
 

 

 
 

REVISTA CULTURAL de SADA  

 
 
 
 
 
 

nº 12 
 
 
 

 
 

abril de 2016 



 

 

SADA NA REVISTA VIGUESA VIDA GALLEGA 

Dúas vistas da actual Avda. Barrié de la Maza no ano 1924 (Vida Gallega, 05/02/1924).  
Na imaxe superior pódese ver o tranvía circulando. 



 

 

1 

       A R E A L  
REVISTA CULTURAL DE SADA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación e maquetación                                                                                       Impresión 
M. Pérez Lorenzo · A. C. Irmáns Suárez Picallo                                             Lugami, Artes Gráficas · Betanzos 

Contacto comisionsuarezpicallo@gmail.com 

Fotografía de portada 
Boliche en Morazón, de F. Varela Posse (cedida por F. Varela) 

 

www.blogoteca.com/acsuarezpicallo 

Asociación Cultural 
Irmáns Suárez Picallo 

14 de abril de 2016 
nº 12 - Sada 

 

D.L. C 3217-2010  ISSN 2254-8688  
 
 
 
 

Deseño dos caracteres do título 
Calros R. Silvar 

 

Tirada 850 exemplares 

Fieis á nosa cita de abril, entregámosche, prezado lec-
tor, o nº 12 de Areal. Como está a ser habitual, cun amplo 
abano de temas relacionados co noso contorno e cuns fieis 
colaboradores que se van incrementando en cada ocasión.  

Motívanos a Sada de hoxe e preocúpanos a de mañá, por 
iso interésanos dar a coñecer a Sada de onte aos cidadáns do 
século XXI e por iso tamén as cuestións ambientais están 
presentes en Areal e deben ser un leitmotiv nas nosas publica-
cións. Non queremos esquecer as inundacións que vivimos 
nos derradeiros días do pasado marzo e que ocasionaron 
cuantiosos danos materiais a tantos afectados. As Brañas 
non son a causa deses males, senón a carencia de infraestru-
turas previsoras e un desenvolvemento urbanístico nada 
respectuoso coa nosa hidrografía. Desde a Asociación ofrece-
mos Areal e os nosos Cadernos para difundir e contrastar de 
forma construtiva posibles solucións para Sada. 

Certo é que a demanda de Areal se incrementa e, aínda 
que as nosas limitacións económicas son as que son, a partir 
deste número a tirada da nosa revista será de 850 exempla-
res e seguiremos facilitando de balde Areal a quen a solicite. 
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A ASOCIACIÓN DE MÚSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA 
OU A RIQUEZA DO NOSO LEGADO TRADICIONAL 

 

Asociación de Música e Danza Tradicional Queiroa 

A Asociación de Música e Danza Tradicio-
nal Queiroa nace en novembro de 2002 no con-
cello de Sada (A Coruña, Galicia, España), res-
pondendo ás inquietudes dunha poboación que 
sempre tivo gran afección pola música tradicio-
nal e ao abeiro da iniciativa dun grupo de nais e 
pais do CEIP Pedro Barrié de la Maza, que es-
timaron a necesidade de dar continuidade ao 
traballo desenvolvido polos alumnos e alumnas 
das actividades extraescolares de baile tradicio-
nal e pandeireta. A isto, uniuse á demanda de 
aprendizaxe de gaita e percusión, e a necesida-
de de formar un grupo máis completo e instru-
mental, dando lugar á creación dunha asocia-
ción independente, sen ánimo de lucro, cuxo 
obxectivo fundamental é a aprendizaxe e difu-
sión da nosa música e baile tradicionais. 

Os primeiros alumnos de Queiroa eran os 
fillos da primeira Xunta Directiva e os dalgúns 
amigos; un reducido grupo de persoas que ían 
ás tres actividades coas que comezou Queiroa: 
baile, pandeireta e gaita. Nestes máis de trece 
anos de percorrido, a asociación medrou dun 
xeito ben significativo –pasando do centenar de 
socios- dende aqueles inicios que hogano lem-
bran con agarimo. Como esquecer, por exem-
plo, o primeiro pasarrúas? Foi en Asados, pa-
rroquia de Rianxo, alá polo ano 2004, onde to-
caron o himno do Antigo Reino de Galicia tres 
cuartos de hora seguidos dando voltas á igrexa. 

No ano 2005 Queiroa, consciente da impor-
tancia da percusión nos grupos de gaita, incor-
pora ás súas actividades clases de tambor, bom-
bo e charrasco; sendo pioneira neste sentido. O 
charrasco, por se aínda hai quen non o saiba, é 
un instrumento de percusión consistente nun 
largo mastro cun bastidor cadrado ou con tra-
vesas na parte superior nas que se sitúan un bo 
número de ferreñas e que se toca sosténdoo cu-
nha man mentres coa outra se raspa cun pau. 

