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35 anos de
vitalidade cultural

ERNESTO SÁNCHEZ POMBO
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este 17 de maio de 1978 reivindicamos o dereito de traballar
pola nosa terra, pola nosa identidade e as nosas cousas, porque
istonosestá a facerdecotemáishomesemáisuniversais, porque

queremos ser donos do futuro que se está a construir. Este é o noso compromiso”.
Con esta declaración de principios, Bieito Ledo, presidente do Círculo

Ourensán-Vigués, botaba a andar o que co tempo se convertería nun dos actos
más importantes, respectados e prestixiosos da cultura de Galicia: os Premios da
Crítica Galicia.

A cea dos Premios da Crítica Galicia que se celebra en Vigo é xa un acto clá-
sico e tradicional, despois de 35 anos, dentro das actividades culturais do país.
ComomoibendixoodesaparecidoLaxeiro, “parécemeunamanifestación real da
cultura galega”.Ou como tamén salientou o intelectual, asímesmodesaparecido,
Ramón Piñeiro, “os Premios da Crítica Galicia significan una manifestación da
vitalidade cultural de Galicia. E mentres se poidan manter os premios, será sinal
de que a actividade cultural de Galicia é importante”.

Os premios véñensemantendo desde hai 35 anos, pero con grandes dificul-
tades de tipo económico pola falta de implicación de determinadas institucións,
como denunciaron en repetidas ocasións, ó longo deste tempo, os seus organiza-
dores. Foron 35 anos de incertezas e de desvelos. Tres décadas e un lustro, que os
converte nos premios da cultura de Galicia por excelencia.

O panorama político, social e cultural de España e de Galicia cando se pon
enmarcha esta iniciativa non era o máis propicio. Había menos de tres anos que
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desaparecera o ditador Franco e España tentaba
poñer en pé a democracia.

Nese 1978obarullo de sabresnon só enchía
as salas de bandeiras dos cuarteis. Estaba tamén
nos medios de información, nas conversas e nas
preocupacións dos españois. Os militares inmo-
bilistas pretendían que non se aprobase a Consti-
tución o día 6 de decembro.De acordo co proxec-
to golpista doque formabanparteAntonioTejero
e Ricardo Sáenz de Inestrillas, o 17 de novembro,
co rei ausente en México, tomaríase pola forza o
Palacio daMoncloa onde se celebraba o Consello
deMinistros.

Afortunadamente a conspiración non tivo
éxito, pero a inestabilidade social e política era
permanente. A ela contribuía a elevada activida-
de terroristaquenese anodeixaun total de91víc-
timas mortais, fronte ás 29 dos doce meses ante-
riores. ETA, Grapo e grupos ultras son os causan-
tes destas mortes, entre as que se atopan varios
galegos, como o garda civil Manuel Vázquez
Cacharrón asasinado en Compostela por un
comando dos Grapo; ou o estudante vigués Juan
Angel Santos, tamén morto polo mesmo grupo.
EnVigomorre nun choque coa policía Elvira Par-
cero Rodríguez.

A tensión terrorista émoi forte emantense
ao longo de todo o ano. Nin o peor accidente da
historia da aviación, o que ten lugar no aeropor-
to canario de Los Rodeos e que deixa 583 mor-
tos, logra separar dun primeiro plano as accións
terroristas que chegan de tódolos lados. Nin
tampouco o coñecido como “inferno dos Alfa-
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leno causou a morte de 215 persoas que descan-
saban o 11 de xullo nun camping desta localida-
de de Tarragona.

Escritores, xornalistas, cantautores, directo-
res de cine, actores e xente do mundo da cultura
en xeral, trataban de dar pasos a prol da normali-
zación democrática. Pero non era doado. Así e
todo, prodúcense feitos decisivos. Por primeira
vez, neste 1978, celébrase legalmente a manifes-
tación do Primeiro deMaio polas rúas deMadrid.
Tamén o primeiro mitin da CNT desde 1939.
Nese ano legalízase a píldora que contribúe enor-
memente á liberación sexual. Arde, nun incendio
pouco claro aíndahoxe, o PazodeMeirás, propie-
dade da familia Franco. España conta con
36.775.537 habitantes, dos que 158.347 son
inmigrantes. Hai 801.078 vehículos, cinco
millóns e medio de teléfonos e 427.763 estudan-
tes universitarios dos que o 57,4% son homes e o
42,6% mulleres. O salario medio está en 13.200
pesetas, 79 euros actuais, e o paro no 6,1%, cun
total de 818.473 desempregados.

Da situación real do país, do avanzado
desde a morte do ditador e das liberdades dá idea
o documento que o 12 de maio de 1978 remite a
Sección de Seguridade e Orde Pública da Comisa-
ría do Corpo Xeral de Policía de Vigo, a Benito
Ledo Cabido na que lle informa textualmente:

“Tengo el honor de comunicar a Vd. que el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en
telegrama de fecha 11.5 del corriente año, me
dice lo siguiente: “Ruego notifique a Benito
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LEDO CABIDO con domicilio en la calle Vene-
zuela, 48, se autoriza romería en Castrelos para el
día 14, previa Autorización Municipal, en Hotel
Samil día 16 ymesa redonda sobre Cultura Galle-
ga el día 17 a 20 horas, en Círculo Orensano
Vigués. En relación representaciones teatro día
14, 15 y 16, indicar títulos de obras, horas y
lugares de representación. Lo que participo a
los efectos oportunos”. Firmaba o comisario
xefe de policía.

Pero non só se respondía ás peticións
que se presentaban desde as asociacións
culturais e veciñais. As propias autoridades
estaban alerta e previsoras do que puidera
celebrarse. O control era tal que o presi-
dente do Círculo Ourensán recibiu un
escrito do delegado local doMinisterio
de Cultura no que se lle indicaba que
“para conocimiento de este Ministe-
riodeCultura agradeceréquedepro-
yectar esa Sociedad alguna activi-
dad cultural para los meses de Sep-
tiembre y Octubre, tenga a bien
comunicarlo antes del día 15 del
corriente mes a esta Delegación
Local”.

Con este panorama as
reivindicacións feitas na primeira edi-
ción dos Premios da Crítica Galicia atopan un
amplo eco, tanto entre os asistentes, que omani-
festan interrompendo reiteradamente a Bieito
Ledo na súa intervención, como nos círculos cul-
turais e nosmedios de comunicación.
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Nesa noite do 16 demaio de 1978, no hotel
Samil de Vigo, Ledo Cabido di que “en 1978 esi-
ximos respostas concretas ás nosas reivindica-
cións históricas. O galego na escola; unha políti-
ca axeitada para poñer a nosa lingua asoballada
no camiño da súa recuperación e normalización;
uns medios de comunicación ao ser-

vizo do noso país e da nosa cultura; e axudas eco-
nómicas para ter as institucións que cómpre para
levar adiante estes traballos”.

