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Chegamos, co presente número, á décima entrega 
de Areal, logo de 5 anos de traxectoria. 5 anos que son 
ben poucos se nos comparamos con outras publica-
cións, pero tempo abondo, desde logo, tendo en conta 
o traballo que hai detrás de cada unha das páxinas da 
revista. Unha labor, en todo caso, compartida. As fun-
cións de maquetación, de xestión, de procura de finan-
ciamento, de interlocución... corren a cargo dos inte-
grantes da A. C. Irmáns Suárez Picallo. Os textos e 
colaboracións gráficas débense, evidentemente, ao 
quefacer dos seus autores e autoras. E a materialidade 
mesma de Areal, o feito de que poida existir en papel e 
de que poida ser distribuída de forma gratuíta e cada 
vez con maior tirada e aceptación, é produto dunha 
parte do traballo diario das tres decenas de comer-
ciantes e hostaleiros que a apoian coa súa publicidade. 

Este número 10 da nosa revista cadra no tempo 
co 90 aniversario doutra publicación local: Mariñana, 
que viu luz na Sada de 1925-1926. Sirva a contracapa 
do exemplar que tes entre as mans como continua-
ción da homenaxe que iniciamos en xaneiro, cando 
editamos un caderno da autoría de Xesús Torres cun 
documentado estudo sobre aquela revista sadense. 

Co referente de Mariñana por bandeira, seguimos 
abertos a todo e a todos, tratando de dar a coñecer , 
os feitos, os ditos, as cousas e os saberes que son pa-
trimonio dos que nos precederon e que non queremos 
esquecer, aparte doutras novas e acontecementos de 
actualidade inquedante. Namentres teñamos folgos, 
colaboradores, patrocinadores e lectores aquí estare-
mos como ata agora, preparando xa o seguinte núme-
ro. E dicíndovos: “mil grazas por compartir esta ex-
periencia connosco”. 
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É venres pola tarde, neste temperado agos-
to invernal. Traballo na casa coas crónicas que 
Ramón Suárez Picallo escribira en Santiago de 
Chile, entre 1941 e 1957, primeiro no xornal 
La Opinión, logo no diario La Hora, onde a súa 
constante labor xornalística estenderíase por 
máis dunha década... Desde a sala chéganme os 
acordes da gaita que toca o meu fillo Xosé Ma-
ría, novato gaiteiro de trece anos, secundado 
polo seu profesor de música, o asturiano An-
drés Soberón... Son agora as seis da tarde –
medianoche en Galicia– e aproveito para escoi-
tar o noticiario de Radio Galega –milagre vir-
tual, sen dúbida, oír aquí as voces que atrave-
san, intactas, trece mil quilómetros que nos se-
paran– (Confeso que suspendo a transmisión 
cando comezan eses inter-
minables “programas depor-
tivos”, cacofonías sobre o 
“vicio futboleiro”, abafante 
epidemia planetaria). 

Ao redor de tres mil 
cariñas integran a colosal 
tarefa xornalística desenvol-
vida en Chile por Ramón 
Suárez Picallo, un dos máis 
fecundos galeguistas trans-
terrados en Sudamérica. Na-
cido en Sada, A Coruña, o 4 
de novembro de 1889, pes-
cador, vendedor de doces, 
peón de farmacia, cobrador 
e repartidor de artigos de 
goma, poeta, xornalista, ma-
duro estudante de leis no 
exilio, orador, conferencian-

te, conversador notable, deputado pola II Re-
pública Española, organizador de entidades co-
mo Galeuzca, que unía os soños libertarios de 
Galicia, Euzkadi e Cataluña cando só era posi-
ble articulalos en terras americanas... 

Os máis diversos temas entrelázanse en “La 
Feira do Mundo”, nome da súa columna diaria 
baixo o pseudónimo de Pick Up... Algúns títu-
los: El Presidente de las Cortes Republicanas Espa-
ñolas”, “Los jueves, pescado”,  “Potaje de bacalao”, 
“García Sanchiz en Compostela”, “Churchill en 
Niágara Falls”, “De Madrid a La Coruña”, 
“Coruñeses y británicos”,  “Basilio Alvarez, el sa-
cerdote agitador”,  “Don Antonio Maura y Monta-
ner”, “La casa de la Troya”,  “Meus neniños”... O 
estilo de Suárez Picallo é coloquial: escribe co-

mo conversa, segundo quen 
lle coñeceron en Chile, entre 
eles Eduardo Blanco Amor e 
Manuel Celso Garrido. A 
súa prosa flúe, torrencial, 
matizada por constante iro-
nía; a miúdo denuncia, satiri-
za, apostila como un especia-
lista de variados tópicos; así 
mesmo, asume con notable 
perspicacia a realidade chile-
na, usos, teimas e costumes 
dos seus habitantes, prove-
ñan de raíz popular, da 
“clase media” ou de sectores 
acomodados. Coñecedor do 
mundo cultural, Pick Up fa-
laranos de escritores e pinto-
res chilenos de nota, entre os 
que destaca Augusto D’Hal-

A FEIRA DE ED‐MUNDO 

SAGRADA MEMORIA 
 

Edmundo Moure Rojas 
 

“Mientras aquí en América comienza a declinar el otoño dorado…
en el Viejo Continente agroman, para florecer, las madreselvas, las 
albahacas, las zarzas silvestres y los jugosos abedules...¡Dulce pri-

mavera, vieja y remota amiga de la juventud esperanzada!...” 
 

(Ramón Suárez Picallo, abril de1944)  
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mar, un namorado de Compostela, amigo en-
trañable de Blanco Amor... 

Debo ler coidadosamente, para corrixir fa-
llas de grafía atribuíbles ao xornal, e erros de 
dixitación, culpa de inadvertidas secretarias... 
Tamén é preciso escribir notas ao pé de páxina, 
porque hai palabras, modismos, ditos e termi-
noloxías que o lector contemporáneo, sexa chi-
leno, arxentino ou galego, dificilmente asumirá 
nunha primeira lectura... Se non existen escri-
tos seus en lingua nai, nada máis galego que o 
seu discurso fiado aquí, no sur do mundo, coa 
alma orientada á súa pequena Sada natal e as 
esenciais motivacións da súa patria atlántica... 

En conversacións co poeta Luis Tosar, con 
Manuel Suárez e Luís Menéndez; en cartas con 
Carlos Penelas e Xavier Alcalá, coincidimos na 
necesidade imperiosa de estruturar a memoria 
da emigración, cuxa tarefa emprenderon e abor-
dado “sectorialmente” autores como Xosé Neira 
Vilas –separadamente dos xa mencionados–, 
Isaac Otero e outros que non recordo agora... 
Parte de tal labor é a próxima edición do libro 
Chile a la vista, que reúne as crónicas de Blanco 
Amor escritas nesta fisterra. Pero falta engarzar 
un traballo conxunto de maior alcance e pro-
xección. Para iso, sería preciso contar con apo-
ios institucionais máis amplos e decididos... Fai 
uns meses dinme á tarefa de escribir a diversas 
entidades de Galicia, propoñendo a publicación 
das crónicas de Suárez Picallo, cuxo conxunto 
comprendería uns tres volumes similares aos 

que se editaron coa obra de dona Emilia Pardo 
Bazán. Escribín ao Consello da Cultura Galega, 
ao Consello de Emigración e Cooperación Exte-
rior, á Deputación da Coruña... Fóra dun par de 
sucintas notas de “boa crianza”, nada concreto... 

Mentres tanto, sigo co meu traballo... A re-
compilación íntegra das crónicas, impulsada e 
dirixida pola doutora Carmen Norambuena, le-
vou preto de cinco anos de procura en arquivos 
da hemeroteca –Biblioteca Nacional de Chile– e 
outras fontes. Só falta concluír a revisión final e 
ordenar comentarios e glosas. Non perdo as 
esperanzas de ver esta labor dignamente impre-
sa, como o merece o esquecido fillo pródigo de 
Sada... Unha vella porfía aliméntame, feita dou-
tras voces antigas, como ese lume petrucial que 
os nosos antepasados non deixaban apagarse na 
lareira, porque no seu ígneo corazón vivía a al-
ma da tribo, a sagrada memoria da estirpe. 
 

(Artigo escrito en Santiago de Chile  
hai unha década, vixente hoxe) 

 
1. Por fin, en 2008, no marco do Ano dos Irmáns Suárez 

Picallo, declarado institucionalmente polo Concello de 
Sada, o Consello da Cultura Galega editaría o coidado 
volume La feria del mundo. Crónicas desde Chile, cunha 
selección dos textos de Suárez Picallo. A presentación 
do libro tería lugar en Sada, coa presenza dun dos dous 
compiladores, Edmundo Moure, autor do presente arti-
go.Por outra parte, a A. C. Irmáns Suárez Picallo difun-
de, desde entón, no seu blogue (blogoteca.com/
acsuarezpicallo) outros textos escritos por Ramón en 
Chile e que tamén foron facilitados por Edmundo Moure. 

Edmundo Moure dedicándolle 
exemplares do volume La feria del 
mundo a Xosé Neira Vilas e Aveli-

no Pousa Antelo. Sada, 2008. 
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REPUBLICANISMO:  
UNHA FERRAMENTA PARA O CAMBIO POLÍTICO 

 

Roberto Novás Silva 

Iván Rodriguez Iglesias 

Daniel Piay Suárez 

Emilio Pita Cubeiro 

Vivimos nunha época na que as institucións 
políticas están desconectadas tanto da cidada-
nía como da economía. Por unha banda hai 
unha parte moi importante da poboación que 
non se sinte representada polas actuais institu-
cións e polas persoas que as rexentan. Por ou-
tra as institucións para as que a cidadanía pode 
votar aos seus representantes están cada vez 
máis baleiras de contido, e as verdadeiras deci-
sións tómanse en instancias antidemocráticas, 
alleas a toda elección e a calquera tipo de con-
trol por parte non só da cidadanía, senón dos 
propios estados. Estes dous aspectos son dúas 
caras da mesma moeda: como imos sentirnos 
representados por unhas institucións que na 
práctica non son máis ca teatros nos que non se 
decide nada importante?  

Neste artigo esbozaremos unha teoría que 
para nós pode axudar a resolver este problema. 
Unha teoría xurídico-política cunha longa tradi-
ción. O republicanismo é unha ferramenta para 
aumentar a participación política e o control de-
mocrático destes organismos a través dun novo 
concepto de liberdade, do que se deriva unha 
nova noción de cidadanía. Pero tamén unha fe-
rramenta coa que recuperar a soberanía popular 
en sociedades abertas, plurais e democráticas. 

 

A LIBERDADE REPUBLICANA COMO 
NON-DOMINACIÓN 

Para presentar unha alternativa republica-
na partiremos dun concepto clave na tradición 
política: a liberdade. Servíronos da definición 
dada polo filósofo Isaiah Berlin, o cal estableceu 
unha división entre o que o que denominou li-
berdade positiva e liberdade negativa. Dita di-
visión servirá de alicerce para a nosa exposi-

ción. A liberdade positiva é entendida como 
aquela na que os axentes son quen de dominar-
se a si mesmos, procurando a independencia 
dun control exterior. Dita concepción relació-
nase coa procura dunha maior participación nas 
institucións ou órganos democráticos -algo ca-
racterístico das teses comunitaristas-. Como 
veremos isto será fundamental na nosa propos-
ta republicana, mais en ningún lugar debe su-
bordinar o que será o eixo do debate: o ideal 
republicano de liberdade como non-dominación 
-tal e como a define Philip Pettit- e que toma-
remos como columna vertebral da nosa tese1. 

A concepción negativa de liberdade será a 
propia da tradición liberal, sinónimo do ideal de 
non-interferencia. Ninguén debe interferir na 
miña actividade ou nas miñas eleccións, estas 
deben levarse a cabo independentemente a toda 
coerción ou intervención. Mais a alternativa 
republicana racha con esta dicotomía de liberda-
de positiva ou negativa, e postula o ideal de li-
berdade como non-dominación. O que se debe 
procurar é a emancipación e a ausencia de servi-
dume; un exemplo ilustrativo sería a relación 
que se da entre o amo e o escravo, análogo ás 
relacións de clase, de xénero, da relación entre a 
metrópole coa colonia ou da institución cos seus 
representados. A proposta republicana pretende 
rachar con isto, con toda dominación existente 
e con toda interferencia de carácter arbitrario 
dun grupo -ou individuo- sobre outro. 

Debemos facer fincapé no termo arbitrario 
para poder diferenciar entre os conceptos de 
dominación e interferencia. Como republicanos 
e defensores do estado non excluiremos a posi-
bilidade da intervención deste último, máis esta 
nunca debe ser arbitraria -tal e como se dá na 
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relación entre o amo e o escravo-. Na proposta 
republicana hai interferencia, mais sen menos-
cabo da liberdade, xa que ó non ser arbitraria 
non implica dominación. As accións do estado 
estarán controladas polos intereses dos seus 
cidadáns e obedecerán ás inquedanzas e opi-
nións destes últimos, estando toda acción aber-
ta á crítica e á revisión. Debemos asegurarnos 
da ausencia de arbitrariedade na interferencia 
por parte do estado, esta nunca deberá obede-
cer ós intereses dun determinado individuo ou 
grupo. Deste xeito, seguindo a definición de 
Pettit de liberdade como non-dominación as 
leis -creadas e salvagardadas polas institucións 
públicas- serán as encargadas de protexer á ci-
dadanía de calquera tipo de dominación, así co-
mo de toda interferencia arbitraria ou partidis-
ta. En definitiva, será do dereito de onde ema-
nará a liberdade, entendéndoa sempre como 
non-dominación. 

A crítica ao modelo liberal tamén debe re-
coller unha crítica a súa noción de cidadanía2. A 
cidadanía liberal adoptará sempre -en maior ou 
menor grao- unha actitude defensiva ante o Es-
tado e a esfera pública para protexer os seus 
dereitos e intereses particulares. Pola contra, o 
que a alternativa republicana busca é  facer fin-
capé na cualidade do ser humano como cidadán, 
vinculado co Estado. Do compromiso deste co-
as institucións do estado republicano depende a 
súa liberdade, a súa emancipación e a súa non-
dominación. Isto último tradúcese nunha cida-
danía ligada aos ideais de autogoberno e de 
participación activa na comunidade política -
como veremos a continuación-. Só así  asegura-
remos un estado e unhas institucións por e para 
os cidadáns; e un estado que salvagarde o seu 
pobo de toda dominación. 

 

OS DEREITOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Existen pensadores que, dentro da familia 
republicana, consideran que a demanda de par-
ticipación cidadá no modelo republicano revela 
a necesidade de articular ferramentas dentro da 
orde do estado  para que o conxunto dos cida-
dáns exerzan o seu dereito a determinar as 
cuestións políticas.   

Isto non ten que substituír ó parlamento, 
tribunais e institucións representativas existen-
tes nas repúblicas e é ben certo que os dereitos 
de participación activa poden variar, podendo 
limitarse a nivel local ou chegando a impoñerse 

a nivel nacional. Mediante a adopción de refe-
rendos e iniciativas populares vinculantes, así 
como a adquisición de mais competencias e re-
levancia por parte do poder local,  poderiamos 
ampliar a acción política de base, chegando a 
poder falar incluso do conxunto de cidadáns 
como un órgano lexislativo novo e independen-
te e así salvar o distanciamento do cidadán con 
respecto da competencia política. Isto último é 
o que se traduce actualmente en problemas de 
gobernación, representación e desconexión coa 
realidade social e as demandas populares.   

Temos que precisar que instrumentos co-
mo o referendo e as iniciativas populares vincu-
lantes, así como o fortalecemento do poder lo-
cal non serían pensables nin desexables sen pa-
sos previos, un proceso de aprendizaxe que de-
be afectar tanto a cidadáns como ó parlamento 
e ó goberno, apuntando ó establecemento de 
órganos e ferramentas que aseguren o desen-
volvemento de dereitos participativos que per-
mitan a identificación dos membros da socieda-
de en torno a un ideal de ben común e de fortes 
metas colectivas, pero tamén capaz de presen-
tar diversidade. Todo isto encerra unha oposi-
ción frontal ó concepto de suxeito que se mane-
xa dende o liberalismo, onde prima a autono-
mía privada do individuo e o principio de que a 
integración e a preocupación social poden xur-
dir nun espazo de xogo independente ó estado 
para o exercicio da iniciativa dos particulares.  

Non se trata, con isto, de impoñer unha 
ditadura da maioría, aquí recae a necesidade de 
manter un órgano lexislativo de representantes 
que pasen por un filtro de proporcionalidade e 
tamén de discriminación positiva como baluar-
te para frear as posibles intencións de desarti-
cular os dereitos sociais das minorías. De feito, 
no modelo liberal a suposta neutralidade en 
materia de intercambios comerciais pero tamén 
en torno a súa proclamada conformidade cos 
diversos estilos de vida persoais, tradúcese na 
difusión do que o propio sistema considera de-
sexable  (prímase o emprendemento individual, 
a competencia, a acumulación de bens, a domi-
nación...) Un particularismo disfrazado de uni-
versalidade que, ó non recoñecer outras formas 
de constituír a identidade, o que fan é que os 
suxeitos pasen sutil mais forzosamente a caer 
na imposición. En semellantes condicións só 
podemos atoparnos con individuos desarraiga-
dos de este artificio. Do que deberiamos partir, 
é dunha educación cívica que nos permita con-
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tar con suxeitos situados na realidade das con-
dicións que constitúen a orde na que viven, o 
que serviría ben para realizar a oposición mais 
axeitada á protección desmedida dos dereitos 
subxectivos de acción, da autonomía individual 
e do inmobilismo social. 

 

O ESTADO E CIDADANÍA NO REPUBLI-
CANISMO: UNHA APROXIMACIÓN 

Podemos dicir sen dúbida algu-
nha, que o paradigma republicano 
posúe como obxectivo principal 
o ideal de autogoberno; este 
debe ser entendido como al-
go dado  na sociedade no 
seu conxunto. O principal 
problema o que nos enfron-
taremos será determinar co-
mo podemos construír un su-
xeito unitario (isto é, como po-
der facer que o corpo social tome 
decisións de xeito harmónico no 
vinculante ó estado) 

Cómo sostén Jorge Alvarez Ya-
güez na súa obra Individuo, liberdade 
e comunidade: liberalismo e republi-
canismo, dous modos de en-
tender a cidadanía, os 
conceptos clave 
que outorgan a 
identidade  á de-
mocracia están 
sempre ligados ó 
Estado, á cidadanía 
e á sociedade civil. É 
precisamente neste 
contexto no que o republi-
canismo aparece como unha 
terceira vía que trata de superar -e integrar, 
dalgún xeito- paradigmas políticos clásicos co-
mo o liberalismo e o comunitarismo. 

Como xa dixemos con anterioridade, o con-
cepto de non dominación será a pedra angular 
do contexto republicano, este, á súa vez, des-
cansa sobre a construción dun estado forte e 
intervencionista que o faga posible, mais sen 
caer na dominación da vontade cidadá; este ob-
xectivo só se verá cumprido na medida en que 
avancemos cara unha sociedade civicamente 
formada onde a educación sexa a que fortaleza 
o ideal de autogoberno. Neste sentido concibi-
remos o estado  como condición de posibilidade 

da democracia no que o rol da cidadanía -
sociedade civil- xogará un papel determinante 
no sostemento e desenvolvemento da mesma, 
sen pretender a socialización total da vida. 

