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Cos primeiros resultados visi-
bles, Lourenzo Fernández Prie-
to (A Devesa, 1961), director do
proxecto interuniversitario As
vítimas, os nomes, as voces e os
lugares, remarca que o compro-
miso coa investigación “trans-
cende Gobernos”. Queda “defi-
nir” como, cando e onde estará o
Centro da Memoria.

Pregunta. Que balance fai do
proxecto?

Resposta. Bastante positivo,
tanto se falamos de resultados
como da súa percepción noutros
ámbitos de investigación. Fóra
aprézase o que estamos a facer
aquí. Os datos que temos [máis
de 16.000 represaliados, 4.396
asasinados e unha cartografía
con 305 espazos de represión,
26 foxas e 11 fondeadeiros de ca-
dáveres, con 6.000 imaxes e un
fondo oral de 417 entrevistas]
son un punto de partida.

P. Tamén acoutan o tipo de
represión exercida en Galicia.

R. Galicia era un territorio
bastante republicano desde o
punto de vista do poder. Sempre
o destacaban Castelao ou Casa-
res Quiroga, e ao primeiro non
se entendía. O golpe de Estado
está preparado para romper ese
poder. Hoxe debátese se é posi-
ble chamarlle xenocidio ou non,
pero a lóxica do terror evidén-
ciaa o propio mecanismo repre-
sivo: as mortes dos dirixentes co-
ñecidos ensínanse, non se ago-
chan, nunha especie de picota
medieval para evitar a resisten-
cia. Que Galicia, nesas circuns-
tancias, sexa un territorio de
fuxidos tamén obriga a pensar.
A guerra dura 15 días, pero son
15 anos de posguerra armada.
Por comparala coa doutros terri-
torios, habería que comparala
con Granada ou Sevilla.

P. A Universidade chegou un
pouco tarde á Guerra Civil...

R. Eu negaría iso. A universi-
dade catalá nos anos 70 xa fixera
a maioría dos traballos sobre a
represión, o que ocorre é que o
departamento de Historia Con-
temporánea en Barcelona era
moi potente. É como pedir con-
tas dos 80 aos departamentos de
Física Cuántica... O interese pola
memoria, en España, é moi forte
agora, na xeración dos netos, pe-
ro non o foi na dos fillos. Iso é
unha realidade estatal, aínda que
haxa que remarcar a precocida-
de catalá. O primeiro traballo
que hai sobre a guerrilla en Gali-
cia publícao o alemán Hartmut
Heine en 1980, e non había nada
igual en España, igual que non
había asociacións pola memoria
nin apoio institucional. Pero des-
de a academia e as editoriais si se
lle prestaba atención ao tema.

P. Sobre todo por parte dos
investigadores locais.

R. Nuevo, Lamela, Liñares ou
Agrafoxo traballaban xa nos 90,
canda a Universidade. Pero é a
ruptura dun molde o que leva a
memoria á prensa. Declarar
2006 Ano da Memoria conver-
teu en importante o que era un-
ha vergoña. Aquí desenterráron-
se cadáveres máis alá da posgue-
rra, non convén esquecelo.

P. A continuidade e a ambi-
ción do proxecto non depende
dos cambios no gabinete, non?

R. O compromiso é evidente,
e iso transcende Gobernos. A in-
tención do proxecto era aten-
der a demanda social e consti-
tuír un espazo de documenta-
ción, investigación e divulga-
ción que se chame Centro da
Memoria. Hai que definilo, pe-
ro o centro está na mesma con-
cepción do proxecto: investiga-
mos do 36 ao 39, queda o fran-
quismo, e a cantidade de infor-
mación acumulada non admite
o curtopracismo. Non se pode
abandonar aquí. Sobre o fran-
quismo hai traballos en Catalu-
ña, pero alí teñen unha Direc-
ción Xeral só para iso. Aquí hai
un apoio inestimable da Direc-
ción Xeral de Cultura que está
dando os seus froitos. Só as en-
trevistas converten o noso fon-
do oral no máis importante do
mundo sobre a Guerra Civil.

P. Se hai vontade política pa-
ra construír o Centro da Memo-
ria, non habería que ampliar o
actual equipo de seis investiga-
dores contratados e as achegas
do proxecto?

R. O Centro da Memoria debe
transcender este convenio. Pode-
mos recorrer a outros fondos, es-
tatais ou europeos, o que tamén
favorece a independencia. E ta-
mén é un espazo de documenta-
ción; como tal, a morea de infor-
mación que recollemos fornece-
rá todo tipo de investigacións. A
base de datos sobre as vítimas
hase colgar na web www.oano-
damemoria.com.

P. E os lugares da represión?
R. Temos que aspirar a digni-

ficalos igual que dignificamos ás
vítimas. Sexa o modelo catalán,
recuperando os espazos da Bata-
lla do Ebro polos dous bandos,
ou o das praias do desembarco
de Normandía. Neste sentido,
hai que recordar que a discu-
sión aquí está empezando... A
única tumba da Guerra Civil se-
gue sendo a de Franco.

P. A iniciativa de Garzón, non
evidencia as dificultades do mo-
vemento da memoria á hora de
equilibrar a campaña en contra
da dereita e esixirlle ao Goberno
que cumpra o prometido?

R. Eu formularíao ao revés:
por que o poder xudicial nunca
interveu neste asunto? Obtere-
mos respostas e comprendere-
mos por que chega agora.

P. Algúns autos xudiciais se-

guen sen favorecer o traballo
dos historiadores.

R. A investigación acaba che-
gando ás familias, e iso é com-
plexo. Os libros de Suso de Toro
ou Almudena Grandes, por
exemplo, poñen o dedo na chaga
sobre que significa de verdade
mirar o pasado. Se chegas aí,
houbo dous bandos, unha loita
fratricida… Pero as leis non es-
tán por riba do paso do tempo.
Non hai nada inmutable.

P. E a Lei de Amnistía?
R. É unha lei dun momento

concreto, feita por unha socieda-
de que tiña esa necesidade. A ac-
tual ten outras e unha Lei da
Memoria que a min non me aca-
ba de gustar polo que non fixo:
anular as causas xudiciais do
franquismo. Non é que haxa que
perseguir os represores vivos,
porque os tempos de Simon
Wiesenthal pasaron, pero anu-
lar estas causas non debería re-
sultar traumático. Eu non son
xurista, pero oco legal existe.
Por esa vía si que cómpre facer
política da memoria, a que con-
tribúe a eliminar tópicos como
que a dereita é herdeira do fran-
quismo. Aquí había unha derei-
ta que tamén foi arrasada. Den-

tro da CEDA estaba Manuel Ji-
ménez Hernández, por exem-
plo, pai político de Felipe Gonzá-
lez e Alfonso Guerra...

P. A recente condena do fran-
quismo no Parlamento galego
orixinou un certo desencontro
entre Génova, o PPdG e o presi-
dente fundador.

R. A aprobación desa resolu-
ción por parte do PP galego certi-
fica o dito: o proxecto As víti-
mas... está por riba das contixen-
cias dun cambio de Goberno. O
balbordo no PP é lóxico. Para
eles é asumir unha posición re-
novadora, sen complexos.

P. Por que non se coordinan
os traballos de identificación e
exhumación de cadáveres?

R. Igual que desenterrar non
é identificar, rescatar ósos para
enterralos como é o debido tam-
pouco é facer historia. Ten un
valor humanitario, pero nós non
traballamos sobre as foxas. O
das foxas iniciouse hai sete anos
cun baleiro legal, e de momento
seguimos igual. Estánse cubrin-
do as excavacións sen supervisa-
las. Pode parecer unha acusa-
ción, pero é real. A demostra-
ción máis evidente de que temos
un problema co pasado.

Lourenzo Fernández Prieto, no Gran Hotel de Santiago. / anxo iglesias

“O baleiro legal
das foxas proba que
temos un problema
co pasado”

“Anular as causas
do franquismo non
debería resultar
traumático”

“O noso fondo oral
sobre a guerra é
o máis importante
do mundo”

“As leis non
están por riba do
paso do tempo”

LOURENZO FERNÁNDEZ PRIETO Historiador
Os primeiros resultados do proxecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, que dirixe Lourenzo
Fernández Prieto, están aí. “Declarar 2006 Ano da Memoria converteu en importante algo que era unha vergoña”, di.
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“Nunca penso no neno en xeral
á hora de escribir, senón en ne-
nas e nenos metidas nun contex-
to social”. Para a dramaturga,
narradora, contacontos e unha
das tres socias da compañía Be-
rrombambán Teatro Paula Car-
balleira (Fene, 1972) tamén im-
porta “ese neno que toda a xente
leva dentro, aínda que soe tópi-
co”. E a partir deses vimbios te-
ceu o cesto de Boas noites, a
obra que Berrobambán leva re-
presentando dende o pasado
mes de novembro por escena-
rios de toda Galicia e que esta
semana parou na Feira Galega
das Artes Escénicas, en Santiago

de Compostela. “A maneira dos
cativos de entender o mundo é
xogar”, e así explica Carballeira
as liñas de forza dun texto que
mereceu, hai dous anos, o pri-
meiro Premio Manuel María de
Literatura Dramática Infantil.

Cinco actores e tres músicos,
incluída a propia Paula Carba-
lleira, apontoan a proposta escé-
nica de Boas noites. 31 funcións
e case oito mil espectadores des-
pois, o relato de Xiana e Pedro
Chosco —parella protagonista—
e a súa relación co xogo como
xeito de estar na vida segue a
encandear pequenos. “Os rapa-
ces escóitana moi ben e ségue-
na”, oufánase Carballeira, “xo-
gan connosco pero sen partici-

par; non é un espectáculo parti-
cipativo”. Ao contrario que tra-
ballos anteriores de Berrobam-
bán, como A cabana de Babaia-
gá, no que o respectábel infantil
era incitado a entremeterse no
discurso dramático, Boas noites
funciona co reto de facer que
200 nenas e nenos manteñan a
atención. “A representación é
un campo de batalla, sobre todo
nas funcións escolares nas que
só están os nenos, sen familia-
res”, relata, “mais está funcio-
nando e malia a que se trata dun-
ha obra longa”. Os 75 minutos
que dura Boas noites exceden as
convencións do teatro infantil:
“Sempre se di que as obras de
máis dunha hora non funcionan

cos pequenos, pero parece que
non é certo”.

“O contraste entre a noite e o
día” é o alicerce visual sobre o
que asenta a historia de Carba-
lleira. “Pero o importante reside
na noite, no onírico e no miste-
rioso”, continúa, ese “tempo pre-
cioso que Xiana [a actriz Anabel
Gago] inviste en descubrir cou-
sas novas", segundo a nota de
prensa da compañía. Na ausen-
cia de luz recibe a visita de Pe-
dro Chosco, encarnado polo ac-
tor Chiqui Pereira, “un ser máxi-
co que leva os soños aos nenos”.
Xiana bótase á rúa canda el na
rolda nocturna e aí acontece a
trama de Boas noites, coa músi-
ca composta por Manolo Panfo-

rreteiro e interpretada en direc-
to por Vadim Yukhnevich, Bego-
ña Riobó e Pablo Pérez. Boas noi-
tes foi o primeiro espectáculo de
teatro infantil nomeado aos Pre-
mios María Casares na catego-
ría de mellor texto.

“Cando comezamos con Be-
rrobambán [profesionais dende
o ano 2000] o teatro infantil era
considerado un subxénero”, afir-

ma Paula Carballeira, “non tea-
tro con todas as letras. Nós
quixemos que o teatro para ne-
nos fose tamén para adultos”.
Carballeira non dubida en apun-
tar “un teatro infantil cada vez
mellor” en Galicia. “A xente ago-
ra toma con igual seriedade o
teatro infantil e o teatro para
adultos”, di. “Foi importante
que o Centro Dramático Galego
oferte teatro para nenos”. A ca-
bana de Babaiagá, montada por
Berrobambán, fixo parte do car-
tel infantil da compañía pública
en 2007.

Malia a que o grupo xa ini-
ciou a produción da súa vindei-
ra montaxe, Bicharada, a Boas
noites, oitava obra de Berrom-
bambán sobre os escenarios,
quédalle vida por diante. Fun-
cións na Casa da Cultura de Mi-
lladoiro, en Ames, o domingo 19
de outubro, o Ferrol, Ourense,
Cangas ou de novo a capital gale-
ga, todas xa en decembro, acolle-
rán representacións da aventu-
ra de Xiana e Pedro Chosco. Ao
tempo, o libro que recolle o tex-
to de Paula Carballeira, ilustra-
do por Noemí López e editado
por Xerais, aparece agora acom-
pañado dun deuvedé con guía
interactiva, as cancións do es-
pectáculo e un estudo “dos seres
que dan medo” en Galicia a car-
go de Antonio Reigosa.

A batalla do teatro infantil
Case 8.000 nenos viron a última montaxe de Berrobambán, ‘Boas noites’

A toponimia é unha ciencia in-
certa, abondosa en espellismos e
lendas, que moitas veces, cando
logra derrubar eses mitos, decep-
ciona fondamente aos poboado-
res. Porque Pontecesures non
vén do César, e Boimorto non é
unha besta falecida, senon un lu-
gar pedroso. Nin Castrofeito é
un castro ben rematado; máis
ben todo o contrario: un poboa-
do fractum ou roto. Nin A Coru-
ña foi fundada por unha tal dona
Clunia. E tampouco Vilalba é tan
branca como a pintan.

Todo isto cóntao o filólogo
Fernando Cabeza Quiles (nado
por casualidade en Ponferrada
en 1953, pero fillo de galego e
residente en Carballo) no tercei-
ro volume que adica á toponi-
mia. En 1992, publicou Os nomes
de lugar, e en 2000, Os nomes da
terra. Dende entón traballou no
libro que viu a luz este ano, Topo-
nimia de Galicia. E conta que, de
seguro, publicará algún máis, pe-

ro que ningún será “tan grande”
coma este, que inaugura a colec-
ción Guías AZ de Galaxia. Unha
serie temática que, segundo a
editorial, continuará o ano que
ven con un libro sobre música.

Toponimia de Galicia é a máis
ambiciosa obra de Cabeza Quiles
pero non a súa palabra definiti-
va. Onte mesmo recoñecía que,
de botar fóra agora o libro, decan-
taríase pola teoría de que A Coru-
ña ven do substantivo celta clu-
nia (lugar húmido, fonte, prada-
ría) do que tamén procede o fran-
cés Cluny. Sen embargo, na guía
publicada defende moito máis a
posibilidade de que o topónimo
desta cidade proveña dunha raíz
preindoeuropea (car ou cor) que
significa pedra, e de feito as
outras coruñas e coruñus do Es-
tado son lugares rochosos como
A Coruña.

Esta última etimoloxía anti-
quísima está na orixe do topóni-
mo Cairo (parroquia de Lesen-
de, Lousame), un nome de lugar
tan curioso como o de Exipto

(parroquia de Boiro), que vén da
Virxe que alí se venera. Pero ta-
mén hai galegos que viven nun
lugar chamado Xogo de Bóla
(Pantón), e outros que habitan
no Salto do Ladrón (Rianxo) ou
ben no Paso do Ladrón (Navia
de Suarna). E temos, en Chanta-
da, o lugar da Fonte de Sanaba-
rrigas, que se estivese ben nor-
mativizado, o seu nome tería
que ser o de Sandabarrigas (co-
mo A Cañiza tería que ser A Ca-
niza; O Xen, Oxén; A Grela, Agre-
la ou O Grove, Ogrove).

Na parroquia de Picoña, en
Salceda de Caselas, hai un lugar
chamado Ataúde, e na freguesía
de Rodís, en Cerceda, está a al-
dea de Sartego, onde un destes
sepulcros pétreos serve para re-
coller a auga da fonte. E con ese
significado de fonte, ou máis
ben de surtidor, cano ou picho
con forma de pene, segundo o
autor, hai unha aldea en Friol
que se chama A Picha. En Gali-
cia hai un lugar chamado O Tre-
ce, outro que lle din O Vinte e

varios vintecatros. Os topónimos
numéricos non teñen misterio:
lembran o día do mes no que ti-
ña lugar a feira. Temos tamén
Rabiño e Rabiños, Rabo da Bes-

ta, Rabo de Égoa ou Egua, Rabo
de Gato, de Galo, de Golpe e de
Lobo. Estes nomes tampouco te-
ñen moito aquel: refírense á for-
ma física do terreo, cabos ou saín-
tes como as colas destes animais.

Os vellos aínda contan que o
porto de Malpica se chamaba
Porto Piollo, un alcume co que
tamén se coñecía a darsena da
Mariña na Coruña. Podería vir
do mar (pelagus), pero naqueles
lugares as mulleres agardaban
os mariñeiros fuchicando na ca-
beza dos cativos. Hai unha aldea
en Cerponzóns (Pontevedra) que
se chama Castrado e Queimado,
pero o nome, aínda que o pareza,
non vén dunha tortura terrible a
un santo varón, senón dun te-
rreo que se roza, castra ou des-
brava e despois quéimase para
cultivar. Hai, ademais, un Gruñi-
do en Mañón; unha Fístula en
Monterroso; un Mogollón en Oia;
e moitos lugares chamados Mara-
billas, topónimos tan publicita-
rios coma o antigo nome de Noia,
que hai mil anos era coñecida co-
mo Todo Bo ou Totum Bonum.

Pero o mellor do libro é des-
cubrir que por etimoloxía Vilal-
ba (Vilalpa) é parente dos Alpes
e das Alpuxarras. Ou que Iria é
curmá de Irak. Igual que o Tam-
bre e o Támesis son ríos irmáns.

Un lugar chamado Ataúde
Cabeza Quiles repasa a toponimia na primeira guía temática de Galaxia

Toponimia de Galicia, de Galaxia.

SILVIA R. PONTEVEDRA

D. S.

Un intre da representación de Boas noites, da compañía Berrobambán, en Santiago. / andrés fraga

O topónimo Vilalba
é parente dos Alpes,
igual que o Tambre
é irmán do Támesis

Luces

“Cando comezamos,
o teatro infantil non
se consideraba teatro
con todas as letras”
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