No ano 2007, cun formato orixinal no campo 
do asociacionismo cultural e de marcado carácter 

didáctico, Queiroa organiza a súa primeira gala, 
que virá repetíndose dende aquela cada verán –
habitualmente a primeiros de xullo- na Casa da 
Cultura “Pintor Lloréns”de Sada. Como curiosi-
dade, os sete charrascos propiedade da asociación 
foron feitos especificamente para a gala do ano 
2011. A gala integra xa dende os seus comezos 
unhas características propias, que conxugan un 
formato de presentación teatralizada coa inter-
pretación musical e a proxección audiovisual. A 
singular combinación destes xéneros artísticos 
conflúe nun espectáculo cultural ameno e axeita-
do aos públicos máis diversos. Ata agora celebrá-
ronse oito galas, todas seguindo un patrón seme-
llante pero encanadas baixo un título diferente 
ano a ano que lles outorga singularidade, a últi-
ma ata agora, que tivo lugar o 4 de xullo de 
2015, foi o festival “De festa en festa”.  

Amén da gala, ao ano seguinte -2008- Quei-
roa organiza e celebra a I Foliada de Sada, for-
mato recuperado na bisbarra das Mariñas, se-
mellante a aqueles Seráns que se desenvolvín a 
mediados do século XX nas zonas do Condado e 
Terra de Montes (Pontevedra), onde a xente se 
reúne para tocar, cantar, bailar e gozar sen ata-
duras, e que fai coincidir coa tempada de ma-
gosto, as noites longas, o caldo e a Queimada. 

No 2008 Queiroa introduce as clases de 
acordeón con 19 alumnos. A actividade non 
funcionou e aos dous anos houbo que suspende-
la por falta de asistencia. Non obstante, no 
2015 novamente se retoman, con trece alum-
nos/as e dun xeito máis lúdico, sen máis afán 
que o de gozar coa música. 

A finais do 2011 Queiroa suma forzas cun 
grupo de rapaces de Veigue que quedaran sen 
grupo. Comeza a funcionar a Escoliña de Quei-
roa, dirixida a nenos en idade de infantil e pri-
maria (entre tres e doce anos), orientada a que 
reciban clases de canto, pandeireta e baile tra-
dicional así como clases de gaita e percusión, e 
coa axuda da Escola Unitaria de Carnoedo, que 

O
PI

N
IÓ

N
 E

 A
CT

UA
LID

A
DE

 



 

 

3 

cede os seus locais. Na actualidade é a grande 
aposta de Queiroa, sempre pendente da trans-
misión do legado tradicional ás novas xera-
cións. De feito, en maio do pasado ano (2015) 
tivo lugar o I Festival da Escoliña. 

A día de hoxe, Queiroa desenvolve as súas 
actividades (que abranguen gaita, percusión, 
acordeón, canto, pandeireta e baile tradicional) 
ao longo de todo o ano nunhas instalacións ce-
didas desinteresadamente por varios colexios 
do concello. En números, a asociación mantén 
unha escola de música na que se forman e ensa-
ian, a partir dos tres anos de idade (de 3 a 12 na 
“escoliña” e de máis de 12 no resto de activida-
des), máis de cen alumnos/as, dirixidos por tres 
monitores. Quen teña interese, pode atopar 
máis información sobre a asociación en inter-
net, tendo presenza en tres ámbitos: 

-Páxina web: www.queiroa.org 

-Youtube: www.youtube.com/user/tercermolino/videos 

-Facebook: https://www.facebook.com/Queiroa-
129942543692872/ 

- Twitter: https://twitter.com/queiroasada 

O duro traballo desenvolvido portas a den-
tro, eixo de Queiroa, queda de relevo nas dis-
tintas actuacións, que suman un bo feixe dende 
aquela primeira posta en escena na Casa da 
Cultura de Sada, con motivo do Festival Pedro 
Barrié de la Maza, o dez de maio de 2003, a pe-
sar de que prefiren primar a ensinanza sobre as 
actuacións. Estes longos anos de percorrido 
deron froito, entre outros, en diferentes con-
cursos de música tradicional da provincia, onde 
o labor dos e das integrantes de Queiroa foi 

merecedor dunha mención especial, catro pri-
meiros, seis segundos e cinco terceiros premios. 

Nesas actuacións, a asociación move catro 
grupos que, conxunta ou independentemente, 
amenizan os diferentes actos: 

- Gaita e percusión. 

- Canto e pandeireta. 

- Baile tradicional. 

- Escoliña. 

Os seus grupos acostuman a animar diferen-
tes tipos de eventos, tanto públicos (sardiñadas, 
procesións, festas,…) como privados (vodas, co-
muñóns, aniversarios,…) mediante foliadas, al-
boradas, pasarrúas, festivais, concertos, etcétera, 
dando conta dun amplo repertorio tradicional 
conformado por muiñeiras, pasodobres, xotas, 
polcas, alboradas e demais; e desprazando entre 
catro e corenta persoas dependendo do tipo de 
actuación e condicións convidas. Polo tipo de 
actuación, talvez haxa que vestir dun xeito tradi-
cional –malia que é habitual vestir de rúa duran-
te as foliadas, por exemplo-. Nese eido, Queiroa 
conta cun variado vestiario tradicional formado 
por prendas de cotío e prendas de gala, que com-
plementa con diferentes aderezos e abelorios, e 
utiliza segundo as características da actuación. 

