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Con outro outubro chega un novo número de 
Areal. Un número que, a diferenza dos anteriores, 
retoma a normalidade de non estar marcado por nin-
gún acontecemento nin conmemoración. Por iso, a 
súa característica principal, en canto a contidos se 
refire, é a variedade de temas. 

Os textos desta undécima entrega abranguen 
cuestións de actualidade, estudos en torno a figuras 
de ámbito galego, narrativa de ficción e artigos nos 
que se avanza no coñecemento do pasado da nosa lo-
calidade. Unha serie de percorridos pola nosa historia 
nos que se trenzan varios temas dos que salienta un 
que en Sada é leitmotiv constante: o mar, como medio 
de vida, como valor cultural. O mar a través dos fabri-
cantes de salga e das traballadoras das súas fábricas. 
O mar nos pescadores e nas súas artes. O mar nunha 
lata de conservas que chegou a un pobo de Albacete e 
rematou transformada en tambor. O mar, que segue a 
ser viveiro de traballo digno en Sada pero ve como a 
súa flota de cerco ten que ficar amarrada no porto 
cada noite nesta noite longa que non remata nunca. 
Amarrada como berro de protesta para sobrevivir.  

Porque alguén, nalgún despacho, decidiu rou-
barnos o mar, privándonos do dereito a traballar e 
empurrándonos cara o abismo da nosa extinción 
como país capaz de vivir dos propios recursos. Por 
iso, desde Areal, chamamos a defender a preserva-
ción do mar como valor cultural inmenso e como 
valor económico imprescindible. 
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A DELEGACIÓN DE AS MARIÑAS DA SOCIEDADE GALEGA DE 
HISTORIA NATURAL: DEZ ANOS ESTUDANDO, DIVULGANDO E 

DEFENDENDO O PATRIMONIO NATURAL DA COMARCA 
 

Delegación de As Mariñas da Sociedade Galega de Historia Natural  

Pódese pensar que dez anos para unha aso-
ciación son poucos, pero o que si sucede é que 
pasan moi axiña. Esta Delegación da SGHN na-
ceu a partir dun grupo de persoas (algunhas de-
las socios da SGHN) que estaban unidos na idea 
de conservar de xeito eficaz as Brañas de Sada. 
No outono de 2004 celebrouse no auditorio das 
Cerámicas do Castro unha xornada sobre as 
Brañas, onde colaboraba ADEGA (Asociación 
para a Defensa Ecolóxica de Galicia). De alí xur-
diu un grupo de xente de Sada que empezou a 
reunirse e traballar para poñer en valor este hu-
midal de orixe artificial. Ante a necesidade de 
organizarse nunha estrutura máis estable con-
sultouse a posibilidade de integrarnos na SGHN 
creando unha delegación. Para moitos dos que 
estabamos neste nacemento a SGHN era un re-
ferente moi importante dentro do movemento 
ecoloxista-conservacionista galego. Ademais 
non nos decepcionaron xa que todo foron facili-
dades para establecer o noso grupo e, principal-
mente, os compañeiros da numerosa Delegación 
de Ferrol nos axudaron desinteresadamente. 

Realizamos a nosa presentación formal mon-
tando unha exposición de parte dos fondos do 

Museo da Natureza que a Sociedade tiña e ten en 
Ferrol. Contamos cun local do IES Isaac Díaz 
Pardo e anunciamos a nosa delegación no salón 
de actos dese instituto en xuño de 2005 aínda que 
formalmente nos constituímos o 26 de agosto de 
2005 na nosa primeira asemblea de delegación. 

Os nosos primeiros pasos encamiñáronse en 
dar a coñecer entre os veciños de Sada as súas 
Brañas. Por un lado facer divulgación para que 
se vira a necesidade da súa conservación eficaz e 
por outra demandar que fose declarado humidal 
protexido amparándose na Lei de conservación 
da natureza (Lei 9/2001, do 21 de agosto). Esta 
figura, naquel momento, semellaba a única figu-
ra eficaz para garantir a protección e conserva-
ción das Brañas de Sada. Inicialmente e con bas-
tante éxito de difusión editamos un calendario 
de sobremesa con fotos das Brañas onde mani-
festabamos as nosas ideas de protección para as 
zonas húmidas (ano 2007) e posteriormente ela-
boramos un proxecto máis ambicioso que foi a 
edición de un DVD sobre as Brañas que puxe-
mos á venda a finais de 2007. Este material au-
diovisual obrigounos ademais a realizar un es-
forzo de recompilación, organización e síntese 

Inauguración da exposición no IES 
Isaac Díaz Pardo no día da  
presentación da delegación de As Ma-
riñas da SGHN en maio de 2005 
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de información sobre esta zona húmida. En 
anos posteriores conseguimos que científicos e 
técnicos accederan ás Brañas para estudalas e 
así complementar os datos que xa tiñamos po-
los nosos estudos de campo. Especial mención 
merecen os científicos do IBADER (Instituto de 
Biodiversidade Agraría – USC), algúns profeso-
res da Escola de Arquitectura de A Coruña e 
participantes en cursos de verán da USC. 

Ao fin resumimos a información da que dis-
poñiamos nun informe sobre As Brañas que 
entregamos aos partidos políticos de Sada no 
verán de 2011. Tamén solicitamos a inclusión 
das Brañas dentro da ampliación da Rede Natu-
ra que tiña pensado realizar a Xunta de Galicia, 
e que a día de hoxe aínda non está oficialmente 
publicada. Posteriormente detallamos aínda 
máis a nosa proposta de actuacións para As 
Brañas no artigo publicado no xornal Mariñán 
(marzo de 2014). Alí xa indicabamos que ini-
cialmente temos que chegar á súa declaración 
como Espazo Natural de Interese Local, que 
tamén é unha figura de protección da Lei gale-
ga de conservación da natureza. 

En todos estes anos conseguimos poñer As 
Brañas de Sada “no mapa da conservación” a 
nivel provincial pero aínda non fomos quen de 
conseguir unha figura legal e eficaz de protec-
ción e conservación a longo prazo. 

Deixando aparte o tema deste humidal sin-
gular o resto das nosas actividades cumpren 

basicamente o lema da Sociedade Galega de 
Historia Natural: estudar e divulgar para con-
servar e defender o noso patrimonio natural. De 
todas as nosas accións divulgativas as máis co-
ñecidas son as saídas guiadas na natureza onde 
buscamos distintas zonas da provincia da Coru-
ña ou Galicia para dar a coñecer o noso patri-
monio natural entre os cidadáns. Este traballo é 
moi importante xa que permite achegarse as 
zonas coa visión do naturalista, cousa que non 
se fai moitas veces cando se practica sendeiris-
mo ou outras actividades no medio natural. 

Os cursiños de divulgación tamén forman 
parte da nosa actividade: debuxo e fotografía da 
natureza, compostaxe caseiro, identificación de 
aves invernantes, etc. Dentro deste apartado a 
estrela é a nosa xornada anual de cogomelos 
onde dende xa vai para sete anos contamos coa 
colaboración desinteresada do micólogo Anto-

Foto aérea realizada  
dende unha avioneta que 

alugamos no 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo: Participantes na 
saída á Serra do Careón en 
febreiro de 2014.   
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nio Díaz Núñez e que aproveitamos para dedi-
car á memoria do divulgador científico e veciño 
de Sada Juan Carlos Medal “Jaítos”. Cando a 
xente se ilusiona con cousas novas que aprende 
do medio, xa nos compensa todo o traballo rea-
lizado na organización. 

No apartado de estudo da natureza realiza-
mos mostraxes de algas na Costa de Carnoedo 
e prospeccións de flora e fauna nas Brañas que 
aportaron novos datos sobre a biodiversidade 
destes espazos. Descubrimos poboacións de 
fieitos protexidos (Woodwardia radicans) na 
praia de Arnela na actualidade andamos reali-
zando un estudo de mamíferos carnívoros me-
dianos en colaboración co GEAS (Grupo de 
Estudo dos Animais Salvaxes) na nosa comar-
ca. Tamén fixemos inmersións na ría de Sada 
para delimitar as zonas ocupadas polo zosteral 
(Zostera noltii e Zostera marina). Por suposto 
os nosos socios tamén colaboran no censo de 
aves invernantes que realiza anualmente a So-
ciedade Galega de Historia Natural. 

Pero tamén existe unha parte moi impor-
tante dentro da nosa delegación referida ás de-
nuncias ambientais, escritos, alegacións e notas 
de prensa para denunciar problemas ambientais 
da comarca ou opoñerse a determinados pro-
xectos promovidos polas distintas administra-
cións. A lista sería moi longa pero un dos casos 
máis significativo foi a tala de ameneiros de 
gran porte e posterior recheo na zona das Bra-
ñas en contacto coa urbanización. Fixemos ale-
gacións a moitos proxectos e plans: AVE por 
Bergondo, Vial de entrada en Sada polo túnel 
de Fontán, rutas aos Caneiros en Betanzos, 
PXOM de Sada, “rexeneración” da praia de Sa-
da, etc. Nalgúns casos unimos forzas con outras 
organizacións (Hábitat, ADEGA, Rabo do Ga-
lo, Plataforma en Defensa da Ría, etc) xa que 
na delegación sempre tivemos claro que o me-

llor é traballar na mesma dirección que outras 
entidades. No ano 2012 promovemos unha re-
collida de sinaturas en Change.org para conse-
guir unha protección legal das Brañas de Sada. 
Dentro desta labor de defensa do medio está 
tamén a representación que temos en organiza-
cións como a Asociación de Desenvolvemento 
Rural de As Mariñas-Betanzos ou o Grupo de 
Acción Costeira 2 Golfo Ártabro. 

Un feito moi importante para a nosa dele-
gación foi a participación na creación da Fun-
dación de Custodia do Territorio “Fragas do 
Mandeo” no 2010 na que a SGHN participa do 
seu padroado xunto con Hábitat e Rabo do Ga-
lo. Moitos dos socios da delegación traballan 
activamente nesta entidade de custodia, que 
trata de preservar e mellorar zonas de alto va-
lor ambiental da comarca mediante a compra 
ou asinando convenios cos propietarios. 

Na Sociedade Galega de Historia Natural 
sempre temos presente que debemos realizar 
un traballo serio e consecuente. Este é o xeito 
de os cidadáns nos consideren necesarios para a 
defensa do medio ambiente e se acheguen a nós 
para participar das nosas actividades. Despois 
destes dez anos queremos seguir sendo un refe-
rente na defensa do medio na nosa comarca e 
para elo tamén empregamos os modernos me-
dios de difusión como facebook (https://www. 
facebook.com/sghn.asmarinhas?pnref=lhc). 

Para celebrar este aniversario realizaremos 
unha exposición de paneis sobre As Brañas de 
Sada na Casa da Cultura de Sada do 13 de no-
vembro ata a última semana de decembro. Na 
inauguración do día 13 o presidente da SGHN 
fará un repaso aos corenta e dous anos de vida 
desta entidade e posteriormente no mes de de-
cembro realizaremos unha charla-mesa redon-
da sobre a conservación efectiva das Brañas. 

Fotomontaxe da campaña de protesta en contra do Vial de acceso dende a Vía Ártabra  
en colaboración coa Plataforma na Defensa da Ría  
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Prosigo acumulando notas e bosquexos, 
deitándoos no meu caderno vermello, para men-
cionar, en calquera intre, feitos máxicos e ra-
diantes confluencias neste enclave de mestiza-
xes, de prodixios e atractivos, que segue a ser 
para min Santiago... Unha tarde detívenme pe-
rante unha libraría de vello coa idea de repousar 
as miñas malladas pernas de camiñante en su-
perficie, cando reparei nun libro e o seu autor: 
Chile a la Vista, e que o entrañable amigo 
Eduardo Blanco Amor (de quen conservo a súa 
derradeira carta) publicou en 1951 por medio da 
«Editorial del Pacífico», alcanzando dende en-
tón varias edicións e revelándonos con el a súa 
agudeza psicolóxica... Narra Eduardo o seu en-
contro na capital chilena co seu amigo Ramón 
Suárez Picallo, que lle di: "Tienes que amar a este 
país... ¡Bendito sea él! Sólo aquí, después de haber 
trotado por tanta América, siente uno que se le curan 
las heridas, que la vida puede tener una secuencia y 
que aún hay salida para los callejones murados"... 

Chegado ao ecuador do soño da miña pri-
meira viaxe transatlántica, que en terras chile-
nas adquiría certificado de certeza, tocaba repa-

rar na nova cúpula celestial, como agradecido 
fillo das estrelas, para compartir co escritor ga-
lego Eduardo Blanco Amor aquela idea súa de 
que "las suscitaciones neurálgicas vienen, aquí y allí, 
de raíces iguales e invitan a responsabilidades para-
lelas"... Ecuador de tan abraiante estancia que 
por momentos fermentaba gratas sorpresas no 
meu corazón de neno despexado... Por aqueles 
días, tanto acontecemento inesperado foi prece-
dido por un, desexado e agardado coa paciencia 
de quen sabe que non hai que amputar horas á 
medida do tempo que se precisa para comulgar 
coas querenzas, coas que aniñan no corazón, e 
que no meu caso foi o reencontro con Begoña... 

Agora, residindo e respirando en terras da 
bautizada Nova Extremadura, e terras tamén, 
as situadas ao sur, que foron denominadas No-
va Galicia, as terras de Chiloé, das que tanto 
fala o escritor Edmundo Moure Rojas, magnífi-
co gardián de libros, mestura de luminoso chi-
lenismo e fondo sentido da galeguidade. En 
Crónicas de la Emigración (4 de xuño de 2010), 
escribía Isaac Otero: Chiloé y Galicia. Confines 
mágicos, é o título que reloce no libro –non hai 

CHILE: CADERNO DE BITÁCORA DUN INVASOR AMABLE1 
 

Antonio Chaves Cuiñas 
 

A Edmundo Moure Rojas 

Suárez Picallo, Blanco Amor e Celso Garrido en Chile 
Fotografía cedida por Lois Pérez Leira 
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moito tempo presentado na Feira do Libro de 
Buenos Aires– que corresponde á autoría de 
Edmundo Moure Rojas. Editado polo Grupo de 
Comunicación de ‘Galicia en el Mundo’, colec-
ción ‘Crónicas de la Emigración’, Vigo, 2009, o 
presente ensaio maniféstanos a osmose antro-
polóxica entre dúas “fisterras” xeograficamente 
distanciadas, mais enchidas de paralelismos po-
pulares e fantásticos e afectivos: a vetusta Gali-
cia atlántica e a Nova Galicia austral que e Chi-
loé ou ‘Chilhué’, topónimo coa semántica de 
“lugar de gaivotas”... 

E tal que se Santiago estivese agardándo-
me, como destino para cumprimentar o mosaico 
biográfico dun mapa sen fronteiras, nun ines-
quecible serán rokhiano, convidados por Patri-
cia Tagle, déronse outras felices confluencias... 
Begoña e máis eu coñecemos a Edmundo Mou-
re, do que algunhas cousas sabía por medio da 
súa obra. Nacido nesta cidade, é fillo de nai chi-
lena e pai galego... Falounos longo da súa vida, 
e entrañablemente -con morriña e saudade- da 
súa avoa Elena, a que lle contaba historias du-
nha aldea lucense no mapa das súas orixes... fa-
lounos do día en que viaxou por vez primeira 
ata Galicia, para saber da terra dos seus devan-
ceiros, e rememorou aquela primeira noite sen 

poder durmir por causa de tantas emocións, co-
mo as vividas na aperta prolongada cun parente 
do que o separaban incontables anos e máis de 
dez mil quilómetros, provocándolle bágoas de 
rosada, bágoas de orballo cando o vapor íntimo 
das lembranzas se condensa... 

Edmundo -gran coñecedor das literaturas 
galega e española-, exerceu de Presidente da 
Sociedad de Escritores de Chile no ano 1989, e 
de Director Cultural de Lar Gallego dende 
1994. Pero, sobre todo, o chileno Edmundo 
exerce de galego universal, e con el cantamos a 
coro e cappella cancións da gran Rosalía de Cas-
tro, que os alí presentes, (na festa de Patricia 
Tagle, entrañable anfitrioa) escoitaron entre 
atónitos -pola sorpresa- e emocionados... Aos 
poucos días, o un de decembro de 2014, recibo 
un correo seu, convidándome a participar nun 
faladoiro aberto entre autores que se reúnen na 
sede da Sociedad de Escritores de Chile, co de-
sexo de que os acompañe, o que farei acudindo 
á cita na Casa do Escritor, sita na rúa Almiran-
te Simpson, nº7... Logo, visitas e encontros fo-
ron sucedéndose, multiplicándose... 

E así, segundo transcorren os días, semanas 
e meses, entendo e comprendo mellor ao meu 
amigo Eduardo Blanco Amor, que escribiu: 
"Quedé enfermo de Chile, contaminado de Chile; 
para mí no es un país sino un vicio"... Un Eduardo 
que ao chegar aquí atopouse con Ramón Suárez 
Picallo, como eu atopei ao meu amigo Edmun-
do Moure... 

Antes de iniciar a serie chilena de retratos 
«Colgados de Las Letras», dedicada a literatos 
destas terras, lanceime a realizar un do amigo 
Edmundo, que máis alá de colgado das letras e 
gardián de libros, é coleccionista de emocións e 
relatos que traspasan fronteiras... Retrato cu-
nha breve dedicatoria: "Al tenedor de libros, 
amigo, compañero, y guardián de las esencias... 
A Edmundo... ". 

 
1. “Invasor amable”: expresión acuñada por E. Moure 

para referirse ao pintor galego Antonio Chaves, hoxe 
afincado en Santiago de Chile, desenvolvendo o seu 
labor pictórico e investigador.  

Retrato de Edmundo Moure (2015),  
obre de Antonio Chaves, pintor galego  
afincado en Chile  
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Quem nos mandaria ensarilhar-nos nestas 
leas académicas, capazes de tolear a cabeça do 
mais farruco? Com franqueza: somos como es-
ses nenos revoltados que nom têm paragem e 
malmente ficam quedos nalgumha parte: Já 
havia muito tempo que rejeitáramos o castel-
hano que tam bem nos aprenderam na escola 
(eu, de neno, queimava várias horas diárias na 
casa a fazer tarefas de língua espanhola até que 
consegui tirar boas notas). Depois de banirmos 
da nossa cotidianidade o castelhano apreendido 
naquelas aulas e nos entregarmos com paixom 
ao galego oficial, fomos conscientes de que a 
norma em que estavam escritos os nossos tex-
tos já nom nos satisfazia embora termos atingi-
do um grau razoável de competência nela após 
lustros de aprendizagem.  

Às vezes me pregunto se nom seremos de-
masiado puristas ou se quadra algo obsessivos 
na procura da mais requintada Verdade filoló-
gica... Ou quiçá desfrutamos tanto das palavras 
que, afim de nom nos aburrir, jogamos com elas 
a escrevê-las de jeito distinto cada certo tempo. 
Na opinom de um meu conhecido, Javier Cas-

tro, trabalhador e galeguista, nós todos apenas 
somos uns sentimentais que vivemos a vida com 
a olhada virada cara ao passado, preocupados 
por umhas nossas origens que nom podemos 
nem queremos esquecer. 

 

ENTENDERÁ-ME MINHA MAE? 

E deve de levar razom o Javier: nos séculos 
XII e XIII trovadores galegos de Vigo, Negrei-
ra, Compostela ou Betanços redigiam as suas 
cantigas de um jeito mui familiar para um rein-
tegracionista: "Pelo souto de Crexente uã pas-
tor vi andar // muit´alongada da gente // al-
çando a voz a cantar..." Ou: "A dona que eu 
am´e tenho por senhor // amostrademi-a Deus 
se vos en prazer for..." 

No meu caso foi ao repassar estes poemas, 
precisamente, quando decidi mudar de norma 
para estabelecer umha continuidade coerente 
com as nossas autênticas raízes lingüísticas, e 
isso apesar do risco de minha querida mae nom 
entender bem artigos como o presente. Da ou-
tra banda muito nos amolava a normativa ofi-

DE QUANDO MUDAMOS PARA REINTEGRATAS 
 

Manuel B. Dans 
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cial nom abranger a riqueza fonética do 
galego ao empregar, como matéria pri-
ma, ortografia castelhana. De resultas 
nom se distingue entre vogais fechadas 
de abertas, nem discrimina a realiza-
çom velar do N da sua pronúncia pala-
tal, assim como só representa un só S. 
Para eu caricaturar as eivas do oficialis-
mo gostava de pôr o exemplo de um 
inglês obrigado a escrever coma nós, á 
castelhana; assim, no canto de redigir 
"you are a rose in the God´s garden" 
deveria fazê-lo como "iu á a rous in de 
Gods gaaden". 

Para os bem pensados a razom de 
ser do oficialismo teria a sua origem 
em popularizar o galego escrito num 
momento histórico difícil, quando to-
dos estávamos alfabetizados em castel-
hano e as propostas reintegracionistas 
podiam resultar chocantes aos nosso 
olhos; trataria-se, já que logo, de umha 
escolha inspirada na pedagogia, e que 
ainda hoje teria toda a sua razom de 
ser. Pola contra, os mal pensados 
enxergam no oficialismo umha argal-
hada espanholista com a que isolar o 
galego da lusofonia em cujo berço fica 
filologicamente incluído, e privá-lo, 
assím, da sua dimensom mais prática: a 
comunicaçom escrita com duzentos cinquenta 
milhons de pessoas no mundo (Brasil, Angola, 
Portugal, etc...), vantagem que poderia ajudar a 
salvá-lo da sua mui possível futura extinçom. 

