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Antonio García Masegosa

A idea de crear unha revista xurdiu entre nos, non importa agora de quén. O importante é que
medrou eiquí, tomou forma e cristalizou entre un grupo de personas dispostas a traballar nun proxecto
común e así concretouse unha tarde arredor das clásicas mesas do café Isaac a primeira equipa de
redacción. Aínda conservo na carpeta a folla xa cáseque amarela, escrita a man por Xosé Luis:
“Consejo de redacción: Director José Luis López Cid. Secretaria Amparo Martínez Besada.Tesorero
Pedro Alvarez Boo. Vocales: Ramón Area Miguez, Rafael Boullón Da Torre, Antonio García
Masegosa, Albino Núñez Rodríguez y Manuel Zabal Lázaro”.

Acababa de comenzar o curso 1982-1983 e pouco tempo depois, en decembro, presentamos cheos
de ilusión o noso primeiro número. Nel colaboraron casi de pleno todo o consello de redacción e
dous profesores do centro, Mercedes González Paraje e Isabel García Martín. O pintor ourensán
Virxilio fixonos o marco da portada, que permanecería invariable en todos os números acollendo
un debuxo diferente. Xosé Luis facía na presentación unha declaración de intencións do noso pro-
pósito:

“Estas follas tencionan ser o TREBO dos nosos
anceios. Desde as homildes aulas dun Instituto, cada
dia máis desmerecidas, xurde a vontade de que volvan
ó seu e máis a conciencia de recobrar os valores da
persoa, o “humanismo” desbotado do ensino polos
intereses dunha sociedade feble e incapaz de
autocoñecemento. O aldraxado “ensino medio” foi un
tempo modelo de institución viva e non ten por qué
deixar de selo. É a nosa teima. Caben pois nestas follas
as ciencias e as letras, a imaxinación e o pensamento,
e se acadan ser unha sementeira, terán cumprido un
destino certamente nada cativo. Unha doble loita que-
da aberta e a prol dela chamamos a todos. TREBO
dará o mel que o seu nome promete, ás veces o mel
amargo da insatisfacción, inevitabel pero que tamén é
alimento”.

Non foi nada doado publicar o primeiro número e me-
nos aínda sacar a luz os seguintes. Ten que quedar claro
que Trebo nunca foi a revista do Instituto, que nunca este aportou unha soa peseta para a súa
edición. Todos sabemos de visitas ós despachos dos pudintes, onde había que tragarse o orgullo e
esperar pacientes a seren recibidos polo presidente de turno. Diante das miñas dúbidas, Xosé Luis
decía: “Non te preocupes, están obrigados a darnos diñeiro”. Así era. Fumos conseguindo financia-
ción para que un tras doutro viran a luz deica once números de Trebo. Hai que consignar entre os
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que aportaron a súa axuda a antigua Caixa Rural, o Banco Pastor, a antigua Caixa Provincial de
Aforros, a Deputación Provincial, a Caixa Galicia, e o Concello de Ourense. As institucións culturais,
léase Xunta de Galicia nos seus diversos estamentos, nunca prestaron oídos nen financiación as
nosas peticións.

Ó primeiro número seguiron outros dez. Oito dirixidos
por Xosé Luis. Neles colaboraron moitas persoas que se-
ría prolixo nomear, pero quixera destacar as portadas feitas
por ilustres pintores. Ademáis do mencionado Virxilio,
pintaron para nós Quesada, Prego, Baltar, Xosé Luis de
Dios, Enrique Ortiz, Fernández Mazas, Parada Justel e
Conde Corbal. Publicamos poemas inéditos e sempre
manuscritos de Ángel Valente (tres), Antón Tovar, Millán
Picouto, Rey Soto, Celso Emilio Ferreiro, Pura Vázquez,
Blanco Amor e Arcadio López Casanova. Citar a todas as
persoas que publicaron artigos en Trebo sería un despro-
pósito. Unha nómina de máis de cen nomes propios, moitos
deles realmente prestixiosos, tería unha lectura insopor-
table.

Citar só os máis destacados sería unha presunción de
xuicio pola miña parte que non estou disposto a asumir.
Si quero deixar moi claro que Trebo sempre publicou ab-

solutamente todos os artigos que entraron na súa carpeta de redacción, polo tanto, ninguén pode
dicir que foi escluido nen censurado por motivo algún. Fumos libres desde o principio deica o
remate.

Cando Xosé Luis faleceu a revista quedou orfa. Eu asumín o traballo de coordinar o número dez,
in memoriam do seu exdirector. Posteriormente, creouse un renovado Trebo ó que se uniron
Simón Valcárcel e Víctor Campio. Aínda que Manoel Zabal escribe por aqueles días: “Nos inten-
taremos salvar a súa herencia desde a modestísima navegación de Trebo, aínda non despexada a
súa singladura, foi un vano intento porque os problemas de financiación foron insalvables, por
non facer mención a dificultade de atopar un rumbo máis acorde cos tempos”. A duras penas
conseguimos editar o undécimo número en decembro do 1995. A imprenta tomouse a liberdade
de editar a portada en vermello. Era o presaxio dunha morte anunciada que nós nos resistiamos a
aceptar, pero que irremediablemente chegou. O colectivo disólvese en decembro do 2002 e a
revista Trebo cumpliu o seu cometido, encheu unha etapa, fomos felices depositando nos seus
panales a nosa ilusión e agora só nos queda deixar once números editados por se alguén quere
libar neles.


