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DAVID GARCÍA ■ Bueu 

Os premios Johán Carballeira 
acumulan xa catorce edicións 
no seu certame poético e oito 
no de xornalismo, unha traxec-
toria e un percorrido que os 
consolida como unha cita de 
prestixio. “Éste é un galardón es-
pecial polo que supón a figura 
de Johán Carballeira dentro do 
xornalismo e da poesía no sécu-
lo XX, un home comprometido 
con Galicia e a cultura”, asegu-
rou onte durante a súa interven-
ción Moncho Paz, que gañou o 
premio de xornalismo cunha 
entrevista a Ramón Chao. 

O outro premiado desta nova 
edición foi o poeta Calros Solla, 
que lle desexou a este certame 
“mil primaveiras máis” e no seu 
discurso, tomando referencias 
do seu poemario “Lume de ollos 
en MazinGZ”, fixo unha encendi-
da defensa deses “superheroes 
menos coñecidos, anónimos, 
aos que non se lle adica pará-
grafo ningún nos medios de co-
municación e que traballan día 
a día pola cultura galega”. Solla 
aproveitou para facer un chama-
mento para unha “cruzada con-
tra os supermalvados” que non 
defenden a lingua galega. 

No acto de onte había dous 
premiados, pero houbo unha 
terceira persoa que gozou dun 
especial protagonismo: Ramón 
Chao. A súa presenza foi sauda-
da con gran entusiasmo polo 

Concello de Bueu e pola Asocia-
ción Amigos de Johán Carballei-
ra, que esperan que a implica-
ción do escritor e xornalista su-
poña o pulo definitivo para este 
certame. O presidente da asocia-
ción que leva o nome do antigo 
alcalde de Bueu, Manuel Mostei-
ro, solicitoulle incluso que de 

agora en diante exercera do pa-
driño do premio, unha petición 
que o pai de Manu Chao acep-
tou encantado. 

Compromiso 

O Concello de Bueu é o en-
cargado de convocar esta cita e 
onte o seu alcalde, Félix Juncal, 

reafirmou o compromiso da ins-
titución con este premios. “Éste 
non é momento de retroceder 
nin de dar un paso atrás. É un 
certame importante para Bueu 
porque permite recuperar a no-
sa historia, a nosa cultura e a no-
sa memoria”, manifestou na súa 
intervención. 

De esq. á dta.,  Calros Solla, Manuel Mosteiro, Jun cal, Ramón Chao, Moncho Paz e Manuel Santos.  // G.N.

As mil primaveiras dun premio 
O xornalista Moncho Paz e o poeta Calros Solla recolleron onte en Bueu os galardóns

Unha vida chea de 
casualidades ben 

aproveitadas 
Ramón Chao, que segundo 

Moncho Paz posúe “o importante 
e escaso valor da coherencia”, ti-
vo unha pequena intervención 
antes de rematar o acto de onte. 
Chao falou do seu último libro, 
“Prisciliano en Compostela”, e de 
como hai anos fixo en moto xun-
to ao seu fillo Manu Chao unha 
variante especial do camiño de 
Santiago, pasando polos lugares 
nos que estivera Prisciliano. “El es-
taba deprimido tras a separación 
de Mano Negra e pediume que o 
fixeramos xuntos”, explicou. 

Chao tamén se referiu a difícil 
relación co seu pai e a como 
chegou a París coa protección e 
cunha beca xestionada por Ma-
nuel Fraga, tamén natural de Vi-
lalba. O escritor explicou que a 
súa vida estivo chea de casuali-
dades, “pero como dicía Pasteur 
hai que estar preparados para sa-
carlles froito”. Entrou en Radio 
France porque precisaban “al-
guén que falase español, francés, 
portugués e soubese música. Na 
proba de selección faleilles en 
galego e entrei; alí comezou a mi-
ña traxectoria e durante 50 anos 
puiden facer o que me deu a ga-
na”. Non menos casual foi a súa 
entrada en Triunfo. “Un xornalista 
chamado Francisco Rico viñera 
a París a buscar a Ramón Luis 
Acuña, que estaba no mesmo 
edificio de Radio France. Pero 
equivocaronse e mandarano a 
onde estaba eu e tras dúas horas 
falando decidiu contratarme a 
min”, contou entre risas.