É de destacar que, malia que as actuacións 
de Queiroa se desenvolven na provincia da Co-
ruña fundamentalmente, e, en primeiro lugar, no 
seu concello de orixe –un dos últimos exemplo 
foi a súa participación na I Cervefeira Artesá de 
Sada, en outubro de 2015-, están abertos a ou-
tras posibilidades xeográficas. De feito, no seu 
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haber contan con actuacións fóra de Galicia: no 
asturiano “concejo” de Langreu, que visitaron en 
2008 e 2009 para participar no Encontro de 
Gaitas de Riaño, e na Festa Ibérica de Folclore 
Pouca Pena, pertencente á vila de Soure, no por-
tugués distrito de Coimbra, ao que foron convi-
dados no verán de 2012. Tampouco faltaron á 
súa cita coas ondas catódicas, amosando o seu bo 
facer un par de veces en Luar, o coñecido pro-
grama de variedades da televisión de Galicia. 

Para finalizar, só queda congratularnos por 
contar en Sada con quen manteñan viva a chama 

do legado inmemorial do noso folclore, recollen-
do a testemuña de grupos hoxe desaparecidos 
como “Troula” (1928-1933) ou os máis recentes 
“O’Carcabeiro” de Sada ou “Os Biosbardos” de 
Meirás, o que da fe, xunto con asociacións que 
se manteñen en activo na actualidade, como a 
Asociación Cultural “A Meda” do Castro ou o 
Coro Galego “Santa Comba” de Veigue, da vive-
za e interese que segue a suscitar o mesmo, e 
desexando, o mesmo que para a lingua galega 
desexou Álvaro Cunqueiro, mil primaveras máis 
para as nosas música e danza tradicionais. 



 

 

Antes de responder cumpre definir o que é 
na verdade um telemóvel, pois, apessar do no-
me, trata-se dum aparelho tam complexo que 
além da funçom para a que foi concebido 
(telefonar em qualquera lugar onde nos achar-
mos) utiliza-se muito mais para enviar mensa-
gens de texto, tirar fotos, gravar vídeos, aceder 
à Internet, entreter-se com videojogos, etc... 
Logo desta longa e inconclusa descriçom a per-
gunta que encabeça o título deste artigo vai-se 
contestando por sim mesma. Mas o conto, infe-
lizmente, nom se revelará tam simples se fazer-
mos um exercício de memória e retornarmos 
para o ano 1.999, o momento de os celulares 
nom se comercializarem ainda, quando a imen-
sa maioria da gente nem sequera sabia da sua 
existência. Os que amoreamos certa idade, sem 
ser muita, lembramos bem aquela êpoca que 
agora parece remota, de maneira que a resposta 
é obvia: claro que se podia viver sem celular.  

Continuemos perguntando com curiossida-
de infantilmente reveladora: tam dura ou com-
plicada resultava a vida entom?, passava-se tam 
mal (tudo o dia) como ocorre hoje quando fica-
mos sem bateria ou cobertura durante apenas 
duas horas?, sufríamos daquela de mais estrésse 
do que padecemos nestes momentos? Também 
podemos propôr a questom às avessas: vivemos 
agora melhor do que antes?, tornou a nossa 
existência mais cómoda ou prazenteira?, atingi-
mos de vez a iluminaçom espiritual? É claro 
que a melhor contestaçom a este interrogatório 
é deixar o silêncio expressar-se coa eloqüência 
que costuma, especialmente se termos presente 
o facto de a adiçom aos celulares, agora mesmo, 
ultrapassar, quando pouco, a metade da popula-
çom adulta. Entre os nossos adolescentes, terri-
velmente, atinge três de cada quatro rapaces. 
Tanto é assim que hoje, muitas pessoas jovens 
nem compreendem como era possível desenvol-
ver-se na vida quotiá sem o auxílio dum tele-
móvel: devem de imaginar, coitados, o celular 
ser tam antigo como a mesma Humanidade. Se 
algúm dia o coltám (o material de que estám 

fabricados) faltar, esses futuros adultos talvez 
enfrontariam um cenário apocalíptico, seme-
lhante ao que imaginamos nós o dia em que o 
petróleo se esgotar. 
 

CIBORGES PSICOLÓGICOS 

Outro exercício interessante para nos apro-
ximar ao mistério dos telemóveis consistiria em 
deslocar-nos para o futuro, a un hipotético ano 
2.034, onde os celulares fossem ultrapassados 
por um outro novo aparelho, eu que sei, um 
chapeu cerebral (com nome em inglês, claro, o 
Brainhat) que ligar os chips direitamente das 
neuronas, cos humanos convertidos já em au-
tênticos ciborges físicos (agora apenas o somos 
psicológicos). Quem se negarem a o utilizar 
seriam alvo das sentenças que conhecidos e a-
migos espetam diariamente as pessoas que hoje 
ainda se negam a comprarem (ou ressucitarem) 
um celular: "vives no passado; "estas-te a desfa-
sar"; "assim te isolas do mundo" (??) Naturalm-
nete, os utentes mais novos do Brainhat nom 
comprenderiam como hoje, em 2.016, éramos 
capazes de fazer vida normal sem ele. Por ou-
tras palavras, e a jeito de resumo, acreditamos 
nom dizer um desatino se concluirmos que cos 
celulares se nos criou umha necessidade que 
nom tínhamos. 