Este será un punto fundamental no modelo 
republicano: o rol determinante da sociedade 
civil a través do que Pettit nomeou como 
“posibilidade de disputabilidade”, isto é, a capa-
cidade de intervención por parte da cidadanía 

nas decisións de estado, posto que non 
haberá  liberdade como non-domi-

nación ata que sexamos cons-
cientes dos nosos dereitos e 

deberes. Polo tanto, o fun-
damental da participación 
cívica deberá instituírse 
dende as institucións no 

pobo soberano, posto que o 
propio concepto de demo-

cracia está vinculada a unha 
loita por si mesma,  permitindo 
deste xeito que a participación 
sexa unha práctica común que 
posibilite ó cidadán converter-
se en suxeito político. 

A teoría republicana é 
útil para entender a realida-

de política hoxe, e na praxe 
pódenos servir para dife-

rentes cousas. Permíte-
nos desenvolver unha 

linguaxe capaz de 
combater a lóxica 
liberal asumida 
maioritariamente 

pola sociedade. Aín-
da que esteamos traba-

llando nun plano puramente 
formal e xurídico-político, e polo tanto ideo-

lóxico, podemos asumir a linguaxe da non-
dominación como un xeito máis próximo e 
atractivo de rebater os argumentos do liberalis-
mo, cando por exemplo nos din que as relacións 
económicas sen mediación de ningún órgano 
estatal son libres fronte ás relacións políticas, 
sempre coercitivas e violentas. Se o noso fin é 
promover a liberdade como non-dominación 
entenderemos que a coerción, se non é arbitra-
ria, pode estar xustificada, e os supostos tratos 
libres entre individuos agochan relacións so-
ciais de dominación. A linguaxe liberal é inca-
paz de dar saída a demandas colectivas dos tra-
balladores ou de calquera outro grupo social 
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dominado, xa que estes na maioría dos casos 
non están sendo intervidos directamente por 
ningún patrón, aínda que si estean dominados. 

Entrando na cuestión do estado, o primeiro 
punto a tratar é en que medida beneficia o repu-
blicanismo ás reivindicacións igualitarias da es-
querda. En Europa, a esquerda que acredita no 
goberno como unha ferramenta imprescindible e 
necesaria para a mudanza da UE e dos propios 
estados, está dando a batalla en termos de au-
mentar a intervención estatal, proteccionismo 
económico, e en definitiva, gañar a soberanía 
popular, que pasa necesariamente por recuperar 
a soberanía do estado fronte á Troika e os mer-
cados. Na formulación republicana da democra-
cia derivada do concepto de liberdade como non-
dominación, este intervencionismo vólvese unha 
tarefa fundamental do estado para promover o 
seu fin. Se a liberdade consiste en que cadaquén 
poida vivir por un mesmo e sen ser servo de nin-
guén entendemos que é necesario que o estado 
converta en dereitos fundamentais as condicións 
materiais que garanten a subsistencia dun indi-
viduo. Esta tese podemos utilizala sen dificulta-
des para formular unha alternativa anticapitalis-
ta afastada de autoritarismos ou de aberracións 
indefinidas no plano xurídico-político, como o 
foron as chamadas democracias populares ou 
democracias orgánicas. 

A tradición republicana enraíza, como xa 
vimos cos exemplos históricos, coa tradición 
socialista e é perfectamente compatible coas súas 
reivindicacións no plano do económico, tamén 
engade múltiples elementos no plano democráti-
co aos que a tradición da esquerda por si soa é 
incapaz de chegar. Aínda que o propio Marx 
enmarcase o socialismo dentro da tradición re-
publicana, os que seguimos a defender ese pro-
xecto a día de hoxe sabemos que as economías 
con pretensión de ser socialistas non se asocian 
no imaxinario colectivo e na opinión pública con 
réximes democráticos. Isto é, simplemente, por-
que non o son nin o foron. O desenvolvemento 
histórico do que algúns quixeron chamar mar-
xismo deu en réximes que, independentemente 
do económico, atentaron e atentan frontalmente 
contra as liberdades e dereitos dos individuos. 
Non existe por definición ningún réxime socia-
lista no que non exista a pluralidade, as liberda-
des civís de expresión, reunión e prensa, dispu-
tabilidade do poder político por diferentes secto-
res da poboación con intereses confrontados, 
sufraxio universal e por suposto división de po-

deres. Estes aspectos formais danse xa nas de-
mocracias occidentais. O problema é que a clase 
dominante -aquela que fixo a Revolución france-
sa- chega un punto no que só pode limitarse a 
perpetuar o seu poder e as relacións de domina-
ción que eles mesmos instauraron.  

Ademais, nun tempo no que a toma de deci-
sións ten tan pouco que ver cos estados e tanto 
cos mercados e con institucións antidemocráti-
cas de corte case absolutista, o debate sobre a 
forma xurídico-política do estado vóltase fun-
damental. Nun tempo no que o estado xa non é 
a unidade máxima de soberanía senón a míni-
ma, falar de república dende a esquerda implica 
falar de recuperar a soberanía popular, non só 
da nosa nación emancipada do estado central 
senón do FMI, o BCE e a Comisión europea. A 
recuperación da toma de decisións por parte do 
estado é un primeiro paso cara a consecución 
da emancipación, e se queremos camiñar cara 
ela, esta recuperación terá que ser en chave re-
publicana polos motivos antes dados. 

Polo tanto, somos nós, os que defendemos 
unha alternativa de esquerda, os que temos que 
tomar o relevo do proxecto democrático-
radical porque somos os únicos que no século 
XXI podemos ser verdadeiramente consecuen-
tes con el e levalo un paso máis alá, onde a de-
mocracia é tamén social e onde os dereitos te-
ñen tamén implicacións materiais serias. 
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EN MANS DAS BESTAS 
A ESCASA SENSIBILIDADE DAS CLASES DOMINANTES 

 

Manuel Lugrís Rodríguez 

Cando estamos a ler as agresións contra 
do patrimonio mundial da cultura en  diversas 
partes do mundo, envoltas na voráxine da 
guerra, veñen á memoria episodios de triste 
recordo, tamén relacionados coa sensibilidade 
que nos atinxe a todos con outros atentados 
levados a cabo nestes nosos eidos de respecto, 
liberdade, tolerancia e toda esa palabrería que 
enche a boca de panexiristas, alabadores e apo-
loxistas da bondade civilizadora occidental  
que pululan en tertulias televisivas e artigos 
de fondo na prensa “seria” do eurocentro en 
retroceso crepuscular pero aínda fachendoso 
do seu próximo pasado de empatía universal e 
gloria efémera. 

Pero eses atentados domésticos teñen, ha-
bitualmente, un denominador común: a ambi-
ciosa voracidade do ignorante que so pode sen-
tirse vencedor na vida, co peto cheo de cartos, o 
bandullo graxento e o cheiro abafante polo pei-
do dun menú de oitenta euros. Clase política e 
clase podente, constituídas ambas as dúas por 
camadas de desinformados, incultos e iletrados 
que dormen, comen e cagan como o que son. E 
vén isto a conto porque a incompetencia e a 
incultura son consubstanciais a toda esta tropa 
que, desde sempre, non tivo a mais mínima 
emotividade ou sentimento coas cousas de Ga-
licia. Fosen estes libros, monumentos, paisaxe 
ou, simplemente, o mais mínimo arraigo co 
sentir natural da Terra e da súa historia. Bar-
baridades como a destrución de castros, a de-
molición de edificios significativos, a ruína de 
montes autóctonos e, por non dicir, o estrago 
das paisaxes urbanas mais características, foron 
e son, aínda, o pan noso de cada día, por mor da 
avidez e da cobiza desenfreada.  

Pero a cousa que quería contar, aínda que 
vai por aí, é outra. Hai na miña cidade, A Co-
ruña, un barrio especialmente representativo 
do que é a nosa alma de pobo; un barrio crisol 

de mil sensibilidades, historias, lendas e poe-
mas que conforman un mostrario de todo o 
que significa e representa á Galicia: desde a 
Torre de Breogán, alí na península que viu 
partir ós colonizadores da Verde Erín, até o 
camposanto que garda as máis sobranceiras 
figuras da nosa cultura: Curros, Pondal, Mur-
guía, Luis Seoane...; todo respira en Monte 
Alto o recendo da ilustre vida da nosa Patria. 
Pero un día, o salvaxismo desas bestas das que 
denantes falabamos, enseñorouse do tempo e 
das ideas e arrasou a historia que configuraba 
o máis antergo vestixio dos anais e das raiga-
ñas profundas do noso ser... Pero quero trans-
cribir, aquí, un traballo que hai máis de quince 
anos publiquei na revista “A Rúa” da Asocia-
ción de Veciños do barrio e que fai referencia a 
un outeiro de lenes encostas que miraba cara ó 
mar de vento e sol en salitre de verán e de frío 
en inverno, que se chamaba o “O Monte dos 
Bicos”, hoxe desaparecido baixo moreas de 
formigón, chapapote e aldraxe. Di así: “Entre 
os lugares máis entrañables do noso barrio, 
está precisamente o que dá lugar á denomina-
ción de Montealto. Abrangue esta zona a ex-
tensión situada pola parte posterior do edificio 
do antigo cárcere, rubindo a suave aba que ele-
va a súa costa dende o vial do Paseo Marítimo 
ata as novas construcións das Lagoas, nunha 
permanente exposición de alfombrado verde-
cente, en herba recendosa, que desafía o ce-
mento de que está a ser arrodeada, cemento 
cada día máis cercano, cada día mais ameazan-
te. Este pequeno outeiro, de liñas lánguidas e 
fértil terra é o xerme mesmo da nosa configu-
ración coma comunidade humana. Lonxe do 
insensible e dos inminentes perigos da cidade 
que avanza, a súa existencia, como illa de na-
tureza en estado puro, de rochas encarrizadas 
no enverdiñado canir e maresía que funga de 
continuo na súa despexada superficie, é un 
compendio da memoria atávica, da lenda e his-
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toria mesturadas de aire, sol e ceo azul na eco-
lóxica confusión reivindicativa dos bos e xene-
rosos fronte dos imbéciles e escuros que deco-
te tentan de dirixiren os destinos dos homes e 
das patrias. Montealto é un brado permanente 
que estrutura a nosa identificación coma pobo 
e, como tal, acada unha representatividade, 
unha simboloxía que fica patente nas últimas 
estrofas do himno, cando a referencia ao míti-
co Breogán nos trae á lembranza da Nosa Te-
rra inmediata, desa península da Torre enfeita 
e xentil, brava e cariñosa, contraditoria e ama-
ble na que nacemos ou vivimos na adopción da 
súa xente aberta e altruísta.   

Galicia é un reflexo histórico do significado 
de Montealto. A Galicia civil. A Galiza do fa-
cho aceso no cumio da Torre para salvar ó ho-
me na súa propia condición de mortal, estando 
a renunciar a toda connotación deificatoria. O 
home sendo exclusivamente home, Odiseo que 
di non, que desbota a vida eterna a refugar dos 
paraísos que non lle son propios. Se o vello rei 
de Ítaca voltase...! E o mestre Álvaro, no pétreo 
escritorio do Faro de Occidente a recibilo coas 
mellores prosas e os seus versos máis floridos 
rescatados das dedicatorias ao Simbad... Esta é 

a esencia de Galicia, o seu cerne de compromiso 
vital e a xustificación na historia. Compromiso 
civil, como diciamos, de sermos homes ceibos 
nunha terra libre e nun planeta libre. A liberda-
de como bandeira que flamexa nos mastros de 
naves protexidas pola Torre do Mar na súa de-
rrota lúcida que nos leva a traverso do tempo 
nas cores dun arco da vella que a cotío nace e 
morre no Océano de Breogán. Isto é Monteal-
to, dende a sangal descida de verde e azul nun 
escintilante serán de estío, cando a perfecta liña 
do horizonte agocha o sol de esplendor e vida. 
Montealto terra negra, de mar salseiro e rouco 
nas furnas e nos cantís da costa agredida, repú-
blica do pensamento, das ideas cálidas, do hu-
manismo céltigo que nos chega dende o máis 
fondo do tempo proxectado nun futuro que re-
dime do anonimato e do esmorecemento. Toda 
representación cívica da nación galega está en 
Montealto. A silueta castrexa do seu outeiro, o 
salitre que paira no seu aire, as rúas fremecidas 
polo vento dun eterno Elsinor mariño e os ha-
bitantes do tempo integrados na súa mesma 
natureza perecedoira que reivindica sempre os 
valores mais lexítimos e solidarios da etnia hu-
mana. E o Faro, sempre o Faro entre o virazón 
e travesío, corisco e galgueiro ardentío de 
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agosto que permite a efémera vida das mapou-
las e abanea nas rexas cores e nos pétalos fráxi-
les de vivificantes ronseis de semente na prima-
vera. Terra Civil que se contrapón á prepoten-
cia a á ignorancia dos presuntuosos que se cren 
fillos de deuses protexidos por escapularios, 
estolas e pórticos de pedra equivocada. Os que 
pretenden seren eternos nun astro que camiña 
cara á súa extinción. Montealto é mais cons-
ciente. Consciente absoluto, podería dicirse. Na 
sinxeleza das súa propostas. Simple receitario 
dunha terra, dun pobo, unha angueira de per-
manencia, de identificación. Iso tan simple co-
mo esclarecedor.  

O punto máis alto de Montealto non existe 
actualmente. Nos anos sesenta, a barbarie sen 
sentido dos falsos progresistas, desfixo o que 
definía a case segura presenza dun asentamento 
humano neste lugar preeminente. Chamábase 
Monte dos Bicos. De seguro que pola súa for-
ma orográfica, semellante a peteiros de ave nas 
afiadas pedras que coroaban o seu cabezo. Unha 
canteira que hoxendía aberce o IES Anxel Ca-
sal e as Cocheiras dos Tranvías, é o que ocupa 
agora o seu lugar. Pero aquí, nesta paraxe afas-
tada, entón, do rebumbio das rúas e o trafegar 
dos coches, había unha pequena penedía, unha 
moa a penas desas que o vento vai deixando na 
frescura silandeira das limpas caras como espe-
llos de ceo aberto. Alí, nas pulidas superficies 
do coido, existían uns petroglifos enigmáticos 
que non eramos quen de interpretar. Especie de 

plano con vereas, casas… Quizais un asenta-
mento defensivo ou os eixos de comunicación 
internos dun hábitat. Os rapaces que sabiamos 
deles, faciamos moitas cábalas e rematabamos, 
sempre, por ficar na dúbida ou na especulación. 
Frustrados no intento de entrar no máis fondo 
do noso pasado, intuíamos que alí residía boa 
parte da súa explicación, da nosa explicación 
máis ben. Saber que era aquilo, o seu sentido ou 
mellor o senso que lle deran os seus primitivos 
escultores coma mensaxe de séculos que nos 
quixeran facer chegar. Un día atopamos as es-
cavadoras, os barreneiros, os compresores, co-
mo máquinas de morte rañando no ventre da 
montaña e, ao pouco tempo, a nosa rocha desa-
pareceu engulida polos monstros planificadores 
de despacho e saúdo romano. Era a súa respos-
ta de animais ao paso de cinco lustros longos 
desde a súa primeira cazada. Galicia e nós fica-
mos alí estarrecidos. Durante anos estrarreci-
dos, ata que espertamos na hora en que debe-
mos dicir ao mundo o que fixeron a este Barrio 
simbólico, este Barrio no que se reflicte en es-
pazo e tempo a Nación como berce de Breogán, 
da Torre Civil de Hércules, de Reivindicación, 
do máis difícil ao dicir Non..., este Barrio que 
ten esa textura ideolóxica, esa constancia 
“bravú”, a quentura mol da area de San Amaro 
ou a perennidade do avalar e devalar imparable 
da historia que, aínda así, vai cara diante e non 
esquece o sentido, mais real que figurativo, das 
insculturas do Monte dos Bicos”. 

Vista aérea de  
Monte Alto,  
A Coruña. 

O
PI

N
IÓ

N
 E

 A
CT

UA
LID

A
DE

 



 

 

11 

UN PEQUEÑO HALLAZGO SOBRE RAMÓN SUÁREZ PICALLO 
 

Hernán M. Díaz 

Amigos de Areal: 

Soy un investigador enamorado de las listas 
de nombres. Algunos colegas se burlan de esa 
tendencia que me lleva inevitablemente a leer 
cuanta lista se presenta ante mis ojos en los pa-
peles antiguos, para ver si por casualidad apare-
ce alguno de aquellos que conozco y me da una 
pista sobre su pasado o su futuro. 

Y esa ansiedad, que en el fondo esconde la 
sospecha de que antes de internet los personajes 
públicos eran pocos, me hizo encontrar a un tal 
Ramón Suárez en una lista de suscripciones de 
noviembre de 1913. Obviamente, pensé de inme-
diato que se trataba de Ramón Suárez Picallo, 
pero ¿podía ser de Suárez Picallo una referencia 
tan temprana? Es un registro simple, apenas un 
nombre y un apellido (nada exóticos, por cierto, 
y entonces capaz de hacernos pecar por homoni-
mia), pero si se tratara del futuro diputado na-
cionalista gallego significaría ya un claro aporte 
al esclarecimiento de su azarosa vida. ¿Se tratará 
de Suárez Picallo? 

Vamos por partes. Encontramos su nombre 
en el periódico Palabra Socialista, que aparece 
solamente entre 1912 y 1914, y es el órgano en 
que se expresan los disidentes internos del Par-
tido Socialista de la Argentina, aquellos que van 
a desembocar en 1916 en la revista Adelante, la 
revista juvenil donde Ramón Suárez (recor-
demos que hasta 1925 usa un solo apellido) es-
cribe su primer texto. Ese mismo grupo de 
marxistas y socialistas de izquierda serán expul-
sados del partido en 1917 y en enero de 1918 
fundarán el Partido Socialista Internacional 
(desde 1920, Partido Comunista), donde Ramón 
Suárez será un dirigente destacado hasta 1922.  

Quienes dirigen el periódico Palabra Socia-
lista son los mismos que Ramón Suárez acompa-
ñará en los años siguientes: Juan Ferlini, Pedro 
Zibecchi, Amadeo Zeme, Luis Miranda y otros. 
El último, incluso, aparece en la misma lista que 
Ramón Suárez.  Palabra Socialista, 15/11/1913. 
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¿Y de qué trata el listado? Es una lista de 
aportes voluntarios para erigir un mausoleo en 
memoria de Eduardo Varela. Aunque la publi-
cación no lo aclara, seguramente se trata del 
propagandista y candidato socialista asturiano, 
de Oviedo, que terminó sus últimos años ciego, 
y murió en diciembre de 1912. Posiblemente 
Ramón lo conoció de mentas en su tierra natal, 
o quizá aportó porque se trataba de un lucha-
dor cercano a su tierra. 

En definitiva, en el número 30 de Palabra 
Socialista, publicado el 15 de noviembre de 
1913, en la página 8, figura Ramón Suárez 
aportando un peso para ese monumento. Poco 
avance para el biógrafo, pero mucho indicio. 

El margen de posibilidad de que se trate de 
nuestro gran orador es alta, ya que se trata del 
mismo grupo político en el que Ramón Suárez 
va a figurar desde dos o tres años después. Y el 
aporte que otorga es grande, ya que modifica 
sustancialmente ese “momento borroso” en su 
vida, el que va desde su llegada a Buenos Aires 
hasta que aparece como protagonista en las lu-
chas políticas y sindicales de 1916 y 1917. 