 

TEMOS SÚPER-PODERES! 

Assim e todo, no meu caso particular nom 
se tratava da procura dessa practicidade: apre-
endi (e ainda sigo ao labor) a ortografia reinte-
grada simplesmente porque já nom podia conti-
nuar a escrever na oficial sem experimentar 
certa frustraçom. 

Felizmente, ao pouco de começar nesta no-
va andaina embeliquei com umha inesperada 
surpreesa ao descobrir-me investido de uns no-
vos súper-poderes que me permitiam compreen-
der português escrito e até redigi-lo se for ne-
cessário, o qual, naturalmente, repercute na 
compreensom da fala. Com esta nova habelên-
cia por equipagem as viagens aos países lusófo-
nos tornavam muito mais atrativos do que antes.  

Para mim foi emocionante visitar Lisboa e 
comprovar, maravilhado, como todo lá estava 
escrito em galeg... perdom!, em português. O 
país vizinho pode ser um paraíso en dous senti-
dos: do ponto de vista do espanholista adoita ser 
o lugar onde passear un seu injustificado com-
plexo de superioridade; do ponto de vista do 
galeguista é o Estado onde a gente fala e sente a 
mesma língua e a mesma saudade que as nos-
sas. Ruas como "Campo das Cebolas" ou 
"Travessa do Raposo", no histórico bairro da 
Alfama, além de engraçados nomes, tinham um 
sabor mui familiar. Foi assím como me aledei, 
mais do que nunca antes, da existência de Por-
tugal, da sua independência, mesmo das derro-
tas militares castelhanas como a de Aljubarrota 
(quisseram mover-lhes os macos até o Atlânti-
co), porque o idioma galego, o nossa maneira 
de entender o mundo (ou o jeito em que a Natu-
reza se expressa através do fenómeno humano) 
sobrevivirá a sul do Minho (e além o mar) seja 
o que for o que aconteça com ele na Galiza. 
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Moita xente fai unha disxuntiva entre o 
feito social e o cultural considerando que nunha 
situación de crise o primeiro son as necesidades 
básicas. Teñen razón, mais hai que ter en conta 
que nunha situación de crise tamén hai que 
buscar fontes de orixinalidade que nos permi-
tan ser competitivos nun mundo globalizado; 
fontes que nos leven a rescatar todo aquilo que 
se garda na nosa orixinalidade intacto para 
compartir co mundo. O factor cultural sempre 
foi e será un medio de desenvolvemento que 
nos convida á unidade humana. Neste sentido 
resulta básico o diálogo e o coñecemento mu-
tuo que nos leva a compartir fusións culturais 
sen perder identidade.  

Concibindo a cultura como algo vivo resul-
ta imprescindible o seu decorrer paralelo á evo-
lución social, por iso os que pretendemos de-
senvolvernos na propia cultura debemos ter un 
ollo permanente posto nos cambios da socieda-
de, involucrándonos nos problemas e nos dile-
mas de cada momento histórico. Deste xeito a 
cultura cumpre sempre unha misión cívica que 
deixa constancia do retrato social que caracte-
riza cada feito que vivimos, transformándoo 
nun elemento cultural a preservar. Isto quere 
dicir que a cultura é a nosa experiencia colecti-
va. Aquela que nos convida a aprender dos 

erros que nos precederon para seguir constru-
índo o futuro.  

Cada pobo ten que saber rescatar do pasado 
a experiencia e os orgullos que gardan os seus 
devanceiros e facer deles un motivo que impul-
se ao mundo a visitalo e a interactuar con el 
nun recoñecemento mutuo. Neste sentido con-
verter a cultura  nun elemento de desenvolve-
mento social equivale a renunciar á pureza para 
abrazar a evolución humana e nela procurar un 
benestar colectivo.  

O sector cultural e o social non están tan 
afastados; de feito ata están incluídos no concep-
to "terceiro sector". Xuntos velan por un benes-
tar sen arrabaldes que una interdependencias a 
prol do porvir colectivo. Trátase, ao fin e ao ca-
bo, de coñecer o noso pasado tendo en conta que 
telo é un fenómeno exclusivamente humano e a 
partir del construír un futuro ancorado na orixi-
nalidade. Daquela o investimento cultural pode 
ser un río que desemboque no investimento so-
cial xerando un mar de benestar en forma de 
emprego e orgullo ancorado na propia identida-
de. O investimento cultural crea emprego e fixa 
poboación evitando o despoboamento e a disper-
sión pero precisa unha aposta clara que parece 
difícil en tempos de suposta austeridade. 

A CULTURA COMO DESENVOLVEMENTO SOCIAL 
 

Iago Santalla 

O barrio de Fontán  
no ano 1933.  

En primeiro plano as 
fábricas de salga 

Vida Gallega, Vigo, 
20/05/1933. 
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CONVERSAS CON JESÚS CASTRO VIDAL (RIOBAO 1927) 
 

Xosé Anxo Seoane Cao 

A perda do modelo tradicional de transmi-
sión de coñecementos, isto é, de xeración a xera-
ción a través da palabra e da experiencia directa, 
é cada vez máis evidente. Xa non escoitamos os 
nosos maiores. E un pobo que non escoita, que 
non asenta os seus pés nas súas raíces, na súa 
tradición (para engrandecerse e progresar), per-
de todo aquilo que mellor o caracteriza e define. 
E morre como tal. Temos un enorme patrimo-
nio que estamos a perder: os nosos maiores. 

Todas as persoas atesouran historias e anéc-
dotas que debemos coñecer de primeira man. O 
noso presente está determinado por un pasado 
inmediato. Coñecelo, comprendelo é vital para 
encarar con optimismo o futuro, un futuro no 
que debemos manter(non podemos renunciar) a 
identidade peculiar que 
como galegos posuímos. 

Xunto cos grandes 
personaxes da nosa histo-
ria, son as persoas sinxe-
las, humildes,  honestas, 
traballadoras, comprome-
tidas..., as que construí-
ron o que agora temos. 
Jesús Castro Vidal, como 
tantos outros, constitúe 
parte importante desa 
“humilde grandeza do 
noso”. Recuperar esa 
esencia, a cerna do 
“sermos galegos” a través 
da palabra é o obxectivo 
fundamental do proxecto 
“Conversas”.Este proxec-
to inclúe un documental 
de 19’ 30’’ e este pequeno 
artigo complementario 
publicado en “Areal”, a 
revista cultural da AC 
Irmáns Suárez Picallo que 
vostede está a ler neste 
momento. 

Tendo en conta estes principios e como de-
mostración didáctica do que se quere salientar, 
Moucho producións, a aventura audiovisual crea-
da por Javier González Garrido e mais eu mes-
mo, realizou o documental citado anteriormen-
te en torno á vida do noso conveciño Jesús Cas-
tro Vidal, un dos personaxes que constitúen a 
memoria viva da  historia sadense, quen ama-
blemente foi contándonos os pormenores da 
súa longa experiencia vital.  

Jesús naceu en Riobao o catorce de xullo de 
1927. Era o máis pequeno de cinco irmáns, un 
deles morreu prematuramente e non chegou a 
coñecelo. Do mesmo xeito, tampouco chegou a 
coñecer ao seu pai xa que cando Jesús naceu, o 
pai estaba emigrado en EE UU, e máis adiante, 

faleceu antes de se produ-
cir o reencontro familiar. 

Ao cumprir os seis 
anos entrou na escola 
“Sada y sus contornos”, 
logo de estar un tempo na 
escola da Recha, unha viú-
va que daba clase aos 
máis pequechos antes de 
iniciaren os estudos de 
educación primaria. Cu-
riosamente, o pai de Jesús 
formaba parte da xunta 
directiva da Asociación 
Sada y sus Contornos, fun-
dada o 19 de maio de 
1913 por sadenses emi-
grados nos EE UU co 
obxectivo fundamental de 
crear escolas en Sada. 

Cando o neno Jesús 
ingresa na escola estamos 
en plena II República. 
Jesús resalta a laicidade 
da ensinanza e as boas 
prácticas dos mestres. No 
primeiro curso estaban os 
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nenos e as nenas xuntos na mesma aula con 
dona Consuelo, aínda que separados por un pe-
queno corredor e colocados en cadanseu lugar: 
nenos nunha banda e nenas na outra. Ao pasa-
ren ao seguinte curso, os rapaces ían con don 
Severino e as rapazas con dona María Teresa. 

Cóntanos dúas anécdotas desa época. A pri-
meira cando se coloca a primeira pedra da cons-
trución do dique do porto de Sada, pouco antes do 
inicio da guerra civil. No acto participaron, entre 
outras autoridades, o alcalde republicano Antonio 
Fernández Pita e o párroco Juan Villanueva; ta-
mén todos os nenos e as nenas da escola. Nese 
acto depositáronse unhas moedas e unha bandeira 
republicana no burato escavado para tal fin (cando 
a guerra se iniciou, misteriosamente desapareceu 
todo). A outra correspóndese coa inauguración 
das escolas de Bergondo, feito que se produciu 
semanas antes da guerra, e na que participaron 
tamén os nenos e nenas de Sada e Contornos. 

O estoupido da guerra tirou ao traste todas 
as esperanzas de mellora e fíxolles ver, incluso 
aos máis novos, a violencia extrema da represión. 
Un día, cando regresaban de se bañaren el e os 
seus amigos na rampla do Lameiro, atoparon o 
cadáver dun home moi preto do antigo aserradoi-
ro que existía na zona. Esa persoa resultou ser 
José Monzo. Non soamente el, tamén outros co-
mo Antón Suárez Picallo, Xosé Neira, Carballei-
ra, Prego, o Gerpe, o Pintor... apareceron mortos, 
“paseados” en diversos lugares de Sada. Outros, 
preferiron acabar eles mesmos coa súa vida, como 
o propio José Monzo. Lembra tamén como o cor-

po sen vida deste estivo varios días  no cemiterio 
para a súa identificación, antes de ser enterrado. 
O medo caracterizaba aqueles tempos de escuri-
dade e de represalias, de rapina, impunidade... 

No ano 1936 a familia estaba a preparar a 
súa viaxe a EE UU para se reencontrar co pa-
triarca. Dese xeito, o seu irmán maior, Ricardo,  
ingresou voluntario no exército para facer o 
servizo militar  e adiantar a viaxe. Precisamen-
te cando ingresa no exército viaxa en compaña 
de Ramón Suárez Picallo, naquel momento de-
putado en Cortes polo Partido Galeguista, 
quen viñera pasar uns días de descanso e a visi-
tar a familia en Beloi. O inicio da guerra frustra 
os plans familiares. O seu irmán (formaba parte 
dunha escuadrilla aérea de combate do bando 
republicano) morre na fronte de Teruel  e ta-
mén morre en EE UU en 1939 o seu pai. 

Despois de saír da escola de Sada e Contor-
nos pasou por outras de Sada ata que en 1939, 
ano da morte do seu pai, empeza a traballar con 
Juan Lorenzo, o ferreiro da Chaburra. De aí 
pasou a traballar nos talleres da Compañía de 
Tranvías, no Carballo, onde exerceu practica-
mente todos os postos de traballo: axustador, 
centro de bobinas, torneiro… Conseguiu unha 
bolsa de estudos para estudar na Escola de 
Traballo, na Coruña, onde completou con éxito 
a súa formación profesional. 

Dos anos corenta lembra o ensañamento dos 
fascistas cos familiares dos republicanos e como 
os utilizaban para realizaren traballos “case for-
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zados”, como limpeza de camiños, balados… 
Tamén recorda a desgraza do “Alegre”, unha 
embarcación de Pontedeume que participaba na 
procesión marítima da Virxe do Carme en agos-
to de 1940. O “Alegre” bateu coas rochas da 
Pulgueira e encallou botando a un cento de per-
soas ao mar.Mariñeiros de Sada non dubidaron 
en tirarse ao mar e socorrelas. Dentro do que 
puido ser unha catástrofe de maiores dimen-
sións, soamente houbo que lamentar a perda de 
tres persoas que morreron  afogadas. 

Por aquel tempo, Jesús era un mozo diver-
tido e inquedo, e xunto cos seus amigos funda-
ron o equipo de fútbol da vila, o Raio 
(fusionando o Vendaval e o Raio). Como cal-
quera outro mozo do seu tempo gustaba de ir 
ao baile e participar nas festas da vila e dos 
arredores. Ían á Terraza, ao Moderno... e a to-

mar “uns chiquitos” para ir 
“entoados” ao baile. Sada era por 
aquel tempo un fervedoiro de xente 
que buscaba distraerse e esquecer os 
malos tempos das tebras. Tamén 
participou na danza dos arcos, nas 
procesións do Carme... 

Jesús botou moza, Manola, e pa-
sado un tempo os plans de voda che-
garon. O soldo era moi baixo polo 
que se viu obrigado a emigrar. Con-
seguiu un contrato ficticio de traba-
llo para emigrar ao Uruguai. A pri-
meira viaxe que fixo en tren foi pre-
cisamente dende A Coruña ata Vigo, 
onde embarcou nun barco italiano, o 
“Castello Felice”. Chegou a Montevi-
deo uns días antes da Noiteboa de 
1953. Alí o estaban agardando uns 
amigos. Ao pouco tempo entrou a 
traballar no taller “Broklyn”. En can-
to puido casou coa súa noiva de sem-
pre por “poderes”, o dez de marzo de 
1955. Manola chegou a Montevideo 
o doce de outubro dese mesmo ano. 

.Alí levaban unha plácida vida. 
Participaban nas actividades dos 
centros galego e ourensán e da Casa 
de España. Co gallo da viaxe de Ra-
món Suárez Picallo a Montevideo 
(foi dar unha conferencia ao Centro 
Galego) Jesús foi saudar ao seu veci-
ño, tamén para saber de primeira 
man o que pasara co seu irmán mor-

to na guerra e tamén da morte do seu pai, ente-
rrado en Astoria (EE UU). 

En Montevideo naceron as súas dúas fillas. 
En 1963, como a tantos outros, éntralle o enga-
do da Terra, e a familia volve para Sada, o trece 
de xuño, iniciando unha nova vida. 

De novo na vila, Jesús desenvolveu varios 
traballos. En principio, xunto cun cuñado e ou-
tro socio, de transportista cun camión “Pegaso” 
que mercaran uns anos antes. Pero iso non era 
o seu e tampouco daba para tanto, polo que de-
cidiu emprender outros proxectos. Durante uns 
anos embarcouse de camareiro no “San Vicente” 
e no “San Roque”, vapores que facían a ruta de 
España a Brasil, Uruguai e Arxentina. Tamén 
algúns cruceiros por Europa. Logo dun inciden-
te laboral coa compañía, traballou de fontaneiro 
en varias edificacións de Sada. Máis adiante, con 

O Sporting Sada a finais dos anos 40. Jesús é o segundo pola derei-
ta dos que están de pé. 

O Rayo C. F. no ano 1944. Jesús, de pé, segundo pola esquerda. 
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Juan Arévalo, Juan Fuentes e Pedro Deus mer-
cou unha lancha en Pontedeume para a extrac-
ción de area. O negocio ía ben ata que pouco a 
pouco a construción foi esmorecendo. Logo, 
acondicionaron a barcaza e cun guindastre em-
pezaron no negocio dos mexillóns. Despois, o 
frío industrial e o mantemento dos camións, das 
bombas hidráulicas, dos sistemas de depuración 
das plantas de Lorbé e Esteiro... E así ata a xu-
bilación no ano 1992. En palabras de Jesús, co-
mo traballador el era “como as funerarias: tra-
ballaba as vinte e catro horas do día”. 

En Sada participou na vida cultural e políti-
ca como o que máis. Durante dez anos formou 
parte da xunta directiva da Sociedade Recreativa, 
Cultural e Deportiva. Máis adiante participou na 
fundación da Agrupación Socialista de Sada 
para as primeiras eleccións municipais no ano 
1979 (foi de número 2 nas listas). Así repetiría 
en todas as eleccións ata que se produciu o 
“escándalo Santamaría”, otránsfuga do PSOE 
que posibilitou o goberno dos populares, logo 

da presentación dunha moción de censura no 
ano 2004 contra o alcalde nacionalista Abel Ló-
pez Soto. A partir dese momento, abandona o 
PSOE e participa na “Plataforma Cidadá en 
Defensa da Democracia en Sada”. Foron tem-
pos intensos e de moita actividade. Un dos le-
gados que a Plataforma deixou foi o monólito 
en homenaxe a todos os represaliados polo 
franquismo en catro décadas de ditadura que se 
atopa no paseo marítimo. 

Actualmente forma parte da Asociación Cul-
tural Irmáns Suárez Picallo, asociación nacida en 
2007 que promove gran parte das actividades 
culturais da vila. 

En definitiva, oitenta e oito anos de vida in-
tensa que paga a pena coñecer.  

Recuperemos a necesidade vital de escoitar-
mos os nosos maiores, de seguro que aprende-
remos moitas cousas. Ademais, estaremos a pa-
gar a gran débeda con eles contraída 

ESTUDO
S LO

CA
IS 



 

 

14 

ES
TU

DO
S 

LO
CA

IS
 

A xenealoxía é, as máis das veces, unha fe-
rramenta coa que reconstruír as nosas propias 
orixes familiares; un traballo abondo laborioso 
que responde a ese afán de sabermos de ónde 
vimos. Mais tamén é unha disciplina que con-
tribúe á elaboración de perfís biográficos máis 
completos. Os antepasados, os coñecidos en 
vida e os que nos chegan a través desa literatu-
ra doméstica que conta anécdotas de bisavós, 
de pais de bisavós, de avós de bisavós…, son 
unha das pezas que constrúen a personalidade. 
Por iso, obter información acerca dos predece-
sores axuda a comprender trazos do comporta-
mento, das motivacións e da personalidade do 
biografiado, e resulta igualmente interesante 
para compor e estruturar as historias locais, 
que non acaban de cobrar sentido mentres non 
se coñece con certa profundidade ese ámbito 
das relacións persoais e familiares. 

Abordaremos, nesta ocasión, un sucinto per-
corrido pola xenealoxía dunha das personaxes 
máis relevantes da nosa historia contemporánea: 
o xornalista e político Ramón Suárez Picallo. 
Xenealoxía que incumbe, evidentemente, ao seu 
irmán Xohán Antón, de breve pero interesante 
traxectoria. Para esta reconstrución xenealóxi-
ca, botouse man de documentación procedente 
do Rexistro Civil de Sada1 e do Arquivo Históri-
co Diocesano de Santiago de Compostela2. 

Os Suárez Picallo, once irmáns en total, 
naceron en Beloi, parroquia de Santa María de 
Sada. Un prolongado espazo temporal de máis 
de dúas décadas separan os nacementos do ma-
ior deles, Ramón, en 1894, e do menor, Juan, en 
1917, cando o primeiro iniciara xa, na emigra-
ción bonaerense, a súa incesante actividade po-
lítica e intelectual. Entre ambos, chegarían a 
este mundo Eduardo (1897), Severino Emilio 
(1899), Diego (1901), Leonardo (1904), Manuel 
María (1906), Juan Antonio ou Xohán Antón 
(1907), María Manuela (1909), Rosalía (1912) e 
María de la Concepción (1915). De todos eles, 
Manuel María, María Manuela e Rosalía falece-

rían sendo nenos. Os demais, salvo Xohán An-
tón, asasinado após a sublevación militar de 
1936, e María, tomarían nalgún momento o 
camiño das Américas, establecéndose en Bue-
nos Aires. Faría Diego a excepción, optando 
polo que, naquel entón, era o destino maiorita-
rio dos emigrantes de Sada: New York. Sería 
tamén o único dos irmáns varóns en ter des-
cendencia, como tamén a tería María, casada 
con Ramón Tenreiro, pais dunha filla falecida 
cando nena e dun fillo, Ramón, actual custodio 
da memoria dos irmáns Suárez Picallo. 

O matrimonio do que naceron os once ir-
máns estaba composto por Eduardo Suárez 
Fernández e Teresa Picallo Martínez, ambos 

ESTUDOS XENEALÓXICOS: A FAMILIA SUÁREZ PICALLO 
 

José-Mª Monterroso Devesa 

Manuel Pérez Lorenzo 

Teresa Picallo e Eduardo Suárez 
Cedida por Ramón Tenreiro Suárez 
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naturais da mesma aldea de Beloi, malia que 
con orixes familiares diversas. Eduardo (1867), 
alcumado o “zoqueiro de Beloi”, traballaría a 
terra e embarcaríase por longos períodos a par-
tir do ano 1898. Algunha vez faría referenza 
Ramón ao interese do seu pai polos paxaros: 

En nuestra huerta hubo una familia de mirlos 80 
años. El primero que sabía el nido era mi padre, 
porque era el que se levantaba más temprano, y 
nos decía: “si se que enxeita el mirlo, os cuelgo a 
todos con las piernas para arriba, de modo que a 
no acercarse”.3 

Teresa (1873) dedicaríase tamén ás labores 
agro-gandeiras. Acerca dela ten escrito Lois 
Pérez Leira: 

Teresa Picallo, nai de Ramón, era unha muller de 
gran personalidade e intelixencia, malia a ter pou-
cos estudos. Na aldea alcumábana "a escribana", 
segundo din, pola súa listeza e a súa capacidade, 
que asombraba aos seus veciños.4 

O avó paterno dos irmáns Suárez Picallo 
foi Andrés Suárez Collazo, do barrio de Samoe-
do, na parroquia de Sada, labrador de profesión. 
Eran os seu pais Juan Suárez Fachal, de Sada, 
fillo á súa vez do matrimonio contraído en Sada 
en 1784 por Francisco Suárez e Josefa Fachal, 
ambos de Samoedo; e María Collazo Martínez, 
da parroquia de San Martiño de Dorneda, no 
veciño concello de Oleiros, filla de Pedro Colla-
zo e Ana Martínez, os dous de Santa Eulalia de 
Liáns, tamén en Oleiros. 