Há que reconhecer, nom obstante, que se 
faz muito complicado atacar qualquera avanço 
tecnológico sem se expôr a contradiçons: se 
olharmos por volta de nós comprovaremos que 
sobranceia a ciência aplicada ao pragnmatismo, 
cousa que vem acontecendo de que nossos an-
tergos mais recuados, há muitos miles de anos, 
dominaram o lume ou passaram da pedra talha-
da à pedra pulimentada. Outras invençons i-
gualmente louváveis fôrom a roda ou a impren-
sa. Talvez a chave do problema esteja em pe-
neirar os quais avanços, postos os benefícios e 
perjuíços acima dumha balança, serem aceitá-
veis ou rejeitáveis. Trataria-se do mesmo deba-
te que abrange a idoneidade ou nom da energia 
nuclear ou da energia tirada da fraturaçom do 

VIVER SEM CELULAR, PODE‐SE? 
 

Manuel B. Dans 
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subsolo, e que se resolveria co retorno a umha 
vida mais singela, natural e física, mas, sobretu-
do, urgentemente ecológica. 
 

A PERDA DO SILÊNCIO INTERIOR 

   As pessoas que ainda hoje (e cada vez mais 
dificultosamente) se resistem voluntariamente 
a utilizar tecnologias lúdicas como a acô anali-
sada terám cada umha a sua raçom ou raçons 
para o fazerem. Co fim de abranger tudas elas 
fai-se necessário redigir umha breve escolma 
dos prováveis motivos de rejeiçom, indepen-
dentemente se este autor concordar ou nom 
com eles: os telemóveis fabricam-se com 
coltám, um mineral que se encontra sobretudo 
no Congo, e cujo control exige a Ocidente 
manter umha imoral e delongada guerra cilvil 
no país; as conseqüências do uso destes aparel-
hos, arrimados aos cérebros em formaçom das 
pessoas jovens, e as radiaçons das antenas de 
telefonia, nom estám ainda claras para a saúde; 

os celulares, como porta à Internet, servem os 
governos e as empresas para nos controlarem e 
espiarem, do mesmo modo que fazemos nós 
quando agasalhamos envelenadamente com 
eles nossos filhos; os vídeos e as câmaras fo-
tográficas que incluem, parceiradas coas redes 
sociais e a nossa própria fatuidade e extimidade 
convertem em realidade o pesadelo do Grande 
Irmao sem necessidade de os tiranos encherem 
ruas e fogares com câmaras porque já o faze-
mos nós, alegremente; finalmente, a comunica-
çom constante precariça o nosso silêncio inte-
rior e dificulta a meditaçom, a concentraçom ou 
a intuiçom (para além de cousas mais difíceis de 
explicar relacionadas co chamado sétimo senti-
do), e de nada serve o desligarmos o aparelho 
se nom curtamos também a dependência emo-
cional com ele. Como acontece com tantas ou-
tras invençons o progresso tecnológico eivado 
de progresso social nom serve mais que para 
amplificar os nossos defeitos. 

“Como acontece com 
tantas outras invençons o 
progresso tecnológico 
eivado de progresso social 
nom serve mais que para 
amplificar os nossos 
defeitos” 
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O pasado 28 de setembro presentei na Fa-
cultade de Humanidades da USC a miña tese de 
doutoramento titulada “La aplicación y desarro-
llo de la Teoría del Ilímite en contextos educativos 
formales y no formales”. A tese parte da base de 
que todos temos límites ou discapacidades que 
temos que asumir porque nos están marcando 
áreas da vida nas que o noso desenvolvemento 
terá máis dificultades e, probablemente, sexa 
menor. Estamos no campo do noso límite e té-
molo que asumir sabendo que da outra cara da 
moeda está o noso ilímite, onde agroman as 
nosas maiores capacidades que temos que saber 
converter en competencias para desenvolver o 
noso proxecto vital. Polo tanto, dende o siste-
ma educativo, débense potenciar as capacidades 
de cada persoa ata convertelas en competencias 
para facer o seu propio camiño. 

Unha educación baseada en ilímites ten dú-
as armas fundamentais: o diálogo e o pensa-
mento crítico que teñen como función principal 
o coñecemento do mundo a través da reflexión, 
dotando ao alumnado de competencias para 
desenvolverse no mesmo. O ilímite asume a 
idea de que o ser humano é radicalmente libre e 
nesa liberdade mobiliza o seu potencial creativo 
para mudar a realidade. 

Os ilímites veñen a sumarse ao paradigma 
da inclusión e a diversidade. O reto é ver na 
diversidade unha riqueza coa que o devir da 
historia nos agasalla. Neste agasallo, tamén, 
vén un novo reto que é o da convivencia co di-
ferente. Forxar esta convivencia implica un diá-
logo constante co novo ou co distinto, coñecen-
do a súa maneira de ser e estar para compren-
der os motivos polos que naceu e medrou ese 
xeito de ser e estar. Hai unha única maneira de 
educar para a diversidade: o diálogo constante 
coa realidade. Só o diálogo pode conseguir que 
a sociedade se vexa a si mesma nun mosaico 
que lle sirva de espello. Só o diálogo pode des-
terrar o prexuízo e instaurar o coñecemento 
mutuo. Por iso, o diálogo é a arma fundamental 
da educación.  

