
Manuel Guede, o nós diante do eu
▶ O IES Valle-Inclán e Avelaíña Teatro réndenlle homenaxe hoxe nun 
acto público ao mestre e activista cultural afincado en Bértola
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PONTEVEDRA. «Era deses ho-
mes que, sen pedir, daba; deses 
que sempre poñía o nós diante do 
eu», conta Pilar Rodríguez. «Por 
iso custa tanto dicirlle adeus e por 
iso decidimos realizar este acto na 
súa honra, para constatar que non 
desapareceu, que todo o que fixo 
segue aquí con nós e que a súa 
lembranza permanece».

O IES Valle-Inclán e o grupo 
Avelaíña Teatro celebran un acto 
de homenaxe público hoxe no 
paraninfo do mesmo instituto 
pontevedrés (20.00 horas, en-
trada libre) ao mestre e activista 
cultural Manuel Guede, recente-
mente falecido. Nacido en Bouzas 
(Baños de Molgas, Ourense), aín-
da que afincado en Bértola (Vila-
boa), Guede, mestre de profesión, 
exerceu a ensinanza en distintos 
lugares do territorio español, in-
cluídas localidades de Andalucía 
e Euskadi, «aínda que fundamen-
talmente a súa carreira se desen-
volveu en Galicia e sobre todo na 
provincia de Pontevedra», explica 
Pilar Rodríguez, de Avelaíña Tea-
tro, compañía promotora do acto 
de hoxe. 

Foi mestre de Grego durante 
quince anos no Aquis Celenis de 
Caldas de Reis e durante dúas 
etapas diferentes no IES Valle-In-
clán de Pontevedra. «Entendía a 
profesión como algo que vai alá 
máis de desenvolver un programa 
de estudos nunha aula», segue 
contando Pilar Rodríguez. «Para 
el adquirías un compromiso cos 
alumnos, unha responsabilida-
de. Así acabou sendo para moitos 
deles un amigo».

Máis alá do eido da ensinanza, 
hoxe tamén se lembrará que Ma-
nuel Guede foi un activista social 
e cultural. Politicamente ligado ao 

Retrato de Manuel Guede (arriba) xunto a imaxes súas na obra ‘María Castaña’ de Avelaíña 
(esquerda) e nas protestas contra a empacadora de Vilaboa (dereita: arriba, nun acto 
veciñal en 1997 e, abaixo, cando se levou a reivindicación a Bruxelas). SErVIzO dE dOcumEnTAcIón 
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Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
e convencido defensor da norma-
lización do uso do galego, «era 
membro destacado da Aula Caste-
lao de Filosofía ademais de militar 
en Avelaíña Teatro», lembra o seu 
amigo Manuel Ayán, tamén vin-
culado aos dous colectivos.

bruxelas. «Como veciño de Bér-
tola xogou un papel moi relevante 
durante a loita contra a instala-
ción da empacadora en Vilaboa 
[finais dos 90]», segue contando 
Ayán. «De feito, formou parte 
do grupo que levou ata Bruxelas 
aquela pancarta de ‘En Vilaboa 
Empacadora No’», engade Pilar 

Rodríguez.
No acto de homenaxe de hoxe 

participarán varias persoas ache-
gadas ao mestre: dende familiares 
como os seus curmáns ata amigos 
da xuventude como Antón Fer-
nández, pasando por ex-alumnos 
como Leticia Folgar, ex-compañei-
ros como María Álvarez da Aula 
Castelao, Ornela Fernández do 
BNG e Manuel Rosales do Aquis 
Celenis. O acto, no que tamén in-
tervirán compañeiros do seu gru-
po de teatro e no que se repasará a 
súa biografía a través dunha serie 
de fotos, será pechado pola actual 
directora do Valle-Inclán, Pilar 
Freitas.

A Fundación Penzol reivindica a figura 
de Fernández del Riego cunha mostra
▶ documentos 
fundacionais de 
galaxia, fotografías, 
cartas e mecanoscritos 
conforman a exposición

VIGO. A posta en valor do legado 
de Francisco Fernández del Riego é 
o obxectivo da exposición que onte 
inaugurou a Fundación Penzol na 
Casa Galega da Cultura de Vigo. 
Integrada por diversos paneis e 
vitrinas, a mostra amosa docu-
mentos fundacionais de Galaxia, 
cartas de diversos autores, o meca-
noscrito da referencial ‘Historia de 
la literatura gallega’, numerosas 

instantáneas do laurentino con 
diversa xente de letras e un vídeo 
documental. 

Comisariada por María Dolores 
Cabrera Iglesias e María Dolores 
Villanueva, baixo a coordinación 
de Xosé Manuel Soutullo coa axu-
da de Mercedes Rosón, ‘Fernández 
del Riego, cos ollos do espírito’ po-
derá visitarse ata o 26 de xaneiro.

lourenzá. O concello lucense de 
Lourenzá, de onde era orixinario 
Del Riego, tamén acolleu onte a 
inauguración dunha mostra sobre 
a figura do galeguista. A iniciativa 
enmarcábase, como a de Vigo, nos 
actos de peche do centenario de 
Fernández del Riego.

Na inauguración da exposición 
da Fundación Penzol participou o 
secretario xeral de Cultura, Anxo 
Lorenzo, que destacou como a 
mostra contribúe á posta en valor 
do legado de Del Riego, así como 
«o seu exemplar percorrido vital 
dedicado a Galicia, á súa lingua e 
á súa cultura». O secretario xeral 
estivo acompañado, entre outros, 
polo presidente da Real Academia 
Galega, Xesús Alonso Montero; 
polo tamén académico Henrique 
Monteagudo e por representantes 
da Penzol e do Concello de Vigo.

Fernández del Riego foi presi-
dente da Fundación Penzol dende 
a súa creación, en 1963, ata que 
faleceu, en 2010.

Os editores galegos critican 
un novo recorte de 440.000 
euros para o sector do libro
PONTEVEDRA. A Asociación 
Galega de Editores (AGE) vén de 
manifestar «a súa preocupación 
e clara disconformidade» coas 
partidas orzamentarias recolli-
das no Proxecto de Lei Orzamen-
taria do ano 2014 da Xunta de 
Galicia. Segundo a asociación, 
o citado documento recolle un 
recorte de 440.000 euros para o 
sector do libro. 

«Esta cantidade vén a su-
marse aos 250.000 euros da 
desaparecida orde de axudas á 
edición de grandes obras, que xa 
experimentara unha redución 
acumulada do 75% dende o ano 
2010, así como aos recortes que 

se veñen realizando, en cada 
un dos exercicios económicos, 
ás axudas tradución, edición 
de materiais curriculares e ad-
quisición de fondos de libros en 
galego para as bibliotecas públi-
cas», repasa a AGE nunha nota 
enviada aos medios.

Os editores galegos explican, 
entre outras cousas, que a axu-
da para a tradución de obras do 
galego vén de sufrir un recorte 
de 100.000 euros e que a partida 
destinada a dotar ás bibliotecas 
públicas de fondos bibliográficos 
en galego, que xa se viu reducida 
nun 60% no ano 2010, se recurta 
noutros 71.540.
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