Como ya se ha dicho en los avances bio-
gráficos sobre su vida, Ramón Suárez Picallo 
parece haber llegado a Buenos Aires en marzo 
de 1912, como él mismo afirma, pero no se en-
cuentran registros de ese momento y sí se en-
cuentra un Ramón Suárez en octubre de 1911, 
fecha que se acerca a la creencia de Juan Carlos 
Loyola (secretario de Ramón al final de su vida), 
según nos comentara personalmente. A partir 
de ese momento relativamente incierto, se suce-
den una serie de acontecimientos, que sólo co-
nocemos por el relato muy posterior del prota-

gonista y que incluyen oficios diversos y una 
larga internación en un hospital (producto de 
un “desarreglo juvenil”), aparentemente de seis 
meses, en la que un anarquista brasileño lo con-
vierte a la causa de Tolstoi. Todo este periplo lo 
dábamos por cierto en los tres o más años que 
teníamos desde su llegada hasta su incorpora-
ción al socialismo, pero si Ramón Suárez ya fi-
gura vinculado a la izquierda socialista en sep-
tiembre de 1913 nos deja mucho menos margen 
para incluir todos aquellos acontecimientos que, 
como hemos dicho en otra parte, conforman la 
“prehistoria” de su vida pública.  

De esa manera, si es válido este nuevo 
hallazgo, todas las tareas laborales ocasiona-
les, las turbulencias y la internación hospitala-
ria habría que “insertarlas” en el corto período 
que va, como mucho, de octubre de 1911 a fi-
nes de 1913.  

También es verdad que colaborar en una 
colecta por un luchador español no implica ne-
cesariamente ingresar a la militancia socialista, 
pero nos cuesta pensar en un obrero libertario 
que dona su óbolo (y su nombre) para un perió-
dico de izquierda marxista. Ramón Suárez debe 
estar, en ese momento, acercándose a las nue-
vas ideas, quizá guiado por aquel Luis Miranda 
que fue luego, al igual que Ramón Suárez, uno 
de los más distinguidos oradores de batalla que 
tuvo el Partido Comunista de los años 20.  

Les dejo este pequeñísimo hallazgo, que 
quizá no tenga valor en sí mismo sino para 
guiarnos, el día que podamos, en otras búsque-
das. O en todo caso servirá para compartir con 
mis amigos de Galicia esa pasión por los nom-
bres, que esperemos no nos extravíe. 

Suárez Picallo (terceiro 
pola dereita, en pe) cos 
seus compañeiros de 
Céltiga e o escritor  
Manuel Linares Rivas, 
sentado no centro. 
Céltiga, 10/04/1926. 
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SUÁREZ PICALLO, FIGURA DO PARLAMENTO 

 

Xesús Torres Regueiro 

No número do 19 de 
agosto de 1931 da revista 
madrileña Mundo Gráfico 
aparece Ramón Suárez Pica-
llo entre as “Figuras del 
Parlamento”, unha sección 
que escribía o xornalista Jo-
sé Sánchez Rojas. Ramón 
sae a carón do deputado pa-
lentino de Acción Republi-
cana Matías Peñalba y Alon-
so de Ojeda, pois adoitaban 
aparecer dúas ou mesmo 
tres glosas de parlamenta-
rios en cada entrega. Basilio 
Álvarez, Manuel Martínez 
Risco e Portela Valladares 
serán outros deputados ga-
legos que sacará nesta sec-
ción Sánchez Rojas. 

Suárez Picallo saíra eli-
xido nas listas da Organización Republicana 
Gallega Autónoma (a O.R.G.A.) pola circuns-
crición coruñesa acadando cincuenta e cinco 
mil cincuenta e catro votos, recén aterrado en 
Galiza logo dunha ausencia prolongada. No 
momento da publicación do artigo que esta-
mos a relembrar, a un mes e pico da constitu-
ción das Cortes, aínda non tivera tempo Ra-
món para lucirse e darse a coñecer na tribuna 
coas súas intervencións, ata o punto de cha-
mar a atención do mesmísimo Ortega y Gas-
set: “quen é ese home pegado a unha voz?”. 
Será a partir do 24 de setembro de 1931, ao 
debaterse nas Cortes o proxecto de Constitu-
ción, cando comece a escoitarse no Parlamento 
español a voz singularísima de Suárez Picallo: 
“É a primeira vez que falo nestas Cortes e non 
teño títulos realmente valedoiros, como non 
sexa o de cidadán da democracia, o de fillo do 
pobo e do traballo, para manter o ton no que 
ata hoxe se mantivo a minoría de Federación 
Republicana Gallega, grazas ao talento e á 
elocuencia dos ilustres Diputados que me pre-

cederon falando no seu no-
me. A cambio disto, promé-
tovos ser breve, conciso e 
claro.”  

De aí que na presentación 
do novo parlamentario coru-
ñés, Sánchez Rojas incida na 
traxectoria americana de 
Picallo, vencellada ao devir 
da sociedade galega contem-
poránea na procura dun de-
rroteiro propio. E tamén na 
polémica interesada da súa 
nacionalización arxentina. 

Curiosamente, nunha 
reseña que asina pouco antes 
co seudónimo Jorge de Alba, 
na revista Crónica do 26 de 
agosto de 1931, sobre “Los 
nuevos diputados gallegos”, 

Ramón, que aínda era un “ninguén” en Madrid 
e carecía de títulos “realmente valedeiros”, nin 
sequera é citado na breve reseña pese a aparecer 
en primeiro termo na fotografía que a ilustra. 

José Sánchez Rojas era un escritor e xor-
nalista salmantino, nado na cidade de Alba de 
Tormes en 1885 e que irá morrer  na súa dou-
rada Salamanca de bronconeumonía apenas 
catro meses depois de publicarse este artigo, 
no nadal de 1931, con corenta e seis anos. Pu-
blicou algúns libros entre a glosa e a crónica, 
algúns deles recollendo as súas colaboracións 
xornalísticas: “Las mujeres de Cervantes”, 
“Bilbao y Castilla”, “Tratado de la perfecta no-
via”, “Sensaciones de Salamanca”, “Paisajes y 
cosas de Castilla”. Como proletario da pluma 
colaborou en moitos xornais e revistas, incluso 
nalgúns xornais galegos, sobre todo en El Pue-
blo Gallego de Vigo entre 1924 (ano da súa fun-
dación) e 1931. Dende a súa aparición en 1915 
colabora na importante revista España, o que 
lle ocasionará pouco despois, en 1917 (quizá 
cando a folga xeral revolucionaria), o ingreso 
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no cárcere, tal como el mesmo conta neste arti-
go ao evocar o seu encontro en Palencia co re-
publicano Matías Peñalba, quen estivera oculto 
para evitar a represión: “Volvo de Asturias 
perseguido, e maltreito, e enfermo. (...) regreso 
de Asturias, onde permanecín en Prisións Mili-
tares polo terrible delito de colaborar na revis-
ta España.” 

Julio Camba, nunha lembranza póstuma na 
súa liña de humorismo irónico, falaba de Sán-
chez Rojas como dun xornalista que morreu 
case na indixencia, pese aos seus merecemen-
tos profesionais: “Como escritor tiña un artigo 
moi bo que, con lixeiras modificacións, publica-
ba de vez en cando en diarios e revistas: un ar-

tigo tan bo coma o de calquera. (...) Qué escri-
tor ten en España máis dun artigo? Pola miña 
parte, eu intentei algunha vez facer un segun-
do, pero as empresas rexeitáronmo sempre, 
sistemáticamente, dicindo que non parecía meu 
e que o que querería o público era o meu artigo 
habitual.” 

Hoxe Sánchez Rojas é un personaxe esque-
cido, incluso na súa terra natal, coa meritoria 
excepción da páxina web de Gerardo Nieto 
Arias, www.entreeltormesybutarque.es/, que 
lle dedica unha sección que recolle numerosos 
artigos do xornalista salmantino, entre eles es-
te sobre o noso Ramón que recuperamos hoxe. 

Hijo de pescadores1, de niño lleva la aijada, 
conduciendo bueyes, con rumbo a la ría. A los 
siete años, Suárez Picallo —ojos azules, pelam-
brera rubia, ademanes vivos, vehemente, listo 
rapaz— tiene que caminar unos cuantos kiló-
metros para asistir a la escuela2. A los quince, 
coge su hatillo de emigrante al hombro y em-
barca en Vigo para la Argentina. 

Son los años románticos de Galicia aquellos 
años de 1909, de 1910. El regionalismo es un 
ensueño de poetas. Las dulces trovas de Rosal-

ía, de Manuel Curros Enríquez, de Pondal, 
están en todos los labios. El emigrante, que lle-
va los ojos velados tristemente por las lejanías 
del paisaje natal, hace de todo en la urbe y en la 
provincia: vende dulces por la calle, machaca 
sobre el mostrador como mancebo de botica, 
llega de mozo de comedor a primer repostero 
en la línea de barcos del rey de la Patagonia, 
José Menéndez. El galleguiño Suárez añora 
cada vez la dulce tierra lejana: La Coruña y su 
calle Real, y las lindas coruñesas —elegantes y 
parlanchinas—, y los maizales, y el ruido de los 

FIGURAS DEL PARLAMENTO 

SUÁREZ PICALLO 

Mundo Gráfico, 
19/08/1931 
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pinos, cara al mar. De un cabo al otro de la Ar-
gentina, Suárez organiza sindicatos obreros, 
periódicos donde se exalta el alma de la tierra, 
sociedades de socorros para el emigrante. A 
Galicia llegan siempre buenos pesos para una 
escuela o para una biblioteca. En los años in-
dignos de la Dictadura, Suárez mantiene el fue-
go sagrado de la rebeldía, y en cierta ocasión 
solemne interrumpe y desmiente a Ramiro de 
Maeztu desde una butaca del teatro. 

Suárez Picallo, desde Buenos Aires, asiste 
al despertar de Galicia. ¡Bravo rapaz! El ansia 
de libertad, el gesto de rebeldía, el odio al caci-
que, ya no son anhelo de poetas, sino preten-
sión, exigencia de aldeanos. 

Las «irmandades d´a fala»3 han creado un 
malestar colectivo. La O.R.G.A. trata de articu-
lar la protesta y de hacerla efectiva y eficaz. 
Estos hombres que se llaman Castelao, Paz An-
drade, Otero Pedrayo, Risco, Villar Ponte  
—estos hombres que hoy son diputados en las 
Cortes Constituyentes4— formulan un Estatu-
to desde el Seminario de Estudios Gallegos. 
Suárez Picallo, en nombre de los emigrantes, 
viene a España para participar en su discusión. 
El 4 de Junio llega a Vigo; el 10 es proclamado 
candidato; el 28, la circunscripción de La Coru-
ña lo trae al Parlamento. 

Ahora nos dicen que Suárez Picallo se ha 
nacionalizado en la Argentina. Podrá ser; pero 

no por eso ha dejado de ser gallego. El que se 
nacionaliza en otra parte para ganarse la vida, 
sin olvidar nunca el rincón nativo, no pierde su 
calidad de español. Suárez Picallo, del otro lado 
del mar, escribiendo, discurseando, enviando 
pesos para su tierra y para los emigrados de 
Hendaya, es un trozo vivo de Galicia que vale 
tanto como decir un trozo vivo de España. Este 
problema concreto de ciudadanía doble yo lo 
resolvería no con discursos, sino con abrazaos. 
Este rapaz jamás dejó de oír la música de sus 
pinos ni de añorar la placidez de sus rías. 
¿Quién es el osado que habla de extranjeros 
entre nosotros? 

José Sánchez Rojas 

 
1. No orixinal aparece por erro “pescaderos”. 

2. En realidade, sería algo menos de un quilómetro e 
medio a distancia que percorrería dende a casa de Veloi 
á escola de Sada. Tres quilómetros, como máximo, 
entre a ida e a volta. 

3. No orixinal aparece por erro «irmandades d´a falla». 

4. Otero Pedrayo aparece como Otayo, por erro tipográ-
fico. Paz Andrade, candidato galeguista por Ponteve-
dra, non chegou a ser deputado por poucos votos, me-
diando o roubo das papeletas dunha mesa de Lalín e a 
denuncia e reclamacion conseguinte, que remataría 
sendo desestimada pola comisión de investigación. 
Risco parece referirse ao científico e catedrático Ma-
nuel Martínez Risco, do partido Acción Republicana e 
deputado por Ourense. 

Sánchez Rojas 
(Jorge de Alba) 

ao fondo con  
gravata entre 

Castelao e Antón 
Villar Ponte. 

Suárez Picallo en 
primeiro plano á 

esquerda. 
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ACCIÓN COLECTIVA NA EMIGRACIÓN 
AS PRÁCTICAS SOCIETARIAS DOS SADENSES EN AMÉRICA 

Manuel Pérez Lorenzo 

Os emigrantes de Sada no continente ame-
ricano dotáronse, ao longo do século XX, de 
toda unha serie de asociacións con diversas ra-
zóns de ser: recreativas e culturais (coa organi-
zación de bailes, concertos, conferencias, actua-
cións, coros e cadros teatrais, etc.), mutuais e 
benéficas (coa instauración de sistemas de se-
guros ou de mecanismos de apoio mutuo), ou 
mesmo político-ideolóxicas (coa acción proseli-
tista para a difusión dun ou outro ideario, no-
meadamente no marco da Guerra Civil). 

Lonxe de actuaren de costas á comunidade 
de orixe dos seus compoñentes, estas entidades 
terían en moitos casos por obxectivo acadar 
melloras nas condicións de vida dos veciños e 
veciñas. Con esta finalidade desenvolverán ini-
ciativas de diversa índole: envíos puntuais de 
cartos para mitigar a fame, construción de in-
fraestruturas, etc. Mais tamén procurarán inci-
dir no seu desenvolvemento político e fomentar 
a introdución de organizacións e ideas. 

 

A EMIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA EN 
SADA: UN PERFIL XERAL 

A América desprazouse desde Sada  todo 
un continxente humano que procurou nas 
emerxentes urbes da outra beira do océano a 
prosperidade que lle era negada na terra nativa. 
De feito, o fenómeno migratorio é un dos as-
pectos que, con máis incidencia, caracteriza á 
sociedade sadense contemporánea. 

Logo dunha primeira etapa de emigración 
masiva a Cuba, nos primeiros anos do século 
XX New York converteuse no destino funda-
mental, seguido a bastante distancia por Bue-
nos Aires e La Habana. No ano 1934, o 84% 
dos sadenses que residían na diáspora estaban 
establecidos na cidade norteamericana1. Ao res-
pecto comenta Emilio González López que Sa-
da era “a vila que máis emigración aportaba a 
Nova Yok e á súa área metropolitana”2. 

Períodos de gran fluxo migratorio foron os 
primeiros anos dez e os inmediatamente poste-
riores á II Guerra Mundial, cando se retoma o 
tráfico marítimo. Nos anos 20, as leis migrato-
rias dos EEUU propiciarán unha certa caída, 
acrecentada logo da crise do 1929, que facía 
menos atractivos os destinos e propiciou unha 
substancial diminución no envío de divisas a 
Galicia desde América. A Guerra Civil motiva-
rá unha reactivación da emigración, tanto pola 
situación económica que xeraron as políticas do 
novo réxime como pola necesidade de moitos 
sadenses de fuxiren do Estado ante a persecu-
ción á que eran sometidos. En New York e 
Buenos Aires establecéronse a maior parte des-
tes exiliados. Xa a partires dos anos 40 prodú-
cese unha diversificación dos países receptores 
de emigrantes, aos que se engaden Uruguay, 
Venezuela ou Brasil, ademais de apareceren os 
primeiros destinos europeos: Alemaña, Bélxica, 
Holanda, Francia, Suíza ou Inglaterra. 

Se as tipoloxías de emigrantes que se po-
den atopar son variadas, polo xeral pódese do-
cumentar un perfil predominante, sendo maio-
ritariamente varóns3 novos, solteiros ou casa-
dos, con poucos recursos económicos e que en 
Galicia traballaban na agricultura ou no mar, 
mentres que nos lugares de destino, nomeada-
mente nos EEUU, empregaríanse polo xeral 
como fogoneiros en grandes embarcacións, 
estibadores nos portos, camareiros, albaneis, 
etc. Se ben hai algúns comerciantes, son a ex-
cepción. Bastantes conseguen progresar mo-
deradamente, conseguindo algún pequeno ca-
pital que poder enviar á familia ou co que re-
tornar e redimir foros, construír unha vivenda, 
mercar unha lancha para ir ao mar... Semellan 
ser porcentualmente poucos os que acadan 
unha posición económica desafogada: a imaxe 
do indiano rico ten escasa representación, fóra 
de casos contados. 
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ASOCIACIÓNS SADENSES NA DIÁSPORA 

Este continxente emigratorio dotouse de 
diversas asociacións coas que satisfacer deter-
minados fins. Ao longo do século XX, Sada 
contou con cando menos con media ducia de 
sociedades na diáspora, dúas radicadas nos EE-
UU, dúas na Arxentina e outras dúas en Cuba.  

No 1913 fundaríase en New York a socieda-
de Naturales del Ayuntamiento de Sada, que pou-
cos anos despois modificaba o seu nome polo de 
Sociedad de Instrucción Hijos de Sada y sus Con-
tornos. A súa finalidade principal, como deixaba 
en evidencia a denominación, era a de crear esco-
las en Sada, orientadas segundo avanzados pre-
ceptos pedagóxicos. Porén, a súa activida-
de en New York, como centro social da 
importante colonia sadense alí radi-
cada, será moi significativa, coa 
organización de actividades 
recreativas e deportivas.  

A Sociedad de Instruc-
ción Hijos de Sada y sus 
Contornos foi, probablemen-
te, a asociación local máis im-
portante das constituídas po-
los galegos en New York, tanto 
pola súa actividade continuada e 
estable, que se prolongou ata os 
anos 70, como polas súas positivas 
achegas para a comunidade local4. Tamén 
en New York, segundo Peña Saavedra5, tería 
existido unha sociedade denominada Unidos de 
Sada, da que non temos máis referenzas e da 
que descoñecemos a súa data de fundación. Na 
Habana, pola súa banda, tamén existiu, desde o 
ano 1913, unha Sociedad de Instrucción y Re-
creo Naturales de Sada y sus Contornos6, cons-
tituída coa finalidade de crear escolas na vila, e 
que tería sido o xerme da Sada y sus Contornos 
neoiorquina, como comenta un dos seus funda-
dores, o oleirense Juan Arévalo Vieytes: 

Corría el año 1913. Un grupo de humildes 
marinos hijos de la villa de Sada, Coruña, que 
a la sazón navegábamos en los vapores 
“Sobrinos de Herrera”, en la Habana, lanza-
mos la idea de crear una Sociedad de Instruc-
ción y Recreo a fin de fundar una escuela en 
Sada. Recuerdo fue en una mesa del café 
“Universo”, en los muelles de Luz. Un do-
mingo por la noche celebramos la primera 
reunión en la que fue acordada su creación. Y 
para acoger en ella como asociados a los que 
no fueran de Sada, se bautizó con el nombre 

de “Sada y sus Contornos”. 
Transcurren los años: y aun que en la Haba-
na poco o nada se hizo, la idea es recogida, 
cariñosamente, por los sadenses radicados en 
Nueva York.7 

Unha vez desaparecida a primitiva socieda-
de cubana, no ano 1918 estableceríase en La 
Habana unha delegación da sociedade Sada y 
sus Contornos de New York8. 