Por outra parte, o ilímite ten unha inten-
ción política de cambio: un cambio que vén co 
paradigma da inclusión, co respecto á diferenza, 
coa visibilización e cooperación con todos os 
colectivos sociais e culturais para o seu desen-
volvemento, co recoñecemento mutuo que va-
lora as calidades humanas, coa determinación 
política de construír igualdade e equidade e coa 
educación para a interdependencia que nos en-
sina a medrar no apoio mutuo. Unha educación 
en ilímites basease nun espírito cooperativo que 
se empeña en non deixar a ninguén polo cami-
ño xa que a sociedade pode forxar ocos de in-
clusión para todas as persoas.  

Outro aspecto importante é o metodolóxi-
co: o establecemento do diálogo e a pregunta 
como ferramenta básica de xeración de coñe-
cemento. A través da pregunta o coñecemento 
vaise xestando nunha reflexión continua edu-
cador–educando na que van  deconstruíndo a 
realidade ata tecer nela un oco para o proxec-
to vital. 

Se cremos nas persoas e na liberdade inhe-
rente ao ser humano hai un aspecto fundamen-
tal que debe ter unha presenza constante no 
proceso educativo: a toma de decisións. O tra-
ballo citado propón un método de toma de deci-
sións (creado e desenvolvido xunto con Manuel 
Rivero) baseado na análise: en primeiro lugar 
debemos imaxinar o noso problema, dilema ou 
conflito como unha rotonda á que pouco a pou-
co lle temos ir abrindo saídas. Situados na ro-
tonda empezamos a visualizar posibles vías de 
solución como camiños que, ao igual que Ma-
chado, facemos ao andar. Despois de coñecer as 
distintas opcións temos que valorar cada unha 
delas dende distintas perspectivas para o que 
podemos imaxinar o problema no interior dun 
poliedro e adxudicarlle a cada aresta unha pers-
pectiva sobre o tema, por exemplo: unha aresta 
pode analizar as vantaxes  e desvantaxes da 
posible solución dende o punto de vista econó-
mico, outra dende o punto de vista familiar, 
outra profesional, etc. Nun segundo poliedro 

EDUCAR EN LÍMITES 
 

Iago Santalla 
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farémonos a seguinte pregunta: que emocións me 
provoca a toma desta decisión e cada camiño posi-
ble? Agora cada aresta é unha emoción e anali-
zamos novamente o tema dende todos os pun-
tos de vista antes de tomar un camiño. O xogo 
de perspectivas impúlsanos  a unha toma de 
decisións ancorada na reflexión.  

Existen 3 ferramentas clave para o desen-
volvemento do proxecto vital a través do ilímite: 

1. Resiliencia. Capacidade de crer nun mes-
mo e de reinventarse en situacións adver-
sas. 

2. Vontade independente (Covey 2009). Ca-
pacidade de manter os propios principios 
en situacións difíciles. 

3. Interdependencia. Capacidade de estable-
cer relacións sinérxicas co noso entorno.  

O ilímite é un xeito de dicir que a sociedade 
é unha gran cooperativa de imprescindibles que 
debía ter como máxima de acción aqueles ver-
sos de Mario Benedetti: “con tu puedo y mi 
quiero vamos juntos, compañero”. 

A teoría do ilímite establece un camiño cara 
unha sociedade inclusiva na que cada persoa 
poida forxar o seu oco. Neste obxectivo resulta 
básico o diálogo crítico como transmisor de 
coñecemento e xerador de consciencia. O ilími-
te é o espello dunha sociedade capaz de mirarse 
a si mesma, recoñecerse sen exclusións e forxar 
un porvir a altura de todas as mans. 

Iago Santalla na lectura da súa tese 

Cedida polo autor 
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INTRODUCIÓN 

 As recentes inundacións que tiveron a 
súa manifestación máis grave na noite do 29 ao 
30 de Marzo de 2016 e que deixaron unha par-
te da parroquia de Sada (arredor de 2 ha.) com-
pletamente alagada,  non son algo novidoso e si 
unha historia varias veces repetida, con maior 
ou menor transcendencia,   e que desgraciada-
mente volverá a ocorrer se non se toman medi-
das para evitalas. 
 

ORIXE DO PROBLEMA 

 Son moitas as causas que están tras da 
inundación. Entre elas: 

− A chegada ás costas atlánticas galegas dun 
Fenómeno climatolóxico adverso infre-
cuente, coñecido como Río atmosférico,  
que deixou nesta zona uns 71 l/m2 ese día e 
algo menos nos precedentes. 

− A proximidade ao mar do punto no que se 
xuntan as concas fluviais máis caudalosas 
da zona, arredor de 200 m, o que recorta 
esaxeradamente unha drenaxe eficaz, espe-
cialmente cando os niveis da enchente de 
marea están altos, o que provoca niveis fre-
áticos altos. 