Casou Andrés no ano 1850 con Juana Fer-
nández, a avoa paterna dos Suárez Picallo, natu-
ral de Sada e filla de pai descoñecido e de Fran-
cisca Fernández, tamén de Sada. O matrimonio 

estableceuse no lugar de Beloi, compartindo 
veciñanza cos que, andando o tempo, rematarí-
an por ser os seus consogros: Juan Picallo e 
Manuela Martínez, os pais de Teresa Picallo. 

Era Juan Picallo Caramés natural da parro-
quia de Osedo. Ao nacemento do seu fillo Anto-
nio, no ano 1872, declarábase “jornalero pobre”, 
mais sabía ler e escribir correctamente. Un ano 
despois, cando nace a súa filla Teresa, excluirá 
xa o termo de pobre, e cando vaia a rexistrar o 
nacemento do seu neto Ramón farao xa como 
“labrador”, o que denota un certo ascenso de 
categoría social ao pasar de traballar para ou-
tros a cultivar terras propias. Con el tivo Ra-
món unha profunda relación na infancia. Xa 
moitas décadas despois do seu falecemento, 
describiría ao seu avó como “dibujante, cera-
mista, poeta a ratos, y poseedor de una bibliote-
ca con más de cien volúmenes, que él guardaba 
en un arcón de nogal, cerrado con siete llaves, 
como la tumba del Cid” evocando a relación 
que o unía co seu mestre: 

Mi abuelo, y mi maestro, eran excelentes ami-
gos y habituales contertulios en el “casino de 
Caballeros” de la villa. Sólo jugaban al 
“tresillo”, con un viejo marino retirado, héroe 
de la Batalla de Cavite, con un comandante de 
caballería, retirado también, después de la gue-
rra de Cuba, y con el boticario, liberal, enciclo-
pedista y republicano de los de Pi y Margall.5 

No mesmo artigo, lembraba Ramón cómo o seu 
mestre prendera nel o interese por ler as páxi-
nas no Quijote, o que o levou a procurar o que 
o o seu avó custodiaba no vello arcón do seu 
cuarto, sendo sorprendido por el: 

Juan e María Suárez Picallo,  
irmáns de Ramón e Xohán Antón. 
Cedida por Ramón Tenreiro Suárez 
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 -Vaya, vaya con el señor maestro -comentó 

con sonrisa socarrona-; y luego sacó de un 
cañutero en el que guardaba la licencia abso-
luta de su servicio militar con el grado de 
sargento, ganado a pulso en la guerra carlis-
ta, sirviendo en el ejército “liberal y constitu-
cional”, frente a los “absolutistas” de Don 
Carlos María Isidro de Borbón, las llaves del 
gran arcón. Lo abrió y nos mostró un precio-
so ejemplar del gran libraco, ilustrado por 
Gustavo Doré, encuadernado en piel de bece-
rro, con pelos y todo. 

-Este es el libro, sólo que mucho mejor, que 
el del señor maestro. Te lo leeré en las partes 
que pueden serles leídas a un buen muchacho. 
Y cuando seas mayor he de regalártelo. 

Pois ben, este Juan Picallo era fillo de José 
Picallo de Eyra, canteiro da parroquia de San-
to André de Souto, no afastado municipio de 
A Estrada, fillo á súa vez de Juan Andrés Pi-
callo e Ignacia de Eyra. José Picallo contrae-
ría matrimonio en Osedo no ano 1818 con Ju-
liana Caramés, natural desta parroquia, filla 
de Josef Caramés e Manuela González y Mon-
toto. Tamén as orixes deste Josef son remo-
tas. Eran os seus pais Ignacio Caramés e Ma-
ría do Calbo, casados en 1766 na parroquia de 
San Pedro de Rebón (actual concello de Mo-
raña), da que ambos eran naturais. Pola súa 
parte, Manuela González –tataraboa de Suá-
rez Picallo, para situármonos– era de Osedo, 
onde casa con Josef Caramés en 1794. Da 
mesma parroquia eran os seus pais, Antonio 
González e Pasqua Gómez Montoto, fillo el 
de Francisco González e Antonia Gómez e 
filla ela de don Pedro Montoto Pinello e Ma-

ría Gómez Suares. Estes últimos ascendentes 
remotos dos Suárez Picallo casaran, tamén en 
Osedo, en 1735. 

A avoa materna dos irmáns Suárez Picallo, 
casada con Juan Picallo Caramés, foi Manuela 
Martínez Regueira, natural da parroquia de 
Santo André de Carnoedo, inmediata ao lugar 
de Beloi. Era filla de José Martínez, tamén de 
Carnoedo, e de Francisca Regueira, de San 
Xián de Mondego. A esta avoa faría referenza 
Ramón en relación coas andoriñas: 

Mi abuela las cuidaba porque venían a hacer 
nido en una solana que daba cara el sur o cara 
oriente y decía que eran “as galiñas do Noso 
Señor”.6 

Todos estes nomes, oficios e procedencias 
terían, nalgunha medida, contribuído a confor-
mar a personalidade desbordante de Ramón 
Suárez Picallo. 

 
1. Libros de rexistro de nacementos comprendidos entre 

os anos 1871 e 1917. 
2. Libros de casados das parroquias de Santa María de 

Sada (libros de 1779-1837 e 1837-1860), San Xián de 
Osedo (libro 1705-1853), San Pedro de Rebón (libro de 
1741-1803) e Santo André de Souto (libro 1785-1859). 

3. “Semblanza y elogio de los pájaros de Galicia”, confe-
rencia na Cátedra de Cultura Galega do Centro Lucen-
se de Buenos Aires. Arquivo Sonoro de Galicia. 

4. Ramón Suárez Picallo, o primeiro deputado da emigración, 
Galicia en el mundo, Vigo, 2008. 

5. “Evocación infantil. Como conocí a Don Quijote”, El 
Sur, Santiago de Chile, 05/03/1956. 

6. “Semblanza y elogio de los pájaros de Galicia”, confe-
rencia na Cátedra de Cultura Galega do Centro Lucen-
se de Buenos Aires. Arquivo Sonoro de Galicia.  

A familia Suárez Picallo 
mallando na eira, no ano 

1926. En primeiro  
termo, primeira pola  

dereita, Teresa Picallo, 
segundo pola esquerda, 

con sombreiro, Eduardo 
Suárez.  Ao seu redor, 
varios dos seus fillos. 

Subido no palleiro,  
Ramón, de quen non se 

ve a cabeza. 
Céltiga, Buenos Aires,  

10/10/1926 
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SALGADORES CATALÁNS EN SADA 
 

Maise Vázquez García (Memoria de Sada) 

Un dos feitos máis relevantes da Historia 
de Galicia, acontecido no século XVIII, foi o 
establecemento nas súas vilas e cidades costei-
ras de numerosos mercadores e negociantes 
chegados de Cataluña, atraídos pola riqueza da 
que era a primeira rexión pesqueira de España.  

Ao principio, a presenza dos cataláns nas 
nosas costas era por tempada, coincidindo coa 
costeira da sardiña. Unha vez finalizada esta, em-
prendían a viaxe de regreso ao seu lugar de ori-
xe. Ao seu regreso, e para compensar o seu re-
torno da distribución de viños e augardentes ca-
taláns en Galicia, limitábanse a adquirir as sardi-
ñas en salga manufacturadas polos propios gale-
gos (produto moi apreciado para o consumo en 
Cataluña). É dicir, que se trataba polo xeral de 
comerciantes cataláns que aproveitaban os pin-
gües beneficios que proporcionaba o intercambio 
de viño e augardente por salgaduras e coloniais.  

A finais do século XVIII a maioría destes 
desprazamentos temporais dos comerciantes 
cataláns convertéronse en definitivos, enraizan-
do en varias vilas e cidades costeiras galegas, 
entre as que se atopaban Sada e Fontán.  

Os “fomentadores catalanes” que se asentan 
definitivamente na costa galega introducen as 
fábricas de salgadura. As devanditas fábricas 
deseñáronse en función dunha nova técnica de 
salgadura (o procedemento do holandés Ber-
key) que difería da galega en: botábase gran 
cantidade de sardiñas enteiras en lagares que 
contiñan auga de mar con sal, ata o grao de sa-
turación desexado. Removíanse e deixábanse 
cubertas coa auga entre 15 e 30 días. Logo sa-
cábanse da salmoira e se ensartaban en varas 
pola cabeza, lavábanse e colocábanse en toneis 
para o seu prensado. Co prensado eliminábase-
lle a graxa ou saín que se recollía e se emprega-
ba para alumeado ou impermeabilizantes.  

Antes do século XVIII, nos pobos da costa 
onde había maior actividade pesqueira da sardi-
ña, as familias dos pescadores preparaban a sal-
ga das mesmas. As mulleres descabezaban e 

evisceraban as sardiñas unha a unha, utilizando 
as cabezas e tripas como fertilizantes ou sim-
plemente tirábanas ao mar, mentres que os ho-
mes as salgaban. Posteriormente os arrieiros 
encargábanse da súa distribución polo interior 
da península. Con este proceso de salgadura, 
que entón non incluía o prensado na súa fase 
final, a sardiña mantiña toda a súa graxa e esta 
graxa en contacto co aire ou cos cambios de 
temperatura oxidábase, facendo da sardiña un 
produto perecedoiro que se corrompía.  

Allea a este feito migratorio non quedou a 
vila de Sada, segundo relata D. Antonio Meiji-
de Pardo:  

De la recepción de tan singular y valioso apor-
te inmigratorio no han estado ausentes los 
puertos de Sada y Fontán. Como negociantes 
pioneros hay que mencionar a José CAMINA-
DA y Juan OLIVER. Durante un cuatrienio, a 
partir de 1754, han abastecido de carne, vino y 
aguardiente al nutrido personal empleado en 
la Real Fábrica de Jarcia y Lonas de S.M.; sur-
tiendo la libra de carne a 22 maravedíes, y los 
azumbres de vino y aguardiente a 16 cuartos y 
7 reales, respectivamente.  

Fue aproximadamente desde 1765 cuando co-
menzó a incrementarse la presencia de trafi-
cantes catalanes. Estos lograron simultanear 
la introducción de mercadurías (procedentes 
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A antiga fábrica de Ferrer no porto de Fontán. 
memoriadesada.com 
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 mayormente de su país nativo) con la industria 

conservera de la pesca. Un ventenio después 
dichos fomentadores habían ya instalado me-
dia docena de fábricas de salazón en Sada, 
Fontán y la ensenada de Cirro (fel. de Veigue), 
y hacia 1820 se contempla como aquéllas se 
duplicaron. Fue, pues, el negocio de la salazón, 
con creces, el que proporcionó los más pingües 
lucros a los empresarios foráneos, cuyas ga-
nancias pronto les permitiría adquirir cuantio-
sa fincabilidad rústica, así en Sada como en las 
parroquias de su entorno. 

Os portos de Sada e Fontán, situados sobre 
a beira occidental da ría de Betanzos, eran unhas 
das poboacións pesqueiras de maior transcen-
dencia da provincia. Tal e como afirmaba Larru-
ga; «de ellos hacen los catalanes gran salazón y 
la extraen para Cataluña y otras partes». Efecti-
vamente, estes pequenos portos de mar conver-
téronse en asentamento habitual dos 
“fomentadores catalanes”, quen atoparon neles a 

súa situación ideal, seguramente atraídos pola 
riqueza das súas augas e a súa proximidade ao 
porto da Coruña. O gremio de mareantes conta-
ba en Sada a mediados do século XVIII con 108 
matriculados; dispuña de 31 barcos de pesca, 4 
rapetóns e 7 lagares para a salgadura da sardiña, 
todos eles en mans de cataláns, cos seus compe-
tentes almacéns, dirixidos por outras tantas 
compañías catalás, que todos os años embarca-
ban moi medrado volume de sardiña prensada 
con destino á costa do Mediterráneo, a portos 
do Cantábrico e incluso aos mercados de Indias.  

O ilustrado J. Cornide cualificaba ao porto 
de Sada como “puerto rico” e del dicía: “se ejer-
citan durante el verano y otoño en la pesca de 
la sardina, de la cual hacen los catalanes gran 
salazón que extraen para Cataluña y otras par-
tes y en invierno se dedican con las rapetas al 
pescado blanco que suelen despachar a La Co-
ruña y Betanzos”.  

Desde 1784 os “fomentadores catalanes” 
dominan tamén o negocio da pesca grazas á súa 
superioridade técnica posto que introducen no-
vas artes de pesca como a xávega e o boliche 
substituíndo as que se viñan usando como li-
ñas, nasas, enmalle, xeito, traíñas...  

Segundo os datos que obran nos arquivos, a 
continuación cítanse algúns dos empresarios 
cataláns afincados en Sada e dedicados á fábrica 
de salgadura entre 1765 e 1820:  

Os irmáns Daniel e Juan Pascual Barreras e 
os seus compatriotas José Furriol e Francisco 
Torrens (todos comerciantes de Ferrol) forma-
ron compañía en 1772 polo tempo dun lustro. 
A sociedade axustou contratar con mareantes 
de Sada e Fontán en 1775, a efectos de realizar 
“la costera de la sardina que Dios les diere, y 
mataren con sus trahiñas....” Negociaron tamén 
os irmáns Pascual coas fábricas de salgadura 
establecidas en Fontán, Sada e Mugardos, sen 
omitir igualmente as remesas de “géneros co-
mestibles y demás efectos” ás prazas de Monte-
video e Buenos Aires.  

Daniel Pascual Barrera tivo ao seu cargo en 
1770 o arrendamento da alcabala foránea, renda 
aplicada en beneficio da Igrexa Parroquial de 

Mulleres traballando nas fábricas: descabezando  
bocarte, posando para a foto co peixe diante e metendo 
as sardiñas nos pilos.  
memoriadesada.com 
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Santa María; peculiar tributo que debían aboar 
todos os que vendesen peixe e outras mercancí-
as, quedando exentos unicamente “los arrieros 
maragatos que vienen a vender aceite y jabón, 
pues éstos han de vender libremente”.  

José Goel a finais de 1760 instálase na Co-
ruña e en 1774 cos seus socios, tamén cataláns, 
Juan Casanova e Francisco Llovet, constitúen 
nova compañía para dedicarse á industria sal-
gadora e comercio do bacallau. En 1782, xa 
aveciñado en Sada, obtivo o arrendo municipal 
da referida “alcabala foránea”.  

Juan Vidal instalou unha fábrica de salga-
dura en Fontán en 1767. Sete anos máis tarde 
forma sociedade mercantil co seu fillo Cayetano 
e o sadense Antonio Lavilla (armador de traí-
ñas) a fin de promover igualmente o comercio 
do cánabo.  

Francisco Pullés y Serra afíncase nos anos 
60 en Fontán, “con su mujer y familia en casa 
que ha fabricado”, dedicado a importar da súa 
terra nativa viño, augardente e máis licores. 
Logo, entrégase á salgadura de sardiña e erixe 
“a las orillas de la ribera-mar un almacén con 
su rampla y hombre muerto”. En 1780 vendía 
esta industria, por 16.000 reais, ao negociante 
coruñés Genaro Fontenla.  

José Torrens y Ros, malia que aveciñado en 
Lugo desde 1782, durante a costeira da sardiña 
residía en Sada, ao obxecto de atender a súa in-
dustria de salgadura “compuesta de un piso, 
guardilla, techo, lagar, muerto para fabricar sar-
dina, tres bodegas contiguas por su espalda y 
otras piezas y oficinas”. Anos despois, Torrens 
vendía a súa industria por 40.000 reais á impor-
tante firma ferrolá Soler Domenech y Cía.  

José Carbonell establece, na última década 
do século XVIII, unha industria de salgadura 
no porto de Fontán. Sábese unicamente que a 
súa fábrica estivo valorada en 145.665 reais, 
segundo ditaminaron os peritos intervenientes 
nas partillas dos bens que Carbonell, a raíz de 
falecer a súa esposa, Dna. Teresa de Casas Mo-
reira, axustou cos seus fillos.  

Francisco Ferrer y Albà menor era fillo de 
Francisco Ferrer y Albà maior, que chegara á 
Coruña con 10 anos, acompañando ao seu pa-
drasto Pablo Albà. Nacido na Coruña constitu-
ía, por tanto, a primeira xeración desta familia 
de fomentadores de orixe catalá pero de berce 
galego. Casou moi axiña cunha moza da bur-

guesía coruñesa, M.ª Magdalena Andrea Gun-
dián y Carrais, filla do Procurador da Real Au-
diencia do Reino nesta cidade, José Francisco 
Gundián y Bañales. Tras a morte do seu pai, 
comezou a prosperar rapidamente nos nego-
cios, a pesar da difícil conxuntura económica. A 
actividade maioritariamente elixida polos co-
merciantes que puideron sobrevivir nestes difí-
ciles tempos foi o exercicio de corso e mercan-
cía. En realidade, esta nova variedade de «corso 
mixto» converteuse nun xeito encuberto de 
comerciar con América.  

Non obstante, esta era só unha das múlti-
ples fontes de ingresos de Francisco Ferrer y 
Albà, quen rexentaba ademais unha gran varie-
dade de negocios mercantís, industrias salgado-
ras e inversións navieiras.  

Iniciou a industria salgadora mercando un 
almacén na Praza da Palloza (que lindaba coa 
Fábrica Nacional de Tabacos de la Palloza que 
comezara a funcionar en 1804), para convertelo 
en fábrica de sardiña con todos os aparellos ne-
cesarios e os seus lagares. Almacén ao que axi-
ña se uniría outro de similares características 
no porto de Fontán, no que inverteu parte do 
recibido da herdanza paterna.  

Fíxose, así mesmo, cun importante patri-
monio navieiro posuíndo varias goletas e ber-
gantíns que combinaban o transporte de mer-
cadorías a América coa cabotaxe nacional. Ade-
mais destas embarcacións contaba con dous 
gardacostas “armados y dispuestos para perse-
guir a los contrabandistas”, así como con lan-
chas, minuetas e botes como o Mosquito que 
servían para trasladar a sardiña e demais pesca 
salgada desde os portos veciños como Miño, 
Sada e Fontán ata o porto da Coruña.  

Ferrer y Albà foi un dos principais impul-
sores da loita para establecer unha sociedade 
industrial de protección mutua entre todos os 
fomentadores de Galicia a mediados dos anos 
corenta. Para tal fin, foi elixido como represen-
tante dos industriais coruñeses (que tiñan fá-
bricas de pesca e salga neste porto e outros 
próximos) en todas as Xuntas que se puideran 
celebrar na provincia para constituír a devandi-
ta sociedade.  

Ademais de todas as actividades citadas, 
tivo tal importancia Ferrer y Albà menor na 
vida social e política que foi nomeado Alcalde 
da Coruña en 1842. 
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IV. MÉTODOS DE PESCA DISTINTOS 
DAS REDES 

1. Pesca de cordel 

Pescar a cordel chámase en Sada andar ó 
cordel, traballar ó cordel ou cordear. Este xeito de 
pesca é moi pouco utilizado pos é de escaso 
rendimento. Nembargantes hai tamén algúns 
aparellos a cordel que son: 

A liña que consiste nun fío groso onde em-
pata outro cabiño de “nylon” chamado tanza, 
cerda ou sedal no que vai un chumbo e un amo-
celo e ás veces un cortizo. En ocasións antes do 
chumbo leva unha bolsa de engado. A liña léva-
se enrodelada nun cortizo ou nunha madeira e 
gardada no peto. Tamén pode amarrarse á pun-
ta dunha cana. Segundo o material de que se 
compoña o fío groso superior este aparello reci-
be ás veces os nomes de sisal, abacá ou liño. A 
liña cébase con mazacote ou mazajote, engado 
feito de anacos de sardiña. 

Coa liña pódese pescar ó levanta-la liña, ou ó 
parado, que consiste en pescar co aparello solto 
desde un barco fondeado, e ó curricán ou á fluxa 
co barco en movemento levando as liñas pola 
popa. O curricán úsase sobre todo para o atún, 
rebalo, bonito e cabala. 

O palanjre utilízase sobre todo para a pesca 
do congro e da pescada. Leva unha corda hori-
zontal chamada madre na que empatan os brazo-
les, brasoladas ou barsoladas, que son cabiños cos 
seus amocelos. O palanjre para o congro ten 
unhas 500 brazas de largo e cada braza leva 
unha brasolada. No cabeceiro leva unha boia e 
unha pedra escandallo, pandulleira ou chumbada. 
Polo outro cabeceiro vai amarrado a bordo. Para 
que os palangres non se enreden ou enlíen póñen-
se en cestas redondas e chás chamadas tamén 
palanjres ou cestas do palanjre que levan ó redor da 
boca unha corda onde se chantan os amocelos. 
Desenliar os palangres é moi traballoso. 

O palanjrillo é do mesmo xeito que o 
palanjre pero de tamaño menor. Úsase para o 
mero, ollomol e semellantes. 

Os chivos son palangrillos axeitados 
para a castañeta que levan un chumbo a manei-
ra de engado cun amocelo detrás. Pescar con 
chivos chámase chivear. 

Para  a pesca da robaliza úsase unha vara 
duns 6 m. de longo cun arame no cabo, que leva 
dous cordóns envoltos a un amocelo que se ce-
ba cunha sardiña sen cabeza. Bótase a vara e 
recóllese unha chea de veces hasta que o peixe 
pique. Pescar deste xeito chamase vareá-la re-
baliza ou vareare a rebaliza. 