O salón de plenos do Concello de Bueu acolleu 
onte a gala de entrega dos premios Johán Carba-
lleira de poesía e xornalismo, un acto que se fixo 
couincidir co cabodano do fusilamento do que fo-

ra alcalde da vila. Os premiados deste ano foron 
Calros Solla e Moncho Paz, aínda que boa parte 
do protagonismo foi para o escritor, xornalista e 
músico Ramón Chao. Dende hai máis de cincuen-

ta anos ten fixada a súa residencia en París, pero 
xa que a entrevista que lle fixo Moncho Paz resul-
tou premiada quixo estar onte en Bueu. E o seu 
retorno a Galicia serviulle para moito.

D.G.P. ■ Bueu 

Cando Moncho Paz recibiu a 
chamada comunicándolle que 
acababa de gañar o premio 
Johán Carballeira de xornalis-
mo, o primeiro que fixo foi po-
ñerse en contacto con Ramón 
Chao para dicirlle que a “nosa” 
entrevista fora premiada. Chao, 
o entrevistado, tivo moi claro ne-
se momento que quería estar en 
Bueu no acto de entrega. A via-
xe serviulle para retornar tamén 
a súa Vilalba natal e pechar un-
ha ferida aberta hai moitos anos 
por motivos familiares e pola 
publicación do libro “O lago de 
Como”. O venres percorreu de 
novo as súas rúas e nun acto na 
biblioteca do pobo selouse un-
ha reconciliación que Chao, no 
seu foro interno, arelaba e preci-
saba para poder vivir. 

–O Goberno francés conce-–O Goberno francés conce-–O Goberno francés conce-–O Goberno francés conce-

deulle no 1991 o Galardón das deulle no 1991 o Galardón das deulle no 1991 o Galardón das deulle no 1991 o Galardón das 
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tinguiu coa Medalla ao Mérito tinguiu coa Medalla ao Mérito tinguiu coa Medalla ao Mérito tinguiu coa Medalla ao Mérito 
Civil. Non recolleu ningunha Civil. Non recolleu ningunha Civil. Non recolleu ningunha Civil. Non recolleu ningunha 
desas tres importantes distin-desas tres importantes distin-desas tres importantes distin-desas tres importantes distin-
cións, mais vén a Bueu, a un ac-cións, mais vén a Bueu, a un ac-cións, mais vén a Bueu, a un ac-cións, mais vén a Bueu, a un ac-
to moito máis modesto e no que to moito máis modesto e no que to moito máis modesto e no que to moito máis modesto e no que 
nin sequera é vostede o directa-nin sequera é vostede o directa-nin sequera é vostede o directa-nin sequera é vostede o directa-
mente premiado. Cuestión de mente premiado. Cuestión de mente premiado. Cuestión de mente premiado. Cuestión de 
prioridades? prioridades? prioridades? prioridades? 

–En primeiro lugar, porque 
¡isto é Galicia! Eu non coñecía a 
Moncho antes da entrevista, de 
feito era algo cauteloso e cando 
me dixo que era de Vilalba aín-
da máis [risas]. Agora lévome 
moi ben con el e o venres levou-
me a Vilalba, onde me reconci-
liei co meu pobo. Agora sinto 
que teño un respaldo na vida 
porque antes estaba orfo, de-
sahuciado. Un escritor cubano 
dixome unha vez: ‘Hai xente 

que rompe coa familia, pero ti 
rompiches con todo o pobo’. Pe-
ro agora, grazas ao Moncho e a 
este premio Johán Carballeira 
reintegreime e estou moi con-
tento. Non cheguei a coñecer a 
Carballeira, pero Luis Seoane 
nunha semblanza que publicou 
sobre min no 1975 comparou-
me con el e con Julio Camba. So 
lle faltou facelo con Cunqueiro, 
pero isa xa sería moito! 

–Que foi o que lle pasou con –Que foi o que lle pasou con –Que foi o que lle pasou con –Que foi o que lle pasou con 
Vilalba e co libro “O lago de Co-Vilalba e co libro “O lago de Co-Vilalba e co libro “O lago de Co-Vilalba e co libro “O lago de Co-
mo”. Realmente o trasfondo era mo”. Realmente o trasfondo era mo”. Realmente o trasfondo era mo”. Realmente o trasfondo era 
a súa vila? a súa vila? a súa vila? a súa vila? 