O orador asegura que as esixencias se fan
“dende o compromiso co noso país e coa nosa

cultura”. E di que “esta é a primeira edi-
cióndunspremiosquequeren sermoito
máis que un concurso literario ou de
investigación.Que tentan ser o recoñe-
cemento da cultura galega, de toda a
cultura galega sen excepcións pola
nosa banda, representada nese varia-
do xurado”.

Os da Crítica “non son pre-
mios económicos. Son os premios
do recoñecemento da intelectuali-
dade galega a unha obra, a un
autor ou a un traballo en prol do
país. Cremos que Galicia, cunha
cultura poderosa, necesita un
encontro consigo mesma; un
encontroquepodemos ter eiquí
todos os anos”. E fai una pro-
posta. “Aínda poden ser máis
cousas estes premios. Arredor
deles propoñemos todos os
anos un encontro coa nosa
cultura. Cos amigos”.

A seguir, dende a tri-
buna asegúrase que “temos
moito camiño que andar
xuntos neste país noso,
tanto tempo asoballado e
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con atrancos e doenzas moi vellas, moi metidas
no sangue e que cómpre arrincar de vez. Pero este
é un labor colectivo, un labor de todos, cadaquén
no seu eido eno seu traballo. Pero cousa de todos.
Axuntados, unidos ou non imos a ningures”.

“Estamos nun novo contexto político”,
segue a dicir, entre os aplausos entusiastas por
momentos dos asistentes, “que non é xa a dita-
dura de Franco, onde todo era resistir. Que esixe
novas alternativas e traballos na fronte da cultu-
ra e doutras frontes da sociedade e da política
galega. Cremos nós que no eido da cultura este
traballo nos novos tempos pasa pola unidade
de esforzos, do estudo serio dos temas que nos
permitan abranguer sen prexuízos e axeitada-
mente a nosa realidade concreta. A difusión
ampla e eficaz dos resultados é dun xeito
importante complicar e interesar as xentes
deste país, tan castigado historicamente na
súa indentidade que é complicalas e intere-
salas nos seus propios problemas, nos com-
promisos de Galicia e do seu futuro que
será sempre o futuro que nós queiramos
conquistar”.

E continúa a intervención referín-
dose á cultura de Galicia da que di que
“foi durante moito tempo a única alternativa
posible para ser nós mesmos, para resistir como
pobo, como nación. Hoxe que os partidos políti-
cos teñeno seu sitio, tenque ser outra alternativa.
A cultura é esa acción descubridora que necesita-
mos. Científica, seria. A cultura ten que ser expre-
sión do vivir cotián da nosa sociedade, das nosas
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Bieito Ledo, no hotel Samil de
Vigo o 16 de maio de 1978



angurias, os seus traballos e os seus obxectivos na
historia”.

Odaquela presidente doCírculoOurensán-
-Vigués remata dicindo: “As onomásticas

sérvennos de escusas, reivindicación, cita e
encontro coa realidade. E neste caso arredor deste
17 de maio a realidade é o país enteiro, a Galicia
da lingua e da cultura, a Galicia do traballo e da
crise económica, a emigración e a desfeita do
campo, da encrucillada da historia, pero tamén a
Galicia que facemos tódolos días, a Galicia do
esforzo colectivo e a esperanza nos novos tempos
quehandevir. AGaliciade todosnós. Porque esta
é unha realidade que non ten volta. E este non é
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ia máis que o primeiro paso. Porque un país é o
esforzo de todos”.

Os principios da celebración quedan esta-
blecidos. O compromiso co país queda claro.
Pero, por se non fose suficiente a postura dos
organizadores, axiña se presenta a primeira opor-
tunidade de mostrar o seu compromiso. Dende a
tribuna pídese a solidariedade cos traballadores
de Ascón que mantiñan unha mesa á porta da
sala onde se celebraba a cea para expoñeren as
súas reivindicacións laborais, nun momento
especialmente conflitivo. Recibiron, non só a
solidariedade e o aplauso dos asistentes ao acto,
senón taméndonativos cos que paliar a súa situa-
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ción económica. Miguel Santodomingo acada a
estatuíña do premio demúsica, que sae a subasta
ao remate da cea por decisión do premiado. A
poxa chega ás 84.000 pesetas.

Neste ano a celebración oficial do Día das
Letras Galegas está dedicada ao historiador e
arqueólogo compostelánAntonioLópez Ferreiro.
É a súa figura a que centra os moitos actos que se
celebran en Galicia e entre os que destacan os do
Círculo Ourensán-Vigués, que se prolongan ao
longo dunha semana con conferencias, mesas
redondas, teatro, concursos de todo tipo e coa
participación de entidades culturais viguesas.

Oprimeiropremioque se fixopúbliconesta
primeira edición, e polo tanto destes 35 anos de
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ia galardóns, foi o deCreación.Concedeuse ao libro
de poesía Mar e naufraxio, de Alfonso Pexegueiro,
“polos valores de anovamento que o libro intro-
duce na poesía galega dos últimos anos. Nesta
obra realízase un esforzo importante no camiño
de lograr unha renovación das técnicas expresi-
vas da lingua poética galega”, segundo o xurado
que tamén quixo facer unha mención á obra do
colectivo poético Rompente “porque amosa
unhas especiais características renovadoras do
quefacer poético”.

Do xurado de Creación desta primeira edi-
ción formaron parte nomes da cultura galega tan
recoñecidos comoXosé LuísMéndez Ferrín, Basi-
lio Losada,CarlosCasares, EduardoBlancoAmor,
Celso Emilio Ferreiro, Pilar Vázquez Cuesta, Paco
Martín e Emilio de Gregorio Fernández, como
secretario.

Portada do libro Mar e naufraxio,
de Alfonso Pexegeiro,

Portada do libro Recupera-la salvación
de Andrés Torres Queiruga
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cómpre potenciar un diálogo
mutuo”.

Non ía resultar doado dar
resposta ás pretensións, de xeito
especial polos atrancos de todo
tipo que se presentarían ó longo
dos anos seguintes. O Círculo
Ourensán-Vigués, creado a
finais de 1968 como
unha sociedade cul-
tural e recreativa,
comezaba un
novo camiño ben
diferente do que
levaba andado ata
entón.