 

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

 

María do Carme Ríos Panisse 

Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232.  
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Fig. 33: palanjre 

Fig. 34: palanjrillos Fig. 32: 
liña 
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2. Métodos para pescar moluscos e outros 
invertebrados 

Para a pesca da ameixa utilízase o cavador, 
semicírculo de ferro mangado perpendicular-
mente nun pau co que se cava nas praias e cos-
tas; a rapa, pá triangular de ferro con mango de 
madeira; a rasqueta, lámina de ferro de máis de 
40 cm. de largo por 10 de ancho que vai dobra-
da facendo un ángulo de lados desiguais dos 
que se utiliza o máis longo para collela e o ou-
tro para rebuscar as ameixas. Serve tamén para 
os mexillóns, que se collen nos sitios batidos. 
Tamén para a ameixa, úsanse sachos e azadas 
semellantes ó que se utilizan para traballar no 
campo, e cuchilos, especie de coitelos cos que se 
cavan e  buscan as ameixas, berberechos, zapa-
telas, diques e semellantes. 

Para a pesca das aviñeiras úsase o rastro, 
que é un aparello que ten unha armadura semi-
circular da que se arrastra polo fondo do mar 
coa parte chá. A armadura sostén unha especie 
de saco feito de rede de malla clara. Na fronte 
leva tres cabos que van amarrados a unha corda 
pola que se tira para usar o aparello. Manéxase 
desde unha embarcación. Recolle todo o que 
atopa. Cada hora e cando se ergue a bordo re-
cóllese o que interese. 

Para os longueiróns utilízase a paínza que é 
unha especie de lanza que se espeta sobre o ani-
mal. A pesca dos longueiróns faise sobre todo 
na Pascua.  

Para as luras e semellantes e para os sal-
móns úsase a fisja ou sisja que é unha variante 
da paínza da que se diferenza en ter o ferro da 
punta en forma cónica. Úsase como arpón. 

Tamén para as luras, potas, choupós e se-
mellantes utilízase a potera que é unha peza de 
chumbo que leva nun cabo moitos alfinetes 
dobrados a modo de amocelos. Vai forrada de 
fío branco ou de cor. Non leva engado. O apa-
rello tírase e faise subir e baixar ata que o ani-
mal se amarra. 

Para o pulpo úsase a raña, liña rematada 
nun pau onde vai amarrada unha pedra. A esta 
átase un caranguexo vivo como engado. O pau 
leva tamén dous anzois onde queda presa a peza. 

Tamén se usa para o pulpo o raño ou rañeta, 
pau largo de dous ganchos.  

Para as centolas úsase unha especie de fisja 
chamada raño de tres dentes. 

 

3. Métodos de pesca prohibidos 

O atiro é a arte de pescar con dinamita. A 
explosión provoca a morte de moitos peixes 
que despois xorden á superficie onde son colli-
dos con troeiros.  

Outro método prohibido consiste en enve-
lenar as augas das desembocaduras dos rega-
chos con cloruro ou cloro (cloruro potásico) ou 
ben con polvos de jas (carburo cálcico). 

Estes xeitos de pescar xa non son usados 
hoxendía. 

 

V. CONSERVACIÓN DO PEIXE 

Para conservar o peixe o primeiro que se 
debe facer é láñalo. O lañado consiste en abrir o 
animal pola panza, quitándolle cabeza, tripa e 
espiña para poñelo a secar ou para salgalo. Se 
só se descabeza e se deixa sen tripa, chámase á 
operación apostar ou escochar e logo desto cóce-
se e condiméntase axeitadamente, o  que se 
chama salcochar. Ésta operación faise maiorita-
riamente co bandexo, parrocha ou sardiña, ca-
zón e raia. 

A manastra é unha clase de lañado que se fai 
co xurelo. Quítaselle a cabeza e a tripa e ponse 
a secar. Logo envaríllase nunha vareta. 

O peixe tamén pode ser afumado, aumen-
tándolle así o tempo de boa conservación. 

O sistema máis usado para a conservación 
do peixe ata hai pouco era o salazón. Hoxe en 

Fig. 35: rastro 

Fig. 38: raños Fig. 36: fisja e paínza Fig. 37: poteras 
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Sada xa non existe pois foi substituído polas 
conservas.  

A sardiña fresca botábase no pilo ou lajare-
ta, especie de pozo onde se colocaban capas de 
peixe e sal alternando. Algún tempo máis tarde 
botábase ó pilo salmoira ou moira, que é auga 
saturada de sal, feita nunha tina. Trasegábase 
dunha a outro coa cubeta, cubo pequeno de ma-
deira cun mango. 

A sardiña removíase no pilo co buzo, cavador 
ou rodo, especie de varal longo que ten nun cabo 
unha semiesfera de pau. Esta operación chamá-
base cavar a sardiña e consiste en desfojala, é di-
cir espelila na auga facendo por non esmagala. 

Sacábase logo a sardiña do pilo cun troeiro e 
lavábase, operación a cargo dunha pincha. A 
sardiña lavada estibábase, é  dicir, as estibadoras 
colocábana ordenadamente nun casco ou tabal 
que é unha cuba de madeira de ¼ m. de altura 
por ½ m. de diámetro. 

Este tabal faise co semento, cepillo fixo de 
carpinteiro onde se traballan as duelas (pezas la-
terais do tabal) e o fondo, ó que se lle dá a redon-
dez cun semicírculo de cartón chamado plancha 
de fondar. As duelas teñen un encaixe chamado 
xabre que sostén o fondo do tabal e van amarra-
das con aros de castaño chamados arcos. 

Os tabales cheos de sardiña lévanse ó morto, 
plataforma de lousa cunhas canles que van dar 
ó pozo da jrasa, pozo no chan onde vai parar a 
graxa da sardiña prensada. 

No morto está colocada a prensa. Houbo en 
Sada dous sistemas de prensa. O primitivo con-

sistía nunha viga amarrada por un estremo a  
unha pedra espetada no chan. No outro estremo 
levaba unha cadea na que se colgan outras pedras 
a maneira de pesas. Este sistema de prensa cha-
mábase de barra. A viga ía erguida por unha cor-
da presa nunha roldana que a deixaba baixar se-
gundo o seu peso fora prensando a sardiña. De-
baixo da barra colocábase o tabal co peixe estiba-
do cuberto polo espichador, testo cuns madeiros 
transversais que lle coutan pasar do borde do 
tabal no prensado que realiza a barra. O espicha-
dor preme o peixe e faille soltar a graxa (saín ou 
seín) que vai polas canles do morto ó pozo da jrasa. 

O sistema de prensa máis moderno é o de hu-
sillos que consiste nunha barra de madeira cunha 
rosca que se vai presionando sobre o espichador. 

A industria máis importante hoxe en Sada 
é a da conserva. Lévase o peixe á fábrica en cai-
xas que reciben distintos nomes segundo o ta-
maño (pandereta, portadora, caixa da pescada, cai-
xa dunha medida, de menor a maior) e é lavado 
en tinas ou piletas rectangulares. 

En Sada ponse en conserva o mocarte. Logo 
de lavado escóchase e estíbase en pipas (coarto de 
pipa, tercia, media e unha pipa) que son barriles de 
distintos tamaños. Para estibalos colócanse en 
capas, alternando capa de sal con capa de peixe. 
Tápase logo o barril co espichador ó que se lle 
asentan pedras enriba para facer peso e prensar o 
mocarte, que agora pasa a chamarse anchoa. Dise 
que o peixe está entón en moira ou salmoira. 

Logo de estibada a anchoa está lista para 
filetear ou separala en filetes. Para isto ten que 
pasar as seguintes operacións: pelar, ou sexa 

quitarlle a pel; recor-
tar, quitarlle toda 
clase de aletas; e em-
pacar, é dicir, coloca-
la convenientemente 
nas latas. Estas ope-
racións fanas as pin-
chas, ausiliares e em-
pacadoras respectiva-
mente. Logo a an-
choa está arranxada 
para ser cuberta polo 
aceite, operación que 
se denomina aceitache 
ou cebache. A muller 
que fai esta faena 
chámase cebadora. 

Fig. 39:  
Prensa de barra; 1. barra; 2. cadea; 3. espichador; 4. tabal 
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Bien se puede decir que como hellinero he 
vivido toda mi existencia vinculado al tambor. 
Siempre me ha estremecido su redoble, como 
hijo y padre de tamborileros, y como presiden-
te de la Asociación de Peñas de Tamborileros 
de Semana Santa de Hellín, de 1993 a 1995, 
Tamborilero del Año en esta ciudad en 2012 y 
autor de cinco obras sobre la Tamborada de 
Hellín, sin duda la más grande de España y del 
mundo por el número de tamborileros, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Nacional e 
Internacional. Tuve el honor de elaborar el 
informe y formar parte de la comisión que 
propuso desde Hellín la declaración de Patri-
monio Cultural Inmate-
rial de la Tamborada de 
Hellín por la UNESCO, y 
día a día rastreo la histo-
ria de nuestra Tambora-
da. Pero tan importantes 
son los grandes aconteci-
mientos tamborileros en 
los que he participado 
como los descubrimien-
tos que me generan siem-
pre emoción e inmenso 
respeto por una tradición 
tan antigua. Y uno de 
ellos, de los más especia-
les por muchos motivos, 
fue el hallazgo de un 
tambor infantil de pos-
guerra cuya caja había 
sido en su origen una lata 
de conservas de un pueblo gallego: Sada. El 
corazón del tambor guardaba un secreto que 
había esperado décadas y décadas para ver la 
luz, que tuve el honor de reflejarlo en un prin-
cipio en la revista “Tambor” y posteriormente 
en mi quinto libro sobre nuestra Tamborada, 
“Historia y tradición del tambor hellinero”, 
que fue publicado en 2013. 

Con entrañable afecto para los ciudadanos 
de Sada, con sincero respeto a la Asociación 
Cultural Irmáns Suárez Picallo,  que tan digna-
mente vela por recuperar las tradiciones de esta 
ciudad, algo que ha sido exactamente mi propó-
sito desde que comencé a tener uso de razón, 
aquí va un esbozo de la historia de tan curioso 
hallazgo, que me demostró, por enésima vez, la 
importancia de recuperar las raíces ancestrales 
de nuestros pueblos, el curioso juego del desti-
no a la hora de mostrarnos nuestro pasado, y la 
importancia de recuperar la esencia de lo que 
fuimos para fortalecer la sociedad que tenemos 
en el presente y que será la herencia que deja-

remos a las nuevas gene-
raciones en el futuro. 

Entregarse a la her-
mosa tarea de recuperar 
las tradiciones ancestrales 
siempre da sus frutos con 
el tiempo. Y eso fue lo que 
me llevó a conceder una 
entrevista a mi buen ami-
go Antonio Moreno, de 
Televisión Hellín, en la 
que hablé de la importan-
cia de recopilar antiguos 
tambores para el futuro 
Museo de Semana Santa y 
Tamborada. Así fue cómo 
pedí al pueblo de Hellín su 
colaboración para dispo-
ner de piezas singulares, 
valiosas, artísticas, raras, 

entre los cerca de veinte mil tambores que pue-
den encontrarse en nuestra ciudad. 

Una de esas personas generosas que vino a 
verme para colaborar fue Amor Fajardo, que 
acudió con un tambor infantil de los años 40-
50, de aquellos que empezaron a hacer, tras la 
requisa que tuvo lugar durante la Guerra Civil, 
grandes artesanos como el Tío Pachiche y el 

LA CAJA DE RESONANCIA DE UN TAMBOR HELLINERO  
QUE FUE LATA DE CONSERVAS EN SADA 

 

José Antonio Iniesta 

Tambor con caja hecha con una lata de  
conservas de Sada, A Coruña. Colección del 

Museo Comarcal de Hellín.  
Pieza recopilada por el autor.  

Fotografía de José Antonio Iniesta. 



 

 

24 

ES
TU

DO
S 

LO
CA

IS
 

Tío Garrancho, cuya memoria tuve el honor de 
recuperar del más triste de los olvidos. 

Este tambor es muy valioso, no sólo por su 
antigüedad, sino porque es una muestra de la 
noble artesanía que utilizaba los elementos más 
rústicos al alcance de personas con escasos re-
cursos, que apenas tenían para comer, y porque 
es un ejemplo más de que los hellineros esta-
mos unidos al tambor desde el mismo momento 
de nuestro nacimiento.  

Mil y una historias entrañables me han su-
cedido en décadas de investigación de la tradi-
ción tamborilera, y una de las más especiales 
fue descubrir que la caja de resonancia que se 
utilizó para construir este tambor fue en su ori-
gen una lata de conservas venida nada más y 
nada menos que desde tierras gallegas. 

Desmontar viejos tambores, con sumo cui-
dado, casi como si de un ritual se tratara, ha 
sido una experiencia gozosa y responsable para 
conocer los entresijos más íntimos, el corazón y 
las tripas, de tambores muy antiguos. En este 
caso, en el interior no había inscripción alguna, 
como es habitual en ocasiones, al reciclarse la-
tas de queso, mantequilla y leche en polvo del 
Plan Marshall, aunque también he descubierto 
latas de combustible, de pimentón y de sardi-
nas, entre otras. De pronto me di cuenta de que 
bajo la pintura de color rojo con la que se había 
pintado la caja se observaban unas líneas im-
precisas, señal de que se trataba de una lata que 
en el pasado había tenido algún tipo de anuncio 
de la marca, el origen o el material envasado.  

En muchos tambores antiguos se utilizó 
para que fuera visible el color dorado del in-
terior, típico de las cajas hellineras, de tal for-
ma que la inscripción quedaba por dentro, pe-
ro en esta ocasión se hizo al revés, así que se 
pintó, algo que  también era habitual, de color 

verde, negro, azul o rojo, como en este caso 
en concreto. 

Como tenía que ser documentado a fondo 
me puse a hacerle numerosas fotografías con mi 
cámara fotográfica, y mi sorpresa fue mayúscu-
la cuando minutos después, mirándolas una por 
una, para ver cómo habían quedado, comprobé 
que las inscripciones, con texto y diversas imá-
genes, eran muy visibles, mucho más de lo que 
se podía apreciar a simple vista. 

No daba crédito a lo que estaba viendo. Sé 
que la cámara fotográfica recoge básicamente 
lo que puede ver el ojo humano, pero con el 
tambor todavía en mis manos no podía ver eso 
que me mostraban las fotografías. Fotógrafos 
profesionales a los que pregunté no supieron 
responderme, incapaces de explicarme por qué 
se producía esa notable diferencia, pero lo que 
realmente importa es que bajo la capa de pintu-
ra roja de la lata de conservas había encerrado 
un secreto. De repente podía ver a una señora 
con un amplio peinado con adornos, un gran 
edificio, con sus puertas y ventanas, y hasta un 
barco con sus velas. Y para más detalle, un tex-
to de lo más revelador: “Conservas y salazones. 
Pescados selectos. Juan María Blanco Golán. 
Sada, Coruña”.  

La caja que fuera en su día una lata revela-
ba un secreto, un origen, un proceso de elabo-
ración, al fin y al cabo un tesoro de información 
para un investigador de las raíces tradicionales 
de su ciudad, Hellín, en la provincia de Albace-
te, en las tierras de Castilla-La Mancha, tan 
lejos de un pueblo como Sada, en el corazón de 
Galicia, en A Coruña. Tenía que resolver este 
acertijo, que tanto tenía que ver con un tambor 
que durante décadas había sido utilizado para 
redoblar en Semana Santa, en la Tamborada 
más grande del mundo. No tardé ni un minuto 
en coger el teléfono y pedir que me dieran el 
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número del teléfono del Ayuntamiento de Sada, 
en A Coruña.  

Como no podía ser de otra forma, y ya que 
existía esta localidad gallega, llamé a su ayun-
tamiento y hablé con quien dijo ser el secreta-
rio, que rápidamente me puso en contacto con 
la concejala de Cultura. 

Esta llamada sería el comienzo de un com-
plejo proceso de investigación y de admiración 
por el artesano que respondiendo a un curioso 
destino tuvo el ingenio de utilizar como caja de 
resonancia de un tambor una lata que años des-
pués daría mucho que hablar. 

La noticia no pasó desapercibida en Sada. 
Pocos días después recibí la llamada del alcalde 
de esta ciudad en persona, Abel López Soto. Lo 
que más me llamó la atención es que mostraba 
un gran entusiasmo y mucha alegría. Se sentía 
muy feliz al conocer que una lata de conservas 
de su ciudad se había convertido en el pasado 
en la caja de un tambor destinado al museo de 
una ciudad de la lejana provincia de Albacete. 
Era admirable esa actitud, que no habría supe-
rado ni el más entusiasta de los hellineros. 

Agradecí verdaderamente que este hallazgo 
le produjera tanta curiosidad y satisfacción. Era 
lógico que yo sintiera pasión por descifrar el 
enigma, pero sé que no todo el mundo valora 

en igual medida un descubrimiento así. Llevaba 
muchos años visitando viejas cámaras, lóbregos 
sótanos, buhardillas polvorientas, siguiendo el 
rastro de estos tambores hechos a mano, cada 
uno con su propia historia, como un libro abier-
to que había que interpretar. Ese viejo tambor 
de un niño nos estaba contando una historia, y 
había empezado a hablarme de un pueblo pes-
quero que surgía como un auténtico misterio. 
Ya me estaba enamorando, sin apenas darme 
cuenta, de un lugar desconocido para mí de Ga-
licia, por cierto, una de las regiones en las que 
más he disfrutado haciendo interminables rutas 
para investigar sus tradiciones mágicas, los lu-
gares de poder, sus milagros, prodigios y reli-
quias, en un auténtico paraíso de la cultura an-
cestral, tal como había comprobado muchos 
años antes, recorriendo palmo a palmo, entre 
hórreos, cruceiros y yuntas de bueyes, enclaves 
mágicos y telúricos donde acampaba de la for-
ma más insospechada.  

Si ya de por sí la historia era de lo más 
atractiva y singular, incluso intrigante, el señor 
Abel López Soto me comentó que precisamente 
en esos días se iba a celebrar un pleno para, en-
tre otros asuntos, recuperar el antiguo nombre 
de la calle en la que había sido instalada aquella 
fábrica cuyos datos me habían surgido bajo la 
capa de pintura roja. Pensé que se trataba de 

El mismo tambor desde otro ángulo 
y un detalle del instrumento.  

Fotografías de José Antonio Iniesta 

Pág. anterior: detalles del tambor 
en los que se aprecia la lata de  
conservas que le sirvió de caja. 
Fotografías de José Antonio Iniesta  
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una curiosa coincidencia justo cuando me hab-
ían aparecido en una vieja caja de tambor, que a 
saber por qué motivos había llegado hasta la 
conocida como “Ciudad del Tambor”, en Casti-
lla-La Mancha. 

Si ya de por sí fue agradable y amistosa la 
llamada del alcalde de Sada, que deseó incluso 
que algún día pudiera dar una conferencia en su 
ciudad sobre este curioso descubrimiento que 
unía a dos pueblos tan lejanos en la geografía 
española, muy pocos días después volví a reci-
bir una nueva llamada, también de tierras de 
Galicia. En esta ocasión se trataba de Nuria 
Rodríguez, que se presentó como redactora de 
“La Opinión de la Coruña”. Me hizo una entre-
vista por teléfono y en verdad que se informó 
bien e hizo un buen trabajo documentando el 
posible origen de la lata utilizada en este tam-
bor de redobles hellineros. Cuando me percaté 
de que un viejo y diminuto tambor mostraba 
unas líneas imprecisas bajo la capa de pintura 
de su caja no imaginé que ese fugaz vistazo 
tendría tanta repercusión en el futuro. 

Los viejos tambores hellineros se hacían 
con parches de cabrito, con bordones de tripa 
de animal, con tornillos que antes fueron pun-
chas, clavos de ferretería, transformándose los 
garbillos y los cedazos en aros y aretes, para 
que las cajas de resonancia que fueron latas 
abandonadas hicieran posible el redoble cuyo 
origen se mezcla con la historia y la leyenda de 
un pueblo que lleva el latido del tambor en sus 
venas. Y uno de ellos surgió de una vieja cáma-
ra, ya olvidado con el paso del tiempo, para re-
velar un secreto escondido en su interior, que 
nos habla de labores ancestrales, del mar y de 
la tierra, de pueblos lejanos que se unen por el 
sudor de la frente, por el sacrificio del pasado y 
la esperanza en el futuro. Una historia tan sen-
cilla como maravillosamente compleja. 

Así sucedió, aunque lo cuente de forma 
muy resumida, y de esta forma conocí la exis-
tencia de Sada, y supe del aroma del mar y de la 
rudeza de la vida de los pescadores, nunca valo-
rada como se merece, y de la vieja lata de con-
servas que dando tumbos quiso el destino que 
llegara a formar parte de una pieza histórica de 
nuestra Tamborada. 

La crónica de este encuentro con un tam-
bor con historia, la que escribió Nuria Rodrí-
guez, merece reseñarse también, tal como fue 
publicada en su día. Es más que la historia de 

un viejo tambor, es el relato de un curioso 
hallazgo que no habría sido posible de no exis-
tir la pasión, la entrega, el amor por su tierra, 
de Amor Fajardo, una de las personas más no-
bles y especiales que he conocido en mi vida en 
esta ciudad. Siempre ha sido muy amable y ge-
nerosa conmigo, y en esa ocasión lo volvió a 
demostrar donando para el futuro Museo de 
Semana Santa y Tamborada este tambor tan 
especial que había sido durante tanto tiempo 
de su familia y que ahora se encuentra en el 
Museo Comarcal de Hellín. Los hellineros sa-
bemos en qué medida es importante para noso-
tros un tambor que nos ha acompañado buena 
parte de nuestra vida… Sin su desapego de lo 
material, para que la historia se alimente de 
objetos tan valiosos como éste, no hubiera sido 
posible conocer el secreto guardado en el co-
razón de un tambor. 