− Unha canalización fluvial insuficiente para 
poder dar saída e almacenamento a un vo-
lume grande de augas en situación de ria-
das,  especialmente nalgúns tramos que 
quedaron da vella cando se fixo a nova, 

− A abundante presenza de solos artificiais 
impermeables (Edificios, Rúas e Prazas, 
etc.) tanto na zona afectada como nas pro-
ximidades (p.e. Polígono de Bergondo) que 
impiden ou mingúan a absorción natural, 
facendo chegar aos canles dos ríos unha 
meirande cantidade de auga. 

− Unha Litoloxía a base fundamentalmente 
de xistos, rochas moi pouco permeables, 
que mingúan en gran parte a drenaxe. 

− A inexistencia dunha separación de augas 
negras e grises das pluviais así como de 
Tanques de tormentas o que provoca o co-
lapso das redes de sumidoiros coa conse-
guinte saída de efluentes líquidos polas bo-
cas do mesmo. 

− Recheos frecuentes dende os anos 60 dunha 
boa parte das Brañas con diferentes finali-
dades, especialmente a construción de ur-
banizacións. Este proceso provoca unha 
diminución importante da capacidade de 
almacenamento e da absorción das crecen-
tes dos ríos que nelas desembocan, ata un 
50% das mesmas, e por outra banda un in-
cremento notable nas emisións de augas 
negras e grises á rede de sumidoiros. 

− Unha falla de previsión por parte das dife-
rentes Administracións que non tiveron en 
conta os avisos meteorolóxicos e por outra 
parte tardaron excesivamente en informar 
á poboación afectada para que tentasen con 
tempo protexer ou salvar as súas propieda-
des. 

 
 

CONSECUENCIAS 

 Entre outras moitas faremos mención das 
seguintes: 

− O anegamento intenso da zona afectada, 
arredor de 2 ha. das 24 ha. que ocupan As 
Brañas en conxunto o que provocou danos 
nas estruturas e mobiliario urbano así co-
mo nas construcións públicas e privadas. 

− As enormes inundacións en Locais comer-
cias, Vivendas e Garaxes co conseguinte 
deterioro nas estruturas construtivas 
(paredes, pinturas, etc.) e funcionais 
(instalacións eléctricas, de fontanaría, de 
calefacción, etc.) perda ou avaría de aveños 
domésticos ou industriais, maquinaria e 
vehículos diversos. 

− A evacuación e posterior aloxamento e ma-
nutención dalgunhas persoas que quedaron 

EN SADA SEMPRE CHOVE SOBRE MOLLADO 
 

Andrés Lamas Seco 



 

 illadas, ao non poder aban-
donar as súas vivendas, debi-
do ao elevado nivel das au-
gas que fixo necesario o em-
prego de vehículos especiais 
e incluso de embarcacións 
neumáticas. Afortunadamen-
te non houbo que lamentar 
danos persoais importantes. 

− A contaminación da franxa 
litoral próxima, pola chega-
da a ela dunha gran cantida-
de de sedimentos de todo 
tipo así como de parte das 
augas negras e grises que 
foron evacuadas da rede de 
sumidoiros levando en sus-
pensión un número elevado 
de diferentes especies de mi-
croorganismos fecais, espe-
cialmente de Escherichiacoli. 

− A mortandade, como conse-
cuencia da caída brusca e 
prolongada da salinidade,  
pola chegada dunha gran 
cantidade de auga doce, de 
numerosos exemplares de 
especies mariñas de aprovei-
tamento comercial por parte 
de mariscadores. 

 

POSIBLES SOLUCIÓNS 

Como varias das causas do 
problema non está na nosa man 
o cambialas,    propoñemos 
algunhas, a desenvolver a curto ou medio pra-
zo,  tales como: 

− A ampliación do canle que recolle e condu-
ce ao mar a maior parte do conxunto de 
augas de orixe fluvial (Ríos Fontoira, Vao e 
Maior) así como dos aliviadoiros da rede de 
sumidoiros para poder dar saída e tamén 
servir de almacenamento temporal a gran-
des volumes líquidos inusuais. 

− A renovación parcial da rede de sumidoiros 
que non dispón de separación das augas 
pluviais das de outros tipos (industriais, 
domésticas, etc.). 

− A instalación dun ou máis Tanques de tor-
mentas que foran quén de facer unha sepa-
ración dos diferentes compoñentes sólidos 

e líquidos que transportan os sumidoiros, 
para deste xeito evitar a chegada de gran-
des volumes á depuradora e liberar ao mar 
augas limpas. 

− A recuperación integral das Brañas, na me-
dida que iso sexa posible, mediante: 

− A eliminación dos recheos das zonas que 
non foron edificadas co fin de que recupe-
ren a súa estrutura orixinal.  

− Evitar na medida do posible os vertidos de 
refugallos de todo tipo. 

− Controlar o acceso abusivo para evitar o 
pisoteo, dar tranquilidade ás especies ani-
mais que alí habitan ou a posible desapari-
ción de especies interesantes como por 
exemplo de fieitos ou plantas con flores. 

