MEMORIA DA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS NO
RECINTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAN FROILÁN
A presente memoria describe as
actividades realizadas no Cemiterio
Municipal de San Froilán tanto para a
promoción e posta en valor da súa
riqueza artística, como depositario que
é dunha parte importante do
patrimonio cultural, histórico-artístico e
funerario da cidade, como para a
xeración dunha corrente de debate e
opinión sobre o eixe da morte,
considerada coma unha parte do ciclo
vital e natural no cal converxan todas
as
perspectivas
das
diferentes
relixións e ideoloxías e que en
definitiva nos axuden a aceptala e a
convivir en armonía con ela, coma un
tránsito natural.
O feito de aceptar a morte como algo
inevitable e de afrontala asertivamente
como parte do ciclo vital, aportaranos
sempre unha perspectiva diferente da vida, na que a necesidade de
harmonizar, de sentir e desfrutar intensamente cada momento anclaranos ao
presente e axudaranos a fluír co río da vida na búsqueda da harmonía persoal
e íntima. Non podemos deixar de citar aquí as palabras de Epicuro «No temas
a la muerte y no temerás a la vida».
Por outro lado, a dor, a irremediable dor que acompaña á pérdida pode ser
tamén analizado baixo un novo prisma, a resiliencia, a aceptación asertiva que
favoreza a transformación da pena en agradecemento, na felicidade de haber
compartido esa vida que se foi.
Baixo este dobre punto de vista, son moitas as actividades que levamos a cabo
nestes anos. Foron actividades humildes, pero que aos poucos foron tomando
peso entre a cidadanía e neste momento temos, o Cemiterio de San Froilán
ten, un interesante grupo de «seguidores e seguidoras» que son fieis ás
diferentes celebracións e que nos acompanan invariablemente.
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Antes de entrar na descrición minuciosa das distintas actividades realizadas,
cómpre ter en conta aspectos como:
Que se trata dun cemiterio municipal,
cunha xestión directa polo Concello, o
cal inflúe tanto na dotación de medios
persoais e organizativos como en
temas orzamentarios. De feito, o motor
para a realización destas actividades
culturais é o traballo desinteresado no
cal máis que a inversión económica
(que é moi axustada), conta a ilusión
dos seus promotores e a colaboración de grupos, asociacións, artistas e
persoas que, en xeral, comparten e cren na liña de actuación do proxecto.
Que, neste caso, xoga en contra do proxecto e perxudicou a evolución
favorable deste tipo de actividades o feito de que o concepto da morte, en
moitas ocasións fose trivializado e desvirtuado mediante a exaltación dos seus
aspectos máis morbosos, cuestión que nunha sociedade tan tradicional como a
nosa, puxo en garda a un sector da poboación ao que aos poucos cómpre ir
gañando, inculcando unha forma de entender a morte de maneira máis natural
e sosegada.
É dicir que contamos cunha certa oposición por parte dun pequeno grupo de
persoas que incluso chegaron a manifestar públicamente o seu desacordo cas
actividades.
Neste contexto, sin perder esta perspectiva e loitando sempre por levantar as
barreiras xeradas, abandeiramos o noso proxecto en liña coa tendencia actual
dos cemiterios europeos, co fin de achegar ás persoas, aos vivos, ao cemiterio,
a desfrutalo en vida, coma un lugar de paz, acougo, consolo e reflexión, como
un lugar no que poder desfrutar do patrimonio histórico cultural e observar o
rastro da evolución social ao longo do tempo. Pretendemos, en fin, difundir e
potenciar o sentido positivo da vida, do ciclo da vida e como parte dél, da
morte, e todo elo por varios motivos:
Porque queremos paliar, no posible, a dor e a traxedia da separación co
consolo do vivido, a valoración do rastro deixado na vida e a esperanza do
reinicio dun novo ciclo.
Porque queremos manter aos nosos defuntos vivos na memoria dun modo
menos tráxico, dun modo sereno, dun modo afable e cálido.
Porque queremos difundir a imaxe do cemiterio como un espazo no que os
sentimentos e as emocións máis puras teñen cabida para ser desdobrados en
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toda a súa maxestuosidade, impregnando o recinto de harmonía e, porque non,
de ilusión, da ilusión que acompaña ao recordo positivo e afable.
Porque queremos transmitir a idea de que a calma e o silencio xeran no
cemiterio as condicións adecuadas para a reflexión que nos axude a
acompañar as bágoas co sorriso do recordo e a transformar a dor en
esperanza.
Por todo elo, e coa cautela necesaria para non ferir sensibilidades dos sectores
máis remisoss a esta tendencia, realizamos e promovemos estas actividades
no cemiterio. Actividades que non son lúdico-festivas, como din aqueles que
nos critican, senón actividades culturais e harmónico-emocionais, realizadas
con toda a sensibilidade, cuidado e respecto que este espazo merece.
Actividades que moitas veces non son grandiosas, son adaptadas á nosa
economía e aos nosos medios, pero eso sí, son moi coidadas no aspecto
emocional. Con todos os detalles posibles para que favorezcan ese ambiente
cálido do recordo, da homenaxe, do reencontro coa nosa historia persoal e
íntima, en comunidade, contacto e comunión emocional.
Por elo traballamos e potenciamos as
actividades dirixidas aos nenos e
nenas, intentando integralos neste
entorno para inculcar nos e nas
xovenes esta nova concepción dos
cemiterios que en definitiva flúe cunha
corrente filosófica de pensamento
asertivo sobre o ciclo vital.