Más que nunca recuerdo ahora las palabras 
que una india purépecha me dijo en cierta oca-
sión, al preguntarle por mi vínculo sagrado con 
el tambor, no sólo el de Hellín, sino el que he 
tocado en tantas ocasiones, el de la esencia 
chamánica, en ceremonias con culturas nativas 
de México y de otros países del mundo: “El re-
doble del tambor es el latido del corazón, el lati-
do de la Madre Tierra”. Pues este tambor tiene 
su corazón envejecido, pero lleno de historia, y 
es al mismo tiempo el latido de dos pueblos, de 
dos culturas. De cada uno de ellos es el canto de 
la laboriosa existencia de la tierra que nos ha 
visto nacer: Sada y Hellín, Hellín y Sada… 

José Antonio Iniesta, secretario de la comisión 
técnica del museo de Hellín, posa con el tambor. 

Fotografía de José Ángel Ruíz. 
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ACCIÓN COLECTIVA NA EMIGRACIÓN. 
AS PRÁCTICAS SOCIETARIAS DOS SADENSES EN AMÉRICA (II) 

Manuel Pérez Lorenzo 

COMPROMISO IDEOLÓXICO E  
ACTIVIDADE POLÍTICA 

Os nosos emigrantes chegaban ao continente 
americano animados por múltiples expectativas, 
pero tamén acosados por todos os problemas que 
se derivaban dunha economía atrasada e profun-
damente desigual no que ao reparto da riqueza 
se refire. A estadía en América levaraos, en moi-
tos casos, a se integraren en organizacións políti-
cas, sindicais e culturais nas que tomarán con-
ciencia de todas estas problemáticas e adoptarán 
unha determinada definición ideolóxica. 

Nos EEUU, nomeadamente durante a Gue-
rra Civil, os emigrantes de Sada e outros conce-
llos da comarca desenvolverán un papel activo 
en entidades cunha marcada compoñente ideo-
lóxica: as Sociedades Hispanas Confederadas 
(SHC), unha plataforma creada para apoiar a 
República, e o Frente Popular Antifascista Ga-
llego (FPAG)1. Á súa fronte estarán sadenses 
como Domingo Alonso (secretario xeral das 
SHC) Emilio Flórez (moi activo no FPAG) ou 
Ramón Mosteiro (secretario xeral do FPAG). 
Este último, "de gran prestixio entre a comuni-
dade galega", segundo González López, nacera 
xa nos EEUU, estudara medicina en Santiago 
de Compostela e retornara a New York no 
transcurso da guerra. Mosteiro sería o respon-
sable da chegada aos EEUU de Ramón Suárez 
Picallo, como o propio Ramón relataba: 

O Fronte Popular Galego de Axuda a Repú-
blica Española da gran urbe norteamericana 
chamábanos aos dous para que foramos a dar 
alí un ciclo de conferencias. Firmaba Ramón 
Mosteiro, un veciño meu de Sada […]. Iste 
Ramón Mosteiro estivera con nós en Catalu-
ña darredor da Noite Boa, cando a guerra 
estaba a punto de rematar, co resultado que 
todos xa prevíamos. Fíxose gran amigo noso 
e díxonos que en chegando a Nova York ocu-
paríase da nosa situación. Eisí o fixo aquel 
gran galeguista e republicán sadense; e cando 

leu na prensa norteamericana a noticia do 
gran éxodo o 10 de febreiro de 1939, man-
dounos o telegrama. Decíanos nel que nas 
oficiñas da “Cunard Line” de París, tiñamos a 
nosa disposición un pasaxe en clase “turista” 
e 50 dólares en efeitivo para cada un.2 

A FPAG e as SHC organizaban xiras polos 
EEUU, celebrando mitins a cargo de figuras 
como Castelao, Basilio Álvarez, Luís Soto ou o 
propio Suárez Picallo e recadando apoio econó-
mico para a República e para conducir a Améri-
ca aos exiliados retidos en campos de concen-
tración franceses. Finalizada a Guerra Civil, o 
FPAG transformaríase, baixo a inspiración de 
Castelao, en Casa Galicia (Unity Gallega of de 
U. S.), un centro galego con outras finalidades 
pero que, non obstante, non cesaría nas súas 
reivindicacións políticas democráticas, opoñén-
dose á ditadura de Franco e agrupando aos exi-
liados radicados en New York3. O papel dos na-
tivos de Sada na xestión de Casa Galicia sería 
protagonista e determinante: Salvador Galán 
foi o seu primeiro presidente; Ramón Seijo, de 
Soñeiro, seríao en catro ocasións; e Emilio Fló-
rez, de Sada de Arriba, presidiría a entidade en 
cinco etapas desde os anos 40 ata os 70. Flórez, 
afervoado demócrata e galeguista, impediu 
mentres viviu o uso da bandeira franquista4. 

O peso dos mariñáns nestas institucións co-
rrespóndese co volume do continxente migrato-
rio procedente daquela comarca nos EEUU. 
Precisamente serían os antifascistas sadenses os 
que celebrarían unha homenaxe de despedida ao 
seu paisano Suárez Picallo antes da súa partida 
cara Santo Domingo, en xullo do 1939: 

Cupo el honor de organizar aquella humilde 
cena de despedida, a un grupo de buenos an-
tifascistas nacidos en Sada. Se le ofrecían al 
compañero que también nacido en Sada, part-
ía, como el eterno caminante, hacia otras lati-
tudes. ¡Siempre, -como Dn. Quijote- rom-
piendo lanzas por la justicia y la dignidad 
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 humana...! Fueron las palabras más notables 

de Picallo, aquellas en que afirmaba que en la 
lucha por la Libertad, su soñada Dulcinea, 
comenzaba siempre por apoyar su cayado en 
Sada, y marchar siempre tras el Sol, en el 
ansia eterna de los gallegos de saber dónde se 
ponía el astro rey, cubriendo así, sin darse 
cuenta, la redondez de la tierra.5 

Como curiosidade cabe destacar nos EEUU a 
pertenza sadenses á masonería. Os casos máis 
interesantes son os dos directivos de Sada y sus 
Contornos Ramón Mosteiro Calza e Antonio 
Calza Tíe, que exercen en diferentes etapas dos 
anos 30, 40 e 50 o cargo de Gran Venerable da 
loxia La Fraternidad 387, a máis importante de 
fala hispana dos EEUU6. Esta militancia masóni-
ca impregnaría á propia sociedade de Sada y Con-
tornos e manifestaríase nas súas iconografías. 

 

A OBRA DOS AMERICANOS EN SADA 

A actividade das organizacións de emigran-
tes deixará unha forte impronta sobre as comu-
nidades de orixe. Unha pegada que é funda-
mental para comprender a historia contempo-
ránea de Galicia7.  

A introdución de capitais resultou funda-
mental como complemento da economía labrega 
e mariñeira familiar para a redención de foros, 
logo dos decretos promulgados na ditadura de 
Primo de Rivera. Os cartos de América eran ta-
mén destinados á remodelación e construción de 
vivendas e, en non poucos casos, á adquisición 
de embarcacións pesqueiras que ofrecesen un 
medio de vida ao retorno. O cese da entrada de 
divisas logo do crack do 29 orixinaría unha pro-
funda crise, da que se facía eco o xornalista Xo-
hán A. Suárez Picallo en 1934, cando identifica-
ba como un dos principais motivos da difícil si-
tuación económica “a falla do xiro de América, 
enviado a costa de mil privacións, e lenitivo dou-
tras tantas que viña a remediar”8. 

Por outra parte, non son menos significati-
vas as aportacións á comunidade de orixe a tra-
vés de bens materiais e de novos servizos. En 
Sada non se dan casos de doazóns particulares 
de indianos ricos, como si se dan en moitos ou-
tros lugares. Será a acción conxunta dos emi-
grantes, reunidos en entidades como as que xa 
temos estudado, a que achegue ao municipio 
determinadas prestacións das que antes carecía. 

A entidade máis relevante neste sentido sería  
Sada y sus Contornos, en New York, que, como 
vimos, establecía na creación de escolas neutras 

no termo municipal de Sada a súa principal aspi-
ración, para así dotar ás novas xeracións daque-
les medios dos que os creadores da sociedade 
careceran. Tratábase de axudar a “propagar y 
dar a conocer los fines y principios del raciocinio 
natural por medio de un sistema educativo y 
neutro, el cual estará basado en un plan de ense-
ñanza moderno, verdadero y natural, libre de 
errores y prejuicios dogmáticos y sectaristas”9. 

Para estes fins, crearíase unha delegación da 
sociedade en Sada, constituída en 191810. Sería 
quen vertebraría as relacións entre ambas bei-
ras do Atlántico, así como a encargada de pór 
en práctica os proxectos da sociedade homóni-
ma neoiorquina cos fondos que esta aportaba. 
As súas aspiracións veranse culminadas no ano 
1927, cando se inaugure o moderno e hixiénico 
edificio e se comecen a impartir aulas seguindo 
aqueles innovadores preceptos pedagóxicos11. 

Fóra do que é a creación e sostemento de 
centros educativos, os emigrantes de Sada en 
América tamén realizaron outras aportacións 
materiais ao desenvolvemento dos seus respec-
tivos lugares de orixe. Unidos de Sada, no 
1929, coa colaboración de destacados elemen-
tos e por iniciativa, unha vez máis, de Ramón 
Suárez Picallo, doaría ás escolas de Sada y sus 
Contornos un completo fondo bibliográfico 
duns 800 volumes, a biblioteca “República Ar-
gentina”, coa súa propia vitrina na que lucía o 
nome da sociedade e o escudo arxentino. Desde 
New York remitiríanse varias caixas máis de 
libros que completarían a colección12.  

Tamén desde estas sociedades téñense re-
mitido achegas económicas concretas destina-
das a labores humanitarios en momentos de 
crise, para realizar repartos de comida entre os 
máis desfavorecidos. É o caso de Sada y sus 
Contornos, que no 1924 remitía 2000 pesetas 
para a compra de víveres logo do último tem-
poral, repartíndose pan e patacas entre 75 fami-
lias sen recursos durante 5 semanas13. Entre 
outras achegas singulares destacaría a lápida 
dun mestre de Sada falecido no 1927, José Ma-
ría Golán, sufragada por “un grupo de exalum-
nos residentes en Nueva York”14. 

 

NOVAS IDEAS QUE CRUZAN O ATLÁNTICO 

Tamén no plano ideolóxico se percibe a 
influencia de América, introducida a través de 
diferentes vías nas localidades de orixe dos 
emigrados. 
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As revistas publicadas pola colectividade 
galega de Buenos Aires chegaban periodica-
mente á Sada. No ano 1926, a agrupación xuve-
nil Mareiras estaba subscrita á revista Céltiga, 
de marcada tendencia nacionalista15. Do mesmo 
xeito, a prensa local atopaba un importante 
mercado entre as colectividades emigrantes. 
Así, a revista Mariñana, publicada en Sada entre 
os anos 1925 e 1926, tiña puntos de venda en 
New York, Boston, La Habana e Buenos Aires. 

Mais a vía principal de penetración destas 
influencias son os propios emigrantes retorna-
dos que, como vimos, en América adquiriran 
unha certa bagaxe tanto ideolóxica como na 
praxe sindical ou dentro dos colectivos galegos. 

A incidencia dos emigrantes retornados no 
movemento obreiro foi significativa, nomeada-
mente no anarquismo, que foi a corrente de 
maior implantación en Sada. Non poucos ca-
dros sindicais procedían dos EEUU, como é o 
caso de José Monzo Ríos ou de Emilio Amor, 
ambos presidentes do Sindicato de Oficios Va-
rios de Sada, da CNT. 

Por outra banda, os principais dirixentes 
republicanos que á altura do 1931 militan na 
ORGA proceden da emigración norteamerica-
na, como Justo Rodríguez Pérez (primeiro al-
calde da República) e Antonio Fernández Pita 
(segundo alcalde e fundador de Sada y sus Con-
tornos). Influintes sobre o republicanismo local 
serían tamén os irmáns Villacampa Méndez. 

Pedro, retornado de New York a finais dos anos 
20, exercerá como concelleiro na corporación 
republicana entre 1931 e 1936, e Juan será ob-
xecto de diversos recoñecementos na vila, que 
visitaba periodicamente malia seguir residindo 
en América. Directivo de Sada y sus Contornos, 
presidente de Casa de Galicia de New York nos 
anos 30 e presidente tamén dun Comité pro-
Autonomía de Galicia, será o portador da ban-
deira tricolor na manifestación celebrada con 
motivo da proclamación da II República, o 14 
de abril de 1931, e en agosto de 1932, será ho-
menaxeado pola corporación municipal: 

Ha tenido lugar el pasado domingo una co-
mida íntima con que un grupo de amigos ha 
obsequiado a don Juan Villacampa, recién 
llegado de Nueva York, en donde residía. El 
señor Villacampa es un fervoroso republicano 
que, meses antes de proclamarse el régimen 
ofreció sus dineros para la causa. El Ayunta-
miento, durante el homenaje, le hizo entrega 
de una pequeña pañoleta de seda con los co-
lores de la bandera nacional […].16 

Tamén en New York residía o influente repu-
blicano José Casal Pallares, retornado a Sada 
no 193617. Pola mesma cidade pasara o princi-
pal dirixente de Izquierda Republicana e natu-
ral de Veigue Eugenio Pazos Pereiro. 

A incidencia da emigración deixarase sentir 
tamén na implantación en Sada do nacionalis-
mo galego. Cabe mencionar a dúas figuras 

Sadenses na Festa da 
Flor, celebrada por  

Sada y sus Cotornos en 
New York no ano 1933. 

Vida Gallega, Vigo, 
10/07/71933 
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 eminentes, como foron Lugrís Freire e Suárez 

Picallo, ambos de Sada, e que se formaron poli-
ticamente na emigración, o primeiro deles na 
Habana finisecular e o segundo no Buenos Ai-
res dos anos 10 e 20. Os dous teñen unha enor-
me influencia no desenvolvemento de prácticas 
e agrupacións de carácter galeguista nas Mari-
ñas, a través da súa popularidade e dos seus 
vínculos familiares. Nos anos 20, Manuel L. 
Freire-Calvelo, curmán de Lugrís Freire, arte-
llaba e presidía a agrupación xuvenil naciona-
lista Mareiras. Cando Ramón Suárez Picallo 
visita a súa vila natal en 1926 é recibido polos 
rapaces de Mareiras: 

Cando souperon quen eu era, puxéronse de 
pé e relixiosamente, cantaron o Hino Gale-
go […]. Despois, un neniño de 11 anos 
rezou -está é a espresión- “Galicia” de Ca-
banillas con tanta enerxía e propiedade, 
que de atoparse alí o Poeta da Raza houbé-
rao apreixado. Eu, pola miña parte, confeso 
que non trocaría o máis apoteósico homa-
xe, por este sinxelo, emocionante, que me 
tributaron os rapaces mariñeiros do meu 
pobo natal.18 

Na II República, o principal expoñente do Par-
tido Galeguista en Sada sería Xohán Antón 
Suárez Picallo, irmán de Ramón.  

Logo da sublevación militar do 1936, o 
“americano” sufriría unha caracterización nega-
tiva, como home arrogante e inmoral que ven a 
rachar coa harmonía, introducindo ideas 
“malsanas”. O cóengo compostelán Manuel Sil-
va Ferreiro, no 1938, exemplificaba á perfec-
ción este discurso no seu libro Galicia y el movi-
miento nacional. No capítulo referido a Sada, 
líase un texto que merece ser reproducido: 

Una parte de las ideas malsanas y revolucio-
narias, tuvieron sus más eficaces propagado-
res y panegiristas en los gallegos americani-
zados. […] 

Muchos son los pueblos de la Región Gallega 
que pueden señalar uno de esos tipos, como 
causante de sus desventuras. Uno de ellos, es 
sin duda alguna la villa de Sada, pueblo labo-
rioso, trabajador y pacífico, hasta que, de 
Norte-América, llegó José Monzo dispuesto a 
sembrar entre los suyos las doctrinas anar-
quistas y anarquizantes de que traía henchido 
el corazón, ayudado por Justo Rodríguez, tan 
malo como él, aunque más recatado y más 
zorro sobre todo. 

De allí arranca la organización obrera en Sa-
da […].19 

Aqueles emigrantes que souberon roubar 
espazos ao seu tempo e sacrificios ás súas for-
zas para dotar aos seus conterráneos de todo 
aquilo do que eles careceran, verían a súa obra 
soterrada baixo o novo réxime. Mais legaron ás 
xeracións futuras un exemplo de traballo en 
común para construír un mañá máis xusto fun-
dado no coñecemento e na razón. 

 
1. Do FPAG afirma Emilio González López que nel 

“estaban integrados os galeguistas de Nova York, que 
eran os contertulios de Castelao. A maioría eran das 
Mariñas coruñesas, de Sada, Oleiros e Bergon-
do” (González López, E.: Castelao, propagandista da 
República en Norteamérica, Ediciós do Castro, Sada, 
2000). 

2. Suárez Picallo, R.: “Mister Coirós en Cleveland”, 
Coirós, 07/1957. 

3. Zapata, M.:  “La historia de Casa Galicia”, http://
www.casagali ciany .com/historia%20de%20casa%
20galicia.pdf, consulta de 10/10/2015. 

4. González López, op. cit. 
5. Frente Popular, New York, 14/07/1939, en González 

López, op. cit. 
6. Vid. http://lafraternidad387.org/index.php?option=com  _con 

tent&view=article&id=11:pasados-venerables&catid=2:la-
fraternidad-lodge-387-faam, consulta do 01/10/ 2015. 

7. Peña Saavedra, V.: Éxodo, organización comunitaria e 
intervención escolar. La impronta educativa de la emigraci-
ón transoceánica en Galicia, Xunta de Galicia, Santiago 
de Compostela, 1991; Núñez Seixas, X. M.: Emigrantes, 
caciques e indianos, Xerais, Vigo, 1998; e Cagiao Vila, P. 
(coord.): Galegos en América e americanos en Galicia, 
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela , 1999. 
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Barreiro, Xunta de Galicia, 2008. 

10. Arquivo do Reino de Galicia, Fondo Goberno Civil,  
G-2552. 

11. Sobre a construción e inauguración das escolas vid. 
Gayoso Barreiro, M.: 1928-2008. Sada y sus Contornos. 
80 aniversario da escola, Deputación Provincial da Co-
ruña, A Coruña, 2008.  

12. “Sada. Biblioteca escolar”, El Correo de Galicia, Buenos 
Aires, 27/11/1927 e “Los hijos de Sada en Buenos 
Aires donan una biblioteca a su pueblo natal”, El Co-
rreo de Galicia, Buenos Aires, 13/10/1929. 

13. Gayoso Barreiro, op. cit. 
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GOLÁN / FALLECIDO / EL 13 DE DICIEMBRE DE 
1927 / A LOS 74 AÑOS. / TU ESPOSA É HIJOS JAMÁS TE 
OLVIDAN. / RECUERDO / DE UN GRUPO DE EXALUM-
NOS / RESIDENTES EN NUEVA YORK / 31–10– 1929. 

15. Suárez Picallo, R.: “Os novos. Manoel L. Freire-
Calvelo”, Céltiga, Buenos Aires, 25/11/1926 
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ACHEGAMENTO A VIDA E INVENCIÓNS DE RAFAEL DIESTE 
 

Patricia Varela Cano 

Rafael Francisco Antonio 
Olegario Dieste Gonçalves, 
era o último de sete irmáns  e 
o único nacido na vila de  
Rianxo, da que sempre falou 
con agarimo e respeto. Naceu 
o 29 de xaneiro en 1899, un 
ano antes do seu ben querido 
amigo o poeta Manuel Anto-
nio, co que se pode dicir, com-
partiu o amor pola literatura e 
co que entrou en contacto co federalismo e o 
nacionalismo a través de Vicente Risco e o seu 
ilustre veciño, de porta con porta, Castelao. 

Membro dunha familia acomodada de emi-
grantes galegos e brasileiros. A súa nai, Olega-
ria Gonçalves Silveira, era natural do Río do 
Sul (Brasil) e asentada en Rocha (Uruguai). 
Era ben comentado, entre as súas cualidades, 
que era unha grande conversadora e narrado-
ra, arte que notablemente herdou Rafael. Seu 
pai, Eladio Dieste Muriel, tiña un cargo impor-
tante na vila, como xuíz municipal e repartidor 
de consumos. Naceu en Padrón e era fillo do 
maxistrado don Antonio Dieste e dona María 
Muriel. Apelido familiar, este último, utilizado 
por Rafael na súa obra literaria. Antes ca él xa 
naceran: Enrique, Eladio, Eduardo, Antonio, 
Olegaria e Manuel, que tamén se converteron 
en emigrantes. Eduardo como Cónsul urugua-
io, e Antonio viaxará a México. Será un apoio 
para Rafael coñecer mundo gracias á axuda da 
familia, quen o acollerá no principio do seu exi-
lio en América. 