O Círculo
adquire unhamaior
proxección e aumen-
ta notablemente as
súas actividades e pre-
senza na vida cultural
de Galicia coa chegada á
presidencia de Ledo Cabi-
do. E con el compromé-
tense no proxecto una
morea de persoas de tódo-
los ámbitos ideolóxicos e
culturais. Xan López
Figueiras, Emilio Gregorio
Fernández, Xesús Alonso
Montero, Manoel Vilano-
va, Francisco Carballo,

Premios da Crítica Galicia

Andrés Torres Queiruga, en Ensaio; Isidro
Parga Pondal, en Investigación; o grupo A Roda
en folclore, Milladoiro enmúsica popular, e Can-
tigas galegas dos séculos XIX-XX enmúsica culta
na disciplina deMúsica; e oMuseo do PoboGale-
go, en IniciativasCulturais, acompañaronaPexe-
gueiro nesta primeira edición dos premios na que
non se outorga o de Artes e Ciencias da represen-
tación, que será creado un anomáis tarde.

Os galardóns, como ben se sabe, non teñen
aportación económica. Os premiados reciben
unha figura, un trofeo-caneco de augardente,
sobre a figura de Martín Codax, deseñada por
Isaac Díaz Pardo e feita en Sargadelos. De feito,
nas primeiras discusións para a organización dos
galardóns pensouse en chamarlles Premios Mar-
tín Codax. A figura ten hoxe un extraordinario
valor e nos anos noventa foi reproducida como
colgante e entregada como agasallo aos partici-
pantes na cea.

Os Premios da Crítica Galicia botaban a
andar naquel escuro ano de 1978, e os seus pro-
motoresmantiñan o compromiso de facer doDía
das Letras Galegas “unha cita cunha cultura viva
e incipiente, polo que se impón, porén, fuxir de
eruditismos e de xestos académicos ou academi-
cistas”; “presentar ó público a cultura na súa ver-
dadeira estaturaporque a cultura galega tenque ir
máis aló do folclore e da poesía”; “iniciar una
reflexión civil e fonda sobre o dereito, a necesida-
de e a urxencia que teñen a nosa lingua e a nosa
cultura aunhanormalización racional” e “leva-lo
matiz da voz da nosa cultura a áreas coas que



María TeresaOtero,Manuel Janeiro,Miguel
Anxo Murado, María Xosé Porteiro, Alfonso
Magariños, Emilio Suárez Corujo, Enrique X.
Macías, Víctor F. Freixanes, Malós Cabrera, Xosé
Luís Outes, Xoán Santamaría Conde, Ánxel
Huete, Francisco Mantecón, Xohana Torres, Luz
Pozo Garza e Uxío Labarta, entre outros moitos,
formaban parte do proxecto.

O que parecía máis difícil estaba superado.
Poñer en marcha en plena transición, nunha

Galicia e nunha España convul-
sas, unha iniciativa como os Pre-
mios da Crítica Galicia parecía o
labor máis complicado. Pero
non era así. Mantelos no tempo
ía resultar máis difícil aínda.

Pero os inicios preséntan-
se sumamente ambiciosos. Os
actos de carácter cultural non
se reducen só ó mes de maio.
Cando o ano de 1979 bota a
andar, celébrase a Semana da
Cultura Portuguesa, ó enten-

der que “Portugal é unha das varias posibilidades
de espallamento universalista de Galicia e da
nosa cultura, un lugar de encontro íntimo e, ó
mesmo tempo, unha posibilidade fermosa e enri-
quecedora de diálogo e de descubrimentos cultu-
rais”.

Recitais de piano, mesas redondas, repre-
sentacións teatrais, exposicións de fotografía e
pintura, proxeccións cinematográficas, conferen-
cias e debates enchen a semana dedicada ó país
veciño, que conta, entre outros, coa colaboración
da Asociación Fotográfica de Porto, da Associação
dos Jornalistas eHomens de Letras do Porto e a do
escritor e profesor da Universidade do Minho J.
Santos Simões.

Esta semana dá lugar a que, quizais por pri-
meira vez, os medios de comunicación galegos
abren debates nas súas páxinas sobre as relacións
entre os dous países, as súas culturas e, de xeito
especial, sobre a situación da cultura lusa.
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Galardoados dos Premios da Crítica 1978. De esquerda
a dereta: Alfonso Pexegueiro, FALTA NOME e FALTA NOME,
Xosé María Álvarez Blázquez, en representación do Museo
do Pobo Galego, Antón Santamarina, en representación
de Andrés Torres Queiruga e Francisco Guitián, en
representación de Isidro Parga Pondal

NOTA PARA BIEITO: RECORDA QUE GANOU A Roda en folclore, Milladoiro en música popu-
lar e “Cantigas gallegas dos séculos XIX-XX” en música culta.
NA FOTO ONDE ESTÁ Enrique MACÍAS, penso que están os tres gañadores



xornais falan dunha asistencia que chega ás
70.000persoas. Practicamente todos os colexios e
centros educativos da cidade de Vigo participan
na romaxe e centos de persoas asisten á verbena
que ten lugar na rúa do Príncipe. Á cea de entrega
dos premios asiste unha representación de inte-
lectuais portugueses.

O xornalista e escritorXoséAntonio Perozo
participa no debate que se abre pola falla de
financiación, o que pon en perigo a conmemora-
ción, cun artigo en La Voz de Galicia no que defi-
ne os premios como “un
galardón que con só dous
anos de existencia logrou
centrar todas as miradas
prestixiosas do mundo
intelectual galego”; e
engade: “forman parte
dun novo ritual que ten
como obxectivo primor-
dial crear unha concien-

E chegado o mes de maio, cando o Día das
Letras está dedicado a Manuel Antonio, os actos
organizados polo Círculo Ourensán-Vigués
enchen as rúas da cidade de Vigo e de moitas das
zonas próximas. Organízanse dende debates e
conferencias sobre o galego e o seu uso ata roma-
rías e unha verbena na céntrica rúa do Príncipe.

Pero este ano os Premios da Crítica Galicia
alcanzan unha proxección especial ó concedérse-
lle a Álvaro Cunqueiro o de Creación Literaria.
Aínda que a saúde non lle permite ó escritormin-
doniense acudir á cea para recollelo, todos os
medios concédenlle ó acto e ó autor unha aten-
ción especial.

Precisamente ese mesmo día, nas páxinas
deFaro de Vigo, xornal doque foi director enoque
publica habitualmente, Cunqueiro escribe sobre
oDía das LetrasGalegas: “Este é pois undía alegre
para a comunidade galega. E o que queremos os
que traballamos nos eidos das letras galegas é que
se faga del un día de festa popular.Mellor dito, un
día de romaría. Un día santificado pola resurrec-
ción da nosa fala, da fala dos avós e
dos poetas, das semen-
teiras e das colleitas, dos
triunfos edasderrotas, da
nosa nobreza e da nosa
riqueza. Da vida, en fin, e
do ser galego”.

