vexo!
Deixa, meu ben, esas pallas,
vente conmigo, meu Neno;
vente que na miña casa
has de ter mellor abeiro.
Heiche de dar pan de trigo,
peras, mazás e mais queixo,
dareiche mel e manteiga,
leite callado e mais fresco.
Se ves conmigo, hei tratarte
como o millor cabaleiro.
Que dices? Ti queres vir?
Déixate de cumprimentos;
mira que por mal que esteñas
has de estar ben máis contento.
Meus pais non te botan fóra,
deles permiso xa teño;
non aterrezas, meniño;
anda, deixa ese bodego...
Pro, que coidais, meus amigos,

coidades que o convenzo?
Anque lle dera mil ras,
deixar non deixa o pendello.
Como que ven a buscar
dende as alturas do ceio
os fillos todos de Adán,
pra facelos heredeiros
da súa groria, e librarnos
das mesmas poutas do demo.
El ven a borrar o pecado,
El ven pra darnos remedio,
El ven abrirnos a todos
as portas santas do ceio.
E non coidedes que busca,
pra lograr este deseio,
honras, riquezas, dozuras,
gustos, praceres, recreos...
Busca miseria e probeza,
busca traballo e disprecios.
Mirai que a todos nos dice
que canto máis padecemos
neste mundo engañador,
máis grande será o premio,
que nos ha de conceder
aló no seu santo Reino.

POEMA DE NADAL

Xosentoño do Pallarín

Debuxo de DIEGO CORNIDE YANES (arquivo Amencer)
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Vinde acó, pastores, vinde,
  catai ben o nunca visto:
    nun ruinoso portal
      o nacemento de Cristo.

Que ten o Neno Xesús,
  que non fai máis que chorar?
    Deulle súa Nai un bico
       e laia por outros máis.

Os fillos-fillos dos ricos
  dormen en camas douradas,
    i o Señor de Ceio e terra
      deitado tá nunha pallas.

Quen poida ollar este Neno
  ten que acabar dando en tolo;
    ver a Deus sin tolear
       non o fará ningún cordo.

Ten o noso Xesusiño
  leito e cobertor extraño:
    tolde de estrelas por riba
       i unhas pallas por debaixo.

Non me botes do portal,
  nun recanto me hei poñer;
    hémonos de ir amañando
      o boi, a mula... i eu.

Bendito seña o Meniño,
  que hoxe nasceu en Belén;
    bendita sexa súa Nai
      e bendito san Xosé.

Cando este Neno nascía
  quedouse o Ceio sin anxos;
    todos cantando aleluias
      rentes da coba baixaron.

Porque aínda non tes dentes
  pra poderes machicar,
    pensei que era ben traerche
      un chisco de mazapán.

Eu con pousar un biquiño
  na túa meixela rosada,
    sentiríame contenta
       e non che pido máis nada.

Dende a miña casa veño
  con moitas ganas de ver
    se foi verdá que é nascido
       o Mesías en Belén.

O Neno Xesús ten frío,
  ou ten ganas de durmir,
    porque ten pechado un ollo
      i outro non o pode abrir.

             Xosentoño do Pallarín

B R E V E S
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VEÑA RUADA

1ª e 2ª.- Alegría, festa e risa
nas aldeas, ríos e montes
que xa naceu na boa noite
Xesús da Virxen María.

1ª As lenguas nin os pés quedos
non están diante o portal:
as lenguas pra cantar moito,
os pé pra moito saltar.

2ª O barullo da foliada
deste día sea tal
que aló no cabo do mundo
se sinta tembrar o chan.

1º e 2º. Alegría, festa e risa... etc.

1º Ferreñas e pandeiretas
frautas, gaitas, inda máis
castañetas e pandeiros
¡pastores repinicar!

2º Non hai corazón que hoxe
sin gana esté de foliar
e adorar ó Pequeniño
que entre as pallas está.

1ª e 2ª: Alegría, festa e risa... etc.

1º Bendita sexa a muliña
que ó Neno axuda a quentar
bendito o boíño sea
que o seu alento lle dá.

Debuxo de
DIEGO CORNIDE YANES

(arquivo Amencer)
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2º Lástima teña eu a cara
de craco e barbas de ourizo;
se non o fixera chorar
habíao comer a bicos.

1º e 2º Acabade, compañeiros,
por agora de ruar
para volver con máis forza
dentro dun pouco a bailar.

Meniño, doce Meniño,
fillo da Virxen María,
que pra salvar ós homes
naciches nesas palliñas;
dime que queres que faga
por mellorar a túa vida,
pra secar as túas bágoas
e medrar as túas sonrisas.
Dime se queres que vaia
pelegrinando axiña,
pedindo polas aldeas,
pasando vida cativa;
ou se queres que me encerre
nunha cova fondísima
e alí pase metida
o que me resta de vida.
Mais ben sei o que ti queres
que faga, miña ruliña;
queres que en forza de amor
a miña ialma che rinda.
Pois ahí a tes, miña xoia;
ahí che queda ben rendida,
nos teus ollos engarrada,
presa nas túas sonrisas.
E adiós, meu Neno, que si ela
queda ós teus pes ben rendida,
metido no corazón
Ti ves conmigo, ruliña
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Debuxo de
   BRAULIO AMIEIRO CASABELLA
   arquivo Amecner)
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Busca o nome de DEZ figuras que podes atopar nun nacemento

B
O
I
A
R
S
U
S
E
X
O
N
E
N

A
E
S
F
G
B
O
T
Y
L
M
Ñ
E
M

M
A
R
I
A
A
R
I
Ñ
O
E
T
O
U

O
T
I
R
A
B
I

G
R
I
A
R
N
L

N
Z
L
E
A
I

O
S
E
N
C
T
P
A

T
O
A
C
T
S
G
T
Z
H
A
S
O
R

E
D
R
E
L
U
G
O
S
L
A
A
N
S

A
N
X
O
A
E
S
L
L
E
V
C
T
E

L
R
S
T
O
S
O
G
A
M
S
I
E
R

E
D
N
E
O
E
R
S
A
L
L
E
V
O

R
A
M
V
X
C
I
R
D
E
S
I
E
T

T
M
O
N
D
O
Ñ
E
D
O
R
D
D
S

S
A
T
G
B
A
Q
U
I
L
I
N
R
A

E
S
O
X
A
G
A
L
I
V
O
N
A
P

chispa

- 30 -

Rotulou:
JAIME PERNAS LOZANO (arquivo Amencer)
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 colaboraron

 Tapa:
composición da redacción con debuxos de ADRIÁN

OTERO CANDIA e ERNESTO BARRO JIMÉNEZ (arquivo
Amencer)
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chispa

Ernesto Barro Jiménez
Adrian Carballeira Montenegro
Braulio Casabella Amieiro
Jacobo Chao Lombardero
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¿QUE CAMIÑO?

     ¿QUE CAMIÑO ten que seguir Papá Noel para chegar ó portal?



ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE «AMENCER»
colaboradores



CONGELADOS TROULO, S.A.
Polígono Industrial de Rábade, F-1, P-12
27.370 - Rábade (Lugo)

Luisa Fernández Leirado
Responsable Comercial
Tel: 982-39-20-08
Fax: 982-39-22-97
Móbil: 677-583-061
e_mail: luisafernandez@troulo.es



Publicidade

Imprenta SUC. MANCEBO - Mondoñedo

A revista AMENCER está subvencionada por:


