
Xosé María Palacios
VILALBA | Campello explica que o 
título da obra, que se presenta 
mañá —Escola habaneira, seis 
e media da tarde—, ten un cla-
ro vencello cun lugar concreto. 
Esa terra que se cita, ¿é a Terra 
Chá? «No meu caso, si. Pero po-
dería ser de calquera terra. Para 
min, é un libro que fala da iden-
tidade. No meu caso, a identida-
de vai ligada coa natureza, coa 
aldea onde nacín», di.

Porén, esa presenza dun mun-
do que pertence ao pasado da 
autora está escrito, como ela 
afi rma, nunha linguaxe «moi 
actual»: explica que ao ler o li-
bro se comprenden ben os sig-
nifi cados que tenta transmitir, 
e engade que mesmo os que 
non forman parte dese territo-
rio, tanto no sentido físico co-
mo espiritual, poden percibir o 
que hai no fondo.

A autora deixou a súa parro-
quia natal, Labrada, aos cator-
ce anos ao marchar estudar, pri-
meiro a Ferrol e logo a Madrid. 
Volveu a Galicia, de novo a Fe-
rrol, tras rematar os estudos de 

Traballo Social, que logo com-
pletou cos de Socioloxía. Ares-
tora vive na Coruña.

—¿Segue aínda en pé ese mun-
do que coñeceu e que formou 
parte da súa vida?
—É un mundo que permanece 
nas persoas. Quixen deixar ese 
testemuño aos meus fi llos, o tes-
temuño dun mundo que vai de-
saparecendo.
—¿Como o recorda?
—Hai de todo. Pero é algo po-
sitivo, porque é parte de min e 
da miña infancia. Hai unha par-
te negativa do campo, que des-
botei.
—¿Sente que era unha vida 
dura?
—Éo dende o punto de vista de 
agora. Esa dureza faite máis sen-
sible, máis próximo ás persoas e 
aos animais. A parte negativa é 
que tamén tes menos oportuni-
dades. Por exemplo, recordo que 
non me gustaba ter que traba-
llar, fronte ás miñas compañei-
ras, que tiñan máis tempo para 
estudar. Pero son unha persoa 
positiva, e iso fíxome máis sen-
sible e máis forte. Ou saes pa-

ra adiante ou te quedas: e saín 
para adiante, transformeime en 
positivo.
—¿Percibe que todo ese pasa-
do aínda forma parte de vos-
tede?
—Son como son por ese motivo: 
crieime en contacto cun mun-
do rural. Sería distinta se a mi-
ña nenez fose doutro xeito. Para 
un neno, medrar no rural é fan-
tástico. No meu caso era a liber-
dade, o vagar, o non ter medo... 
Ninguén nos preguntaba onde 
iamos... Esa liberdade vai moito 
comigo; e a natureza como for-
ma de enerxía é algo moi pre-
sente en min.

«Quixen deixar aos meus fillos 
o testemuño do mundo rural, 

que vai desaparecendo»
Recoñece que a súa nenez tería sido outra noutro escenario, e 
engade que aquel ambiente estimulou o seu espírito de loita

Campello di que o seu mundo rural está presente na súa obra | FOTO SUSO

ENTREVISTA | LUZ CAMPELLO
ESCRITORA QUE NACEU EN LABRADA (GUITIRIZ) E QUE MAÑÁ PRESENTA «DO CORAZÓN DA TERRA» 

A capacidade evocado-
ra das palabras confír-
mase unha vez máis es-
coitando unha experien-
cia de Campello. Con-
ta [a conversa tivo lugar 
onte pola tarde, por te-
léfono] que unha com-
pañeira da súa estadía 
en Madrid lembraba a 
súa terra cando a rapa-

za de Guitiriz falaba da 
súa. A que escoitaba 
non era da Terra Chá nin  
de Galicia, xa que pro-
cedía de África: «Cando 
falas da túa aldea, vexo 
a miña tribo», dicíalle.

A obra ten catro par-
tes e 52 poemas. Se-
guindo cos números, a 
súa públicación é a sé-

tima achega da colec-
ción As foulas do Rañe-
go, que promove a Ir-
mandade Manuel María. 
A escritora Marica Cam-
po, a traballadora social 
Pastora Veres e Alfonso 
Blanco, coordenador da 
entidade que publica a 
obra, intervirán coa au-
tora na presentación.

A lembranza da aldea chairega servíalle en Madrid a 
unha rapaza de África para recordar a súa tribo

SANIDAD

El tratamiento  con insulina, a 
debate este fi n de semana en 
Vilalba. Las distintas opciones 
del tratamiento con insulina en 
enfermos diábéticos serán ana-
lizadas este fi n de semana en Vi-
lalba. La Sociedad Gallega de En-
docrinología celebra, en el Ho-
tel Attica 21 Spa, unas jornadas a 
las que asistirán facultativos de 
Galicia, de Asturias y de Castilla 
y León. La primera sesión tiene 
lugar hoy, a las seis de la tarde, y 
supone el inicio de un programa 
que continúa después y maña-
na, con debates y conferencias 
de diversos ponentes. 

EDUCACIÓN
El IES Díaz Castro prepara la ce-
lebración de sus veinte años de 
existencia. El instituto guitiri-
cense prepara diversos actos al 
cumplirse los veinte años del 
inicio de su actividad docente. 
Uno de ellos será un encuen-
tro que tendrá lugar en el cen-
tro el 8 de mayo, con interven-
ciones de profesores y de alum-
nos que pasaron por el institu-
to, seguidas de un aperitivo. Ese 
mismo día —Restaurante La Ca-
silla, tres de la tarde— se cele-
brará una comida, y los intere-
sados en acudir deben ingresar 
30 euros en la cuenta 2091-0122-
00-304-0011527 (Caixa Galicia de 

Guitiriz), especifi cando el nom-
bre y los apellidos con la indi-
ciación 20 aniversario.  

SOCIEDAD
Penas de Rodas organiza un 
viaje. La asociación que tiene 
su sede en Gaioso (Outeiro de 
Rei) prepara un viaje con desti-
no a Salamanca y a otros luga-
res próximos a esa ciudad. La 
expedición se desarrollará del 
15 al 17 de mayo, el precio es de 
100 euros por persona, y los in-
teresados en realizar el viaje 
deben contactar con la directi-
va llamando a los teléfonos 636 
650 633 o 649 114 330. El plazo 
para anotarse termina el día 28 
de este mes.  

INFRAESTRUCTURAS
El PP de Begonte pide que se 
arregle un camino cuya repa-
ración ya solicitó. El PP de Be-
gonte pide que se repare el ca-
mino que va desde As Travesas 
hasta la escuela y la iglesia de 
Illán. Los populares recuerdan 
que ya demandaron ese arreglo, 
y agregan que el mal estado ha 
puesto ese caminos a la altu-
ra de «unha corredoira propia 
doutros tempos». El PP critica 
la «inefi cacia» del gobierno lo-
cal; advierte de que desde hace 
algún tiempo esa situación se 
está generalizando, y denuncia 
el «abandono» que se produce 
en este asunto.
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