A romaría de Castre-
los marca un fito nos actos
culturais non só de Vigo,
senón tamén de Galicia. Os

Premios da Crítica Galicia 41



ticas ás institucións que miran para outro lado.
Porque sábese que sen axuda institucional, con só
as aportacións de socios e particulares non se
poden levar a cabo as ducias de actos que se cele-
braron ó longo do ano. Dende homenaxes a
Eduardo Blanco Amor e Celso Emilio Ferreiro, a
clases de baile e pandeireta, pasando polas habi-
tuais conferencias,mesas redondas e exposicións.

A precaria situación económica dos anima-
dores culturais e organizadores dos Premios da
CríticaGaliciamotiva que o parlamentario socia-
lista galego JoséVázquez Fouz preguntenaComi-
sión de Cultura do Congreso sobre a falta de
apoio do Ministerio de Cultura ós actos do Día
das Letras Galegas, que poñen en perigo os orga-
nizados polo Círculo Ourensán.

O ministro de Cultura, o ucedista Íñigo
Cavero dá, segundo se informa nos medios,
unha resposta “imprecisa e con referencias
improcedentes ó pasado”. Cavero explicou que
non puido outorgarse a subvención porque se
esgotaran os presupostos para cultura. Recoñe-
ceu que a acción do Estado dentro deGalicia non
é suficiente para o que demanda a sociedade e
aventurou que estas cuestións poderían solucio-
narse “en función das xestións que proxima-
mente fará o Goberno galego”.

A resposta do ministro non satisfixo a nin-
guén. Por iso, na Romaría das Letras Galegas que
se celebra no parque de Castrelos, na que actúan
entre outros Fuxan os Ventos e as bandasmunici-
pais de Vigo e Taragoña así como grupos folclóri-
cos de gaiteiros, e que reúne amáis de 50.000 per-
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ia cia da maioría da realidade dunha Galicia con
cultura propia, dentro dun idioma cada vez máis
puxante, recuperado e saneado”.

Con grandes dificultades, o presuposto de
gastos dese ano cóbrese con axudas de diversas
entidades, entre elas a da Caixa de Aforros de
Vigo. Reclámase a implicación do Ministerio de
Cultura, do Concello de Vigo e da Xunta de Gali-
cia, porque os organizadores entenden que,
“estannos a torpedear dunha forma ruín”. Espe-
cialmente as críticas céntranse no Ministerio de
Cultura.

A cea de entrega dos premios é, unha vez
máis, unha reivindicación dura, pero rigorosa, de
apoio á cultura de Galicia. De novo volven as crí-
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Portada do libro Os outros feirantes,
de Álvaro Cunqueiro. Premio da Crítica
Galicia, na modalidade de Creación
Literaria, 1979



soas, lese un manifesto no que se recorda que
“para facer unha romaría cómpren as axudas de
moita xente. Para levar adiante a nosa cultura,
non sobra ninguén e faltanmoitos”.

A falta de apoio institucional non paraliza
os proxectos dos responsables do Círculo Ouren-
sán-Vigués. Máis ben ó contrario. Sabedores das
dificultades de financiamento, proxectan a edi-
cióndun libro co que recadar fondos. Trátase dun
libro humorístico con cen caricaturas de vigueses
recoñecidos. As caricaturas son obra do artista
grovense Gogue e con elas ábrese unha exposi-
ción que permanece aberta varias semanas e que
recibe a centos de visitantes.

A doHotel Samil, cada noite do 16 demaio,
é xa unha cea imprescindible na celebración das

Letras Galegas porque, segundo os seus responsa-
bles, “os Premios da Crítica Galicia contribúen a
que a conciencia do pobo perda os seus comple-
xos”. E vaise amáis. Proponse a creación dunpre-
mio paramedios de comunicación e edítanse car-
teis coa inscripción “Ti dis queGalicia é pequena:
eu dígoche que Galicia é unmundo”,máxima de
Vicente Risco.

En 1980 o prezo da tarxeta para asistir á cea
é de 1.500 pesetas.

A edición de carteis, que nesta etapa des-
eñan FranciscoMantecón eManuel Janeiro, e en
anos posteriores Antón Pulido cunha reflexión
do autor homenaxeado cada ano convértese en
algo habitual. Dous anos máis tarde inclúen a
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Carteis deseñados por Francisco Mantecón e Manuel Janeiro

idea de Amado Carballo. “O campo cheo de frío,
busca un anaco de sol”.

Pero os Premios da Crítica Galicia son into-
cables. E as principais figuras da cultura galega
apoian a iniciativa formando parte dos xurados.
Fernández del Riego, Carlos Casares, Xosé Neira
Vilas, Helmut Heine, Bernardino Graña, Manuel
Rivas e outros nomes destacados e representati-
vos da cultura galega forman parte desa onda de
apoio coa súa presenza e axuda.

Neste ano no que os socialistas chegan ó
poder, no que ETA político-militar, unha das
ramas da banda terrorista, renuncia á violencia,
noque se celebraomacroxuízopolo golpemilitar
do 23-F, e no que España acolle oMundial de Fút-
bol que gaña Italia, o presuposto da campaña das
Letras Galegas chega a unha cifra importante,
malia a falta de axudas: 2.460.000 pesetas.

Conferencias, entre elasdeXoséMaríaÁlva-
rez Blázquez, mesas redondas sobre o galego e a
súa presenza nos medios e un concerto do grupo
de Música de Cámara da Universidade de Santia-
go, que presentaba o seu disco “La música en el
Camino de Santiago”, foron algúns dos actos da
Semana das Letras Galegas deste ano na que, ó
final, puido celebrarse, como queda dito, a roma-
ría de Castrelos, coa actuación de Fuxan os Ven-
tos, a Charanga de Velle e grupos de gaiteiros e de
baile.

Unha vez máis o presidente, na súa inter-
vención na entrega dos premios, diríxese ó pre-
sidente do Parlamento de Galicia, Antonio
Rosón e ó conselleiro de Cultura, Xosé Filgueira
Valverde, alí presentes, para pedirlles apoio para
a cultura galega e para potenciar todas as expre-
sións culturais.
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Hotel Samil de Vigo,
o 16 de maio de 1981
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Xesús Franco, no Faro de Vigo, titulaba a súa
crónica do acontecido no hotel de Samil, “A
maiorhomenaxeá cultura galega”. Porquenon só
a cea de entrega de premios resultou masiva. Na
romaría de Castrelos participaronmáis de 30.000
persoas, desde amañanciña ata amadrugada.