Por último, en Buenos Aires fundaríase no 
1919 a sociedade Unidos de Sada9, que mante-
ría unha importante actividade de tipo recreati-
vo e cultural, vinculada en diferentes etapas ao 
sadense Ramón Suárez Picallo, que era socio 

fundador e actuou como directivo. Nos 
anos 40 participará na creación da 

Comisión pro-Relaciones entre So-
ciedades del Partido de Betan-

zos, da que formará parte10. 
Décadas despois, xa no 
1974, con Unidos de Sada 
inactiva, os residentes do 
concello e dalgunhas parro-
quias limítrofes como Lubre 

e Ouces (Bergondo), decidi-
ron crear o Centro Español 

Sada y sus Contornos, en home-
naxe á sociedade homónima neo-

iorquina. Baixo a presidencia de Ma-
nuel Couzo Bermúdez chegou a agluti-

nar a 2500 socios11. Hoxe é a única asocia-
ción activa de sadenses na diáspora. 
 

ACTIVIDADE RECREATIVA, MUTUAL E 
BENÉFICA 

Todas estas asociacións mantiñan un pro-
grama de actividades destinado a manter os 
lazos da comunidade local de procedencia pro-
xectada no lugar de destino e a facilitar a inte-
gración dos que ían chegando. 

Será frecuente a organización de festivais, 
normalmente cun programa musical no que se 
podían intercalar monólogos cómicos, recita-
cións de poemas, etc., e que adoitaba concluír 
cun baile ata altas horas da madrugada. A bo-
naerense Unidos de Sada adoitaba realizar este 
tipo de eventos, habitualmente no salón do co-
lectivo italiano Unione e Benevolenza: 

En los salones de la “Unione e Benevolenza”, 
Cangallo 1362, celebrará esta Sociedad, el 15 
del actual su IX concierto, cuyo programa 
publicamos a continuación: 
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1 Orquesta: “Maruxa”, fantasía de Vives. 

2 “O Parvo” (diálogo), de Rogelio R. Díaz. 

3 “Aires Bohemios”, de Sarasate, “Danzas Ci-
ganas”, de Nachz, por el violinista Sr. B. Lik-
man, del Conservatorio de Casa de Galicia. 

4 “A Nenita”, de Lens Viera, “Canción del 
Olvido”, de Serrano, romanzas por el señor 
Américo Lozano. 
5 “Audición de Guitarra”, por el profesor 
Jesús González, de la Academia Escuela 
“Tárrega”. 
6 “O galo negro”, de Cabanillas, “A Virxen do 
cristal”, de C. Enríquez, por el excelente reci-
tador Emilio Estévez. 
7 “Te quiero”, (jota) de J. Arista, “Granada 
mía”, de J. Moreno, “Doña Francisquita”, de 
Vives,  por el notable tenor Abelardo Ferrey-
ra Casariego, acompañado por la señorita E. 
Ferreyra Casariego. 
8 “Pastoril”, de J. Dicenta, “Fiesta Gallega”, 
de S. Dreu, recitados por la señorita Zulema 
Sánchez. 
9 “Canciones Españolas”, por la celebrada 
coupletista “La Sevillita” del Teatro de la 
Comedia. 

10 “Concierto” por la rondalla “Bretón” que 
forma parte de la compañía del Teatro Argen-
tino, dirigida por el profesor señor José Rodas. 

Gran baile familiar, orquesta Majestic.12 

Noutras ocasións reproducíanse celebra-
cións locais adaptadas ao contexto urbano da 
emigración. Unidos de Sada celebraba cada 
agosto as festas patronais, como reflicte esta 
nota de 1921: 

[…] la sociedad Unidos de Sada celebró el 
sábado 30 de julio una velada artística segui-
da de baile, interesante fiesta con que la co-
misión directiva de esta joven sociedad ha 
querido adherirse al júbilo con que la villa 
natal celebra las fiestas patronales de agosto. 
El interesante y nutrido programa fue ejecu-
tado con una corrección encomiable, gracias 
a la diligente atención de los miembros de la 
junta mencionada, que han dado a sus conve-
cinos en la emigración una noche que reedita-
ba la franca alegría con que celebra sus fies-
tas la inolvidada villa de la ría […].13 

O 16 de agosto do 1930 celebrábase unha 
velada semellante, contando coa participación 
do sadense Ramón Suárez Picallo, que deleita-
ba ao auditorio cunha “Evocación emocional de 
las fiestas de agosto en la villa de Sada”14. O 
xenial orador relataba, punto por punto, os di-
ferentes elementos do programa festivo na vila 
natal, recalcando a amargura que se agocha 
baixo tanta ledicia, a causa do drama omnipre-
sente da emigración; a mágoa dos que están por 
todos os que faltan: 

20º aniversario da sociedade Sada y sus Contornos en New York (1934). Fotografía cedida por Jesús Castro 
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Alrededor de la mesa patriarcal, cubierta co-
mo un altar por el mantel de blancura eu-
carística, toman asiento todos. ¿Todos? No. 
Por cada uno de nosotros hay un lugar que 
nadie ocupa. Sobre él caen todas las miradas 
y los pensamientos. Y casi siempre la exquisi-
tez de los manjares halla la boca amargada 
por una lágrima. Ingente lágrima, salobre 
como el mar que nos separa... 

Conclúe despois a súa disertación cunha 
dedicatoria emocionada que incide novamente 
no drama da separación: 

A Sada y a las Mariñas. A sus labriegos y a 
sus pescadores, y a cuantos, en esta noche, 
den albergue a nuestro espíritu en el rincón 
de los recuerdos queridos. 

As sociedades de New York tamén realiza-
ban festivais desta índole, se cabe con maior 
motivo, dado que moitos socios non falaban 
inglés e, polo tanto, só podían participar das 
actividades de ocio da colectividade, como úni-
co medio de sociabilización. De cotío, Sada y 
sus Contornos sumaba unha segunda finalidade 
á do mero entretemento: a realización de colec-
tas destinadas a sumar fondos para diferentes 
fins benéficos. No 1925 Sada y sus Contornos e 
o club Coruña organizaban unha festa en bene-
ficio do Sanatorio de Oza (Coruña) e das esco-
las de Sada, recadando a cantidade de 1.120 $ e 
no 1929 a asociación sadense e a Unión Cultu-
ral Bueu, Beluso y sus Contornos organizaban 
un festival no New York Palm Garden “a bene-
ficio da infancia, pro-instrución e protección”15.  

Tanto nos EEUU como na Arxentina, rea-
lizábanse tamén festivais con motivo de dife-
rentes conmemoracións (o 25 de xullo, o 12 de 
outubro...) xa organizando actos particulares, 
xa participando dos programados por outras 
asociacións de maior entidade. Era común a 
celebración da data de fundación das socieda-
des, cun festival ou un banquete16. Noutra liña, 
tamén era frecuente a realización doutras acti-
vidades lúdicas, como pic-nics, romarías, etc. 
Non faltaban as actividades deportivas, e a so-
ciedade Sada y sus Contornos mesmo tivo va-
rios equipos de fútbol vinculados a ela: o xuve-
nil El Sada, o Sada y sus Contornos, que existía 
nos anos 20, e o Sada F. C., a finais dos 3017. 

Un dos fins máis importantes destas asocia-
cións era o mutual, facendo fincapé na unión dos 
integrantes para acadar determinados fins e para 
a protección dos emigrados, dotándoos de me-

dios para manexarse con máis facilidade nos difí-
ciles contextos das grandes urbes americanas. 
Unidos de Sada, no seu programa de actuación, 
confeccionado por Ramón Suárez Picallo no ano 
1925, inclúe a intención de “proteger al inmi-
grante, orientándolo y apoyándolo”18, e pola súa 
parte, Sada y sus Contornos, nun manifesto ao 
pobo de Sada no 1927, comentaba a súa actua-
ción, afirmando “que miró por los emigrados sa-
denses y que los repatrió cuando fue necesario”19. 

 
1. Datos de N. Pérez Rey e C. García-Rodeja: “Mulleres 

galegas na emigración: das Mariñas a Nova York”, en 
H. González e Mª. X. Lama: Actas do VII Congreso In-
ternacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Gali-
cia e os outros pobos da peninsula. Barcelona 28 ó 31 de 
maio de 2003, Ed. de, Ediciós do Castro, AIEG, Sada, 
2007. 

2.. Castelao, propagandista da República en Norteamérica, 
Ediciós do Castro, Sada, 2000. 

3. Conforme avance o século incrementarase o número de 
mulleres emigradas. 

4. Sobre esta sociedade existe un amplo traballo, obra do 
actual director das escolas de “Sada y sus Contornos”, 
Miguel Gayoso: 1928-2008. Sada y sus Contornos. 80 
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1.d. APELIDOS TOPONÍMICOS PUROS 

A seguido, pois, vam os apelidos que, basea-
dos de feito nos repertorios toponímicos ao uso 
(censos e enciclopédias, v.g. a Gran Enciclopedia 
Gallega), poderám ali ser consultados polos lei-
tores para terem umha mais cumprida informa-
çom, cousa de nom alongar estas linhas em de-
masia. Muitíssimos destes topónimos nom ten-
hem hoje em dia explicaçom etimológica defini-
tiva, tal a antiguidade dos nossos nomes, cada 
volta mais reivindicadas as raízes célticas de 
muita toponímia galega. 

Como os topónimos se repitem até a sacie-
dade, o interessado em saber de qual deles deri-
va o seu nome de família terá que procurar os 
ancestros que o levem a tal lugar… podendo 
acontecer que, por coincidências coas otras 
línguas hispánicas, de ningum daqueles deri-
vem. Pois tudo, neste campo, é aleatório e duvi-
doso. Aí vai, pois, esta longuíssima listagem 
meramente indicativa ou orientativa para aque-
les sadenses que levem apelidos provavelmente 
relacionados com topónimos tales. 

Abalo, Abella (Abellá?), Aboy (Aboi), Abro-
dos, Acuña (Da Cunha português), Agruña, 
Aguión, Alba, Albo, Aldao (Aldán), Aldariz, 
Allariz, Allegue, Alvite (Albite), Amarante, 
Amil, Amorín, Andión, Andrade, Anido, Anse-
de, Antelo, Añón, Aradas, Arán (tamém basco: 
val), Araújo, Arcay (Arcai), Arceo, Ares (tamém 
nome de pia arcaico), Arijón, Armada, Armesto, 
Arnoso, Arufe, Ascariz, Asorey (Asorei), As-
tray (Astrai). 

Baamonde (ver Vaamonde), Babío, Balbís 
(Belvís?), Balsa, Balseiro, Baltar, Bande, 
Bandín, Baña, Bao (Vao), Baralla, Barallobre, 
Barcón, Barja (Varja), Barral, Barreiro (tamém 
ofício humano), Barro, Barros (português se 
cadra), Barroso, Basadre, Basoa, Bastón, Baza-
rra, Beade, Bedoya (Bedoxa), Beloy (Beloi), 
Berdomas (Verdomas), Bergondo, Besteiro 
(tamém ofício), Boado, Boga, Bolón, Borrazás 
(Borraxás), Bouza, Bouzas, Bóveda, Bra, Bran-
dariz, Brañas, Brea (Verea), Buján, Buño, Bus-
telo, Busto, Bustabad (Bustabade), Buyo (Buio). 

Caamaño, Caaveiro, Cabado (Cavado), Ca-
baleiro (Cavaleiro, pertencendo igualmente a 
outro grupo que logo se citará), Cabarcos, Ca-
cheiro, Caeiro, Cagiao, Cagide, Caínzos, Calve-
lo, Calvo (ambos tamém noutro grupo), Camba, 
Cancelada, Candal, Canosa, Carazo, Cardelle, 
Carral, Carregal, Catoira, Cazón, Cea, Cela, 
Cendán, Cesar, Chamorro, Cividanes 
(Cividáns), Cobelo (Covelo), Cobo (Covo), Co-
bos (Covos) –estes dous coincidem com senlhos 
castelhanos–, Cochón, Comesaña, Cora, Cordi-
do, Cores, Cougil (Couxil), Couso, Couzo, Cu-
beiro (tamém de ofício humano). 

Damil (D’Amil), Dans (D’Ans), De Ben, 
Deza, Doallo (Do Allo), Doldán (D’Oldán), 
Dubra. 

Eirís, Enjo, Esmorís, Espasandín, Esperan-
te, Espido. 

Fafián, Ferradás, Ferrío, Fiaño (Fiaños), 
Francos, Franqueira. 

OS APELIDOS DE SADA ‐ IV 
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Gabín, Garabato, Gayoso (Gaioso), Ge-
gunde (Xexunde), Gende, Germade, Germi-
ñas, Gerpe (Xerpe), Gigirey (Sigirei), Goás, 
Golán, Gontán, Gosende, Goyanes (Goiáns), 
Grova (Grovas), Gude, Gudiña, Guimaraens 
(português, coa versom galega Guimaráns), 
Guitián, Gundín. 

Jove. 

Lage, Lale, Lamiño, Lareo/Lareu, Lariño, 
Lata, Latas, Leis, Lema, Lemus (Lemos), Len-
doiro, Lens, Lestón, Lijó (Lixó), Lires, Lista, 
Liste, Lois, Lourés, Louro (tamém no grupo 
humano), Lousame, Luaces.  

Mahía, Mantiñán, Marín, Mariz, Maroñas, 
Marzoa, Masid (Maside), Medín, Meijide 
(Meixide), Meilán, Meirama, Meirás, Mella, 
Mellid (Melide), Melón, Mera, Merelas, Mese-
jo (Mexego), Mesía, Millán (tamém nome de 
pia arcaico), Miñán, Miño, Miragaya 
(Miragaia, português), Miranda (tamém dou-
tras zonas idiomáticas), Mirás, Mirón, Moar, 
Modia, Moldes, Mollón, Monzo, Morado, Mo-
rao, Morgade, Morlán, Mosquera (Mosquei-
ra), Moure, Mouriño (Mouriños), Mouro, 
Mouzo, Muradás. 

Naya (Naia), Negreira, Neira, Noal, Novas 
(Nobás), Nóvoa, Noya (Noia). 

Orro, Osende (Ousende), Osinde (Ousinde), 
Oubiña (Ouviña), Ouro, Ouzande, Oujo (Ouxo). 

Padín (Paadín), Paleo, Pampín, Pandelo, 
Parga, Pedre, Peirallo (Peiraio), Penín, Peteiro, 
Pociña (Pociñas), Pol, Portomeñe (Porto Men-
lle? talvez microtopónimo), Porvén (existe o 
topónimo Pazos de Borbén e o apelido, induvi-

tavelmente conectado, Pazos de Probén: aquel 
apelido estaría relacionado com estes), Prada, 
Presedo (Precedo), Presas, Probaos, Puga. 

Queijas (Queixas), Queijeiro (Queixeiro, 
tamém oficio), Quián, Quintián.  

Rábade, Rama, Redondo, Reino, Rendal, 
Rial, Rilo, Rivadulla (Ribadulla), Roade, Rodei-
ro, Rodil, Roel, Rois, Romay (Romai), Rozados, 
Rozas, Rumbo. 

Sabín, Sales, Sambade, Sande, Santín, Sar, 
Sarille, Sayar (Saiar), Sedes, Seijas (Seixas), Sei-
ra, Seivane (tamém patronímico), Serantes 
(tamém fora da Galiza), Sexto (Sesto), Sieiro, 
Sineiro (tamém ofício), Sio, Sixto (Sisto), Sollei-
ro (tamém ofício), Someso, Somoza (tamém fo-
ra da Galiza), Soneira, Sueiro (tamém patroní-
mico). 

Tabeayo (Tabeaio), Taboada, Taibo (o mais 
sadense), Taín, Tajes (Taxes), Tarrío, Teira, 
Tembrás (Tempráns?... evocando o cast. Tem-
prano, talvez um galego Temperán traduzido, 
como Mañán foi feito Mañana), Tilve, Toba, 
Torreira, Torreiro, Traseira (Traseiras), Tras-
toy (Trastoi), Traveso, Troncoso, Tuimil. 

Ulloa.  

Vaamonde (ver Baamonde), Varela, Velón, 
Verdía, Viana (comum a outros núcleos espa-
ñois), Viaño, Vigo, Viqueira (Biqueira?).  

 

2. APELIDOS OUTROS (de relaçom, de ofí-
cios, de calidades, físicos, morais, etc., etc.) 

Neste verdadeiro caixom de xastre imos 
tentar seguir classificando no possível, assi. 
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2.a. DE OFÍCIOS, ETC. 

 Abad (Abade), Alcalde, Barreiro, Bestei-
ro, Bestilleiro, Cabaleiro (Cavaleiro), Caseiro, 
Conde, Cupeiro (Copeiro), Faraldo, Ferreiro, 
Fidalgo, Fouce (e Fouz?), Frade, Freire, Gue-
rra, Guerreiro, Juiz, Montero (em muitíssimos 
casos castelhanizaçom de Monteiro), Morgado, 
Peón, Porteiro, Remeseiro (?). 
 

2.b. DE RELAÇOM, FÍSICOS, ETC. 

 Alfaya, Amigo, Barba, Barbosa 
(português), Basalo (Vasalo), Bello (Vello), 
Bellón, Bonome, Boo (já dixemos que por aí 
reputam-no de espanhol), Bravo (comum a 
esp.), Cabeza (ídem), Cachaza, Calvete, Calviño, 
Calvo, Cao, Caridad, Carrodeguas, Charlón Co-
llazo, Corcobado, Crespo, Cuñado, Don, Dono, 
Duro, Espantoso, Fandiño, Fariña, Fariñas, 
Ferreño, Formoso, Fortes, Franco (francês), 
Gago, Galán, Galego (talvez português), Galle-
go (talvez castelhano) –entre nós nom teria ob-
jecto utilizarmos o gentilício próprio!-, Garri-
do, Lombán, Louro, Louzán, Manteiga, Novo, 
Pardiño, Pardo, Paseiro, Pernas, Picado, Roibal 
e Rubal (Roival e Ruval), Rouco, Sabio e Savio 
(tamém noutras línguas), Salgado, Sobrino 
(disque do português Sobrinho), Tato, Troiti-
ño, Vecino (talvez castelhanizaçom do nosso 
Vizinho), Vizoso. 
 

2.c. APELIDOS DE DIFÍCIL DILUCIDAÇOM 

Abraldes, Alfeirán, Basanta, Berdiñas, Bota-
na, Brandón (disque do port. Brandao), Bujía, 
Cabido, Cacharrón, Calaza, Cambón, Cameán, 
Candamio, Candamios (hai o asturiano Canda-
mo), Cantariño, Cañizo, Caramés, Cenamor, Cid 
(Cide, señor), Civeira, Conchado, Couceiro, 
Cousillas, Da Blanca, Deus, Do Mao, Dorado 
(Dourado), Durán (que é de varias áreas franco-
hispanas), Eimil, Esporas, Felpete, Ferrín, Fe-
rro, Illodo, Jaspe, Labora, Lado, Longueira, Ma-
llo e Mayo, Mañana (Mañán), Meras, Mauriz 
(var. de Mouriz), Meitín, Monza, Morís, Mos-
coso, Nonide, Ojea (Oxea), Oubel, París 
(Esparís?), Pasandín (Espasandín), Platas (Plata 
é reputado riojano), Pollán, Polleiro (Pulleiro), 
Pose e Posse, Rabón (topónimo Rebón?), Re-
camán, Rosón, Siso, Toral (Toural). 

 

FINAL 

 É de supor a frustraçom de algum outro 
que se dé achegado a estas linhas, porque, no 
fundo, fica sem explicitar o significado de mui-
tos dos apelidos sadenses aquí despregados: é 
que isso levaría-nos a páginas e páginas que 
excederiam, como temos apontado antes, as 
discretas dimensons dumha revista como esta. 