Unha rúa de Sada inundada o pasado día 30 de marzo 

Fotografía de Laura Rodríguez 
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“É moi duro ver o teu negocio ou a túa casa 
afectados e perdelo case todo”. Expresións co-
mo esta escoitáronse durante e despois das 
inundacións do 30 de marzo. Foron moi graves 
e afectaron a moita xente. Fálase de erros e de 
responsabilidades, tamén de posibles solucións. 
As opinións son diversas, pero moitas veces 
parten de posicións ideolóxicas onde sempre 
queremos dominar as forzas da natureza e pou-
cas veces se di que nos debemos adaptar a elas. 

Sábese que, dependendo da bacía hidrográfica, 
cada certo tempo poderán producirse situacións 
meteorolóxicas excepcionais que conduzan a en-
chentes como as acontecidas. A primeira modifi-
cación importante da rede fluvial foi a canaliza-
ción do último tramo do río, xa vai para 40 anos. 

Sada naceu cinguida polo mar e as brañas e 
medrou “comendo” de ámbolos dous espazos. Os 
máis vellos (e non tanto) do lugar lembran como, 
coa enchente, o mar chegaba ao bar 
“Rompeolas” (nome ben significativo) e como o 
río, en determinadas circunstancias, asolagaba 
Cantalarrana (nome ben significativo). A zona 
das Brañas non só era o reducido espazo que é 
agora, senón que estaba arrodeada por un área de 
prados naturais, hortas e zonas de vexetación na-
tural case sempre inundables. Antes había dúas 
saídas cara ao mar e hoxe todo sae por unha can-
le canalizada co problema de concentración de 
caudais. Hai que ter claro tamén que o río Maior 
recibe as augas pluviais e de depuración do enor-
me polígono industrial de Bergondo, que exerce 
as funcións de auténtico “embudo” concentrador 
de augas. Todos estes factores fan que ante unha 
pluviometría tan elevada e concentrada no tem-
po como a padecida (70-80 l/m2) en 24 horas se 
agraven as consecuencias das precipitacións. 

Lemos e escoitamos con asombro que a 
“culpa” foi non ter “limpos” as canles do ríos e 
regatos. Lembramos que en maio-xuño de 2015 
xa se fixo unha limpeza de canles no rego prin-
cipal que cruza As Brañas. Esta foi denunciada 
pola Delegación de As Mariñas, xa que non só 
se retiraron algúns troncos deitados na canle 

do río senón que se eliminou toda a vexetación 
de ribeira nesa zona a preservar. Puntualmente 
pódense eliminar troncos atravesados ou ou-
tros obstáculos nos tramos finais antes da de-
sembocadura, pero en ningún caso modificar o 
resto dos tramos. Ademais moitos deles están 
cualificados como corredores ecolóxicos, tal e 
como figuran no Plan de Ordenación do Litoral 
publicado pola Xunta de Galicia en 2011 

A aprobación inicial en pleno do PXOM se-
gue apostando por construír nas traseiras de Ba-
rrié (en contacto coas Brañas) e urbanizar a Agra 
de Samoedo (en contacto co río Maior) co cal 
reducimos as zonas naturais de expansión da au-
ga nas enchentes e ademais non valoramos que 
Augas de Galicia cualifica a Sada coma unha área 
con risco potencial significativo de inundación 
(ARPSI). Non esquezamos que o cambio climáti-
co fará que moitos destes fenómenos meteoroló-
xicos adversos se fagan máis frecuentes e de ma-
ior intensidade. Ningún cidadán debe ignorar 
que As Brañas de Sada, co seu sistema de lagoas 
de orixe artificial e zonas húmidas anexas exerce 
de auténtica esponxa. Sen elas as inundacións 
serían aínda moito máis graves. A día de hoxe As 
Brañas non teñen ningún plan de conservación 
nin protección eficaz e nestas circunstancias 
tampouco se poden planear medidas para a súa 
mellora ambiental. Aumentar a osixenación das 
augas dos pozos podería ser un sistema a estudar 
para que o proceso de colmatado por depósitos 
de materia orgánica se fixera máis lento.  

Existen solucións que non pasan sempre 
por obras como as que xa se empezaron a escoi-
tar e ler nos medios de comunicación. Nalgu-
nhas zonas de Europa apostase polos chamados 
“Sistemas urbanos de drenaxe sostible” (Fig. 1) 
que entre outras cousas aumentan superficies 
de captación e drenaxe usando cunetas verdes 
en forma de “V” e  pequenas lagoas artificiais. 
Trátase de captar e dirixir a auga e mellorar a 
súa calidade con filtros verdes.  

Recorrer aos tanques de tormentas (como xa 
se planea) só se debe facer en último caso e can-

AS INUNDACIÓNS EN SADA: REFLEXIÓNS DENDE A SGHN 
 

Delegación de As Mariñas da Sociedade Galega de Historia Natural. 
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do outras medidas non se poidan acometer. O 
ideal é que as augas pluviais estiveran separa-
das das residuais en todos os sistemas de su-
midoiros do concello. Fálase que as augas 
pluviais non deben conectarse en ningún caso 
ao río Maior, pero as augas pluviais, non de-
bemos esquecer, que son augas que arrastran 
os contaminantes das rúas e estradas 
(hidrocarburos, metais pesados, etc) e polo 
tanto merecen un tratamento de depuración-
decantación diferenciado e non darlle unha 
saída “libre” cara aos ríos e mar. 