– Foi un malentendido. Eu 
creei un pobo imaxinario, como 
García Marquez fixo con Ma-
condo. Era Reigada e alí colo-
quei cousas que me pasaron co 
meu pai, co piano... e anécdotas 
que recollín por todas as partes, 
sobre todo en Rábade, como a 
dunha parella de irmáns que vi-

vían matrimonialmente. Pero no 
pobo empezaron a dicir que 
eran tal ou cual e toda vila 
púxose contra min. Fun o que 
tratei de explicar o venres e 
creo que saiu ben. 

–Como foi que don Álvaro –Como foi que don Álvaro –Como foi que don Álvaro –Como foi que don Álvaro 

Cunqueiro chegou a nomealo Cunqueiro chegou a nomealo Cunqueiro chegou a nomealo Cunqueiro chegou a nomealo 
como “corresponsal honorario” como “corresponsal honorario” como “corresponsal honorario” como “corresponsal honorario” 
de FARO DE VIGO? de FARO DE VIGO? de FARO DE VIGO? de FARO DE VIGO? 

–Coñecín a Cunqueiro cando 
eu era moi pequeno  xa que el 

RAMÓN CHAO ■ Escritor, xornalista e músico 

“Este premio serviume para volver a 
Galicia e reconciliarme co meu pobo” 

“Álvaro Cunqueiro era unha persoa encantadora e a pesar de que eu 
escribía para outro medio nomeoume corresponsal de FARO en París”

Ramón Chao durante a súa intervención onte en Bueu.   // G.Núñez

--->  PASA Á PÁXINA SEGUINTE

Premios de poesía e xornalismo Johán Carballeira 
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DAVID GARCÍA ■ Bueu 

Os premios Johán Carballeira 
acumulan xa catorce edicións 
no seu certame poético e oito 
no de xornalismo, unha traxec-
toria e un percorrido que os 
consolida como unha cita de 
prestixio. “Éste é un galardón es-
pecial polo que supón a figura 
de Johán Carballeira dentro do 
xornalismo e da poesía no sécu-
lo XX, un home comprometido 
con Galicia e a cultura”, asegu-
rou onte durante a súa interven-
ción Moncho Paz, que gañou o 
premio de xornalismo cunha 
entrevista a Ramón Chao. 

O outro premiado desta nova 
edición foi o poeta Calros Solla, 
que lle desexou a este certame 
“mil primaveiras máis” e no seu 
discurso, tomando referencias 
do seu poemario “Lume de ollos 
en MazinGZ”, fixo unha encendi-
da defensa deses “superheroes 
menos coñecidos, anónimos, 
aos que non se lle adica pará-
grafo ningún nos medios de co-
municación e que traballan día 
a día pola cultura galega”. Solla 
aproveitou para facer un chama-
mento para unha “cruzada con-
tra os supermalvados” que non 
defenden a lingua galega. 

No acto de onte había dous 
premiados, pero houbo unha 
terceira persoa que gozou dun 
especial protagonismo: Ramón 
Chao. A súa presenza foi sauda-
da con gran entusiasmo polo 

Concello de Bueu e pola Asocia-
ción Amigos de Johán Carballei-
ra, que esperan que a implica-
ción do escritor e xornalista su-
poña o pulo definitivo para este 
certame. O presidente da asocia-
ción que leva o nome do antigo 
alcalde de Bueu, Manuel Mostei-
ro, solicitoulle incluso que de 

agora en diante exercera do pa-
driño do premio, unha petición 
que o pai de Manu Chao acep-
tou encantado. 

Compromiso 

O Concello de Bueu é o en-
cargado de convocar esta cita e 
onte o seu alcalde, Félix Juncal, 

reafirmou o compromiso da ins-
titución con este premios. “Éste 
non é momento de retroceder 
nin de dar un paso atrás. É un 
certame importante para Bueu 
porque permite recuperar a no-
sa historia, a nosa cultura e a no-
sa memoria”, manifestou na súa 
intervención. 

De esq. á dta.,  Calros Solla, Manuel Mosteiro, Jun cal, Ramón Chao, Moncho Paz e Manuel Santos.  // G.N.

As mil primaveiras dun premio 
O xornalista Moncho Paz e o poeta Calros Solla recolleron onte en Bueu os galardóns

Unha vida chea de 
casualidades ben 

aproveitadas 
Ramón Chao, que segundo 

Moncho Paz posúe “o importante 
e escaso valor da coherencia”, ti-
vo unha pequena intervención 
antes de rematar o acto de onte. 
Chao falou do seu último libro, 
“Prisciliano en Compostela”, e de 
como hai anos fixo en moto xun-
to ao seu fillo Manu Chao unha 
variante especial do camiño de 
Santiago, pasando polos lugares 
nos que estivera Prisciliano. “El es-
taba deprimido tras a separación 
de Mano Negra e pediume que o 
fixeramos xuntos”, explicou. 