 Agradecerám-se as observaçons, réplicas, 
aportaçons e mesmo perguntas sobre a materia 
que o leitor se digne dirigir-nos. 

 

Para Sada desde Montevidéu, fevereiro de 2015. 
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Outro grupo especial dentro dos oficios de 
pesca fano os aparellos de arrastre: 

n) A xábreja é unha rede que  se utiliza ta-
mén principalmente para a pesca da sardiña. 
Leva dúas pernadas, partes laterais e longas da 
rede, compostas de docena e casarete, que fan 
como un corredor polo que o peixe chega ó pre-
seiro ou envasadoiro, lugar onde fica engaiolado. 
O envasadoiro é o equivalente ao cope dos outros 
aparellos de arrastre. Na beira superior da xá-
breja vai unha tralla de corcho e na inferior unha 
de plomo. As pernadas rematan en calóns. 

Para pescar coa xábreja sinalábanse con 
anterioridade os sitios onde se podía largar, 
para que neles non fondearan nin botaran es-
combro os barcos. Estes sitios chamábanse pos-
tas. Para largar amárrase en terra un chicote du-
nha corda dunhas 15 brazas e o barco vai des-

cribindo un semicírculo ao tempo que vai sol-
tando a pernada da rede. Unha vez rodeado o 
peixe rastréase o aparello ata que o preseiro está 
preto da costa. Entón quítase a pesca cun troei-
ro. Ao rastrear o aparello hai que ter tento que 
as dúas pernadas vaian sempre á mesma altura 
para que non fuxa o peixe. 

ñ) Tamén para a pesca da sardiña úsase o 
boliche, aparello de arrastre que se leva en bar-
quiñas pequenas. Ten pernadas, compostas de 
docena e casarete, boqueira ou entrada do cope, 
lugar onde fica o peixe e que remata na coroa. 
Ao redor da boqueira leva un reforzo de raíña. 
As pernadas terminan en calóns. O boliche leva 
na boqueira tralla de corcho con panas (cortizos 
cadrados) e tralla de plomo. 

Para a topar a pesca válense da ardoría, o 
jaldeo ou o mansío. Pódese pescar boliche desde 

VIDA MARIÑEIRA DE SADA 
CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (V) 

 

María do Carme Ríos Panisse 

Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232.  

Fig. 21: xábreja 

Fig. 22: boliche 

ESTUDO
S LO

CA
IS 



 

 

24 

terra ou desde barco. Desde terra faise como 
coa xábreja, e desde o barco lárgase un cabo que 
leva nun chicote unha pedra e noutro unha boia 
e logo faise o cerco. Se o peixe é volante, é dicir, 
está nas axadas da auga, péscase e hálase o apa-
rello. Se é de fondo rastréase. Cando o cope está 
preto do courel do barco envásase o peixe. 

o) Para a pesca dos lirios, das pescadas e 
ata de jrilos e lagostas úsase o bou. É unha rede 
de arrastre que se compón dunha chea de pezas 
que consecutivamente son: as pernas, pezas 
equivalentes ás pernadas da xábreja, bocana, boca 
ou entrada do aparello, medias redes, janelón e 
cope no que leva normalmente un reforzo cha-
mado mandil. Dentro do cope vai a fisja que é 
como un funil de rede para non deixar saír o 
peixe logo de atrapado. Para pescar con bou 
utilízanse barcos grandes a motor que tamén se 

chaman bous. O aparello cando é máis pequeno 
leva o nome de vaca así como o barco que o usa. 

Cando se chega ao sitio da pesca lárgase o 
aparello por barlovento comezando polo cope. O 
barco segue andando e colle toda a pesca que 
atopa no fondo (por iso este aparello está prohi-
bido na ría). Cóbrase a rede e quítase o peixe, 
volvendo logo a largar. 

p) Outro aparello de arrastre é a parexa 
que se utiliza principalmente para a pesca da 
sardiña. É levado por dous barcos (semellantes 
aos bous ou ás vacas) chamados como o aparello, 
parexa. Divídese como o bou en pernas, bocana, 
janelón, cope (onde vai a fisja) e coroa ou remate 
do cope, de malla máis clara. A parexa leva unha 
tralla superior con flotadores, cortizos moi 
grandes ou bolas de vido, e unha tralla inferior 
de chumbo. 

Cando se chega a bo sitio para largar bóta-
se o aparello comezando polo cope. Logo de re-
matar a operación pásase o cabo dunha perna ao 
outro barco (case sempre por medio dunha cha-
lana que leva a bordo algún deles) e comezan a 
andar parellos os barcos aínda que levando al-
gunha distancia entre os dous para que as per-
nas vaian ben separadas. Logo cóbrase o apare-
llo izando cada embarcación polo seu lado ata 
que a rede pasa a un deles onde acaban de em-
barcalo. Para atopar a pesca utilizan o radar. 

q) Semellante ao bou é a patexeira, aparello 
duns 67 m de longo. Chámase tamén bou de 
man. Utilízase para a pesca do patexo. Lévase 
en lanchas chamadas lanchas do patexo. Hoxe 
este animal non se pesca por non ser rendible. 
A patexeira consta de pernadas, cope e coroa. 
Leva tralla de corcho e de plomo e as pernadas 
rematan en calóns. Bótase o cabo dunha perna-
da cun rizón e un bourel e vaise co outro estre-
mo facendo cerco ata chegar ao primeiro cabo, 
logo rastréase coa rede e finalmente recóllese o 
aparello. O patexo era un abono moi cotizado 
polos labregos. 

Fig. 23: bou 

Fig. 24: parexa 

Fig. 25:  
patexeira 
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r) Para o rebalo utilízase a rapeta da brava. 
En realidade é unha mestura do aparello de 
cerco co que arrastre. Está armado con beta e 
ten algo de cope. Por riba ten tralla de corcho e 
por baixo pandullos, pedras colgadas de cabos 
que veñen a substituír á tralla de plomo. Usá-
base nas praias polo que tamén se chama rape-
ta da plaia. Lárgase facendo cerco e logo ras-
tréase ata terra. Os mariñeiros teñen que me-
terse no marta ata os xeonllos e turrar da cor-
da para rastrear o aparello mentres pisan a 
tralla dos pandullos por fora da rede para que o 
peixe non fuxa por baixo. Hoxe este aparello 
non se usa. 

Como a rapeta da brava é a chamada simple-
mente rapeta, aínda que moito menos usada. 
Lárgase no mar de maneira semellante a como 
se larga a outra nas praias. 

Unha variedade de ambas é a rapetilla, 
máis pequena e con presea, cope de tamaño moi 
reducido. 

s) Existen outros aparellos de pesca de me-
nor importancia que os ditos, feitos de rede, 
que son a estallada, o estanco, o medio mundo, a 
naza, o troeiro, a saranda e a tarralla. 

A estallada é unha rede duns 200 m de lon-
go por 8 m de alto. Ármase nas enseadas cu-
brindo un semicírculo dun lado a outro da en-
seada. Está montada sobre estacas e amarrada 
con rizóns pequenos. Cando devala o mar, os 
peixes quedan nela atrapados. Úsase con prefe-
rencia para a pesca do muxo. 

O estanco é unha rede moi semellante á 
anterior pero cun só pano. Colócase nas de-
sembocaduras dos rajachos para que cando de-
vale o mar fiquen os peixes presos case en se-
co. O aparello vai chantado ás beiras do río 
por estacas. 

O medio mundo utilízase para os peóns, xu-
relos, panchos e semellantes. Está feito cun aro 
de ferro ou madeira no que se prende unha rede 
en forma de bolsa. O aro leva tres cordas cha-
madas ventos que se atan a unha argola presa na 
punta dun pau que fai de mango do aparello. 
Úsase desde terra ou desde un barco pequeno. 
Bótaselle engado para atraer o peixe e métese 
na auga. O peixe vén chamado pola carnada e 
cando está dentro érguese amodiño o medio 
mundo e métese no barco coa pesca. Fanse logo 
os lances ou caladas que se queiran. 

A naza úsase para a pesca de lagostas, cen-
tolas e semellantes. Consiste nunha caixa cilín-
drica feita de vimbio ou táboas e recuberta de 
rede. Tamén pode ser de ferro. Ten unha tram-
pa no interior, que deixa entrar o peixe pero 
non lle deixa saír. Esta trampa chámase mata-
deiro. Dentro da naza ponse o engado que nete 
caso é carnada ou encarnada, é dicir, está feito 

Fig. 28: estanco 

Fig. 27:  
estallada 

Fig. 29: medio mundo 

Fig. 26: rapetilla 
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con anacos de peixe, as máis das veces sardiña. 
Logo amárraselle un morto e déitase no fondo 
de xeito que o matadeiro fique dunha beira para 
que a pesca entre doadamente. A naza leva ta-
mén unha boia para podela localizar. 

Un tipo de naza especial é a usada para as 
anguías e que ten a feitura dunha garrafa. 

O salabardo, troeiro, troel ou jañapán é unha 
rede pechada por baixo que vai atada a un aro 
de madeira ou ferro con mango de pau. Utilíza-
se para envasar a pesca da rede ao barco. Ta-
mén se usa para pillar nécoras e camaróns, aín-
da que só por nenos e xente con vagar. 

Para iso cóllese un pau ao que se lle amarra 
nunha punta carnada envolta en rede, logo asolá-
gase o troeiro nunha poza das penas e vaise enca-
ramelando ao animal ata el co engado do pau. 

A saranda é tamén unha rede cónica como 
o troeiro pero o seu aro non vai preso a un 
pau, senón que leva unha cordas a modo de 
ventos chamadas rabizas. Ten uso semellante 
ao troeiro. 

A tarralla é unha rede redonda que leva ao 
redor unha tralla circular con chumbos de onde 
saen catorce cabos que pasan pola argola que 
ten a rede nun burato cara o medio. Estes cabi-
ños únense nunha corda que recolle o aparello. 
Cando está tendido debe ter unha lonxitude de 
10 m, pechado, de 2 m. 

Úsase desde terra largándoo sobre o peixe, 
que vén chamado polo engado. Logo túrrase 
pola corda que amarra os cabiños pechándose 
así a rede que colle no medio o peixe. Baléirase 
e vólvese a largar. 

Fig. 30: nazas 

Fig. 31: troeiros e sarandas 
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Desde comezos do século XX e ata media-
dos da década de 1960 adoitaban vir, a finais do 
verán, as “bañeiras”. En Sada coñecíase con este 
nome ás mulleres que, procedentes de Guitiriz, 
Parga, Coirós, Aranga, Sobrado e outros pobos 
do interior, viñan tomar nove baños no mar coa 
intención de curar ou aliviar o reuma ou outras 
doenzas. Estes baños tiñan que ser consecuti-
vos aínda que fixese frío ou chovese. 

Ao principio viñan en carros tirados por 
cabalos e, xa ao final, en vehículos motorizados 
dos cales, en ocasións, apeábanse en Betanzos e 
desde alí viñan camiñando. Ao chegar a A Ra-
malleira baixaban polo ribazo que daba á praia, 
xusto á beira da fonte do Curruncho. Hospedá-
banse en casas particulares, en faiados alugados 
onde, sobre palla e follas secas de millo tiradas 
no chan, durmían todas xuntas. Tiñan dereito a 
empregar as cociñas, xa que sempre traían os 
víveres necesarios para pasar os nove días. 

Bañábanse na praia das Delicias, preto das 
penas (lugar que se ve ao fondo da foto da páxi-
na seguinte) utilizando ao principio, a xeito de 
bañador, unha especie de saial que consistía, a 
maior parte das veces, nun saco no que fixeran 
os buracos correspondentes para a cabeza e os 
brazos. Esta vestimenta para o baño foi evolu-
cionando e ao final bañábanse cunha especie de 
enaguas ou camisóns mellor confeccionados. 

Agrupábanse ao fondo da praia, preto das 
rocas; para cambiarse de roupa formaban un 
corro tapándose con sabas ou toallas. Ao me-
terse no mar adoitaban gritar alborozadas ao 
ser golpeadas polas olas que lles levantaban o 
bañador, tendo que suxeitalo para non quedar 
espidas. Pola noite saían á rúa (na zona de A 
Ponte: rúa do Río, da Obra....) onde adoitaban 
hospedarse e facían festa cantando e tocando 
pandeiretas e conchas da praia. 

Aínda que a tradición aconsellaba tomar 
nove baños consecutivos, dentro das “bañeiras” 
había aquelas que (por razóns económicas ou 
porque os seus quefaceres non llo permitían e 
non podían quedar os nove días) dábanse tres 
ou catro baños diarios, ata completar os nove 
de rigor, e marchaban antes. 

Naqueles tempos podíase oír nesta vila 
unhas copliñas relacionadas con estas mulleres: 

As bañeiriñas no tempo do vran 
veñen a Sada bailar o cancán, 
veñen e veñen e veñen e van 
as bañeiriñas no tempo do vran. 

A continuación transcríbese o fragmento 
“As primeiras bañeiras” sacado do libro de 
Emilio Santos Cousas, contos, lembranzas da te-
rra, do mar e da nosa xente: 

AS “BAÑEIRAS” 
 

Memoria de Sada 

A comenzos do século e endonantes, viñan 
a Sada as bañeiras, nos primeiros días do 
vran, en perfecta ringleira en carruaxes tira-
dos por cabalos. 

Viñan a tomar uns baños, en percura de 
facer ben o reumatismo e outros doores. 

Traguían con iles: ovos, xamón, chorizos, 
touciño e pan de millo ou centeo para nove dí-
as. Os baños tiñan que sere un após de outros, 
sin esquecer un, chovese ou fixera sol, nove dí-
as nove baños. 

Na casa do siñor Picos, e na de Paradela 
eran as pousadas das bañeiras, as cociñas 

AS PRIMEIRAS BAÑEIRAS 
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eran pra todos. Pola noite, estraban palla ou 
folla de maínzo no chan e ían dormir todos 
xuntos. 

Na praia, non había casetas e, cando tiñan 
que poñerse espidas, xuntábanse unhas a outras 
e, cunha sáboa, tapándose namentras ían por o 
bañador que, a mais das vegadas, era un saco 
dos da fariña con tres buxeiros na cueira, o bu-
xeiro da metá servía para meter a cabeza, e po-
los currunchos os brazos. Abofé era unha peza 
xeitosa e folgadiña. Algunha que era algo cos-
tureira, facíalle ao saco un ribete por tódalas 
veiras, duns coores chameantes. 

Pola noite, aturuxos, cónchegas, pandeira-
das e adimais baile de organillo. Coas bañei-
ras, adeprendimos a beilar tódolos nenos da-
queles tempos. Villalba, Guitiriz, Parga, Rába-
de, Sobrado, Aranga, Coirós e outros pobos 
era onde viñan. 

De Madrid tamen viñan, lémbrome dunha 
familia, co siñor a primeira ves que veu Sada 
dixo: 

¡Isto é un paradiso! 

¡Si Deus me da saúde, ei vir todos os años! 

Ansí foi, era Capitán da Garda do Rei, no 
Reximento de Alabardeiros e, deixou dir sendo 
Coronel do mesmo Reximento porque Deus o 
chamou. Pro a familia sigueu indo a mesma ca-
sa moitos anos mais. 

Lugo, León, Valladolid e Salamanca, soupe-
ron que no vran, había un pobo moi bonitiño 
que se chamaba Sada. 

 

Emilio Santos 

Cousas, contos, lembranzas da terra, do mar e 
da nosa xente, edición do autor, 1977. 

 

Vista da praia das Delicias, Sada, na década de 1950. 
memoriadesada.com 
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Agás a obra de José Ángel García López, 
Edición e estudo da obra poética de Emilio Pita, 
un volume que recolle o corpus lírico do polifa-
cético intelectual, a súa biografía e análises crí-
ticas dos textos1, non atopei moitas outras re-
ferencias que permitan coñecer a quen fixera 
tan importantes contribucións á cultura e lite-
ratura galegas. 

Mais non é nas bibliotecas o sitio único e 
privilexiado para achegarse, coñecer e disfrutar 
da vida e obra de tantas mulleres e tantos ho-
mes que, dende a emigración, contribuíron ó 
desenvolvemento da nosa cultura. 

As xentes de Sada, coa súa incesante e 
magnífica obra de difusión da actuación de sa-
denses que emigraran, trouxeron o meu maxín 
a figura de Emilio Pita para que as novas xera-
cións puideran aproveitar do 
modelo da súa vida e obra. 
Non nacera Emilio en Sada 
senón na Coruña no 1909, 
emigrando moi novo a Bos 
Aires. Regresa á súa terra 
proclamada a II República 
para participar no Partido 
Galeguista. Neses dous anos 
de residencia (1933-1934) 
pasa tempadas na casa de 
Ramón Suárez Picallo. 

Non hai folganza neste 
breve período de residencia 
en Galicia. Nese tempo par-
ticipa activamente na difu-
sión do programa para o 
Estatuto, xunto a Castelao e 
Alonso Ríos. Redacta, ase-
made, o estatuto das Moce-
dades Galeguistas fundadas 
na Coruña logo de contactar 
con Xenaro Mariñas del Va-

lle e outros galeguistas desa cidade (outono 
do 1933). 

En carta a Francisco Regueira (Bos Aires) 
de setembro de 1933 Ramón Suárez Picallo 
describe unha noite de cea na súa casa e di: 
“Tivemos pr-á ti e pr-á todol-os bós e xenero-
sos dáhi lembranzas garimosas.(…). Noite de 
revista xeneral a todos vos. Recordos i-
esperanzas” (na cea participaron Eduardo Blan-
co Amor, Emilio Pita, Alonso Ríos e Ramón 
Suárez Picallo).2 

Denantes de marchar, definitivamente, cara 
a vida na emigración no Río da Plata, Emilio 
Pita contacta e colabora co Partido Galeguista 
e colabora escribindo artigos para a revista Nós 
de Santiago e para Yunque de Lugo. Máis tarde 
colaborará no periódico El Despertar Gallego da 

Federación de Sociedades 
Gallegas da República Ar-
xentina, na Revista Céltiga e 
tamén n’A Fouce, órgano da 
Sociedade Nacionalista Pon-
dal, da que Pita foi Secretario 
de Actas dende a súa funda-
ción en 1927. 

Nunha época moi difícil, 
tanto na Terra como na 
emigración, Pita soubo ad-
quirir unha importante for-
mación literaria e musical 
dun xeito autodidacta. A súa 
primeira obra importante foi 
Jacobusland publicada en 
1942 con ilustracións de 
Castelao. Nesta importante 
obra da literatura galega 
Pita describe poeticamente a 
traxedia da Guerra Civil su-
bliñando as súas inxustizas, 

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS 

EMILIO PITA: ESQUECIDO POETA, MUSICÓLOGO  
E MILITANTE GALEGUISTA 

 

José Martínez-Romero Gandos 

Emilio Pita, por Seoane 
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a barbarie e as súas consecuencias, especial-
mente o exilio dos mellores. Para moitos ex-
pertos na literatura galega Jacobusland consti-
túe o máis claro antecedente á poesía social 
galega de posguerra. 