Dende novo colabora, xunto co seu irmán 
Eduardo, e Castelao, na revista anticaciquil de 
temática satírico-humorística :El Barbero Muni-
cipal. Semanario fundado por Ramón Rey Bal-
tar, que se editou en Rianxo, como órgano do 
Partido Conservador local e que criticaba á po-
lítica do liberal Manuel Viturro Posse, secreta-
rio da Deputación Provincial da Coruña e do 
cacique local, o alcalde Manuel Pérez. Razóns 
polas que se exerceron presións sobre o seu 

irmán Eduardo, que verase 
obrigado a exiliarse. 

Pasan os anos, e en Santiago 
Rafael comeza o servizo mili-
tar que se prolonga dous anos 
en África, debido ó desastre de 
Annual, polo que vivirá de 
preto a guerra que España 
tivo en Marrocos. De regreso 
a Galicia, colabora en diferen-
tes periódicos: Faro de Vigo, 

Diario de Galicia, El Pueblo Gallego, onde  senta 
as bases da renovación do antigo xornalismo, 
contribuíndo a fixalo como xénero literario. 
Será nesta época cando máis se aproxima ó na-
cionalismo, por influencia de Castelao e outros 
moitos intelectuais galeguistas do momento. A 
pesar de que manifestou a súa preferencia polo 
bilingüismo, escribe en galego obras tan rele-
vantes como: Os Arquivos do Trasno (1926) on-
de recolle o seu pensamiento sobre a teoría do 
conto, de gran importancia e sen precedentes 
na literatura galega. Un ano despois, publica A 
fiestra Valdeira, comedia teatral  inspirada na 
vida mariñeira de Rianxo, ca que plantexou 
por primeira vez a noción dun teatro popular 
galego. Nos artigos de Faro de Vigo, fala da 
importancia da creación dunha gramática gale-
ga, como por exemplo: Escrito e Fala, artigo 
recollido Antre a terra e o ceo por Edicións do 
Castro,  no que expón: “pra depuralo galego non 
abonda adeprender verbas e xiros. Hay que ade-
prender tamén ‘acentos’.” 

Ademais das xa citadas obras, entre o resto 
da súa bibliografía en galego, está: A vontade de 
estilo na fala popular que foi o seu discurso de 
entrada na Real Academia galega, publicado 
tamén por Edición do Castro con resposta de 
García Sabell. 

Outro libro en galego foi Viaxe e fin de Don 
Frontán publicado en 1982, un año despois do 
seu falecemento, onde hai resonancias de Valle- 
Inclán, autor moi admirado e respectado por 
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Dieste e que, como o primeiro, intenta esclare-
cer temas humanos. Na obra compara a vida co 
teatro, entendido como a escenificación da nosa 
existencia como unha forma de entendela. 

O teatro ocupou unha parte fundamental da 
súa vida. En 1932 dirixe e anima As Misións 
Pedagóxicas, teatro guiñol grazas o cal coñece 
a súa dona Carmen Muñoz e  percorre diferen-
tes localidades do territorio peninsular, comu-
nicando ás xentes da cidade coas do campo. Ti-
vo un papel relevante na renovación e vigoriza-
ción do teatro de guiñol hispano. Tamén inte-
resouse pola teoría dramática dando obras co-
mo: Revelación y rebelión del teatro (1935) onde 
abordou as ideas do británico Edgard Gordon 
Craig, destacando igual que este, o uso de ele-
mentos escénicos (escenografía, vestiario, ilu-
minación, etc.) de forma que transcenda a reali-
dade, incluso aplicando o concepto de  
“supermarioneta”, polo que se consideraba o 
actor como un elemento plástico máis con capa-
cidade de movemento. Como dicíamos, deu un 
paso á renovación da escena teatral contempo-
ránea que él consideraba imprescindible para 
superar ó Realismo escénico. En 1936 é nomea-
do Director do Teatro Español de Madrid, diri-
xindo o grupo de teatro Nueva Escena, mentres 
foi posible, xa que estala a guerra civil. Pasa a 
formar parte da Alianza de Intelectuais Anti-
fascistas. E continúa escribindo obras dramáti-
cas combativas como: Al amanecer (1936) e Nue-
vo teatro de las maravillas (1937). 

Trasládase a Valencia, onde colabora na 
revista  El buque rojo e forma parte da funda-
ción da revista Hora de España, onde escribe 
baixo o heterónimo Félix Muriel. En febreiro 
de 1939, ten lugar o seu exilio, despois da caí-
da de Barcelona e o seu encerro no campo de 
concentración de Saint Cyprian, localizado es-
te, nunha praia onde os presos  permanecían 
hacinados en barracóns en condicións insalu-
bres e sen auga potable. Moitos morreron, por 
sorte, o poeta Pablo Neruda, entonces cónsul 
de Chile en París, conseguiu a súa liberdade. 
Rafael viaxará ata Holanda e no porto de Rot-
terdam embarcará, xunto coa súa muller, rum-
bo a Arxentina. 

Comeza unha etapa transatlántica de com-
promiso e traballo. En Bos Aires asume a direc-
ción literaria da Editorial Atlántica  e máis tar-
de funda xunto con Luis Seoane, Arturo Cua-
drado e Lorenzo Varela, a Editorial Nova, máis 
a Editorial Emecé, onde crea a colección Dor-
na, na que elabora unha lista de libros a publi-
car: De Catro a Catro de Manuel Antonio e Rojo 
farol amante, o seu único libro de poesía que  
publicará. 

Preparará unha das súas obras máis impor-
tantes e coñecidas: Historias e Invencións de Fé-
lix Muriel, libro nacido por petición de Seoane e 
que Dieste comezou a ler cada sábado no café 
Toltoi, lugar de reunión para os refuxiados es-
pañois, sobre todo para os galegos. Xa que co-
mo apunta o seu biógrafo  Luis Rei Núñez, Ra-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No libro 2666,  do chileno 
Roberto Bolaño, o protago-
nista pasa horas contemplan-
do o Testamento geométrico de 
Dieste, que na novela aparece 
colgado do tendedeiro a modo 
de obra de arte. 
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fael é admirado como dramaturgo, novelador, 
poeta, tradutor, pensador, e por enriba de todo 
como bo conversador. 

Unha vez rematada a guerra, volta a Euro-
pa. Viaxará a Italia e Francia, como na súa xu-
ventude. Tamén a Londres onde contacta ca 
dirección do programa en galego da BBC e con-
segue as lecturas de textos para as emisión ra-
diofónicas dirixidas a España. Da paso a súa 
etapa en Cambridge ata 1952, onde senta as ba-
ses do seu pensamento matemático, que dará 
como resultado o seu Nuevo tratado del paralelis-
mo (1955), o que denota a grande cultura de Ra-
fael Diste, que non só fica no plano das letras, 
senón nas ciencias e na música, pois tamén toca 
o piano. Poderíase dicir que é un Humanista 
contemporáneo, que trata de darlle sentido á 
vida a través da súa creatividade inesgotable. 

Un ano máis tarde afincarase en México 
como profesor de lingua e literatura  no Insti-
tuto Tecnolóxico de Monterrey, onde escribirá 
en principio para os estudantes: Pequeña clave 
ortográfica, para perseguir radicar a mala orto-
grafía dos seus alumnos. 

Logo da súa longa etapa no exilio, volta 
por fin a Galicia. Chega o tan merecido recoñe-
cemento. E en 1970, é nomeado membro da 
Real Academia Galega, e considerado unhas 
das figuras máis destacadas das letras contem-
poráneas. Segue publicando obras: ¿Que es un 
axioma?, distribuído por Galaxia, Filosofía e xe-
ometría, El alma y el espejo, reedita Os Arquivos 
do trasno onde revisa a obra e cambia títulos 
dos seus contos. Atópase  nun momento da súa 
vida moi creativa na que continúa  enfrontán-
dose ó misterio. En 1975 publícase: Testamento 
geométrico obra na que da resposta a problemas 
matemáticos estudando a autores como Eucli-
des, Lobatchevski e Rieman. Na súa nota preli-
minar escribe: “Tres libros compoñen esta 
obra, cada uno con su propia unidad, pero fun-
cionalmente correlacionados por el destino del 
conjunto...” a característica da estrutura do li-
bro influirá na concepción de 2666, obra póstu-
ma de  2004 de Roberto Bolaño, dividida en 
cinco partes e publicadas por separado. Na se-
gunda parte, do libro do escritor chileno,  cha-
mada La parte de Amalfitano o protagonista pa-
sa horas contemplando o citado libro de Dieste, 
que na novela aparece colgado do tendedeiro a 
modo de obra de arte (“ready-made”), como ho-
menaxe ó autor  galego. 

Estelle Irrizary, estudosa da obra de Rafa-
el, destaca do escritor a súa admiración polos 
enigmas da vida, a firmeza do seu paso polo 
mundo e o seu valor ante o misterio. El mes-
mo declarou que a súa escritura torrencial 
responde ao seu desexo de esclarecer temas 
humanos, e ao seu propio sentir de problemas 
relativos ao tempo e ao ser. Por todo isto, ca-
be dicir que despois de ler a Dieste ninguén 
fica indiferente. 
 

Obras publicadas: 

En galego 
O drama do cabalo de xadrez (1925) 
Dos arquitos do trasno (1926) 
A fiestra valdeira (1927) 
A vontade de estilo na fala popular (1975) 
Viaxe e fin de don Frontán (publicado póstuma-
mente en 1982) 

En castelán 
Juan de Luz (1929) 
Rojo farol amante (1933) 
Quebranto de doña Luparia y otras farsas (1934) 
La vieja piel del mundo (1936) 
Promesa del viejo y la doncella (1938) 
De cómo vino al mundo Félix Muriel (1942) 
Historias e invenciones de Félix Muriel (1943) 
Viaje, duelo y perdición (1945) 
Luchas con el desconfiado (1948) 
Nuevo tratado del paralelismo (1955) 
Pequeña clave ortográfica (1956) 
Diálogo de Manuel y David (1965) 
¿Qué es un axioma? (1967) 
Testamento Geométrico (1975) 
Viaje, duelo y perdición: tragedia, humorada y co-
media (1979) 
El alma y el espejo (1981) 
Camino de Santiago y otros relatos (1981) 

 

Bibliografía: 

REI NUÑEZ, LUIS, (1987) A travesía dun sécu-
lo. A Coruña: Edicións do Castro 

GURMENDEZ, C. (1978) “Mi escritura to-
rrencial intenta esclarecer temas humanos” 
El Pais 

IRIZARRY, E. (1982) “El valor ante el miste-
rio en la obra de Rafael Dieste” El Pais 
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Nada máis fermoso que lembrar a relación 
de dous verdadeiros amigos. Mais tamén lem-
brar que eses amigos tiveron que deixar a súa 
terra e morar até a morte na emigración nese 
Bos Aires onde desenvolveron unha grande acti-
vidade nos eidos da política, da cultura e da di-
rección de institucións senlleiras da nosa histo-
ria común, accións que non debemos esquecer. 

A Asociación Cultural Irmáns Suárez Pica-
llo, na súa páxina web, publica cinco cartas que 
Ramón envía a Francisco Regueira entre marzo 
de 1932 e xullo do 1938. Nelas transmite novas 
da situación na Terra e un fondo e forte senti-
mento de amizade. Di Ramón Suárez Picallo: “Y 
porque tus cartas me son necesarias como el 
pan. Traen aires de fe y de optimismo, que han 
de ser la tónica de nuestra política creadora. 
Creadora de un pueblo, nada menos que de un 
pueblo. Y porque nuestra amistad, 
más allá del bien y del mal, y por 
encima de todas las pequeñas cosas, 
es inmortal. Muchas cosas me dices, 
amigo mío, para contestarlas así de 
un tirón. Veremos si contesto a las 
más importantes”.1 

Cando Ramón recibe a acta como 
deputado relata nunha carta ese acon-
tecemento mais insiste nunha outra: 
“No recibí contestación a ella, a pesar 
de esperarla con verdadera ansiedad. 
Recibí otras, cientos de ellas, en todos los tonos. 
Pero ni la cantidad ni la calidad –salvo las tres o 
cuatro excepciones del grupo– sirvieron ni sirven 
para cubrir el vacío de unas líneas personales tu-
yas. ¿Qué te ocurre? Te conozco mucho. Te sé 
capaz de desfogarte valientemente cuando las ac-
titudes y las actuaciones te ofrecen reparos. ¿Es 
que defraudé la gran fe que en mí habías puesto?”.2 

Francisco Regueira era un home intelixen-
te, moi activo, moi traballador mais un pouqui-
ño despistado. Nunca saberemos se tiña repa-
ros ou extraviara a carta. Coñecín a este emi-
grante na cidade de Bos Aires sendo eu mozo e 

participante da Asociación Arxentina de Fillos 
de Galegos. Merece figurar nesta sección da 
revista Areal pois o enorme labor desenvolvido 
por el figura apenas nas crónicas da emigra-
ción. Sería do meu agrado inserir aquí datos 
biográficos máis precisos. Non os atopo. Nin eu 
nin historiadores os que consultei.  

Semella que no ano 1964 xa houbo voces 
que saíron publicamente na loubanza e defensa 
do noso personaxe motivadas polo que moitos 
consideraban un ataque persoal e divulgación 
de mentiras.  

O periódico Orientación Gallega3 dedica o seu 
número 20 a unha edición especial de homenaxe a 
Francisco Regueira. Dúas páxinas dedicadas á 
descrición e loubanza da súa personalidade e ac-
ción comunitaria. Unha columna á esquerda sobre 

“La verdad, la mentira y la calumnia” e 
dúas columnas para unha editorial na 
que lemos: “Francisco Regueira por su 
inquebrantable lealtad en todo tiempo 
y en toda hora a la causa de Galicia, de 
la República y de la Democracia, por 
su entrega, siempre noble y generosa a 
la vida social, cultural y patriótica, so-
bresaliendo entre los mejores a lo lar-
go de una trayectoria de más de 45 
años en la pródiga acción colectiva. 
Francisco Regueira por su integridad 
moral como amigo, como ciudadano, 

como hombre de ideales y de principios, siempre 
inquieto por el éxito de las causas nobles pero 
nunca por personal lucimiento”. 

¡Que máis pode agregar este autor, mozo na-
queles anos, que non dixeran nin Ramón Suárez 
Picallo nin os seus coetáneos! Podo afirmar que 
así era, colocado nun segundo plano, moi activo e 
calado. Podo afirmar que é un outro galego na 
emigración esquecido. Tamén podo agregar da-
tos da súa actividade societaria e periodística. 

Segundo Hernán Díaz, historiador4, en ma-
io de 1929 creou con Antón Zapata García a 

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS 

FRANCISCO REGUEIRA: PERIODISTA E MILITANTE GALEGUISTA 
 

José Martínez-Romero Gandos 
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Institución Cultural Gallega, protectora 
do Seminario de Estudos Galegos. A reca-
dación de cartos para concretar este apoio 
non ficou exenta de polémicas por parte de 
opositores á idea. 

Tamén participa no Comité pro Resi-
dencia de Estudiantes en Compostela nos 
anos 30. Participa na Xunta Executiva da 
Federación de Sociedades Galegas por 
eses anos e mais tarde no Comité de Pren-
sa do periódico Galicia (1931 e 1932), 
aceptando tamén quedar a fronte do perió-
dico federal por uns meses en 1947. 

O día 17 de nadal de 1930, día do asa-
sinato do Mariscal Pardo de Cela en Mon-
doñedo no 1483, asina en Buenos Aires, 
xunto a Suárez Picallo, E. Blanco Amor, 
Emilio Pita, A. Alonso Ríos, Avelino Díaz 
e moitos outros galeguistas, o Segundo 
Manifesto dos nacionalistas galegos. 

En 1956 formou parte da Comisión Organi-
zadora do Primeiro Congreso da Emigración 
Galega. Nunha entrevista que realizaramos a 
Xosé Neira Vilas para o noso blog que na páxina 
web de Praza Pública levara adiante baixo o tí-
tulo de “Galicia nas dúas beiras” dicíame con 
relación a este Congreso e a participación de 
Regueira: “No Congreso da Emigración de 1956 
eu estaba na Secretaría. O secretario designado 
era Francisco Regueira, pero era un home moi 
maior e ademais non escribía a máquina. Eu era 
pro-secretario, pero de feito levei a secretaría 
toda”5. Certo isto último mais non era tan maior 
e dáballe á maquina con un dedo de cada man. 
Seguramente a visión dun mozo activo como foi 
o noso amigo Pepe Neira Vilas nese Congreso. 

Logo de tres anos da presenza de todos os 
galeguistas activos en América nese 1º Congre-
so da Emigración Galega, intégrase a Comisión 
Organizadora da publicación das importantes 
actas do devandito congreso. Editorial Nós, bai-
xo o coidado de Ramón Suárez Picallo, Francis-
co Regueira, Rodolfo Prada e Manuel Porrúa 
presentan para a posteridade o libro respectivo. 

 Os últimos anos da súa vida dedícaos 
principalmente ó periodismo. O 3 de outubro 
de 1965 Manuel Puente crióu o Correo de Gali-
cia, periódico editado en Bos Aires dirixido po-
lo xoven avogado Perfecto López Romero6. Jo-
sé González Ledo chamou a Francisco Reguei-
ra, participante activo dese proxecto “obstinado 
animador de todo empeño cultural”. Na súa 
propaganda dicían: “Gran periódico para los 

500 mil hogares gallegos de la Argentina”. Es-
ta foi a cuarta época. En anteriores períodos 
Ramón Suárez Picallo foi Secretario de Redac-
ción e tiña unha sección fixa. 

Atopabamos a Regueira traballando sempre 
na redacción dese periódico. A residencia de Ma-
nuel Puente en Buenos Aires converteuse na se-
de da redacción nese espacioso piso da Rúa Riva-
davia 3760, en Bos Aires. Manuel Puente tamén 
cedera esa casa para as xuntanzas do Consello de 
Galiza, nos anos 40. A pegada de Castelao está 
moi presente na casa. Entre outras cousas poden 
verse diversas fotografías, unha serie de debuxos 
e o exemplar número 0 da primeira edición d'As 
cruces de pedra na Galiza, asinado polo propio 
Castelao poucos días antes de morrer.   

Francisco Regueira morre en Bos Aires no 
ano 1978.  

 

1. http://www.blogoteca.com/acsuarezpicallo/index.php?cat= 
12056. Carta de Ramón Suárez Picallo a Francisco Re-
gueira do 28 de marzo de 1932. 

2. Op.cit. Carta de Ramón Suárez Picallo a Francisco 
Regueira do 30 de xaneiro de 1932. 

3. Orientación Gallega, Bos Aires, nº 20, 01-02/1964. 
4. Díaz, H.: Historia de la Federación de Sociedades gallegas: 

identidades políticas y prácticas militantes, Bos Aires, Fun-
dación Sotelo Blanco e Editorial Biblos, 2007. 

5. Galicia nas dúas beiras: “Entrevista a Xosé Neira Vilas: 
a xuventude no alén-mar dos anos 50”, http://arxentina. 
prazapublica.com/post/19176477735/entrevista-a-xose-
neira-vilas-a-xuventude-no. 

6. Perfecto López Romero foi activo integrante da Aso-
ciación Arxentina de Fillos de Galegos. Fillo de Perfec-
to López, emigrante que tivera fortuna coa comerciali-
zación de coches dunha marca internacional.  

Francisco Regueira no 1º Congreso da Emigración Galega 
Bos Aires, 1956 (primeiro pola dereita, logo o fillastro de 

Manuel Puente, Rodolfo Prada, Martínez Suárez (México) e 
Ramón Suárez Picallo,  último pola esquerda) 
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UNHA PARÁBOLA DOS DOUS MUNDOS 
 

Manuel Lugrís Rodríguez 

Dessiré e John descenderon do grande pai-
lebote turístico no porto de A Coruña un xoves 
de setembro en sol de día aberto e nubes fuxidí-
as, na escorregada suor do meridía por terraza 
e solaina. Era a súa viaxe no cruceiro de xubila-
dos do plan de pensións que aforraran por toda 
a vida de traballo en Bristol, nos días sen luz de 
inverno e na monotonía do calendario que non 
ten anécdota nin miscelánea.  

Foron cara o transporte público que corría 
polo Paseo Marítimo en dirección á Torre de 
Hércules e viron o tempo presente como calidos-
copio de mil sentidos satisfeitos na seguranza do 
seu camiñar polas pedras que ruben cara ó faro 
mais antigo do mundo. Pero, antes de tomar a 
encosta sentaron no peitoril para respirar fonda-
mente o salitre que chegaba dende as rompentes 
de Punta Herminia envolto na calor daquel pre-
maturo outono galego. E alí, sumidos no aire e na 
fermosura verdecente da fragante aba, sentiron a 
satisfacción de toda unha vida plena e xangal que 
agora estaba no seu cumio dese benestar ao que 
tiñan dereito e do que se sentían propietarios.  

A escasos metros, a baixar pola estrada que 
arrodea a península, en infraluz dun chamizo de 
latas e cartóns, augas fedorentas e flores silves-
tres revellidas en vento de cheiro e bafo pútrido 
dos días sen ducha e sen xabón, están Nuri e 
Amina. El é Nuredin el Galib. Ela é a súa dona. 
Hai dous meses chegaron en remesa de refuxio, 
atafegados nun autobús de ONG dende as fron-
teiras da UE con stop obrigado no campamento 
de Siofok, a rentes das doces marxes do Lago 
Balatón, logo de fuxiren, cos seus fillos Adib e 
Raisa, dos arrabaldos de Aleppo en festa per-
manente de obuses e bombardeos por catro me-
ses de morte e desolación.  