Chao tamén se referiu a difícil 
relación co seu pai e a como 
chegou a París coa protección e 
cunha beca xestionada por Ma-
nuel Fraga, tamén natural de Vi-
lalba. O escritor explicou que a 
súa vida estivo chea de casuali-
dades, “pero como dicía Pasteur 
hai que estar preparados para sa-
carlles froito”. Entrou en Radio 
France porque precisaban “al-
guén que falase español, francés, 
portugués e soubese música. Na 
proba de selección faleilles en 
galego e entrei; alí comezou a mi-
ña traxectoria e durante 50 anos 
puiden facer o que me deu a ga-
na”. Non menos casual foi a súa 
entrada en Triunfo. “Un xornalista 
chamado Francisco Rico viñera 
a París a buscar a Ramón Luis 
Acuña, que estaba no mesmo 
edificio de Radio France. Pero 
equivocaronse e mandarano a 
onde estaba eu e tras dúas horas 
falando decidiu contratarme a 
min”, contou entre risas.

O salón de plenos do Concello de Bueu acolleu 
onte a gala de entrega dos premios Johán Carba-
lleira de poesía e xornalismo, un acto que se fixo 
couincidir co cabodano do fusilamento do que fo-

ra alcalde da vila. Os premiados deste ano foron 
Calros Solla e Moncho Paz, aínda que boa parte 
do protagonismo foi para o escritor, xornalista e 
músico Ramón Chao. Dende hai máis de cincuen-

ta anos ten fixada a súa residencia en París, pero 
xa que a entrevista que lle fixo Moncho Paz resul-
tou premiada quixo estar onte en Bueu. E o seu 
retorno a Galicia serviulle para moito.

D.G.P. ■ Bueu 

Cando Moncho Paz recibiu a 
chamada comunicándolle que 
acababa de gañar o premio 
Johán Carballeira de xornalis-
mo, o primeiro que fixo foi po-
ñerse en contacto con Ramón 
Chao para dicirlle que a “nosa” 
entrevista fora premiada. Chao, 
o entrevistado, tivo moi claro ne-
se momento que quería estar en 
Bueu no acto de entrega. A via-
xe serviulle para retornar tamén 
a súa Vilalba natal e pechar un-
ha ferida aberta hai moitos anos 
por motivos familiares e pola 
publicación do libro “O lago de 
Como”. O venres percorreu de 
novo as súas rúas e nun acto na 
biblioteca do pobo selouse un-
ha reconciliación que Chao, no 
seu foro interno, arelaba e preci-
saba para poder vivir. 

–O Goberno francés conce-–O Goberno francés conce-–O Goberno francés conce-–O Goberno francés conce-
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prioridades? prioridades? prioridades? prioridades? 

–En primeiro lugar, porque 
¡isto é Galicia! Eu non coñecía a 
Moncho antes da entrevista, de 
feito era algo cauteloso e cando 
me dixo que era de Vilalba aín-
da máis [risas]. Agora lévome 
moi ben con el e o venres levou-
me a Vilalba, onde me reconci-
liei co meu pobo. Agora sinto 
que teño un respaldo na vida 
porque antes estaba orfo, de-
sahuciado. Un escritor cubano 
dixome unha vez: ‘Hai xente 

que rompe coa familia, pero ti 
rompiches con todo o pobo’. Pe-
ro agora, grazas ao Moncho e a 
este premio Johán Carballeira 
reintegreime e estou moi con-
tento. Non cheguei a coñecer a 
Carballeira, pero Luis Seoane 
nunha semblanza que publicou 
sobre min no 1975 comparou-
me con el e con Julio Camba. So 
lle faltou facelo con Cunqueiro, 
pero isa xa sería moito! 

–Que foi o que lle pasou con –Que foi o que lle pasou con –Que foi o que lle pasou con –Que foi o que lle pasou con 
Vilalba e co libro “O lago de Co-Vilalba e co libro “O lago de Co-Vilalba e co libro “O lago de Co-Vilalba e co libro “O lago de Co-
mo”. Realmente o trasfondo era mo”. Realmente o trasfondo era mo”. Realmente o trasfondo era mo”. Realmente o trasfondo era 
a súa vila? a súa vila? a súa vila? a súa vila? 