Nunha entrevista efectuada na Revista Ga-
licia Emigrante, que dirixía Luís Seoane, dicia 
Emilio Pita: "Paso meses e ás veces anos sen 
poder escribir un poema; e unha mañanciña cal-
quera, sinto a lidicia de ollar encol dos meus 
beizos a píldora dunha cántiga que me agro-
mou de miragre, o mesmo que de miragre lle 
agromou dos beizos unha roseira de cinco ro-
sas, ao morrer aquel vello monxe medieval, co-
mo se conta e se canta na lenda marial 
de Alfonso o Sabio. Toda a miña poesía é froito 
dunha emoción e dun sentimento. Emoción e 
sentimento da miña Terra. É "Jacobusland" 
onde arelo cantar liricamente a traxedia da súa 
escravitude. Emoción e sentimento da miña 
infancia é "Cantigas de nenos"; e sentimento da 
saudade son "Romances" e "Cantigas" dous 
libros inéditos xa terminados que agardo poder 
editar axiña... A miña poesía está consustancia-
da coa miña terra e toda a miña laboura poética 
está feita no idioma galego; cecais abuse un 
pouco da pura liña musical, pero é o que teño 
apegado aos ouvidos"3. 

Atopamos outras referencias ós encontros e 
amizade de Ramón Suárez Picallo e Emilio Pi-
ta. No ano 1959 o Centro Pontevedrés de Bos 
Aires, entidade da emigración moi activa na 
defensa e desenvolvemento da cultura galega, 
faille unha homenaxe a Emilio Pita na que falan 
Eduardo Blanco Amor e Ramón Suárez Picallo. 

Colaborou activamente coas entidades da 
Colectividade galega emigrada de sinalada im-
portancia no desenvolvemento da cultura gale-
ga e no mantemento do noso idioma. Centro 
Galego, Centro Ourensán, Centro Ponteve-
drés, Centro Lucense, Federación de Socieda-
des Galegas foron institucións ás que Pita 
sempre achegaba aportes, especialmente na 
redacción dos seus periódicos ou coma xurado 
nos concursos literarios habituais neses tem-
pos da emigración. 

Escribir sobre Emilio Pita produce en min 
unha ledicia inconmensurable pois  unha parte 
da súa actuación como musicólogo relaciónase 
coa miña compañeira Pilar Jeremías Cela. Ela, 
xunto a Clotilde Iglesias (filla do lembrado Ta-
cholas) e Doris Seco Cela conformaron, baixo a 

Portada de Cantigas de nenos e dedicatoria  
no interior do libro a Pilar Jeremías. 

Cedidas por Pilar Jeremías e Xosé Martínez-Romero 
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súa dirección un “trío musical” de lembrada 
actuación polos que, coma nós, aínda carreta-
mos anos e historias que contar do activo de-
senvolvemento cultural da emigración no Río 
da Plata. 

Nos anos 50 do século pasado estas mozas 
concorrían todos os sábados, puntualmente ás 
dúas da tarde, á casa de Emilio Pita na rúa San-
tiago del Estero da cidade de Bos Aires. Pita 
recollera e harmonizara para elas cancións po-
pulares galegas. As tres mozas adolescentes 
gozaban da súa bonhomía e calidez e, certa-
mente, das cancións e directivas 
musicais do Director. Actuaron 
por varios anos en case que to-
dos os acontecementos festivos 
ou patrióticos da Colectividade 
Galega con éxito. 

Coñecín a Emilio Pita moi-
tos anos máis tarde, mozos e 
mozas todos actuando na Aso-
ciación Arxentina de Fillos de 
Galegos. Aínda lográbamos que 
as tres “ninfas” (xa maduras) 
cantaran para nós algunhas de-
sas cancións. Por algunha razón 
psicolóxica descoñecida para 
min aprendín, axiña, aquelas 
relacionadas coa infancia. Anos 
máis tarde, casamos a Pilar e 
mais eu e os nosos fillos goza-
ron do cantar desas cancións 
infantís tan belidas. 

Cantar, cantar, queridiños 
que o vento xa vai chegar 
a durmir naquela groba 
pola mañá acordar. 
(Cantiga de nenos) 

Mediado o século XX, claramente instalada 
ditadura franquista na terra, o labor dos inte-
lectuais da época tornouse fundamental para 
manter a repulsa polo réxime. Mais cumpría 
formar novas xeracións. E nese labor de ache-
garse á mocidade colaboraron Ramón Suárez 
Picallo coa súa proverbial dispoñibilidade xa 
mencionada por min noutros artigos, Luis Seo-
ane, Arturo Cuadrado, Alonso Ríos, Eduardo 
Blanco Amor e outros. Emilio Pita foi artífice e 
mantedor da AGUEA, Asociación Galega de 
Universitarios, Estudantes e Artistas e máis 
tarde da Asociación Arxentina de Fillos de Ga-
legos. Moitos de nós lembramos a nosa presen-

za nas xuntanzas no Café Armonía de Bos Ai-
res escoitando a eses homes que consideraba-
mos modelos a seguir na ideoloxía e na práctica 
dun galeguismo e republicanismo militante. 

Xa publicara, até esas datas, poemas reco-
llidos no Cancioneiro da loita galega, editado en 
México en 1943 polo Partido Galeguista, o moi 
lembrado Cantigas de nenos (1944), Os relembros 
e As cantigas (1959). 

Os críticos expertos na literatura galega su-
bliñan a especial relevancia que a música ten na 
análise e goce da poesía de Pita. Periodista, es-

critor e musicólogo, o seu coñe-
cemento da música e as cantigas 
foi utilizado para evocar a infan-
cia e a morriña pola terra nai. 

Amor pola música que o le-
va a fundar o cuarteto Ultreya, 
continuador do Coro Lembran-
zas de Ultreya fundado no 1932. 
Escribiu a parte dedicada á mú-
sica e danza da Historia de Gali-
za dirixida por Ramón Otero 
Pedrayo, traballando intensa-
mente na investigación sobre 
música popular galega. 

O pasamento de Emilio Pita 
foi en Bos Aires o 7 de decem-
bro do 1981. Con posterioridade 
á súa desaparición física as edi-
toriais publicaron reedicións de 

obras da súa autoría: Polos camiños 
do pobo, reeditado no 1999 por Edicións do 
Castro, Vieiros de brétema reeditado por Espiral 
Maior no 2005 e Cantiga do mazarico, pola mes-
ma editorial no 2010. 

 
 

 

1. Edición: 21-7-2006 ISBN 978-84-837-622-9 – Pódese 
consultar tamén o vídeo do mesmo autor, publicado 
pola Universidade de Vigo http://www.yasni.info/ext. 
php?url=http%3A%2F%2Ftv.uvigo.es%2Fes%2Fvideo 
%2Fmm%2F4256.html&name=Emilio+Lopez+Pita& 
showads=1&lc=es-es&lg=es&rg=us&rip=es 13-7-2007. 

2. A carta foi enviada para a súa publicación pola A. C. 
Irmáns Suárez Picallo por Hernán Díaz (Bos Aires). 
Ramón Suárez Picallo a enviara  desde Santiago de 
Compostela a Francisco Regueira, o seu amigo. Foi 
publicada, previamente, en Orientación Galega de xa-
neiro-febreiro  de 1964. 

3. Revista Galicia Emigrante, nº 8, 1955, Editada polo 
Centro Galego de Bos Aires, dirección: Luis Seoane. 

Emilio Pita 
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OS XOGOS FLORAIS 
Xosé Anxo Seoane Cao 

Os Xogos Florais instaurados na antiga 
Roma (Ludi Floreales) dedicados á deusa Flora, 
tiñan un carácter erótico e sensual que pouco 
tiñan que ver cos xogos florais instituídos pos-
teriormente en 1324 na cidade de Toulou-
se (Francia), rexistrados en lingua provenzal. A 
través dunha carta circular, convocábase a to-
dos os trobadores ou poetas a que comparece-
sen na cidade para recitaren os seus versos, 
prometéndolles que se outorgaría unha violeta 
de ouro a aquel que recitase os considerados 
mellores versos. 

En 1697, a Universidade de Santiago editou 
unha colección poética trilingüe (latín, castelán 
e galego) baixo o título de Festas Minervais coa 
que  pretendía honrar a memoria de D. Alonso 
de Fonseca (Minerva, na mi-
toloxía romana, é a deusa da 
sabedoría, as artes, as técni-
cas de guerra, ademais de 
protectora de Roma e patroa 
dos artesáns). Nesa publica-
ción aparecen 9 romances de 
80 versos cada un escritos en 
lingua galega e que constitú-
en unha das mostras litera-
rias cultas da nosa lingua no 
tempo dos Séculos Escuros. 

Os Xogos Florais de Barce-
lona instauráronse o primeiro 
domingo de maio de 1859 co 
lema de “Patri, Fides, Amor”, 
facendo así alusión aos tres 
premios máis importantes a 
conceder: a Flor Natural, ou 
premio de honra, outorgado 
ao mellor poema amoroso; a 
Rosa de ouro, ao mellor poema patriótico, e a 
Violeta de ouro e prata, ao mellor poema relixio-
so. Este certame poético tivo o apoio de amplos 
sectores da intelectualidade e da política catalá, 
o cal contribuíu enormemente a prestixiar a lin-
gua e literatura catalá. 

Os primeiros Xogos Florais que se celebra-
ron na Galicia contemporánea datan do 2 de 

xullo de 1861. Desenvolvéronse na cidade da 
Coruña. O seu promotor foi Antonio de la Igle-
sia (1822-1892, escritor e ensinante) e partici-
paron na súa organización, entre outras perso-
as, Juana de Vega (1805-1872, condesa de Es-
poz e Mina) e Benito Vicetto (1824-1878, his-
toriador ferrolán). 

O ano seguinte editouse, baixo o mecenado 
de Pascual López Cortón (avó de Xoán Vicente 
Viqueira Cortón) o Álbum de la caridad, primei-
ra antoloxía da poesía galega, que debe o seu 
nome ao feito de que todos os beneficios econó-
micos da publicación serían para o Padroado da 
Caridade. A compilación das obras fíxoa o pro-
pio Antonio de la Iglesia. 

Este Álbum marcará un 
fito esencial na historia da li-
teratura galega por ser consi-
derado a primeira antoloxía 
poética do Rexurdimento das 
nosas Letras. A obra recolle 
toda a información relativa ao 
desenvolvemento dos Xogos 
Florais, os traballos premia-
dos no certame, a antoloxía 
poética denominada Mosaico 
poético de nuestros vates gallegos 
contemporáneos, na que están 
representados, entre outros, 
insignes poetas como Aurelio 
Aguirre, Concepción Arenal, 
Rosalía de Castro, Manuel 
Murguía, Nicomedes Pastor 
Díaz, Xoán Manuel Pintos e 
Eduardo Pondal. Por último, 
no apartado titulado Mención 
de otros autores, recóllense os 

nomes doutros moitos escritores da época sen 
obra no Álbum. 

Francisco Añón Paz (A Serra de Outes, 
1812 - Madrid, 1878), é o autor do poema A 
Galicia, o único premiado escrito en galego. No 
seu momento este poema foi candidato a se 
converter en letra do himno galego. 
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Ai, esperta, adorada Galicia, 
dese sono en que estás debruzada, 
do teu rico porvir a alborada 
polo Ceo enxergándose vai. 
Xa cantando os teus fillos te chaman, 
e cos brazos en cruz se espreguizan... 
¡Malpocados! O que eles cobizan 
é un bico dos labios da Nai. 
Dese chan venturoso arrincado 
pola man do meu negro destino, 
hastra mesmo soñando maxino 
eses campos risonos cruzar. 
E correr polas hortas e prados, 
onde leda pasou miña infancia, 
respirando a süave fragancia 
de xazmín, caravel, azahar. 

Coido ver esas rías serenas, 
escumando con barcos veleiros, 
e cantares oír feiticeiros, 
que en ningures tan doces oín. 
Inda creo sentir as labercas, 
que pineiran nos aires cantando, 
cando o sol vai as nubes pintando 
de amarelo, de lume e carmín. 

Ao través de aguzados penedos 
penso ver empinados petoutos, 
viñas, hortas, devesas e soutos, 
que apouvigan os ventos do Sul. 
E saltando regueiros e valos, 
cata xa outros bos horizontes, 
outras veigas, mariñas e montes, 
que se perden na brétema azul. 

Soño ahí que entre verdes pereiras 
fouliadas alegres escoito, 
cando o Ceo se reviste de loito 
nas poéticas noites do bran. 
E que en medio de nenas garridas 
canta un mozo con voz pracenteira, 
para o lado tumbada a monteira, 
unha orella tapando coa man. 

Eu soñei ver na cume do Pindo, 
adornados de mirto e loureiros, 
escritores poetas guerreiros, 
que sorrindo se daban a man. 
Eran eses os fillos mais caros, 
que da Patria aumentaron a gloria: 
os seus nomes nos fastos da historia 
con diamante grabados serán. 

E dimpois unha endrómena rara 
vin moverse con ágoa fervente, 
e silvando como unha serpente, 
como un lóstrogo os campos cruzou. 
Era aquel o porvir que xa soa 
e das probes aldeas fai vilas... 
¡Adiós cantos e Musas tranquilas! 
O imperio da industria empezou. 

Acordei... O meu soño dourado, 
como fume pasou de repente, 
e magoado o meu peito se sente 
de soidades e amor palpitar. 
Marmurei: -¡Adorada Galicia!... 
(E dos ollos chovíanme as bágoas). 
¡Quen pudera beber túas ágoas, 
e teus aires feliz respirar! 

De ti lonxe, querido corruncho, 
eu mirrándome estou de amargura, 
como a froita que vai xa madura, 
e entre silvas o vento guindou. 
¡Teño envidia da libre andoriña, 
que ahí chega por todos os maios! 
¡Teño envidia das nubes e raios, 
que o Sudeste a esas terras levou! 

A ti voa entre ardentes suspiros, 
sobre as trémulas alas do vento, 
a soidade do meu pensamento, 
que decote cravado está en ti. 
Por diversos países que eu vaia, 
ti serás miña doce memoria... 
¡Mesmo entrar non quixera na gloria 
sin primeiro pasar por ahí! 

Eduardo Pondal publicou o seu primeiro 
poema en galego, A campana de Anllóns, e Rosa-
lía de Castro asinou o poema titulado Adios que 
eu voume (adios ríos, adios fontes...) poema 
que incluía unha estrofa suprimida logo na edi-
ción de Cantares  Gallegos, en 1863. A dita es-
trofa é a seguinte: 

 Por xiadas, por calores , 
 desde qu´amañece ó día , 
 dou á terra os meus sudores 
 mais canto a terra cría 
 todo... todo é dos señores. 

Xoán Manuel Pintos Villar (Pontevedra, 
1811 - Vigo, 1876), considerado un dos Precur-
sores do Rexurdimento literario, autor de  A 
Gaita Gallega (1853), única obra súa publicada 
en vida, aparece tamén no Álbum de la Caridad-
co soneto acróstico QUE VIVA GALICIA. 

Os Xogos Florais da Coruña de 1861 abriron 
o camiño para outros que se desenvolveron en 
diversas localidades de Galicia: Pontevedra 
(agosto dese mesmo ano de 1861, posterior-
mente en 1880, 1882, 1884 e 1886), Santiago de 
Compostela en 1875, Ourense en 1876, Vigo en 
1883 e Tui en 1891. Todos eles coincidiron no 
seu obxectivo básico: prestixiar a lingua galega. 

Os Xogos Florais celebrados no Teatro 
Principal de Tui o 24 de xuño de 1891, consti-
tuíron o primeiro acto público desenvolvido 

ESTUDO
S XERA

IS 



 

 

34 

integramente en galego. Pretendíase prestixiar 
a lingua e a cultura galegas mediante un con-
curso literario no que os autores deberían pre-
sentar traballos inéditos escritos en galego, en 
calquera das súas formas dialectais, incluíndo o 
galego berciano e o da comarca do Eo-Navia. 

O xornal El Eco de Galicia, editado na Haba-
na, daba cumprida información no seu número 
472 (11 de xullo de 1891) de como o día 18 de-
se mesmo mes se reuniría “O Consistorio dos 
Xogos Florais”, composto por Manuel Mur-
guía, Salvador Cabeza de León, Alfredo Brañas 
e outras personalidades para xulgar as máis de 
cincuenta composicións presentadas. 

Ás tres da tarde do 24 de xullo de 1891 er-
gueuse o pano do Teatro Principal de Tui ini-
ciándose así os Xogos. O daquela crego, Ma-
nuel Lago González (despois bispo de Tui) leu 
un discurso que iniciou recordando as palabras 
do poeta Francisco Añón: 

Ai, esperta, adourada Galicia 
dese sono en que estas debruzada: 
Do teu rico porvir a alborada. 
Pol-o ceu exergándose vai. 

Afirmou que con este acto a nobre lingua 
galega se presentaba por primeira vez nas pú-
blicas solemnidades por enriba do castelán.  

Despois, Manuel Murguía leu un discurso 
no que reivindicaba a lingua e a nacionalidade 
galegas: 

Léngoa distinta -di o aforismo político- acusa 
distinta nacionalidade. Digámo-l'o nós tamén, 
se nos compre con maor firmeza ainda, e po-
ñamos de nós o que faga falla pra que sea pa-
ra sempre esta léngoa en consonancia c'o no-
so espríto, e feita como ningun-ha outra, pra-
espresiónd'un-ha literatura tan oposta ô ge-
niod'a de Castilla como é esta que nós temos. 

A seguir, Salvador Cabeza de León, secreta-
rio dos Xogos, procedeu á lectura da memoria 
destes e a abrir os sobres que acreditaban os 
premiados: 

Coa "Rosa natural", don Eladio Rodríguez, da 
Coruña, pola súa composición "DESPERTA". 
Foi lida no acto por Alfredo Brañas. 

Coa "Rama de roble", don Martín Diez Spuch, 
de Tui, pola composición, "O Derradeiro Tro-
vador", lida polo autor. 

Coa "Violeta de prata e ouro" don Juan Barcia 
Caballero, de Santiago. 

Con "Clavillo", dona Filomena Dato Muruais, 
de Ourense, por la composición "O gaiteiro de 
Xixón" e don Urbano González, da Coruña, 
obtivo outro premio por unha comedia nun acto. 

Para rematar o acto, Alfredo Brañas, mante-
dor dos xogos, catedrático da Universidade de 
Santiago e un dos rexionalistas máis recoñeci-
dos e populares, pronunciou un fervoroso dis-
curso fortemente aplaudido polos asistentes: 

Todo esto xunto, siñores e siñoras, cega á 
miña vista, fire mainiña é amorosamente o 
meu corazón, excita á miña sensibilidade, cal 
si recebira una corrente voltaíca y-obrigame 
á excramarc'o pensamento posto en Dios y-o 
corazón n'a terra nativa: “Temos pátria, te-
mos lenguaxe, temos fé...¡ estamos salvados!” 

Betanzos organizou os seus primeiros Xo-
gos Florais no ano 1886, vinte e cinco anos 
despois dos celebrados na Coruña. O periódico 
local Las Mariñas, baixo o lema Patria, Fides, 
Amor e co obxectivo de promover as Letras Ga-
legas, convocou este primeiro certame literario, 
que tería continuidade nos seguintes anos de 
1887 e 1901. As propias bases dos Xogos fan 
constar que, en igualdade de condicións, prefe-
riríanse os traballos escritos en lingua galega. 
Das oito modalidades de premios, en sete delas 
podían presentarse textos en galego ou en cas-
telán, e nunha delas, “poesía dedicada á muller”, 
tería que estar escrita obrigatoriamente en ga-
lego. Entre os premiados figuran Enrique La-
barta Pose e Eladio Rodríguez González. O 
acto de entrega de premios dos celebrados en 
1901 estivo presidido por Martínez Salazar, 
estando presentes tamén Galo Salinas, Eugenio 
Carré e Manuel Lugrís Freire. 