Nuri é médico. Doutor no hospital francés 
da segunda cidade siria onde coñecera, vai xa 
de dez anos, a súa muller, a que exercía de au-
xiliar, aide soignante, no departamento de pedia-
tría e coa que casara en poucos meses. Pero a 
guerra e as bombas de Asad e dos insurxentes, 
destruirán o seu modo de vida e as esperanzas 
de futuro que tiñan postas naquel estatus de 
certa existencia  desafogada. Un status como el 

cumpría, de teren os europeos que esculcaba 
nas canles de televisión que estaba a visualizar 
antes de que a violencia rematara coa súa ante-
na, co seu aparato e coa súa casa.  

Casualmente, paseaba aquela mañá, con pe-
riódico baixo o brazo e os anteollos escrutadores 
enriba das meixelas, o escritor, mestre e pensa-
dor Lino Mariño Ameixende, un galego de cen 
por cen intelixencia, e recoñecido tertuliano nos 
espazos de debate e nas páxinas de opinión mais 
sobranceiras de todos os diarios do país. Ía, co-
mo soia facer con frecuencia, a percorrer o itine-
rario da antiga estrada de circunvalación, a que 
incidía, agora, con moitos tramos do Paseo Ma-
rítimo e que lle estaba a servir de lenitivo osixe-
nante ós seus setenta e tantos anos de mocidade 
amortecida, como tantas veces gostaba de amo-
sar nas súas aparicións públicas.  

Deu comezo a ascensión da empinada en-
costa, xusto por diante de Dessiré e John que 
aínda estaban a sentar na varanda e, case non de 
reparar na súa presenza, escoitou unhas ininte-
lixibles palabras nunha lingua que mesmo se-
mellaba un macarrónico inglés con profundo 
acento de suaves eses e iotas aspiradas entre 
sílabas mal construídas e palabras inconexas:  

-...mani, mani, mani...-  

A poucos metros Nuri, na compaña do cativo 
Adib, estendía a súa man, a pedir “algo”. O que 
fose. Unha moeda, un anaco de comida, un bo 
sorriso quizais... A parella británica semellaba 
non escoitar aquelas verbas fónicas e non ver os 
brazos abertos en linguaxe universal de caridade 
que ofertaban os dous esmoleiros sirios. Eran a 
imaxe esperpéntica do refuxio aterecido en dema-
goxia e falsidade dos xerifaltes políticos que mes-
mo semellaban lavar as súas suxas conciencias 
coa miseria, indixencia e desventura á que penali-
zaran ós que din socorrer, nun estado de imposi-
bilidade física de atención. Só a fotografía na pri-
meira folla dos xornais importa. Acoller ós des-
validos como reclamo da súa condición de xentes 
civilizadas e fondamente democráticas. Acollelos 
e levalos á fame e a desdita, pois non é posible 
repartir aquilo do que se carece. Política de esca-
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parate, mellor dito de pan-
talla que no eido dixital dis-
persa a súa mentira polos 
catro puntos cardinais en 
reclamo de un El Dorado 
que non é mais que un reino 
de Hades chapado en ouro 
toledano. 

John tomou polo om-
breiro á súa dona e levan-
tou violentamente cun ace-
no de desprezo cara a pa-
rella de necesitados e a 
cruzar a ollada, en fite, coa 
de Lino que permanecía 
estantío a escasos dous 
metros deles. Neste intre 
pulsou un novo xesto, per-
fectamente dirixido á inte-
lixencia do escritor, como 
unha suma de complicida-
de contra do alleo con to-
do o que significaba a es-
tampa de Nuri entre os 
dous europeos, inglés e galego, identificados en 
cabal circunstancia.  

O dúo de refuxiados caeron cara ó seu re-
cuncho a refungaren na súa linguaxe e maldi-
cindo a hora en que viñeron a dar neste recanto 
ibérico. Nuri acordou do seu cuñado Chutqui 
que a estas horas estaba nun campamento de 
Xordania baixo a tutela de ACNUR. Era pobre 
e non puido costear a viaxe até Europa pero 
agora atopábase en mellor situación que a súa.  

Pola súa banda Lino, aspirando fondamente, 
outra volta, o aire límpido da mañá, seguiu o seu 
paseo de home branco e eurocéntrico pola pra-
deira que arrodea a Torre de Hércules e cos pen-
samentos que se abrían paso no seu maxín. Pen-
samentos que estaban la liña do que se tratara o 
dia anterior no debate radiofónico dos mércores 
do que era voz invitada habitual e na que se dis-
cutían os asuntos máis vixentes da actualidade 
local e internacional. O mantedor puxera sobre 
do tapete o tema da “invasión” dos refuxiados na 
Unión Europea. Era algo que preocupaba, algo 
que aínda que estaba aló lonxe, nos países do 
Leste, nas zonas marxinais do Occidente civiliza-
do, era un perigo que os eruditos do Estado do 
Benestar estaban dispostos a pór en evidencia. 
Cal era o argumento mais sólido que alí se mani-
festara? Quizais el fora unha voz un tanto discor-
dante, quizais... Ben, non era xa quen de inter-
pretar nin as súas propias palabras. Non era 

quen de ter unha idea máis 
perfecta que a que expuxe-
ra alí. E esta era a que sos-
tiña, agora mais sólida, co-
mo en convencemento ab-
soluto de que atinara ben. 
En resumo esta era a argu-
mentación: o problema dos 
refuxiados está mal inter-
pretado por todos. Os pa-
nexiristas da solidariedade, 
os adaíles dos valores pa-
neuropeos, os gardiáns da 
ortodoxia liberal.. En fin a 
masa crítica dun continente 
e dunha cultura que vive xa 
na recta final do seu Impe-
rio e non quere asumilo. 

Iso dixera e iso era o 
que fixera furor de contro-
versias nas redes sociais e, 
mesmo, na propia prensa 
do día seguinte. Mantivera 
a teoría da dificultade e, 

mesmo, da improcedencia da integración radical 
dos recen chegados ó noso espazo público. Argu-
mentara de que o corpo social de Europa era o 
resultado dun compendio histórico conformado 
por tres ingredientes fundamentais: a herdanza 
grecolatina, o cristianismo e os valores da ilustra-
ción e da revolución. Ese conglomerado de ideas 
e doutrinas, é a mestura proxectada o longo da 
historia e o resultado do que hoxe chamamos de-
mocracias avanzadas que harmonizan a sociedade 
civil actual e os principios que concordara a filo-
sofía dos fundadores da Europa comunitaria aló 
na década dos cincuenta do século pasado.  

Mais a  sociedade islámica, realmente está 
ancorada aínda na súa Idade Media e non pode 
asimilar de forma íntegra estes fundamentos, xa 
que as tensións internas que conleva o debate 
ideolóxico, non se dirimen en termos de relativo 
senón en formulacións finalistas en si mesmas. 
Lino comprendeu o realismo das súas palabras, 
ollando nas dúas direccións en que a súa vista 
estaba a percibir a realidade: Nuri afundido no 
escuro da súa sombra e John alonxándose, o máis 
axiña posible, da súa presenza. Eran os dous 
mundos que se afastaban en todos os sentidos.  

O escritor tamén apurou o paso, entrando 
na cidade que vivía allea o drama que levaba no 
seu interior. Un drama que era de todos e que 
todos esquecían dentro dos seu cativos e pro-
pios dramas das cousas e das horas. 

“Cara ó faro máis antigo do mundo” 
Orixinal de M. Suárez de Concha 
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A CATARSE OCEÁNICA1 
 

Vanesa Santiago Vázquez 

Comeza coma un burbullar no medio da ría 
mentres vibra o chan baixo os meus pés. Os 
bancos de peixiños de porto e os muxes que 
habitualmente roldan as saídas de augas tur-
bias foxen estarrecidos ao mar de fóra sen que 
ninguén se decate. É daquela cando baixa 
bruscamente o nivel da marea, deixando ao 
descuberto a nosa miseria acuática: as vellas 
áncoras recubertas de algas e limo, nasas rotas 
e pneumáticos escachados de quen sabe canto 
tempo atrás, lixo que non podo nin distinguir, 
agás o guieiro enferruxado dunha bicicleta; 
quizais foi meu. 

Vin afastarse a masa de auga dende o muro 
que recolle a parte alta de Fontán, protexendo 
en tempos as casiñas brancas dos pescadores, 
amoreadas coma fungos sobre a ría, dos emba-
tes do vendaval. O nordeste trae o cheiro á 
brea daquela inusual baixamar, desacougándo-
me. Aquilo non é normal; seino eu, e sábeo a 
sirena da lonxa que comeza a enrouquecer 
arrepiante, avisándonos da ameaza, por riba 
dun lamento máis profundo que ven de lonxe, 
un lamento que me envolve a cada alento máis 
e máis, perigosamente. Sei que debo correr ca-
ra o alto, dítao o meu instinto, ao amparo do 
Fiunchedo e os seus mortos (pode o cemiterio 
darme a vida?), e máis alá se me deixan as per-
nas, pero resístome a facelo porque un pesar 
máis vasto que a miña propia vontade mantén 
as miñas mans aferradas ás reixas que hai anos 
cravaron no muro para que os nenos parvos 
non subiran a el. 

E entón véxoa chegar, tras golpear impara-
ble as costas de Ares e as de Miño, unha onda 
inmensa, titánica, cargada de carraxe e electri-
cidade, movendo tal forza que eleva por riba 
dela nubes da súa propia auga. Estou certa de 
que agardala dende o Castelo impresionaría 
máis, porque a vería esmagallar coma un mar-
telo de deuses a praia de Morazón, paraíso 
transformado (non quero imaxinalo) nun infer-
no devastado. Alégrome de non estar naquel 
alto coma se se tratase dunha última mostra de 

misericordia da Natureza, e dispóñome a facer-
lle fronte á súa impoñente creación. Ven cara a 
min, interpretando aquel canto de serea inso-
portable e enxordecedor mentres a agardo, ca-
tiva da omniabarcante mostra de poder. 

Xa está aquí, abaténdose en segundos co-
ma un brazo xigante contra os pesqueiros, 
contra o Chono Segundo, contra o Gloria Be-
lén, contra o Monzo ou o Villacampa, contra 
todos os que algún día atracaron no familiar 
peirao, algúns xa despezados pero sempre des-
cargando o peixe de madrugada no meu ma-
xín, fráxiles estruturas flotantes que impactan 
brutalmente contra os indefensos rompeondas, 
contra os espigóns, contra o cemento da ex-
planada na que un día, cando estaba fresco, 
deixara a pegada do meu pé con degoiros de 
infinito agora rotos; e alá van os almacéns, as 
naves e a lonxa, desenraizados do chan con 
extrema facilidade pola onda, como débiles 
leitugas atacadas polos lóstregos furibundos 
das treboadas. 

O estrondo é colosal, ruxe todo ao meu 
arredor; as poucas gaivotas que seguen nos te-
llados que teño ás costas tras o verán chían sen 
que eu as escoite, e moitas delas voan suicidas 
cara o núcleo da catástrofe, como arrastradas 
por unha resaca magnética. Enténdoas, porque 
eu quero voar canda elas, deixarme levar ao 
epicentro daquela apocalipse. Pregúntome, ne-
sa paréntese infinita de segundos, se o caos da-
rá paso a unha nova orixe. 

E xusto daquela, e non antes, o vento in-
quedo que me remexía o pelo detense, así sen 
máis, aquietado pola chegada daquel monstro 
acuático, e entón todo se ensombrece e quedo 
cega, pois a miña vista non ve máis alá daquela 
viva cortina de morte que rachou o meu hori-
zonte. Logo, nada. 

 
1.  Relato gañador do III Concurso de relatos O LUGAR 
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Quijote 

Canso, cos ollos feridos pola néboa e chei-
rado a peixe coma se levara con el todo o refu-
gallo da lonxa, ía subindo Ramón moi pregui-
zosamente pola rampla do Muro de Fontán ca-
ra a súa casa na rúa Areal. Só levaba no pensa-
mento a imaxe do catre onde deitarse. Deitarse 
era todo o que desexaba. 

“Hei de deixalo, hei de deixalo...! -repetíase a 
si mesmo entrando na casa- Xa non teño idade 
para noites coma esta. O mar e para os xoves!”  Coa 
mesma, prendeu unha candea e, coma un morto 
no seu cadaleito, deixouse caer tal como viña 
no catre feiticeiro. Tiña un pesadelo en algu-
res...; unha  estraña sensación de desacougo 
rebulía no seu estómago coma se unhas abellas 
arrabeadas estiveran a morderlle sen parar. 
Mais con todo, co corpo esparrado na cama e a 
mirada fixa na candea, fóronselle axiña pechan-
do os ollos ata perderse en non se sabe que ou-
tro calquera mundo, nin de que calquera outro 
xeito descoñecido. 

* * * 

A travesía na sala de máquinas do carguei-
ro, co martelar imparábel dos motores fervén-
dolle nos tímpanos, non era doada para Ra-
món. Pero non tiña máis remedio que achan-
tarse sen saír daquela caverna infernal chea de 
graxa  onde se afogaba coa calor, pois o maqui-
nista, un bo amigo seu, levábao de balde sen 
que os oficias do barco o souberan. Con todo, 
aquel home de camiseta sempre suada, érache 
ben folieiro e, afeito como estaba a aquel lugar 
de ruído e chorros de vapor, non paraba de 
contar contos e historias das súas aventuras no 
mar. Ramón, entre os sons metálicos daquela 
diabólica orquestra dos motores, non sabía se o 
seu amigo, falando de seguido, berraba, ouvea-
ba, ou que... O caso é que, entre seguir ó ma-
quinista  
-pois non paraba quieto argallando en todo 
canto tubo, válvula, chave ou calquera cousa 
que alí houbese-, e tratar de escoitar e enten-
der o que dicía, pasábaselle o tempo máis axiña 

do que tiña sospeitado.  Ademais a ilusión de 
encomezar unha nova vida nun mundo novo e 
descoñecido dáballe pulo a súa paciencia. Ta-
mén, algunha que outra noite cando a maior 
parte da tripulación durmía nos seus camaro-
tes, Ramón, saía a respirar o mar tendo moita 
conta de que ninguén que estivera de garda o 
descubrise. Dáballe igual que o mar ruxira em-
bravecido; tanta auga salgada regara o seu cor-
po pescando en fráxiles embarcacións, que cru-
zar o Atlántico naquel cargueiro parecíalle un 
luxo e dáballe moita seguridade. Se ben tiña 
ido pescar ao Gran Sol, endexamais chegara 
tan lonxe e, dende logo, non ata eses mares de 
América que cobren a terra por baixo da liña 
do Ecuador. Naquelas latitudes, unha calor 
aveludada apegábaselle ao corpo, incluso de 
noite, pero case que lle resultaba ben pracen-
teiro. Era moi distinto aos mares do norte; alí 
non se podía saír a cuberta como aquí o facía: 
co torso todo nu. Encantáballe, nas noites de 
calma, pórse baixo as estrelas preto das varan-
das de popa, y entón, abrindo os brazos, ergui-
do, e cos ollos cerrados, respiraba lento en-
chendo os sentidos de brisa mariña e de pracer. 
Unha noite, estando nese éxtase agarimoso, o 
barco freou de súpeto ao rozar cos baixos nun 
arrecife, e Ramón precipitouse pola varanda da 
cuberta sen que ninguén se decatase da súa 
caída ao mar. Así que, despois dalgunha que 
outra manobra máis ou menos complicada, o 
barco púidose zafar daquel atranco e seguiu 
navegando sen sospeitar que deixaban un náu-
frago tras de si. Pero aquel vello mariñeiro, bo 
nadador e mal cristián que andaba sempre a 
maldicir a Deus, encomendouse a Virse do 
Carme e a Nosa Señora deulle socorro. Tal foi 
que, co golpe de súpeto, tamén caeu un peque-
no bote salvavidas mal amarrado na súa anco-
raxe do lateral de estribor do barco. A corrente 
afastarao moito xa cando esmilagrado descu-
briu o tal bote, pero, co instinto de superviven-
cia empurrando nos brazos, nadou e nadou 
enerxicamente ata alcanzalo. Namentres, o ma-
quinista, que se decatara da ausencia de Ra-
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“Ía subindo Ramón  
moi preguizosamente”. 
Orixinal de M. Suárez  
de Concha 

món, non sen medo as consecuencias, contoulle 
ao capitán todo o relativo a o seu amigo poli-
són. Así que todos os barcos da zona puxéron-
se a rastrear aquelas augas tropicais. Pasada a 
noite do infortunio,  raiaba o sol e un volcán 
doce espallaba a súa lava dourada e roxa polo 
horizonte do “azul azul” inmenso, redondo e 
limpo.  Ramón, exhausto, durmía acurruncha-
do no oco do bote. Un ronsel brillante, que me-
draba polo mar en calma, encheulle os ollos de 
luz e espertouno. Nese mesmo intre descubriu 
a presenza doutro cargueiro navegando preto 
del. Ergueuse veloz e prendeu unha bengala 
que atopara no bote salvavidas. Axiña que o  
viron, recollérono e levárono con eles ata o 
porto ao cal se dirixían. 

A Ramón víñanlle a bágoas aos ollos. Ato-
pábase nun país estraño, sen o seu amigo o ma-

quinista que ía ser o que lle habería de axudar 
na nova vida a emprender. Nun principio che-
gou a pensar se aquilo sería África, pois case 
que todas as persoas daquela cidade tiñan a pel 
ben negra. Pero como falaban portugués, inda 
que un pouco raro, podía comprender o que 
dicían e tamén podía facerse entender con certa 
facilidade. Co que non tardou nada en saber 
que se atopaba nunhas das cidades mais bonitas 
do Brasil chamada Salvador de Bahía. 

Nada tiña, agás a roupa que lle deixaran os 
que o salvaran. “Que facer...?” -Preguntouse- 
“Xa non teño idade para ir ó mar nin sei facer ou-
tra cousa”. Pero atopou con boa xente. Un ho-
me forte, alto, vestido de branco, iso si, coa pel 
moi negra, compadeceuse del e ofreceulle a súa 
casa como fogar onde vivir. Ramón, agradeci-
do, aceptou sen dubidar. Pero cando chegou á 
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casa tivo medo. Aquelo parecía un museo da 
bruxería. Había polas paredes todas: plantas, 
flores e cadros moi raros. A súa muller era ta-
mén alta, de pel negra e vestida cun traxe 
branco ata os pes. Parecía un traxe de noiva 
pero tan avultado que, si ou si, tiña que levar 
enaguas por debaixo. Impoñíalle vela: el tan 
pequeno e ela tan grande e con aquel turbante 
branco envolvéndolle a cabeza. Notóuselle tan-
to a impresión, que o primeiro de todo foi ex-
plicarlle que aquilo non era nada raro entre os 
da súa raza. Soubo que pertencía a o Candom-
blé, unha relixión con ritos traídos polos seus 
devanceiros chegados desde África como escra-
vos. A casa era humilde pero o suficientemente 
grande coma para que lle puideran asinar un 
cuarto independente. Así que Ramón, esco-
rrentando os medos ou máis ben os repelos que 
lle producían aquelas entroidadas relixiosas, 
acomodouse e, pouco a pouco, foise adaptando 
a aquela forma de sentir a vida. 

O home de branco chamábase Paulo e tra-
ballaba como membro dun corro de Capoeira 
que facía exhibicións polas festas dos arredores 
ou nos hoteis de turistas. Tiña boa forma física 
pero a idade estáballe pasando factura e cada 
día custáballe mais facer as acrobacias ás que o 
labor lle obrigaba, pero daquilo vivía e tiña que 
seguir como fora. Ramón, como nada tiña que 
facer, ía con el percorrendo as vilas en festa. 
Foi así como descubriu que aquelas xentes, nas 
igrexas, ofrecían a súas divindades: cabezas, 
pernas, brazos ou calquera outra parte do cor-
po, feitas de cera. Parecía que o destino púñao 
no eido do seus sonos.  

* * * 

Dende que fora a Santo André de Teixido e 
vira aquelas fermosas figuras milagreiras feitas 
de miga de pan, ocorreráselle que podería facer, 
con cera, candeas semellantes a aquelas figuras, 
deixar o mar e dedicarse a vendelas polas ro-
marías. Calquera tempo de lecer, dende entón, 
dedicábao a fabricación das súas candeas. Tiña 
a casa chea daquelas cousas de cera, almacena-
das na espera de por dedicarse ao seu novo tra-
ballo. Claro que vendería nos adros sen entrar 
para nada nas igrexas pois non era crente.  
Sempre tiña dito que todas aquelas beatarías 
non eran mais que zarapalladas dos cregos para 
enganar aos fregueses. Logo, se outros se apro-
veitaba dos beatos, tamén el tería dereito a fa-
celo. “Alá eles! Gústalles vivir enganados e por de-

mais son felices...? -Dicía para limpase a conciencia. 
-Queren lume...? Pois veña candea!”. 

* * * 

Cera non faltaba na casa de Paulo; sempre 
tiña un bo reposto de candeas para os seus ri-
tuais. Ramón, co empréstito de aquel bo home, 
comezou a fundir a cera das candeas para con-
vertelas en outras coma as figuras de Teixido, 
pero adaptadas aos cultos afro-brasileiros. A 
súas figuras chamaban a atención. Víanse moi 
ben feitas e tiñan unhas cores moi atraentes. 
Ramón, con boa vista comercial, facías con  for-
mas especias e cores determinadas para cada 
advocación. Ademais, como vello que era, xa 
non tiña moita vergoña que perder e, vestido 
todo de branco como se un capoeiro fora, berra-
ba sen parar o reclamo que tiña escrito diante 
da súa mercancía:    

 Se aos santos vaslle a pedir, 
 préndelle as miñas candeas, 
 pois os que as prenderon din 
 que sonche as mais milagreiras. 