V. Barela, no suplemento Cultura de La Voz
de Galicia, escribía: “hai unha pregunta de fondo
¿cal é a verdadeira significación e dimensión des-
tes premios, que non teñen carácter crematísti-
co?”. E respondíase a si mesmo: “Penso que o seu
papel é dobre. Por una banda, teñen unha fun-
ción social pública, case publicitaria de afirma-
ción da cultura dende posición de prestixio, de
recoñecemento público. Por outra banda, e aquí
conta moito a esixencia e rigor dos xurados, os
premiosnaceronno seudía comounha iniciativa
para estimular e pular as obras ben feitas, o traba-
llo serio dosnosos artistas e intelectuais. (…)Toda
cultura precisa da súa dimensión social, da súa
liturxia, da súa dimensión pública e colectiva.
Non sei se os Premios da Crítica Galicia que nace-
ronhai cincoanosda iniciativadunhaasociación
cultural viguesa que contra vento e marea os sos-
tén, son a iniativa ideal, posto no caso. Pero si
podemos dicir que nestes momentos, cada ano
enVigohaiun termómetro (discutible, perovivo)
do acontecer cultural de 365 días de Galicia. Que
xa non é pouco”.

O Círculo Orensán-Vigués renóvase en fe-
breiro de 1983. Da asemblea de socios sae a nova
directiva. Bieito Ledo segue como presidente;
Víctor F. Freixanes é o vicepresidente; Luis Suárez,



46

celebración dunha nova edición dos Premios da
Crítica Galicia.

Nos medios de comunicación ábrese un
debate sobre a convenienciade institucionalizar
os premios, por parte do Concello. A favor e en
contra publícanse opinións. Todo ata que a
mediadosde abril de 1983a corporaciónmuni-
cipal acorda nun pleno a institucionalización
dos Premios da Crítica Galicia que se viñeron
celebrando “en medio de grandes dificulta-
des, amén das fallas continuas de colabora-
ción e incumprimento das promesas de axu-
das e subvencións por parte das entidades,
organismos e consellerías”, segundo ela
mesma recoñece.
O pleno quedou en decidir a contía da

axuda, así como a forma en que se levaría adiante
a organización. O alcalde Manoel Soto asegurara
que “os Premios da Crítica Galicia contribúen a
defender e a pular por esa nosa cultura tan fermo-
sa e tan importante”.

A celebracióndedicada aManuel Leiras Pul-
peiro, polo que se edita un cartel coa lenda
“…quedou moita semente que vai pouquiño a
pouco rexurdindo”, tendenovonos actos doCír-
culoundos eixosmáis destacados da celebración.

Ledo Cabido esixiu unha política oficial de
normalización lingüística. “Nós cremos nas insti-
tucións. Cremos e respectamos as institucións
que son os símbolos da vontade popular expresa-
da nos votos. Cremos que as institucións están
chamadas a xogar un papel decisivo no futuro de
Galicia, para ben ou para mal, para facer unha
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secretario; PilarCarrera López, tesoureira; Servan-
do Rodríguez, bibliotecario; e como vocais,
Manuel Ruíz Ogando, Xosé González Pájaro,
Modesto Hermida García, Constantino Rodrí-
guez Ferreño, Xosé González Martínez, Santiago
Santos Castroviejo, Adolfo Gálvez Pazos, María
Xosé Porteiro, Manuel Janeiro Casal, Blanca Lou-
renzo Rollo, Manuel Rodríguez Ferreño e Carlos
FernándezMarcos.

Namesma xuntanza acordouse a potencia-
ción das actividades con cursos de informática,
teatro e cerámica, entre outros, e, loxicamente, a

Portada do libro Maside: un pintor para unhha
terra, de Díaz Pardo, García Bodaño, García
Martín e Xohán Ledo. Premio da Crítica Galicia
na modalidade de Ensaio, en 1980
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Galicia máis digna e segura do seu, ou para ente-
rrala definitivamente nos cemiterios da historia”.

A edicióndeste anocontoucundebuxo rea-
lizado por Laxeiro para o acto. O pintor estivo
sempremoi preto da organización, en granmedi-
da pola relación amistosa cos seus promotores, e
apoiou no que se lle pediu a celebración.

A esixencia dunha política oficial de nor-
malización lingüística, idea lanzada por Bieito
Ledo, obtivo unha ampla resposta, de forma
especial nosmedios de comunicación. As radios,
as televisións e os medios escritos abriron un
debate ó respecto. Debate no que tamén entrou
o diario madrileño El País que lle dedica dúas
páxinas á celebración do Día das Letras nas que
aproveita para centralas no uso do galego, a
propósito tamén do debate creado polo Círcu-
lo Ourensán-Vigués.

A publicación de libros en galego vai
aumentandopaseniñamente. Edítanse arredor
de douscentos volumes, concretamente 218,
en galego cunha tirada duns 600.000 exem-
plares. Cifras que poden resultar satisfactorias
para algúns, pero que comparadas co que
acontece en Cataluña ou Euskadi, resultan
insatisfactorias.

A este respecto, o daquela presidente
deEdiciónsXerais,XuliánMaure, aseguraba
que “o Goberno galego non está a facer
absolutamente nada pola cultura. Mentres
enCataluña se invisten200millóns enpro-
moción da literatura catalana, aquí non se gasta
nin unha mínima parte dos 100 millóns que en

Premios da Crítica Galicia

Debuxo de Laxeiro, 1981
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boa lóxica corresponderían para mante-la pro-
porción”.

Os problemas de carácter económico non
impiden que os Premios da Crítica Galicia conti-
núen a camiñar con éxito. E, sobre todo, que
obteñano respaldo eo respectodomundoda cul-
tura galega.

O xornalista XoséMaría G. Palmeiro publi-
ca unha páxina no Faro de Vigo na que, baixo o
título de “Crónica dun desembarco”, ensalza a
actividade do Círculo Ourensán-Vigués, en xeral,
e os premios, en particular.

Recorda o xornalista que con estes premios,
“querían os fundadores facer un lugar de encon-
tro das xentes, algo que prestixiara un labor cul-
tural tan desasistido. Buscouse e atopouse a
axuda económica necesaria para pór o invento a
andar, pero fuxíase con bo criterio, de calquera
xeito de oficialización. Nada de discursos oficiais.
Nada de presidencias. Nada de figuracións”.