– Foi un malentendido. Eu 
creei un pobo imaxinario, como 
García Marquez fixo con Ma-
condo. Era Reigada e alí colo-
quei cousas que me pasaron co 
meu pai, co piano... e anécdotas 
que recollín por todas as partes, 
sobre todo en Rábade, como a 
dunha parella de irmáns que vi-

vían matrimonialmente. Pero no 
pobo empezaron a dicir que 
eran tal ou cual e toda vila 
púxose contra min. Fun o que 
tratei de explicar o venres e 
creo que saiu ben. 

–Como foi que don Álvaro –Como foi que don Álvaro –Como foi que don Álvaro –Como foi que don Álvaro 

Cunqueiro chegou a nomealo Cunqueiro chegou a nomealo Cunqueiro chegou a nomealo Cunqueiro chegou a nomealo 
como “corresponsal honorario” como “corresponsal honorario” como “corresponsal honorario” como “corresponsal honorario” 
de FARO DE VIGO? de FARO DE VIGO? de FARO DE VIGO? de FARO DE VIGO? 

–Coñecín a Cunqueiro cando 
eu era moi pequeno  xa que el 

RAMÓN CHAO ■ Escritor, xornalista e músico 

“Este premio serviume para volver a 
Galicia e reconciliarme co meu pobo” 

“Álvaro Cunqueiro era unha persoa encantadora e a pesar de que eu 
escribía para outro medio nomeoume corresponsal de FARO en París”

Ramón Chao durante a súa intervención onte en Bueu.   // G.Núñez

--->  PASA Á PÁXINA SEGUINTE

Premios de poesía e xornalismo Johán Carballeira 
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paraba xunto a Castroviejo ou 
Celso Emilio Ferreiro no motel 
da miña familia. Xa pasados 
moitos anos e cando eu xa es-
cribía, vin a Vigo e fun a velo 
sendo el director de FARO DE 
VIGO. Dixome: ‘Ti vas a ser o no-
so corresponsal en París’ e deu-
lle igual que eu escribise para 
outro xornal: deu orde de cada 
vez que se falase de min en FA-
RO se puxera que eu era o seu 
corresponsal. Cunqueiro era un-
ha persoa encantadora, pero tar-
dei en coñecelo de todo. Antes 
de que morrese fun a Vigo a ve-
lo e lembro que lle dixen: “Eu 
fun vítima do estalinismo e ti ta-
mén. Dixéronme que foras fran-
quista e non te quixen ler. Logo 
dixéronme que eras extraordi-
nario e descubrinte agora’. Mi-
roume como puido e sorriu. Mo-
rreu na semana seguinte, mais 
eu quedei tranquilo e apacigua-
do por poder dicirlle aquilo en 
vida. 

–A historia da súa entrada en –A historia da súa entrada en –A historia da súa entrada en –A historia da súa entrada en 
Triunfo tampoco está mal. Co-Triunfo tampoco está mal. Co-Triunfo tampoco está mal. Co-Triunfo tampoco está mal. Co-
mo foi a súa entrevista co escri-mo foi a súa entrevista co escri-mo foi a súa entrevista co escri-mo foi a súa entrevista co escri-
tor cubano Alejo Carpentier? tor cubano Alejo Carpentier? tor cubano Alejo Carpentier? tor cubano Alejo Carpentier? 

–Tras entrar eu en lugar de 
Ramón Luis Acuña o primeiro 
traballo que tiven que facer foi 
unha entrevista con Alejo Car-
pentier. Despois de estar falando 
un bo rato dixenlle que de alí a 
unha semana lle enviaría a en-
trevista. E vai el e dime que non, 
que ía ser el o que me enviase a 
entrevista. Así foi e o que me 
mandou eran unhas preguntas e 

respostas que non tiñan nada 
que ver co que falaramos. Pero 
eu publiqueino así e saiu en pri-
meira páxina. Logo propuxéron-
me facer un libro de entrevistas 
[risas]. 