Segundo a Doutora en Filoloxía, Concepción 
Delgado Corral, os terceiros Xogos Florais de Be-
tanzos  (1901) son a constatación do decaer do espíri-
to galeguista provocado polos grupos culturais domi-
nantes da localidade, e só compensado en parte pola 
presenza final de importantes galeguistas no xurado. 

Outros Xogos Florais betanceiros destaca-
bles foron os celebrados en 1918, dous anos 
despois da constitución das Irmandades da Fa-
la. O organizador foi Francisco Vales Villama-
rí (Betanzos, 1891-1982, historiador, secreta-
rio perpetuo da Real Academia Galega e cro-
nista oficial de Betanzos) e o presidente do xu-
rado, Manuel Murguía. Algúns dos premiados 
foron Uxío Carré Aldao, Lois Peña Novo e 
Ángel del Castillo. 
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Nos de 1946, tempo de prohibicións e censu-
ras, o Premio de Honra e Flor Natural foille 
concedido ao poeta lugués Xosé María Díaz 
Castro, autor homenaxeado nas Letras Galegas 
de 2014, polo seu poema Nascida d´un sono. 

        I 
 

Ven aos meus versos como vas á feira, 
cantando e ríndo ao vento das Mariñas. 
Ven, puño de cerixascristaíñas, 
entra no meu soneto, betanceira! 
 

Como esborrexen pol-a carballeira 
as anduriñas tras das anduriñas, 
brinca, anduriña, pol-as rimas miñas 
cal te dou Dios, enteira e verdadeira. 
 

E xa feito de ti, louro e compreto 
cos iambos dos te pasos donaireiros, 
co lume dos teus ollos tan profundo, 
 

eu ceibaréi ao vento o meu soneto 
pra que o teu nome suba antr’os loureiros 
hastr’ás estrelas, prefumando o mundo! 
 

        II 
 

Piséi a sombra viva dos guindeiros 
e pidinlle auga fresca. Pró a garrida 
doume unha auga tola i-acendida, 
i-empezóu a falar... Ai betanceiros, 
 

qué ollos aqueles, soles verdadeiros, 
duasespranzaspra unha sola vida! 
Qué ofrenda a porzolanarepolida 
das mans, feitas pra tronos ou mosteiros! 
 

I-aquel falar ardente cal non fora 
un despertar de melrossob a aurora 
i-aquel fuxir xogando d’anduriña! 
 

Cantade ao sol i-ao mar, porque podedes, 
vos os que arades i-os que tendes redes. 
Qué aguinaldo dou Dios aos da Mariña!  

                        III 
 

Variña d’avelairo, pra ti fora 
cativo o bronce i-a palabra escura. 
noiva a tecer damascos de ternura, 
nai, santa nai que canta cando chora! 
 

Nácech’o sol nos ollos a cadora, 
enterrouse en ti o sol hastr’ácentura! 
Boca pra un anxo, ai Deus, guinda madura! 
Ai Deus, surrisa aberta com’a aurora! 
 

Sal do poema xa, céibate á ría 
da Vida, corpo enteiro da alegría, 
pés voandeiros, corazón sin lixo! 
 

Así, sin versos, para qu’eu te queira, 
ti, nascida dun sono, betanceira, 
com’apermeira estrela que Dios fixo! 

Nos Xogos Florais de 1952 a temática obri-
gatoria foi a solemne e entusiasta louvanza do no-
so soado viño, ledo e xalgareteiro como unha mui-
ñeira. Álvaro Cunqueiro foi o encargado de 
abrir o acto de entrega de premios deste certa-
me, no que don Ramón Otero Pedrayo figura-
ba como mantedor. 

A Universidade de Santiago de Compostela 
recuperou en 1953 as Festas Minervais. Dese 
xeito convocou un certame literario no que 
premiaba obras poéticas e narrativas en lingua 
galega. Precisamente esta denominación servi-
rá para se referir a toda unha xeración de poe-
tas das nosas Letras que asistiron á universida-
de e participaron nestas Festas Minervais. En-
tre outros destacan: Uxío Novoneyra, Avilés de 
Taramancos, Bernardino Graña, Xohana To-
rres, Xosé Luís Méndez Ferrín, Salvador Gar-
cía Bodaño, Arcadio López Casanova, Xosé Lu-
ís Franco Grande... 

Don Ramón Otero  
Pedrayo (mantedor  

dos xogos) con Elena  
García-Sabell (raíña dos 
xogos) na Porta da Vila, 
Betanzos, en 1952. Apa-
recen franqueados polas 

danzas gremiais de mari-
ñeiros e os alabardeiros 

da garda de honra.  
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RENACE A PRIMAVERA POR RIANXO 
POEMA PARA ISAAC DÍA PARDO  
NO SEU PRIMEIRO CABODANO 

 

Helena Villar Janeiro 

Non veño aquí para negar a morte anque puidera, 
pois sabermos que vós, que sodes grandes, 
ides co resplandor na Alba de Gloria  
                                        [marcándonos camiño, 
dinos ás claras que morrer é tránsito 
para seguir na vida dando luz 
aos nosos pasos torpes 
que precisan guieiros. 
 
Non veño aquí para negar a morte anque puidera, 
porque a morte anda en vida 
cos que camiñan tropezando en todo 
canto de bo deixastes, 
podrecendo o que tocan ou trafegan, 
dirixindo os destinos dos que nos cremos libres 
e cargando económicos misís 
que sementan a terra de inmaduros cadáveres 
ou fan da fame horror de caliveira. 

 
 
Eu tan só veño a ti, a frecuentarte, 
co fardo milenario que os poetas transportan 
para que non desaparezan as palabras 
luídas polo tempo e polo canto, 
as palabras que en herdo nos deixastes. 
 
Ademais de palabras, 
veño traerche a ponla dun salqueiro 
que anda na flor na benquerida Arousa, 
o canto dunha rula madrugueira 
que oín esta mañá, 
e as rosas rianxeiras de xaneiro 
últimas ou primeiras, que alí a rosa 
pode vencer o tempo 
como fixo Daniel, 
como fas ti. 
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A ti che falo, muller atormentada, 
malia que non sei o teu nome de pía; 
a ti, que fuches maltratada e malferida, 
e en arrastrado verme convertida; 
onde fuxiches, esmagada e vencida? 
Oculta estás, nas capas constrinxida 
dunha crisálide pequena, e protexida 
dos rumores esperpénticos, falaces, 
das voces das pantasmas reprimidas. 
Ese refuxio teu abre ao fin, ninfa, 
e estende as ás flexibles e brillantes 
que en ti nacen, que veñen de agromarche, 
capaces de elevarte sobre o mundo 
poboado de inimigos iracundos 

e cruzar por riba descoñecido océano 
de augas turbias e veleiros quedos. 
Alza o voo, sacude todo medo, 
descubre terras antes nunca vistas 
polos teus propios ollos antes nenos. 
Baixo o lucente sol, ondulan pradarías 
de bolboretas cheas, onde o arco da vella 
tende a arqueada luz, e treme a herba; 
pois do vento, tenro alento a paisaxe 
suca, e pulsa coidadoso as estreadas ás 
da túa recuperada e ansiosa liberdade, 
tocando músicas que os parvos non escoitan 
porque están demasiado ocupados 
esmagando ás eirugas. 

Isaac no Castro.  
Fotografía cedida por Xosé Díaz 
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Quijote 

Había xa varios días que a Xurxiño non o 
deixaban pasar a ver ó seu avó –¡Co que lle 
gustaba acuruxarse con el na cama para escoi-
tar as súas historias!–.  Ó parecer tiña non sei 
que dor e non se lle podía molestar. De xeito 
víase dende entón un rebulir de xente entran-
do  e saíndo daquela estancia coas caras moi 
serias, e iso estrañáballe pois co avó non era 
doado enfurruñase.  

Nun preciso momento, a súa nai e algunhas 
outras mulleres comezaron a chorar, e Tía Lo-
lecha, como se a escorrentasen os demos, le-
vouno moi axitada para a casa dela.  

Xurxiño comprendía que algo grave tería 
pasado mais como nada lle dixeran non se atre-
vía tampouco a preguntar. O caso é que pasou 
dous días na casa de Tía Lolecha máis agasalla-
do do que era normal. Así que de nada podía 
queixarse se non fora que votaba de menos os 
acuruxes co seu avó. El contaba as historias 
con tanto realismo e seguridade que ninguén 
podería sospeitar que no fosen certas. A Xurxi-
ño gustáballe sobre todo escoitar como narraba 
aquelas imaxes coas que describía tan detalla-
damente mundos descoñecidos, cidades desco-
ñecidas, cousas descoñecidas, seres descoñeci-
dos... A súa imaxinación e fantasía non tiña pa-
raxe. Ou era realidade...? Certamente o avó tiña 
moita labia e un gran sentido do humor, polo 
que non sería de estrañar que lle tomase o pelo 
a calquera dando por certa algunha que outra 
mentira piadosa. O que non se pode esquecer é 
que foi un dos máis recoñecidos antropólogos 
de todos os tempos e percorreu os máis insos-
peitados recunchos do mundo enteiro. Así que, 
fora verdade ou mentira o que contara, daba 
gloria escoitalo porque falaba como os anxos. 

Cando Xurxiño retornou, nada cambiara na 
casa non sendo aquel barullo de xentes dos últi-
mos días. Non botara a esquecer ó seu avó ata 
que a nai, colléndoo no regazo, díxolle moi triste: 

–“Ai meu caravel! Non imos volver a ver ó 
teu avó; foise vivir ó Ceo.”  

Aquilo amolouno moito. El non sabia que 
cidade era aquela do Ceo, pois o avó endexamais 
lle falara dela. Non ía perdoalo nunca! Mira que 
non lle ter contado nada daquel sitio...! Abofé 
que tiña que ser marabilloso, cando o escollera  
para ir vivir. Ademais, como marchara sen nin 
sequera dicirlle adeus? Tanto “Meu rei, como te 
quero...!” e logo nin un triste bico de despedida. 

En canto ficou máis acougado, púxose a pen-
sar como podería descubrir o lugar onde  atopar 
ó seu avó. Repasou mentalmente todos os fermo-
sos sitios dos que lle tiña falado, por mor de ato-
par algunha pista, pero non recoñecía a máis mí-
nima referencia coa palabra Ceo, por ningures. 
Removeu os armarios e caixóns da alcoba do avó 
onde gardaba as súas cousas, e nada. Non sendo 
unhas cartas e un álbum con fotos moi antigas, 
nada aclaraba nada. O que si lle interesou foi 
unhas filminas que estaban nun alongado estoxo 
de cartón duro. Probou a velas acercándoas á 
pobre luz da lámpada da mesa de noite, pero 
pouco se vía. Entón, veulle á memoria unha es-
pecie de caixa con luz coa que tiña visto fedellar 
ó avó  poñéndolles eses anacos de plástico para 
velos agrandados nunha parede. Así que foise 
decidido para o faiado confiando en atopar o tal 
aparato no medio das cousas que por alí andaban 
sempre perdidas. O faiado, a Xurxiño, dáballe un 
pouco de medo, pois a pequena luz que o alumea-
ba o único que facía era proxectar sombras na-
quel tebroso lugar cheo de teas de araña. Ade-
mais, dáballe un pouco de noxo o cheiro a humi-
dade e a rato mesturados co desacougante son do 
rular das pombas que alí se escoitaba de seguido. 
Mais, como o que lle importaba, por enriba de 
todo, era resolver as súas dúbidas, deixou a un 
lado os medos e  púxose a remexer naqueles 
trastos vellos cheos, todos eles, de po. Pasou ben 
tempo escudriñando todo aquilo, pero non atopa-
ba nada ata que descubriu o baúl do avó. Xa oíra 
falar daquel caixón xigante, pero non podía sos-
peitar que verdadeiramente fora tan grande. O 
caso é que puido abrilo, e cando viu todo o que 
alí había, percibiu –coma un belisco–  a súbita 
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emoción de quen descubre un auténtico tesouro. 
Foi desenterrando do seu acougo de anos, moi 
minuciosamente e sen esbarrelar nada, todos os 
cachifallos e documentos que se atopaba. Alí es-
taba a caixa con luz que andaba a buscar, pero xa 
era o de menos. Naquelas cousas do baúl do Avó 
estaba a recoñecer as excitantes e sorprendentes 
aventuras que lle escoitara contar da súa vida. 
Había unha especie de libro grande con moitos 
planos. Outro tiña debuxos onde aparecían uns 
animais estraños. E moitas follas manuscritas, 
atadas cuns cordeis, parecían conter a detallada  
narración dunha longa historia.  Agora si que 
esquecía ó Avó. Como lle gustaría telo a carón 
del nese momento explicándolle todas aquelas 
marabillas que alumeaban diante dos seus ollos.  
–”Xa mo explicará cando o atope”–, díxose, e co-
as mesmas volveu a colocar ordenadamente todo 
no seu sitio, agás a máquina das filminas que a 
levou con el. 

Non sen pelexar o seu, conseguiu poder ver 
proxectadas, na parede da súa habitación, as fil-
minas que achara no alongado estoxo de cartón. 
Calquera neno asustaríase moito vendo o que tal 
alí se vía. Xurxiño, aínda que xa estaba afeito as 
descricións sorprendentes que escoitaba a miúdo 

nas historias do avó, non deixou de sobre-
saltarse. Aquilo era un descubrimento!  

Naquela parede, ían aparecendo imaxes tan 
insospeitadas que nin as mentes máis cheas 
de fantasía poderían adiviñalas. Víanse fo-
tos duns seres raros vestidos como os no-
sos homes o as nosas mulleres, inda que 
tiñan máis brazos e máis pernas ca nós. 
Semellaban formigas, pero ninguén pode-
ría dicir que o foran. Algúns deses seres 
xuntábanse e saudaban sorrindo á cámara. 
Víanse a esgalla polas rúas dunha cidade 
con edificios semellantes aos nosos. Non 
había beirarrúas e tampouco vehículos nas 
estradas, non sendo unha especie de paxa-
ros xigantes que voaban por enriba dos 
edificios levando seres deses no lombo. 

Chamaba a atención a trasfega incesante que se 
vía nunha grande lagoa onde navegaban barca-
zas que semellaban cascas de noces xigantes. 
Daba a pensar que na lagoa facíanse toda clase 
de trocos comerciais. A Xurxiño, aquela revoei-
ra de barcazas cos seres aqueles estraños  rele-
ando entre eles, recordáballe moito ó Feirón de 
Sada no que tiña estado coa  nai, mais non en-
tendía como este se facía no medio da auga.    

Xa estaba a cansar de ver filminas cando se 
apercibiu do letreiro que, na fachada dunha ten-
da que alí se vía,  poñía: 

O CEO  

Pasteis divinos 

–Atopeino! Atopeino! Xa sei onde está o 
Avó!  –Gritou, entón,  Xurxiño cheo de ledicia. 

Pero axiña fuxiulle a repentina euforia... 
Descubrira a cidade chamada Ceo, pero onde 
estaba?  Como chegar ata ela? 

Íanselle pechando a portas da  imaxinación. 
Non atopaba camiños novos cando, de súpeto,  
viulle una luz. Deulle ó botón de cara atrás da ma-
quina das filminas, e foi volvendo a ver unha tras 
outra ata chegar á que buscaba. Alí estaba! Como 

“Ata que descubriu o baúl do avó”. 
Orixinal de M. Suárez de Concha 
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no se dera conta...? Aqueles tubos xa os vira...! 

No fondo da palleira, agachada detrás dos 
mollos de palla alí amoreados, o Avó tiña unha 
maquina amañada por el con retallos de chapas 
vellas, tubos de plástico, cristais de calquera 
cousa e un sen fin de chatarras. Naquela cousa, 
o Avó, estragaba o tempo facendo non sei que. 
Nunca xamais  permitiu a Xurxiño fuxir, canda 
el, a ese tempo estragado. Polo que, a pesares 
de telo intentado ben veces, non foi quen de 
adiviñar o que tal se cocía dentro do trebello 
aquel. Semellaba o confesionario do señor cura, 
so que máis abovedado e cuns tubos longos e 
gordos que se afundían no chan da eira. Os 
mesmos que aparecían nas filminas.  

Logo daquela revelación, e sen pensalo dúas 
veces, foise “escopeteado” cara a palleira. Non 
sería doado esborrallar todos os atrancos que 
tiña posto o Avó coa intención de agachar o seu 
segredo e impedir que ninguén puidera pasar. 
Pero coñecía dabondo o xeito dos seus enganos e 
manías, polo que púxose a elo convencido de 
que, desta, ía logralo. E así foi, máis cedo que 
tarde estaba dentro daquela cabina estrafalaria. 
Aquilo parecía que o amañara o mesmo Xulio 
Verne. Tiña dúas xanelas redondas coma as dos 
barcos e uns ocos cuns cristais moi grosos dos 
que partían uns tubos que ían soterrarse no chan 
da palleira. Ata onde chegarían aqueles tubos?  

Alí había billas, pancas, cables, volantes, 
lámpadas por tolos lados e un panel con chaves  
con pequenos letreiros debaixo delas. Pero por 
máis que fedellou nas pancas, chaves o cousa 
que fora, alí nada se moveu nin nada pasou. A 
Xurxiño se lle acordou que o Avó sempre ía 
prender un xerador que tiña no alpendre, antes 
de meterse naquela maquina do Demo. Así que 
foise para o alpendre e arrancou o xerador. 
Cando voltou, pensou que a cabina toleara. Lu-
ces de todos os cores acendíanse e apagábanse 
sen acougo e aquilo semellaba moverse máis da 
conta. Pero polo menos algo adiantara, víase 
claro que o xerador conectábase directamente 
coa máquina e poñíaa en funcionamento.     

Xurxiño sentouse na cadeira de brazos, 
fronte ó panel de mandos, e púxose a ler nos 
letreiros das chaves por ver de ser capaz de 
axeitar un pouco aquela toleira de movemento. 
Nada puido facer, pero tras xirar unha das cha-
ves encomezaron a soar uns altofalantes por 
onde se oían voces alporizadas berrando: “A 
panca roxa! A panca roxa! Sóltaa! Solta a panca 

roxa!” Non entendía nada pero polo que fora 
botoulle unha ollada as pancas e precisamente 
so unha era roxa. Foise a ela, moveuna, e como 
por arte de maxia, nese mesmo instante, rela-
xouse toda aquela marfallada en movemento. 

–Ai Xesús! Pero como prendiches a panca 
roxa? Quéresnos afogar? E ti quen es? –
Escoitouse polos altofalantes, e Xurxiño des-
concertado contestou: 

–Son eu, Xurxiño!  

–Bota unha ollada polo tubo azul!– Dixé-
ronlle. 

Xurxiño mirou polo oco do tubo azul, onde 
os cristais grosos ampliaban o que por alí se 
vía, e pegou un brinco do susto que levou. Alí 
aparecían os seres aqueles con catro brazos e 
catro pernas das filminas so que agora movían-
se e lle estaban a falar. Co brinco,  rompeu non 
sei que, e os altofalantes deixaron de soar. Mi-
rou por outros tubos e cada un deles mostraba 
unha parte diferente de aquela cidade soterra-
da. Era o mesmo que xa vira nas filminas pero 
existía verdadeiramente. Aqueles seres falaban, 
aquela cidade estaba alí, agachada tralo fondo 
da palleira, ó longo do chan da eira.  