No seu texto di tamén García Palmeiro que
“a verdade é que a iniciativa cultural de primeira
orde parece consolidada. Pasaron xa seis prima-
veras dende que aquel grupo co seu plan desem-
barcou no Círculo Ourensán-Vigués. As tardes
discorren alí paseniñamente, mentres os socios
comproban a aritmética do dominó. É o Círculo
que propiciou un desembarco e un lanzamento
aló polo 1978.Conbopé emellor tino. Tantoque
se pode falar con seguridade das novas primave-
ras dos PremiosdaCríticaGaliciana conviciónde
que virán abrir camiño a aquelas mil que quería
para Galicia o inesquecible Álvaro Cunqueiro”.

O Círculo Ourensán non se cingue só ós
actos arredor do Día das Letras. Durante todo o
ano sucédense as actividades máis diversas.
Como os campamentos de verán que nos meses
de xullo e agosto de 1983 celebra en Laza con
nenos deVigo e enRedondela connenos de Laza.
Como un torneo de xadrez, que tivo unha
extraordinaria acollida. Como concursos de
piano, idea que xorde ó ver cantar a un cego
nunha rúa viguesa e co que se pretende “poñerlle
música á vida”. Ou como o “Encontro sobre as
culturas minorizadas do Estado” no que se de-
bate sobre a Galicia do
futuro, a literatura e as cul-
turas das autonomías do
Estado e que conta coa
participación de repre-
sentantes da cultura
catalana e vasca, ade-
mais, xaora, da galega,
entre eles Ramón Piñei-
ro, XoséManuel Beiras,
Camilo Nogueira, Víc-
tor V. Portomeñe ou
Constantino García.
Por outra parte, Rober
Comet i Codina ana-
liza o réxime xurídico
da cooficialidade lin-
güística en Suíza”.

Na súa sección
habitual “Contras-
tes”, do xornal Faro
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de Vigo, Pablos recorda que, no seu inicio, os pre-
mios “parecían unha aventura ocasional, para
unha circunstancia determinada, e o certo é que
amesma forma do seu discernimento, con xura-
dos solventes e ecuánimes, e a súa continuidade,
danlle un prestixio que desborda un tanto o
impulsor”.

“Un reconto dos galardoados”, segue a dicir
Pablos, “demostraría que enmenos dos anos que
acostuman a conceder a unha xeración, parecen
xa imprescindibles no ámbito de Galicia”. Por
iso, pronúnciase a favor de institucionalizar os
galardóns, coa creación dun Padroado.
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Correo Gallego, Fernando Ramos quen,
tamén na sección habitual de opinión
“Zona franca”, di que “resulta francamen-
te estimulante e exemplar a imaxinación
que lle están botando ó mantemento e
progresión dos Premios daCríticaGalicia
os organizadores deste evento que segue
a ser a gran convocatoria da cultura e o
amor intelixente á terra en Galicia”.

“De tódolos xeitos”, recoñece Fer-
nando Ramos, “ós Premios da Crítica
Galicia vailles vir ben unha boa volta e
a súa definitiva institucionalización.
Quizais coa axuda das empresas e das
institucións se poderían acadar novas
metas e consolidalos como referen-

cia definitiva para recompensar, e non
só con honores, os homes emulleres da creación
e da técnica”. E remata a súa columna: “Os Pre-
mios da Crítica Galicia naceron sos, sen padriño
ningún e tiveron ocasional no concello de Vigo,
por un tempo. Logo volveron ser o que sempre
deberon ser. Agora tornan ó seu camiño de sem-
pre coas angueiras renovadas a unha nova pers-
pectiva cara á Galicia do ano 2000”.

Un dos fundadores, Víctor F. Freixanes,
nunhadas súas colaboracións xornalística recor-
daba que cando se instituíron os premios, “cum-
prían no noso país actos deste tipo, referencias
sociais arredor da cultura. Cumpría tirar a cultu-
ra galega fóra da catacumba e da clandestinidade
onde algúns nos meteran e nos querían ter (no
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gueto). Cumpría leala tamén ós salóns, lucila,
sentírmonos orgullosos dela como pobo, como
colectividade, aínda sabendo que neste tipo de
actos e parafernalias nunca é ouro todo o que
relumbra e sempre hai a quen lle gusta máis o
aparato de lucerío que o fondo. Pero queriamos
unha festa para a cultura, unha festa social”.

O Premio Nacional de Literatura e Premio
Nadal, Alfredo Conde, nunha columna publica-
da en La Voz de Galicia di que “no puerperio, é
dicir, recén agromados á vida os tales Premios da
Crítica Galicia, soñábaos todos levados dese afán
mimético que tanto nos condiciona nas nosas
actitudes, con que se nos converteran en algo
semellante a outros premios que se conceden,
cómo non, en Cataluña. Non sei se afortunada-
mente, pero é o caso que non sucedeu (¿aínda?)
así e os Premios da Crítica Galicia non se parecen
nin pouco, ninmoito, a outros que por aí adiante
se conceden”.

E continúa a escribir Conde: “Agora o entu-
siasmo de Bieito Ledo e de demais xente do Cír-
culo Ourensán-Vigués, seica vai estar encanado
por un Padroado creado ó efecto e que os vai
liberar de moitas servidumes. É unha boa noti-
cia. Agora que a nosa cultura empeza a deixar de
se-lo resultado dese totum revolutum, desa
zaragallada indispensable pra producir calquera
empanada que se precie, composto de policías e
seminaristas, demestres e penenes, e que empe-
za a entreabrirlle as portas a unhamocidade que
medrou nunha realidade que nada, ou pouco,
ten que ver con aquela outra miserenta e ruín
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Antón Santamarina, en representación do ILGA,
recollendo o caneco de mans de Xosé González

Martínez, o16 de maio de 1983

Adolfo Gálvez entregando o caneco a
Xosé Barro, o16 de maio de 1983



doutros tempos, agora que iso empeza a suce-
der, a noticia da creación dun Padroado no que
participan xentes do mundo empresarial é
outro alicerce de esperanza. E ademais, indica
de novo que as nosas cousas non se parecen
nunca demasiado ás que fan os outros. E a min
iso gústame”.