–A relación co seu pai foi –A relación co seu pai foi –A relación co seu pai foi –A relación co seu pai foi 
moi complicada. El quería que moi complicada. El quería que moi complicada. El quería que moi complicada. El quería que 
fose pianista e vostede acabou fose pianista e vostede acabou fose pianista e vostede acabou fose pianista e vostede acabou 
sendo xornalista sendo xornalista sendo xornalista sendo xornalista 

–Botoume da casa cando me 
fun para París e casei cunha mu-
ller que era filla de comunistas. 
Volvín a Vilalba cando xa nace-
ra o meu fillo Manu para recon-
ciliarme con el e atopeino no 
hotel facendo solitarios, que lle 
gustaban moito. Tras estar alí un 
cuarto de hora sen que nos fixe-
ra nin caso volvín marchar. Pero 

aínda así, todo canto son llo de-
bo a el. El quería que fose Cho-
pin, Bethoven... todos xuntos e 
agora non podo parar ata que 
sexa Cervantes. Meteume no 
corpo esa ansia de trascender e 
cando un ten unha meta impo-
sible segue traballando para 
sempre. 

–Ao final algo do desexo do –Ao final algo do desexo do –Ao final algo do desexo do –Ao final algo do desexo do 
seu pai acabouse cumprindo: o seu pai acabouse cumprindo: o seu pai acabouse cumprindo: o seu pai acabouse cumprindo: o 
seu fillo Manu non é pianista, seu fillo Manu non é pianista, seu fillo Manu non é pianista, seu fillo Manu non é pianista, 
pero si músico. pero si músico. pero si músico. pero si músico. 

–Tanto a Manu como ao seu 
irmán comecei a ensinarlles 
piano. Pero unha vez a miña mu-
ller dixome: ‘Coidado, que te es-
tás convertindo no teu pai’. Así 
que lles dixen que se acabara o 
piano, pero non a música. Din-
lles a escoller un instrumento e 
Manu elexiu a guitarra e Antoi-
ne a batería. Os metín no Con-
servatorio, pero ao pouco tem-
po sairon porque para o que 
querían facer non lles facía fal-
ta. 

–O presidente da Asociación –O presidente da Asociación –O presidente da Asociación –O presidente da Asociación 
Amigos de Johán Carballeira Amigos de Johán Carballeira Amigos de Johán Carballeira Amigos de Johán Carballeira 
pediulle no acto de hoxe [por pediulle no acto de hoxe [por pediulle no acto de hoxe [por pediulle no acto de hoxe [por 
onte] que asumise o papel de onte] que asumise o papel de onte] que asumise o papel de onte] que asumise o papel de 
padriño deste premio de xorna-padriño deste premio de xorna-padriño deste premio de xorna-padriño deste premio de xorna-
lismo para axudar a impulsalo. lismo para axudar a impulsalo. lismo para axudar a impulsalo. lismo para axudar a impulsalo. 
Está disposto a recoller esa ofer-Está disposto a recoller esa ofer-Está disposto a recoller esa ofer-Está disposto a recoller esa ofer-
ta? ta? ta? ta? 

–Sí, estaría moi honrado de 
colaborar en todo o que poda e 
que teña algo que ver con Gali-
cia. Xa lles dixen que estou dis-
posto a incluir unha reseña nun 
número de Le Monde Diploma-
tique cando se convoque o cer-
tame e as súas datas para a pre-
sentación dos traballos.

Ramón Chao e Moncho Paz, o venres en Vilalba.  // Paulo Naseiro

Ofrenda floral no 
monumento ao 
exalcalde e acto 
no Centro Social 
do Mar de Bueu 

REDACCIÓN ■ Bueu 

A Asociación de Amigos 
de Johán Carballeira celebra 
hoxe os seus actos en home-
naxe ao exalcalde e como 
soe ser habitual comezarán 
ás 17.00 horas cunha ofren-
da floral diante do moumen-
to situado ante a praia da 
Banda do Río. Este recordo 
faise coincidir co cabodano 
do fusilamento de Carballei-
ra, acontecido na madruga-
da do 16 ao 17 de abril. 

Ás 18.00 horas os actos 
trasládanse ao Centro Social 
do Mar, onde os membros da 
asociación explicarán as 
súas últimas investigacións 
sobre a represión en Bueu e 
lembrarán un dos actos máis 
importantes do último ano: o 
traslado dende Navarra ata 
Bueu dos restos de Benito 
Pastoriza Fariña, que morrera 
no penal de San Cristóbal. 
Ademais tamén se proxecta-
rá o documental de Xan Lei-
ra “Crónicas da Galiza már-
tir”, que conta con numero-
sos e documentados testimo-
nios de vítimas e familiares 
da represión.

--->  VÉN DA PÁXINA ANTERIOR

Premios de poesía e xornalismo Johán Carballeira 
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