Aquedo resultou ser un negocio tan produ-
tivo que, axiña, puido devolver canto lle em-
prestaran con moita  xenerosidade. Tan bo era 
aquel negocio como por bo tiñan todos a quen 
xa coñecían polo “Candeeiro de Fontán” dada a 
súa procedencia. Non tardou moito en apren-
derlle todos os segredos da súa industria a Pau-
lo e ofreceulla en sociedade repartindo as ga-
nancias. Este non dubidou nin un segundo en 
aceptar a oferta do seu amigo, coas ganas que 
tiña de abandonar un traballo que xa apenas 
podía facer. Ambos os dous fixéronse ricos e 
Ramón, cando deu por pensar que xa tiña bas-
tante, decidiu que era o tempo de volver á terra 
das súas orixes. Deixoulle a Paulo canto tiña, 
agás os cartos e, non sen levar con el unha bol-
sa chea das súas candeas, embarcou cara a Gali-
cia que tanto esquecía. 

* * * 

Houbera moito mar aquela noite. Pola ma-
ñá, en terra, o vento toleara e rachaba con forza. 
Un ceo negro e escuro, máis que chuvia que non 
acababa de baixar, parecía anunciar defuntos.  

Oxalá chovera! puidera ser, entón, que as 
lapas non medrasen na casa do vello mariñeiro 
Ramón, e que polo tanto o vento non levara, co-
mo levaba,  ese cheiro abafante de candea ardida.  
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AS FOLLAS DE INSCRICIÓN MARÍTIMA  
DE RICARDO FLORES E RAMÓN SUÁREZ PICALLO 

Arquivo da Capitanía Marítima de Sada 

O Arquivo da Capitanía Marítima de Sada garda verdadeiros tesouros. Documentos que nos falan do pasa-
do dun pobo que viviu do mar, ata o punto de que foron poucos os veciños que, dunha ou doutra forma, non esti-
veron ligados e ese medio de vida nalgún momento. Entre as xoias do Arquivo, xenerosamente facilitadas polo 
persoal da Capitanía, figuran as follas de inscrición marítima nas que os sadenses que querían ir ao mar deixa-
ban constancia dos seus datos persoais. Rexistros que cobren boa parte do século XIX e o século XX completo.  

Hoxe reproducimos dúas destas follas polo interese que en si mesmo garda esta documentación pero tamén 
por estarmos ante dúas follas singulares: a do escritor e activista cultural Ricardo Flores (1903-2002) e a do 
xornalista e político Ramón Suárez Picallo (1894-1964). Figuras ambas relevantes na Galicia contemporá-
nea que compartiron destino en Buenos Aires e tamén unha orixe común: o mar de Sada –compaxinado co 
labor agrario– como primeira experiencia de traballo. 
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Vamos por la honda “corredoira”, un foso 
largo, húmedo, fragante. El laurel y la madre-
selva consuelan de la oscuridad y la húmeda 
tierra nutricia y campesina conserva un fres-
cor de gruta en algunos tramos. ¿Cómo se las 
arregan los carros al encontrase de frente? SE 
avisan con el canto de sus ejes o los gritos, 
señales aceptadas, de los conductores, antes de 
los trozos hundidos poco más anchos del an-
cho del carro. Estas “corredoiras” sólo son po-
sibles en el terrón blando, graso, de rico 
“humus” y débil osamenta rocosa de las “ma-
riñas”, tesoro de los arcos interiores del “Mag-
nus Portus Artabrorum”. Parecen trazadas y 
hundidas por el andar de las generaciones y 
las ruedas de los carros. En nuestros duros 
granitos orensanos y pontevedreses como en 
las pizarras grises, el trabajar de los caminos 
no labra estos profundos surcos. El zueco y la 
llanta encienden chispas en el pedernal, el ca-
mino lucha con la cons-
tante rebeldía del suelo. 
En las “corredoiras” está 
domado. Tierra blanda, 
femenina. Cruzando las 
fincas señoriales, las co-
rredoiras soportan puen-
tes y orladas de setos vi-
vos y frondosos; dan, 
desde arriba, la sensación 
de cauces profundos... 

Las “corredoiras”, tan antiguas como los 
ilustres castros que unen y relacionan, traen al 
recuerdo el descubrimiento romántico de estos 
paisajes por Vicetto, Neira de Mosquera… 
Desembocamos en un campo lleno de luz. Lo 
decoran la gravedad de un “pazo”, la gracia de 
una capilla con su crucero. Se adivina la restau-
ración del siglo pasado y la gracia y el encanto 
de una vieja y sencilla fábrica. Nos dicen cómo 
en este campo se celebra la fiesta de San Roque. 
Vienen gentes hasta de Pontedeume y desde 
luego de La Coruña... Pasa un carro con su 
“cainzo”. En las “milleiras” juegan esos brillos 
ricos, pausados, señalando la proximidad del 
medio día. 

Aquí en las buenas tierras al fuerte trigo 
moreno y denso sucede el maíz. No se percibe, 
a dos o tres kilómetros de Sada, el olor del 
“patexo”. Es el abono corriente de los campos. 
Este año disminuyó esta cosecha del mar que 

favorece las de la tierra. 
Nos cuentan que en el 
“patexo” hay algún prin-
cipio cáustico, ardoroso, 
que produce la rabia en 
los perros que lo comen... 
Alguien afirma muy en 
serio, y no tenemos por 
qué dudarlo, que el rapo-
so se ríe y está de guasa 
si encuentra a un hombre 
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UN ARTIGO DE RAMÓN OTERO PEDRAYO 
SOBRE SADA E AS MARIÑAS 

PAISAJE MARIÑÁN 

Co pseudónimo de Santiago Amaral, ese xigante da cultura galega que foi Ramón Otero Pedrayo publicou 
numerosos artigos posguerra. Artigos nos que queda patente o seu enciclopedismo e o seu coñecemento profundo 
da realidade e da xeografía galega. 

Neste caso, don Ramón achéganos a súa visión de Sada e da comarca desde a perspectiva que lle ofrece o Castro 
de Samoedo, na parroquia de Osedo. O mesmo lugar no que a filla do señor do pazo ao que Otero alude e un 
retratista compostelán que acababa de chegar de Madrid estaban poñendo a andar o proxecto de Cerámicas do 
Castro. Quizais esta presenza de Otero nestas paraxes garde relación coas empresas fabrís e culturais de Car-
men Arias e Isaac Díaz Pardo. Ou quizais aínda non presentía o ourensán o que se estaba a tecer baixo as te-
llas do vello pazo. 
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sin armas: sacho, escopeta, “forcado”. Hay mu-
chos raposos en los grandes pinares... 

Subimos un poco y se descubren mansa-
mente los horizontes. A nuestra izquierda las 
blandas  cuestas descienden sin violencia a 
una vaguada lenta. Pinares y maizales dan un 
tono de ilustres y compacto verdes al fondo 
sin dejar ver los caminos hondos y las carre-
teras encubiertas. Algunos grupos de eucalip-
tus y coníferas señalan grandes fincas anti-
guas. Todas remozadas, silentes, en este sol 
contento de los verdes colmos. Hay vuelos de 
palomas. Dominan por este rumbo las torres 
blancas de Meirás... 

A nuestra derecha la perspectiva se ahonda 
y escalona gracias a la presencia, a la sencilla 
presencia de algo necesario, como el maestro a 
la orquesta, el recuerdo y la esperanza al retra-
to, el las comarcas costeras: el mar. El azul, 
levemente gris, tranquilo, entre blancuras de 
arenales, desde aquí sospechados, de la ría de 
Betanzos. Los montes de Moncoro y Monfero, 
las tierras marineras y labradoras de Caamou-
co y Lubre, parecen respirar en la atmósfera 
marina. Más allá dos bandos de gaviotas posa-
das simétricamente son la villa de Ares. El 
monte Breamo, peana decorativa de la iglesia 
románica, hace olvidar un momento la negra 
silueta y trazo de la torre de Andrade necesita-
da de lejanía para lucir como muchas figuras y 
tiempos en la historia. Invita la entrada de 

Pontedeume. No hay una vela y el silencio del 
mediodía, tan cerca de caminos activos de lu-
gares poblados, se tiende en cortinas de luz 
grave y suave como para volver más solemne 
el toque de las doce que nacerá en diversos si-
tios y apartará con sus sones los velos del si-
lencio para lucimiento de la joya central del 
día. Muy hermoso y sedante. Pero el senti-
miento boga por lentas aguas hacia la escondi-
da belleza del Betanzos invisible. 

Estamos en la buena y apacible parroquia 
de Osedo. La preside el antiguo “pazo” del Cas-
tro de Samoedo. El castro cuyos flancos cubren 
mantos de “pínica” olorosa. Pasa un hombre. 
Dicen que es de Bergondo, la aldea de los joye-
ros, donde es casi vergonzoso no ser millonario. 
¿A dónde iremos? Bergondo, Sada, Fontán, 
están cerca. Las grandes fincas y las “milleiras”, 
los pinares y las huertas, rinden sus sombras a 
la gloria del sol brillante. Es la ría un poco más 
azul que hace unos instantes… Cerca de aquí en 
un atrio campesino duerme el admirable autor 
de “Abellas d’ouro de Galiza” y de “Estebo”, el 
inolvidable amigo, bueno y sencillo como el pan 
de estas tierras de trigo oscuro y rubio maíz: 
Lesta Meis… En el fulgor de los colores pasa 
una nube de tristeza. Y detrás de aquellos pinos 
está la aldea de Ouces. Allí reposa otro cantor y 
ensayista de estas riberas: J. V. Viqueira. 

 

La Región, Ourense, 02/10/1948 

Otero Pedrayo 
(segundo pola  

esquerda) escoita  
falar a Suárez  

Picallo (de pé). 
Cedida por Lois  

Pérez Leira 
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HAI 100 ANOS 
 

En el «Casino» de Sada 
Una fiesta gallega 

Tuvo todo el sabor de la tierra el baile cele-
brado la noche del sábado último en el Casino 
de Sada en honor de las personas que allí vera-
nean, pues se había impuesto como condición 
indispensable que las señoreas concurriesen 
vistiendo el clásico traje de labradoras de las 
Mariñas. 

[...] El baile, que se prolongó hasta la ma-
drugada, tuvo el encanto de que además de val-
ses, rigodones y «two-steps» se tocaron mui-
ñeiras y ribeiranas que marcaron y puntearon 
muy bien algunas parejas. 

La fiesta se repetirá, sino este año, el 
próximo. 

 

(El Noroeste, A Coruña, 08/09/1915) 

 

 
HAI 90 ANOS 

 

La Casa Consistorial 
Recogiendo la opinión general, puede afir-

marse unánime la protesta que se exterioriza 
contra el traslado de la Casa Ayuntamiento a 
un extremo de los arrabales de esta población, 
conocido por “Couto”. 

Hemos de llamar la atención del señor de-
legado gubernativo para que haga cumplir las 
órdenes de su antecesor, acerca de que las ofici-
nas del Ayuntamiento sean instaladas en breve 
en la capitalidad de la villa, según lo demandan 
las necesidades del vecindario y lo previene el 
Estatuto municipal. 

 

(El Ideal Gallego, A Coruña, 29/12/1925) 
 

 

Un bando del Alcalde 
El alcalde de esta villa Sr. López Hernán-

dez, acaba de publicar un bando en el que se 
dictan muy acertadas disposiciones encamina-
das a cortar de un modo radical los abusos que 
durante las proyecciones de películas en los 
salones sadenses cometen, con detrimento de 
las buenas costumbres, unos cuantos jovencitos 
a quienes el bando en cuestión trata de ponér-
seles en camino de mayor corrección. 

Entre las disposiciones en cuestión, figuran 
la permanencia de agentes de la autoridad en 
los “cines” y que se numeren las distintas loca-
lidades, a fin de que cada espectador ocupe la 
que le corresponda. 

La opinión, que ha acogido las disposicio-
nes de la Alcaldía con general aplauso, vería 
también con mucho gusto que por la misma se 
dispusiese una más escrupulosa limpieza de las 
calles, y se evitase por todos los medios el ase-
dio de personas forasteras, por la nube de rapa-
ces inadecuados que pululan por la villa. 

 

(El Heraldo Gallego, Buenos Aires, 13/12/1925) 
 

 
HAI 80 ANOS 

 

Inauguración del “Ateneo” 
El sábado día 3, a las ocho de la noche, se 

inaugurará el local de la nueva sociedad 
“Ateneo de Cultura Política”, instilándose el 
local social en la Plaza de la República núm. 12, 
con una brillante conferencia, a cargo del doc-
tor don José Búa Carou, sobre el tema “La la-
bor de los centros de cultura y la juventud”. 

Hará la presentación el joven y culto presi-
dente de la nueva entidad y amigo nuestro don 
Juan Antonio Suárez Picallo. 

El acto será público, habiendo sido invitada 
esta corresponsalía informativa de La Voz de 
Galicia. 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 02/08/1935) 
 
 

Horario del comercio 
En junta hace pocos días celebrada, se 

acordó el nuevo horario del comercio local, el 
cual tendrá abierto en las horas de ocho a una y  
de tres a ocho. 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 02/08/1935)  
 

 

Ramón Suárez Picallo 
Ha llegado a Sada a pasar las fiestas con su 

familia, el periodista y alumno de último año de 
la carrera de Derecho don Ramón Suárez Pica-
llo. De la comarca, donde cada día se le quiere 
más, recibe saludos y bienvenidas a granel. 

 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 20/08/1935) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

O día 18 de abril no cemiterio de San Xo-
án de Ouces, no concello de Bergond,o tivo 
lugar un acto de homenaxe a Luísa Viqueira 
Landa, filla de Xoan Vicente Viqueira, no que 
participou a A. C. Irmáns Suárez Picallo. 

Luísa Viqueira Landa marchou para o exi-
lio de México, despois do golpe militar de 1936 
que ameazaba a súa vida. Comezaba así a súa 
outra vida, a que a ía ter afastada do seu país 
até a súa morte. Só nunha ocasión, 43 anos des-
pois da súa marcha, volvería a Galiza e pasaría 
un verán en Vixoi e Ouces, no territorio da súa 
infancia. Regresa só despois da morte. Foi ese o 
desexo que se cumpriu cun acto público no 
adro da igrexa no que participaron Ana Miran-
da, Camilo Nogueira, Xosé Manuel Beiras, o 
presidente da CRMH, Fernando Souto, e o Re-

publicano de Honra 2015, Nicolás Acosta. O 
seu fillo, Manuel Rodríguez Viqueira foi o en-
cargado de depositar as cinzas ao pé da tumba 
de Xohán Vicente Viqueira. 

Como todos os anos, o 14 de abril hai 
unha lembranza para os que deron súa vida 
pola liberdade e a democracia. Foi Jesús 
Castro o que depositou o ramo no monumen-
to do paseo marítimo. 

Tonecho Castelos e Javier Gastañaduy, 
músicos sadenses, e a cantante Cristina Fer-
nández interveñen na presentación do nº 10 
da revista Areal na Casa da Cultura o día 17 
de abril. 

Entre abril e maio teñen lugar varias pre-
sentacións de libros. O día 22, na capela de 
San Roque, James D. Fernández e Luis Argeo 
presentan o libro Invisible inmigrants, Spa-
niards in the US, editado en EEUU con abun-
dante material fotográfico sobre a emigración a 
aquel país desde o Estado español no século 

Actuación musical na presentación de Areal nº 10. 
 

Ofrenda floral ás vítimas da represión franquista 
 

Presentación do libro de X. Duncan O solpor dos deuses 
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XX. O día 24, Xosé Duncan presenta o terceiro 
volume da triloxía As crónicas de Bran, O sol-
por dos deuses. Por último, o 29 de maio, ta-
mén na capela, Ramiro Vidal Alvarinho presen-
ta o seu poemario Mares de queijo. 

O 1 de xullo de 2015 presentamos en Sa-
da o caderno “Moncho Valcarce. Un mili-
tante social e político galeguista, un cura 
atípico, un profeta e un místico cristián”, o 
nº 4 dos nosos Cadernos de Estudos Xerais, pu-
blicado en colaboración coa Irmandade Mon-
cho Valcarce. Asisten Xácome Santos, Ramón 
Muñiz, Gumersindo Campaña e Victorino Pé-
rez, presentados por Rubén Aramburu. 

A Feira Modernista inaugúrase o día 31 
de xullo cun acto que levamos a cabo na cape-
la de San Roque. Comeza coa proxección do 
documental Modernismo na Filla da Ría de 
Prata, de Gallaecia Films, unha curtametraxe 
de Xosé Seoane. A continuación, o profesor   
José Ramón Soraluce imparte unha charla 

sobre a arquitectura modernista en Sada, onde 
dá unha visión da nosa arquitectura tradicio-
nal e modernista centrándose no edificio da 
Terraza. A exposición fotográfica-didáctica 
sobre o Modernismo elaborada o ano anterior 
volve expoñerse na rúa, nesta ocasión no bu-
levar fronte á Terraza. 

Cumpríronse 75 anos desde que o vapor 
Alegre, que saíra de Pontedeume para partici-
par nas festas de Sada, naufragou na, hoxe 
desaparecida, pena da Pulgueira. Ían no vapor 
ducias de persoas e tres delas (dous nenos e 
un rapaz de vinte e dous anos) perderon traxi-
camente a vida no suceso. Mais a valentía das 
persoas de Sada, nomeadamente seis heroes 
que rescataron a moitos dos viaxeiros do Ale-
gre, impediu que o ocorrido fose máis grave 
aínda. Impulsada pola nosa asociación, e coa 
participación de delegacións de Sada e Ponte-
deume encabezadas polos seus respectivos al-
caldes, tivo lugar un acto de homenaxe. 
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Arriba: J. R. Solaruce na charla que 
impartiu sobre o Modernismo e  

Vanesa Santiago no posto da nosa  
Asociación na Feira Modernista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dereita: presentación do caderno sobre 
Moncho Valcarce e homenaxe aos  

heroes do vapor Alegre 
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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 

 
 
 

Rúa da Obra 6 SADA (A Coruña) 
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AXENCIA DE VIAXES 
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Sexa ca l  se xa  

Avda. República Argentina, 24  Telf: 981 62 02 83 
Fax: 981 62 14 42 15160 - Sada (A Coruña)  

reservas@viajesvoar.com - www.viajesvoar.com 

Realidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  a túa viaxe 
        

Avenida del Puerto, 25 – 2 
Telf.: 981 977 020 

SADA 

CASA DE COMIDAS,  
TIENDA Y MESÓN 

‘_É Åx}ÉÜ wx Ät ztáàÜÉÇÉÅ•t xåàÜxÅx©t4 

∙ Fotocopias (b/n∙color) 
∙ Impresión digital (b/n∙color) 
∙ Encuadernación (espiral/térmica) 
∙ 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 

Barrié de la Maza, 9 ∙ Sada 
Tlf. 981 622 832 

XÄ ftuÉÜ XåàÜxÅx©É 

Avda. Barrié de la Maza, 64.  
15160 SADA 

 

Tlfno: 981 62 03 39  
E-mail: elestancodemiabuela@hotmail.com 

Preguntoiro, 36-1º 
15704 Santiago de Compostela  

Telf. 981  569 155 / Fax. 981 576 637 
info@bolanda.es 

CAFÉ BAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABIERTO DESDE LAS 6:30 AM  

LÓPEZ 

 
 

Linares Rivas, nº 33 - 15160 SADA 
Teléfono: 981 62 11 09 



 

 

 
 
 

Linares Rivas, 10 

AVDA. SADA Y SUS CONTORNOS ‐ EDIF. SOLANA 
TFNO. 981 62 42 06 ‐ 15160 SADA (A CORUÑA) 

Reserve   su   turno  
                           981  62  22  10  
Avda. da Mariña, 56 ∙ 15160 SADA 

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

E. PRIMARIA · E. SECUNDARIA · BACHARELATO  

PROFESOR PARTICULAR  
A DOMICILIO 

Manuel Pérez Lorenzo 
LICENCIADO EN HISTORIA // MÁSTER EN PROFESORADO 

 
 
 

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

PUBL ICITE O 
SEU NEGOCIO 
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CADERNOS DE ESTUDOS XERAIS 
Unha serie de publicacións de pequeno formato na que tratar 
temas que exceden á nosa realidade local 



 

 

DIRECTIVA 
 

 

 

 

Presidente 
Francisco A. Pita Fernández 

 

 

 

Vicepresidenta 
Marisa Naveiro López 

 

 

 

Secretaria 
Vanesa Santiago Vázquez 

 

 

 

Vicesecretaria 
Rexina Basadre Orozco 
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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). 
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PUBLICACIÓNS DO ANO LUGRÍS FREIRE 
A nosa asociación, coa colaboración da Deputación da Coruña, editou O penedo do crime, a primeira 
novela íntegramente redactada en lingua galega, que Lugrís ambientou en Sada, e A idea na palabra, 
unha compilación de textos seus inéditos ou pouco difundidos con abundante documentación gráfica. 

Areal non se responsabiliza nin comparte necesariamente a opinión dos autores 



 

 

Arriba: a praciña  
do Conde nos anos 30. 

Fotografía de A. Blanco 
Vida Gallega, Vigo, 

10/07/1933  
 

 Dereita: vista da mesma 
praza nos anos 20. 
Vida Gallega, Vigo, 

12/05/1922 

SADA NA REVISTA VIGUESA VIDA GALLEGA 



 

 

       Edita                                                Colaboran 

Mulleres lavando no río da Ponte. Fotografía de Francisco Varela Posse 
Vida Gallega, Vigo, 20/05/1930 