Desde tódolos ámbitos déixase ver a necesi-
dade dun cambio de rumbo na organización dos
Premios. O Círculo Ourensán-Vigués cumpriu o
seu cometido equince anosdespois debedar paso
a un Padroado ou Fundación.
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ia Non hai volta atrás. Bota a andar a Funda-
ción Premios da Crítica de Galicia, que queda
rexistrada naConsellería deCultura eXuventude
co número 19. Xosé González Martínez é o seu
primeiro presidente e da mesma forman parte
taménBieito Ledo, como vicepresidente; Paulino
Novo, secretario; Antón Pulido, tesoureiro eXosé
María Fonseca, Benito Montero e Daniel García
Ramos como vogais. Teñen por diante un ambi-
cioso proxecto de xestión. Proxectos ós que inco-
poran anos máis tarde a Antón Santamarina,
Carme Hermida, Ramón Castromil, Xavier Suá-
rez Vence, David Otero, Xesús Ferro, Manuel
González González, Luis García Mañá, Carlos
Varela, Modesto Hermida e Agustín Sixto Seco,
entre outros.

Todos estes significativos representantes
da cultura galega forman parte da Fundación
durante este período de dezaoito anos. Ata a edi-
ción trixésimo cuarta, na que xa hai outra direc-
tiva.

É nesta segunda etapa na que se crea o Pre-
mio Galego Egrexio co que se pretende facer un
recoñecemento público daquelas persoas que
salientan por unha traxectoria exemplar na súa
actividade pública e profesional. Entre outros
reciben este galardón Francisco Fernández del
Riego, Andrés Torres Queiruga, Isaac Díaz Pardo,
Xosé Filgueira Valverde, Basilio Losada,Milladoi-
ro,CarlosCasares,DanielGarcíaRamos,Olegario
Sotelo Blanco, Editorial Galaxia, Manuel Gallego
Jorreto, Xesús Alonso Montero, Mago Antón,
Ramón Cacabelos, Xosé Manuel Beiras, Xosé
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Xoán Barreiro, Ramón Lorenzo Vázquez e a
empresa galega R Cable e Telecomunicacións.

A proxección dos Premios da Crítica Gali-
cia e das actividades da Fundación é tal que en
tódolos medios galegos comezan a ter presenza
continuada. E dunxeito especial cando se aproxi-
man a celebración da Cea das Letras e do Día das
Letras Galegas.

Faro de Vigo, o mesmo día que dá conta de
que a Xunta impulsará a construción dunha
fábrica de papel en Pontevedra, dedica un suple-
mento de oito páxinas ós Premios daCríticaGali-
cia. É o ano 1993, nel participan Fernández del
Riego, Basilio Losada, Suso de Toro, Víctor F. Frei-
xanes e Modesto Hermida, entre outros. Nunha

dobre páxina recóllense os 84 premios que ata
entón se concederan e Víctor F. Freixanes afonda
na súa teoría de que “omáis difícil non son as ini-
ciativas máis ou menos brillantes. O verdadeira-
mente difícil, superada a novidade e os entusias-
mos iniciais, é conseguir que estas iniciativas con-
tinúen”.

As ceas son xa un fito na cultura de Galicia.
Ata o extremo de que Radio Popular nos primei-
ros anos, e a Radio Galega despois, fan a retrans-
misión en directo, dando conta de todas as inci-
dencias e diante do apoio das cincocentas perso-
as que participan nelas.

E os discursos dos responsables da Funda-
ción seguen a ser unha chamada á orde e unha
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Carlos Casares,
Galego Egrexo 2002

Francisco Fernández del Riego,
Galego Egrexio1993

Isaac Díaz Pardo,
Galego Egrexio1997



reflexión sobre a si-tua-
ción de Galicia e sobre
as necesidades que a
sociedade e a cultura
galega teñen para
seguir avanzando, de
cara á normalización
que se desexa.

“Nas sucesivas
edicións desta Festa
das Letras, temos
acudido aquí coas
nosas breves pala-
bras, doídas enoca-
sións, reivindicati-
vas outras veces,
sempre facendo re-
ferencia ás com-
plexas situacións

polas que tenatravesadoa cultura galega enxeral,
a lingua galega en concreto. E non debemos des-
maiar nesta teima porque, señoras e señores,
aínda non é tempo de afrouxar nos compromi-
sos, aínda cómpre entregarse con firmeza a ese
labor tan difícil como necesario que é o da nor-
malización definitiva da nación que indiscutible-
mente somos”, dicía o presidente Xosé González
Martínez.

Corrían os anos noventa cando as palabras
pronunciadas no gran comedor do Hotel Samil,
recibían a aprobación e o aplauso de tódolos
asistentes e chegaban a tódolos recunchos de
Galicia.
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enmateria lingüística,nonconfiguran sóunvalor
social”, dise desde a tribuna. “Articulan dereitos e
articulan deberes subxectivos. Non obstante,
cando xorde a invocación á igualdade, ese termo
en verdade fermoso e tamén utópico, represén-
tanse en todo caso, tan plurais significados como
intencións pode haber en quen a invoque. Amáis
correcta interpretación, segundoonosoentender,
semella aquela que o vello CódigoCivil nos relata
no primeiro parágrafo do artigo terceiro: “As nor-
mas interpretaranse segundoo sentidopropiodas
súas palabras, en relación co contexto, os antece-
dentes históricos e lexislativos e a realidade social
do tempo no que van ser aplicadas, atendendo
fundamentalmente ó seu espírito e finalidade”.

Oportavoz da organización afondano con-
cepto de igualdade, “xa que vén sendo utilizado a
cotío, cando menos con sordina”, para aproxi-
marse á proposta central do seu discurso. “Asisti-
mos, nestes últimos meses a un debate do que
ninguén se debería marxinar; a débeda histórica
que as instancias do Estado manteñen coas
comunidades autónomas con lingua e cultura de
seu. Velaí temos unha evidencia, ó recoñeceren
os poderes centrais, e con carácter retroactivo, esa
débeda que confirma anosa tese, no senso de que
a igualdade á ser interpretada dende o contexto
histórico, dende a imprescindible discriminación
positiva a prol dosminorizados”.

“Así as cousas non podemos deixar de
expresar a nosa preocupación por aquelas indeci-
sións que se observan nos diversos poderes públi-
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cos, a nosa preocupación, tamén, por aquelas opi-
niónsviciadasde ideoloxismos,deautoodios, ede
tódalas rémoras que afectan ás individualidades.
Ámbalas actitudes, as dos órganos de poder públi-
co e mailas individuais de cada cidadán, están a
frear un proceso que se traduce nun retroceso
obxectivo. Tal e como se nos teñen dado as cir-
cunstancias, para todos debe ser doado de enten-
der que calquera paso atrás é un longo camiño
desandado e todo paso adiante é un pequeno
avance ó que por nada podemos renunciar”.