Por elo salpicamos o recinto con
frases suxerentes e célebres
cuidadosamente elexidas, frases
de alento, de esperanza, frases
filosóficas de grandes pensadores
que continúan marcando o camiño
para quen sepa leer e interpretar,
que nos seguen a dar alento.
Seguen marcando pegada.
Por elo coidamos o aspecto exterior do cemiterio, con mimo, con esmero,
procurando evitar que cada nova obra ou cada nova instalación rompa o
silencio, a harmonía da contorna.
Así, a colaboración e traballo desinteresado dos propios traballadores
municipais, poetas, músicos, actores e amigos fan posible a realización destas
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actividades na contorna temática e no recinto do cemiterio, actividades que
empezaron xa no ano 2008 de modo illado con recitais de poesía e concertos
corais para conmemorar diferentes efemérides. Pronto foron medrando en
número e planificáronse e reuníronse nunha programación semestral máis
ambiciosa, a correspondente á primaveira e a programación de defuntos que
se ven desenvolvendo ao longo dos anos, dende o 2011 ata a actualidade.
Xúntase copia da programación así como dalgúns dos carteis editados para as
diferentes actividades.

Día da nai
Queremos tamén facer unha
especial
referencia
á
celebración do Día da Nai no
2016, no que un colectivo de
persoas, tanto menores como
maiores de idade,
con
minusvalía
psíquica,
participaron con lecturas de
frases dirixidas ás nais, á
figura tenra e entrañable da
nai, “A todas las madres”,
como anunciaba o cartel da actividade.
Neste día, despois de deleitar ao
público
con
pezas
musicais
interpretadas por un conxunto dual de
música
clásica,
repartíronse
pequenos ramos de margaridas para
realizar unha ofrenda floral conxunta
a todas as nais. Foi un acto
entrañable, precisamente pola gran
sensibilidade dos e das participantes,
que congregou a unha nutrida
asistencia.

Ruta nocturna de ilustres
Outra actividade de gran impacto é a que se realiza con motivo da homenaxe
aos ilustres enterrados no cemiterio de San Froilán. Trátase dunha ruta
nocturna que se realiza á luz das velas, ao longo do cal faise unha visita a cada
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unha das tumbas das persoas ilustres que reposan no recinto, e que o son en
función da pegada cultural que deixaron ao seu paso pola vida.
Así, encontrámonos con músicos, con poetas, con escritores ou, mesmo, cun
farmacéutico que na trastenda da súa farmacia favorecía as reunións, as
tertulias de pensadores e de antifranquistas.
En cada unha das tumbas
faise unha parada solemne
para depositar unha vela, un
pequeno ramo de flores e
para realizar unha homenaxe
que consiste, no caso de
poetas, na lectura dun poema
da súa autoría, no caso de
escritores, nun fragmento
narrativo e no caso de
músicos na interpretación
musical dun fragmento dunha
peza propia o nun oportuno
comentario sobre a súa vida.
Acompaña á comitiva durante todo o percorrido, a música de violín ou ben
frauta, interpretada en directo.

Sección Estatística e Cemiterio
Concello de Lugo
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