–Onde está o meu Avó?– Preguntoulles aos 
seres do tubo azul, pero aínda que eles afaná-
banse en falarlle xa non escoitaba nada, e no 
era capaz de entender o que lle estaban a dicir 
cos xestos. Dáballe o mesmo, xa descubrira que 
a cidade chamada Ceo estaba alí debaixo sote-
rrada e so iso lle importaba. Preguntábase co-
mo fora quen o Avó de chegar ata alí abaixo e, 
por enriba, facerse pequeno coma aqueles seres. 
El tamén quería ir para aló e tentouno fedellan-
do de novo en toda canta chave ou panca se 
atopou. E outra vez a cabina toleou so que ago-
ra, nin coa panca roxa nin con nada podía parar 
aquilo. Ase que deixouno quedar e foise ó al-
pendre por un sacho e unha pa. Se lle ocorrera  
facer un pozo no chan do fondo da palleira por 
onde chegar ata cidade agachada  Así que ca-
vou e cavou sen acougo. Namentres a máquina 
toleaba cada vez máis exaxeradamente sen que 
a el lle importase. Xa case que lle parecía ver 
algo como luz na súa escavación cando un gran 
estoupido esnaquizou: pozo, máquina e media 
palleira.  

Endexamais ninguén volveu a ver a Xurxi-
ño e tampouco ninguén puido entender o que 
tal alí pasara. 



 

 

UNHA CARTA DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO  
A BEN‐CHO‐SHEY 
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Xosé Ramón Fernández-Oxea, coñecido polo seu seudónimo de Ben-Cho-Shey  
(Ourense, 1896 - Madrid, 1988), foi un escritor, xornalista, investigador e mestre, 
membro do Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista na II República. 

Doc. procedente da Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense 
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MARIÑANA, 90 ANIVERSARIO 
A COLECCIÓN COMPLETA DA REVISTA FOI ADQUIRIDA POLO CONCELLO EN 2007 

“Sada é a súa cidade e onde debe estar”, así de ro-
tunda foi M. J. Soto cando se lle preguntou por que se 
puxo en contacto coa Biblioteca Municipal de Sada can-
do decidiu vender a revista Mariñana. 

O Concello de Sada adquiriu en novembro de 2007 a 
publicación seriada máis importante e peza chave para a 
historia local de Sada. A compra, xestionada nun primei-
ro momento pola Biblioteca Municipal, converteu a esta 
Institución no único centro depositario da obra completa. 

A revista Mariñana, fonte imprescindible para os 
estudosos da nosa historia recente, foi editada nos anos 
1925 ata 1926.  

Pero, a quen lle debemos os cidadáns de Sada o seu 
bo estado de conservación? Por que se gardaron todos os 
números dese Recurso con tanto celo? 

José Soto Picos, tío avó de M. J. Soto era xuíz mu-
nicipal na Coruña e compaxinaba o seu traballo co de 

articulista. Entre as publicacións para as que colaboraba 
atopábase a revista Mariñana. 

A súa relación con Sada e o porqué da súa presenza 
na revista editada nesta Vila, como explica a súa sobriña-
neta, vén polos longos veráns que pasaba a familia en Sa-
da. José Soto e os seus catro irmás amaban profundamen-
te esta terra e demostrábano ano tras ano visitándonos e 
participando activamente da nosa vida social e cultural. 

José Soto Picos morreu novo e foron os seus catro irmás, 
esas “mulleres marabillosas” apelativo que usa M. J. Soto 
continuamente para referirse a elas, as que conservaron nun 
arcón o seu legado documental ata que pasou ás súas mans. 

O persoal da Biblioteca Municipal, eternamente 
agradecido a ese correo electrónico que nos chegou o 15 
de outubro de 2007. 

 

Persoal da Biblioteca Municipal  
Ramón Suárez Picallo 

Dúas imaxes 
do nº 1 de 
Mariñana, 
editado en 
Sada o 1 de 
xaneiro de 
1925 
(Concello  
de Sada) 
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HAI 100 ANOS 
 

Esta tarde, a las seis, parte del Comité li-
beral de Betanzos había acudido, con D. Ge-
rardo Doval y un redactor del «Diario Univer-
sal», al pueblo de Sada, con el fin de celebrar 
un «meeting. 

Las autoridades del pueblo habían acapa-
rado todos los locales cerrados y nuestros 
amigos se asomaron al balcón de una casa par-
ticular, desde el cual el Sr. Doval dirigió la 
palabra al pueblo. 

En el momento en que prometían al pue-
blo de Sada que el candidato liberal trabajaría 
por conseguir la construcción de la rampa, de 
que está tan necesitado el pueblo, la guardia 
civil de a caballo cargó sobre la multitud que 
escuchaba al orador, disolviéndola violenta-
mente. 

En la alarma que se produjo cayeron al 
suelo muchos de los oyentes, entre ellos muje-
res y niños, mientras el Sr. Doval, desde el 
balcón, formulaba la más enérgica protesta 
contra el abuso de la fuerza pública. 

La indignación en Sada y en Betanzos es 
grandísima. 

 

(El Liberal, Madrid, 10/01/1915) 

 

 
HAI 90 ANOS 

 

Mariñana 
Hasta nosotros llegaron los tres primeros 

números de “Mariñana”, revista ilustrada que 
comenzó a publicarse en la pintoresca villa de 
Sada (Coruña) en el mes de enero último. 

Trátase de una publicación bien inspirada, 
en cuyas páginas resaltan los más poéticos rin-
cones de “La hija del Mar”, como un día se 
llamó a Sada, conteniendo colaboraciones bue-
nas e interesantes. 

Dirige “Mariñana” don Eduardo García Ra-
mos. 

Según vemos en el segundo número de esta 
publicación “Mariñana” tuvo en el público una 
excelente acogida, cual lo denota el hecho de 
haberse agotado la edición a las pocas horas de 
salir a la calle. Esta revista, con ofrecer ya hoy 

una presentación aceptable, promete introducir 
grandes mejoras a medida que los lectores res-
pondan. 

Deseamos al colega muchso éxitos y largos 
años de vida, felicitando a su director, Sr. García 
Ramos, por el acierto que ha tenido en su labor 
cultural. 

 

(El Heraldo Gallego, Buenos Aires, 08/03/1925) 
 

 

Los municipios de Oleiros y Bergondo 
Parece que se tiende en España a suprimir 

Ayuntamientos próximos a otros de más censo 
de población. 

Se rumorea que el Ayuntamiento de Bergon-
do, parte de sus parroquias serán agregadas a las 
de Betanzos y Sada. 

Como el Municipio sadense tiene más núme-
ro de habitantes que Oleiros, es casi probable que 
esta parroquia pase a depender de Sada, pasando 
la capitalidad de Oleiros al progresivo y simpáti-
co pueblecito de Mera. 

Hace tiempo que Mera aspira a ello y los de 
Sada les ayudaremos para conseguirlo. 

 

(Mariñana, Sada, 01/01/1925) 
 

 
HAI 80 ANOS 

 

Grata noticia 
Causó gran júbilo en esta villa la sensacio-

nal noticia de haber sido aprobado en el Conse-
jo de ministros el expediente de la subasta de 
las obras de construcción del muelle de esta 
villa. 

Esta buena noticia se difundió por todo el 
término municipal, y es grande la satisfacción 
que entre todos los pescadores existe de ver en 
un día no lejano el sueño de todos sus desvelos, 
cual es la necesidad de dotar a esta villa del 
muelle, por el cual trabajó infatigablemente la 
Comisión pro-puerto del Pósito marítimo te-
rrestre. 

En esta villa se colocaron colgaduras en el 
Pósito marítimo, izándose la bandera nacional 
y disparándose varios cubos de bombas. 

Ampliaremos detalles. 
 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 19/05/1935) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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As crónicas de Bran 

Xosé Duncan 

Urco Editora 

2013, 2014, 2015 
 

Este pasado marzo, 
logo de vinte e catro me-
ses de impaciente espera 
para os lectores, saía á luz 
o derradeiro volume dunha 
triloxía de fantasía en ga-
lego que, baixo o epígrafe 
de As crónicas de Bran, en-
globa os seguintes títulos: 
A revolta dos mestres (2013), 
A porta de Annwn (2014) e, 
finalmente, O solpor dos 
deuses (2015). 

Aínda que non se trata 
de revelar demasiado da 
trama (para iso debedes 
falar co seu autor, Xosé 
Duncan, que estará encan-
tado de atendervos en 
cuestión de spóilers), si po-
demos sinalar que a trama 
comeza con violencia, que non se escatima can-
do é necesaria, mergullándonos de cheo nun 
mundo duro e hostil onde a loita para sobrevi-
vir é feroz. Certamente, non todos padecen o 
mesmo grao de dureza pois, coma en todas 
partes, hai privilexiados, entre os que se conta 
a clase alta e ociosa da dourada cidade de Ela-
wei, escavada nas entrañas da Montaña Sagra-
da onde, segundo se borboriña por aí, durme 
un dragón... Á cabeza da cidade está o Forxa-
dor, cuxo fillo, Bran, será quen nos leve por 
terra, mar e, talvez, por aire (non queremos 
desvelar demasiado) para darnos a coñecer to-
das as circunstancias e intereses persoais (a 
maioría ocultos e que iremos coñecendo aos 
poucos) que se confabulan para que o mundo 
no que vive se vexa sucado de súpeto polo ca-
os, nunha estudada partida de xadrez na que 
antigos deuses teñen moito que perder. 

Será no segundo volume 
no que, a carón deste mun-
do poboado de homes e 
mulleres rexos e forzas so-
brenaturais, descubriremos 
que tamén aquí e agora, no 
noso propio universo 
(alternando coa historia 
que segue o seu percorrer 
no universo orixinal do 
Bran), ocorren cousas in-
cribles que non sempre te-
mos á vista. A sombra do 
corvo sobrevoa as páxinas 
da triloxía sen dar acougo 
para o repouso do principio 
ao fin, que promete ser de-
vastador.  

As crónicas de Bran, que 
pode alardear de ser a pri-
meira triloxía de fantasía 
épica completa escrita e 
publicada na nosa lingua, 
ven acompañada, para ma-
ior pracer da lectora ou o 
lector, con ilustracións que 
poñen rostro e expresión a 

personaxes e ocorridos, saídas da tinta de Kai-
ser Wilhem -tamén coñecido como Carlos Cal-
viño- no primeiro volume e, recollendo a teste-
muña co seu propio estilo, da man de José 
Ángel Ares no segundo e terceiro libro, e non 
podemos rematar sen amentar a maxistral aca-
bado das capas do libro, obra do artista gráfico 
José María Picón. 

A editorial onde se pode atopar a triloxía, 
Contos Estraños, aposta dende o seu nacemen-
to por facer agromar na nosa literatura autores 
de fantasía, terror e ciencia-ficción que abondan 
noutras coordenadas literarias, e conseguiuno 
grazas ao proxecto da revista homónima –con 
acabado de libro-, Contos Estraños, que, publica-
da periodicamente dende 2011, recolle relatos 
de autores e autoras do xénero inéditos, a ma-
ioría, ata daquela.  

Vanesa Santiago Vázquez 

O QUE LIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A capa do terceiro volume da triloxía,  
O solpor dos deuses, é obra de  

José María Picón  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Nunha data especial, o 50 aniversario da 
morte de Ramón Súarez Picallo, xuntámo-
nos no cemiterio de Fiunchedo o grupo de 
amigos que unha vez máis queremos lembra-
lo, intervindo varios membros da asociación 
así como Xesús Torres da Asociación betan-
ceira Eira Vella. Pon a nota musical o gaiteiro 
Raúl Galego. 

Na capela de San Roque preséntase o nº 9 
da revista Areal, dedicado esta vez a Ramón 
Súarez Picallo. Escoitamos unha gravación do 

Arquivo Sonoro de Galicia da conferencia que 
impartiu falando dos paxaros de Galicia, confe-
rencia de gran beleza que fainos estremecer 
oíndo a explicación da vida do carrizo, peizoco, 
peto, rula, pega, gaiolo, ou os paxaros de namo-
rar como o pitorei, a laberca... e tantos outros, 
que non queda ningún sen nomear. Acompá-
ñannos Antón Santamarina e Xosé Martínez
-Romero, que sendo mozos coñeceron e trata-
ron a Ramón Súarez Picallo na emigración e 
falan acerca da súa figura. 

Ofrenda floral a Suárez Picallo no Fiunchedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación do nº 9 de Areal, con Antón  
Santamarina e Xosé Martínez-Romero 
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O nº 3 dos Cadernos de Estudos Xerais, leva 
por título “Impresións de Emilia Pardo Ba-
zán sobre a Primeira Guerra Mundial”, con 
texto de Manuel González Prieto e Ricardo 
Axeitos Valiño. Preséntase na capela de San 
Roque o 28 de novembro de 2014. 

En xaneiro unha representación da directi-
va achégase a Boisaca, onde ten lugar unha 
emotiva homenaxe a Isaac Díaz Pardo con 
motivo do seu III cabodano. 

Coincidindo co 90 aniversario da publi-
cación da revista sadense ilustrada Mariñana, 
sacamos á rúa un número especial dos nosos 
Cadernos de Estudos Locais escrito por Xe-
sús Torres, e presentámolo o día 22 de xaneiro 

na Capela de San Roque. A presentación faina o 
compañeiro Manuel Pérez Lorenzo que diserta 
sobre a Sada de 1925, e o propio autor, Xesús 
Torres. Intervén tamén o fillo do director-
propietario, Eduardo García, que nos achega á 
figura do seu pai. 

A Residencia de Persoas Maiores de Lara-
xe (Cabanas) está a acoller no fin de xaneiro a 
nosa exposición sobre os Irmáns Suárez Pi-
callo. Con tal motivo, unha delegación da nosa 
asociación desprazouse  ata alí para presentar-
lla a un grupo de residentes, que puideron es-
coitar ao noso socio, o historiador Manuel Pé-
rez Lorenzo, falarlles das vidas dos dous ir-
máns, Ramón e Xohán Antón. 

Presentación do caderno Mariñana, unha revista ilustrada na Sada de 1925, de Xesús Torres.  
Na imaxe da dereita, falando Eduardo García Prieto, fillo do director da revista, Eduardo García Ramos. 

 
Proxección do documental A pegada dos avós, en presenza do director,  

Xosé Abad, e de Xulia Lago, unha das protagonistas  
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O 1º de febreiro na Casa da Cultura Pintor 
Lloréns, Xosé Abad presenta o seu documen-
tal  A pegada dos avós, protagonizado por se-
te alumnos de secundaria que investigan pola 
súa conta o golpe de estado do 36, e no que 
participan entre outros Baltasar Garzón e Ma-
nolo Rivas. Xulia Lago, unha das protagonistas 
tamén está presente no acto, falándonos de co-
mo se levou a cabo a realización do filme. 

“O Entroido en Sada: as comparsas Os 
Broas e Os Pequeniños” é o título do Caderno 
de Estudos Locais que fai xa o nº 16 e se publica 
con motivo destas festas do Entroido de 2015. 

Xurxo Souto volve a visitarnos o 6 de 
marzo na capela de San Roque para presentar o 
seu novo libro Contos do mar de Irlanda, edi-
tado por Xerais. Os mariñeiros galegos vistos 
de cerca: “as cousas do mar non se contan na 

terra”. Fainos cantar a Cantiga de Periquete e 
outras máis. Rematamos nunha cea de confra-
ternidade. 

Por último, o 9 de abril tivemos ocasión de 
escoitar na capela de San Roque ao escritor 
Xosé Neira Vilas presentando o seu libro Isaac 
Díaz Pardo: crónica dunha fecunda amizade, que 
edita Edicións Volanda, nun acto no que o au-
tor de Memorias dun neno labrego analizou a súa 
relación co creador de Cerámicas do Castro. No 
acto, a A. C. Irmáns Suárez Picallo fíxolle en-
trega a D. Xosé, na súa primeira edición, do 
Premio Ramón Suárez Picallo, en recoñece-
mento ao seu traballo en prol da cultura e da 
lingua galega. No mesmo acto, a A. C. Irmáns 
Suárez Picallo repartiu un novo nº dos Cader-
nos de Estudos Locais, dedicado precisamente 
a Díaz Pardo no III aniversario da súa morte. 

Xurxo Souto na presentación do seu libro 
Contos do mar de Irlanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xosé Neira Vilas presentando o seu libro 
Isaac Díaz Pardo: crónica dunha fecunda ami-
zade. Na imaxe da dereita, recibindo o Pre-
mio Ramón Suárez Picallo, de mans do es-
cultor Valdi 
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PASTELERÍA - HELADERÍA 

CARNOEDO 
Chan da Aldea, 14 

981 623 225 
FONTECULLER 

Avda. Fonteculler, 27-29 
981 650 225 

SADA 
Rúa Pontedeume, 7 

981 624 695 

CERVEXA ARTESANAL GALEGA 
FEITA EN SADA 
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Avenida del Puerto, 25 – 2 
Telf.: 981 977 020 

SADA 

CASA DE COMIDAS,  
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∙ Impresión digital (b/n∙color) 
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∙ Plastificados 
∙ Servicio Fax 
∙ Material de oficina 

www.copitecdixital.com 

Plaza de la Constitución, 4 · bajo · Betanzos 
tel./fax: 981 77 50 69 ·  

e-mail: info@copitecdixital.com 

 

MESÓN  
A MAROLA 

 
C/OBRA 19 · SADA 

Telf.: 981620157 
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Preguntoiro, 36-1º 
15704 Santiago de Compostela  
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info@bolanda.es 

Tfnos.: 605 039 799 
654 205 042 
981 621 831 
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Avda. da Mariña, 56 ∙ 15160 SADA 

Reservas: 981 62 17 98 
Travesía das Delicias nº 3 - 15160 SADA 

Avda. da Mariña, 16 ∙ 18 ‐ Entrep. C 
Tel.: 981 62 40 00 ∙ 15160 SADA 
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PROFESOR PARTICULAR  
A DOMICILIO 

Manuel Pérez Lorenzo 
LICENCIADO EN HISTORIA // MÁSTER EN PROFESORADO 

 
 
 

665 80 15 57 / perezlorenzo.sada@gmail.com 

Avda. República Argentina 12‐14 baixo 
15160 ‐ SADA 
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15160 Sada (A Coruña) 
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Tesoureiro 
Estevo Rodríguez Liste 

 

 

 

Vogais 
Xesús Castro Vidal 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
Amable Carballeira Caño 

Laura I. Pita Campos 
Xosé Val Díaz 

David García Pauwels 
Carme Gratacós Rius 

A Comisión Irmáns Suárez Picallo nace en Sada no 
ano 2007 co fin de organizar un programa de actos 
para o ano 2008, declarado institucionalmente como 
Ano dos Irmáns Suárez Picallo. A partires do 2009 
decídese ampliar os obxectivos e transformarse nunha 
Asociación Cultural. Desde entón véñense realizando 
actos, homenaxes e charlas sobre diversos temas, e té-
ñense editado diferentes publicacións e organizado ex-
posicións. Ademais, púxose en marcha un blogue en 
internet para a difusión das nosas actividades e de tex-
tos de autores locais. 
 

* * * 
 

A A. C. Irmáns Suárez Picallo está aberta a incorpora-
ción de todos aqueles interesados en asociarse. Se de-
sexa facerse socio, non ten máis que cubrir o formula-
rio que poderá atopar no noso blogue e facérnolo che-
gar. Se o que quere é recibir a programación das nosas 
actividades, pode enviarnos a súa dirección de correo 
electrónico a comisionsuarezpicallo@gmail.com ou con-
tactar connosco a través do noso grupo de Facebook 
(AC Irmáns Suárez Picallo) ou da conta de Twitter 
(@acsua-rezpicallo). 

Riobao, 67 
15160 SADA 
 
 
 
 
 
 

Tel. 981 622 123 
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       Edita                                                Colaboran 
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