Pero non todos son pasos atrás. Algún,
aínda que pode que non suficiente, vai na boa
dirección. Como o que se dá no ámbito da xudi-
catura, “ámbito que de séculos se viña situando á
marxe das minorías que teimudamente turraron
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xuíces, hai fiscais, que se entregan a un labor tan
encomiable coma difícil na procura da normali-
zación lingüística nese eido que lles correspon-
de”, afirma o novo presidente.

A lingua, a normalización da lingua, a rei-
vindicacióndunha linguapropia está presente en
tódolos discursos de clausura das Ceas das Letras,
así como nos actos que se celebran, primeiro
baixo a organización do Círculo Ourensán-
Vigués emáis tarde da Fundación dos Premios da
Crítica Galicia.

Sirva comomostra desa permanente reivin-
dicación, o extracto doutra das intervencións.
“Vivimos temposdeconmemoracións e reencon-
tros coa terra, coa nosa propia identidade cultu-
ral. E sen sabérmolo e de moitas maneiras repetí-
mo-lo xesto de Anteo e Adrián Solovio tratando
de recupera-las forzas no contacto coa terra, coa
terra nai, en feliz e atinada expresión de Rof Car-
ballo. E sen sabérmolo, sen decatármonos, como
é natural, o noso subconsciente descobre unha
verdade que xa enxergaron sicólogos e neurólo-
gos: Que por moi esmorecida que semelle a nosa
fogaxe xuvenil, por anquilosado e endurapado
que a cobiza ou o deleite virasen o noso ánimo,
por esclerosado que estea o noso corpo ou o noso
espírito, hai algoquequeda ennós eque é sempre
capaz de agromar, algo que é ó mesmo tempo,
unidade ematriz, rexión xerminal nomáis fondo
do ser humano, á que teremos que voltar impe-
riosamente se queremos restablece-la unidade
fendida da nosa personalidade”.
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“Tódolos días se está a opera-lo milagre a
través dunha conversión á galeguidade compro-
metida ou do simple reencontro coas raíces,
como acontece hoxe. (…) Este sentimento de
galeguidade, acariñado e alentado, vai agroman-
do día a día porque ten aGalicia como idea forza
e na coincidencia dos seus obxectivos o denomi-
nador común, constituíndo unha tendencia de
grande oportunidade no noso tempo, que se
caracteriza polo reaxuste das fronteiras para
facer máis doada aínda a colaboración e solida-
riedade internacional nunha Europa que se está
a construír”.

“Neste agromardagaleguidade todaGalicia
vai nela, como lle gustaba dicir a Bouza Brey nun
celebrado poema. Como vostedes saben, nesta
edición dos Premios da Crítica Galicia ofrecen
unha novidade que eu quixera que non pasase
desapercibida, porque nesta ocasión, e non foi
pormorda casualidade –buscámola ámantenta–,
un sector do mundo empresarial converxe por
primeira veznunactoda transcendencia e impor-
tancia como a deste encontro cultural. Deste
xeito quixemos incorporar a unha representa-
ción dun sector que tradicionalmente viviu
extramuros da nosa cultura”.

“Quixo a organización deste acto que este
ano un número ben representativo de empresa-
rios se sumase á convocatoria dospremios en cali-
dade de colaboradores. O empresariado galego, a
quen se lle vén reprochando o seu distanciamen-
to e belixerancia coa cultura e a lingua, ten unha
débeda histórica con Galicia, pero tamén ten a

oportunidade de reencontrarse co seu país para
dignifica-los seus sinais de identidade. E os
empresarios que hoxe nos acompañan aquí son a
avangarda deste proceso de achegamento que
queremos aplaudir vivamente”.

“As fábricas e empresas, que foron de vello
territorios gañados para unha cultura que non é
a nosa, deben abri-las súas portas e cancelas á
lingua galega, recoñecéndolle a oficialidade que
ten na vida real e converténdoa en instrumento
apto para as relacións comerciais e mercantís,
poñendo cabo, de vez, a ese prexuizoso proceder
de marxinar a nosa lingua ós vestiarios dos tra-
balladores e outras dependencias de inferior
categoría”.
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“O empresariado galego debe resolver
dunha vez e por todas, con afouteza e decisión,
esquemas ideolóxicos e de comportamento que
perpetúan a discriminación lingüística contraria
mesmamente ó dereito que consagra en Galicia
un réxime de cooficialidade lingüística. Arredor
da lingua galega podémonos xuntar empresarios,
sindicatos, administracións públicas e todos can-
tos sintan que Galicia é un pobomáis no concer-
to da Europa que se está a artellar para non per-
dérmo-la nosa propia identidade.Unha identida-
de que tenmoi chantadas as súas raíces”.

Os Premios da Crítica Galicia manteñen
durante todos estes anos os principios que os ins-
piraron. Poladirectivada Fundaciónpasanperso-
as de diversos sectores de Galicia.

No verán de 2011 a Fundación Premios da
CríticaGalicia inicia unanova etapa.O4de agos-
to, convocada por Bieito Ledo Cabido e Antón
Pulido, patróns da Fundación, celébrase unha
reunión na Biblioteca de Galicia da Cidade da
Cultura coa intención de constituír a nova xunta
directiva da entidade. Conformada cos criterios
de pluralidade xeracional, equilibrio territorial e
pluralidade ideolóxica do país, conformouse un
equipo que asumiu a responsabilidade de organi-
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ia zar as vindeiras edicións destes premios, así como
outras actividades que sirvan para dinamizar a
vida política, social e cultural de Galicia.

A nova xunta directiva, a que se atopa á
fronte da Fundación 35 anos despois de botar a
andar os Premios, quedou conformada do
seguinte teor: presidencia, Bieito Ledo; vicepresi-
dencia primeira, Antón Pulido; vicepresidencia
segunda: Inmaculada López Silva; secretaría,
Manuel Bragado; vicesecretaría, Xavier Senín;
tesourería, Anxo X. Rajó; vogalías, Comba Cam-
poyGarcía, María do Cebreiro Rábade Villar, Víc-
tor Fernández Freixanes, María López Sández, ,
Marcos Lorenzo, Charo Portela Yáñez, Blanca-
Ana Roig Rechou, Ernesto Sánchez Pombo,
Antón Sobral e Anxo Tarrío Varela.

Aquí comeza a historia doutros 35 anos de
Premios da Crítica Galicia. Outros 35 anos que
transcorrerán, sen dúbida co compromiso de
seguir a reivindicar “o dereito de traballar pola
nosa terra, polanosa identidade e asnosas cousas,
porque isto nos está a facer decote máis homes e
máis universais, porque queremos ser donos do
futuro que se está a construir”. Que é o compro-
miso que se adquiriu aquel 17 de maio de 1978.
Hai 35 anos.
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