A solución non está en seguir ignorando 
o que pasa e facer o de sempre.  

Temos que actuar con altura de miras, 
polo ben común e non a beneficio duns pou-
cos e tendo presente que non podemos se-
guir creando modelos de vida insostibles. 

Exemplo de sistemas de drenaxe urbano 
sostible en Dunfermline (Escocia) 

Cedida polos autores 

Ante a grave situación a que se enfrontan 
boa parte dos veciños de Sada, a A.C. Irmáns 
Suárez Picallo dedica por completo un Caderno 
de Estudos Locais a detallar exhaustivamente as 
causas que provocaron as inundacións o pasa-
do día 30 de marzo de 2016. Coa finalidade de 
facer accesible a información dispoñible a cida-
danía, para que por ela mesma poida ter o cri-
terio máis adecuado en base a realidade impe-
rante. A modo de síntese expóñense aquí as 
principais claves. 

As inundacións vividas nunha serie de loca-
lidades da provincia de A Coruña foron ocasio-
nadas por un fenómeno climático coñecido co-
mo río atmosférico, sendo Sada unha das locali-
dades máis afectadas. 

Con todo, se ben as intensas precipitacións 
foron a causa última na suba do caudal dos ríos 
e o seu desbordamento, o lugar no que ocorreu 
a inundación é función da xeomorfoloxía da 
conca hidrolóxica de Sada. Pois é a propia mor-

foloxía do terreo a que predispón a confluencia 
dos ríos e a súa desembocadura no punto no 
que se dá, e que actualmente está integrado no 
casco urbano. 

É por esta razón, que a situación agravouse 
polas reiteradas deficiencias históricas na orde-
nación urbanística no casco urbano, e a desesti-
mación de Sada coma área de risco potencial de 
inundación polos organismos autonómicos, o 
que expuxo a un alto risco a un importante nú-
mero de veciños. E se ben a posibilidade de pre-
dición dos fenómenos meteorolóxicos pode ser 
dificultosa, non o é en base a xeomorfoloxía e a 
hidroloxía da conca a determinación dos puntos 
de maior risco de inundación podendo ser ob-
xecto de planificación e prevención. 

Por último, é de especial interese o segui-
mento deste tipo de fenómenos climáticos polas 
súas consecuencias, non en balde, as inunda-
cións son a catástrofe natural que máis danos 
xeran en España. 

INUNDACIÓNS EN SADA ‐ CONSECUENCIAS LOCAIS  
DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS GLOBAIS ‐ RESUMO 

 

Rafael Carballeira Coego (Departamento de Botánica. USC) 
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A miña amiga Julia Gil, de orixe rioxano, 
repróchame, con ironía non exenta de amabili-
dade, o meu excesivo prurito galeguista… -
Segundo ti, -dime, ata o mesmísimo Adán sería 
de ascendencia galega… -Abofé –respóndolle, e 
Eva era catalá, e así está de revolto e complica-
do o mundo. 

-Claro, e Colón e Cervantes…, nin falalo –
retrúcame ela. 

Fóra de bromas oo brincadeiras, o certo é que 
os galegos  buscamos, a miúdo de xeito compul-
sivo, afirmar a nosa identidade, que é como pro-
curar raíces sólidas de sustentación na vida, par-
tindo por unha historia que non foi moi feliz para 
os fillos do Finisterre do Noroeste, se nos re-
montamos ás orixes da lingua galaico-
portuguesa, ao Reino de Galicia e á escisión xeo-
gráfico-política do Portugal que parece estar 
sempre agardándonos, ao sur do caudaloso Mi-
ño… Ao longo dos séculos, o galego viuse impe-
lido a abandonar a súa terra de minifundios e de 
costas bravías, cunha maleta de cartón e moito 
humor no espírito. Como os hebreos da diáspora, 
fixérono con resolución, aprendendo a rirse de si 
mesmo e a enfrontar aos outros, máis coa arma 
da ironía que con recursos violentos ou letais. 

Ben sabemos que o galego ostenta un par-
ticular sentido do humor, espontáneo, contra-
ditorio e nada xocoso, pois nel palpita unha 
sorna burlona e escéptica, coñecida como re-
tranca. Trátase dunha versión distinta á vea 
humorística dos ingleses, para nosoutros algo 
fría e racional, que xoga sempre co paradoxo 
sutil e a distancia entre a realidade cotiá e a 
aspiración tradicional proxectada cara a gran-
deza de horizontes, desde a perspectiva do 
insular por antonomasia. 

A época en que o Manco de Lepanto creou a 
súa su obra literaria foi, esteticamente falando, 
a do Manierismo, movemento ou estilo que 
precedeu ao Barroco. Aínda prevalecía o con-
cepto de humor renacentista, cuxos elementos 
constitutivos eran o enxeño cortesán, a sátira e 
os goces epicúreos da vida, o que requiría dun 
modo de rir coherente con aqueles valores e 
expectativas. Mais Cervantes, como noutros 
eidos da creación literaria, traspasa os canons 
daqueles moldes ou convencións, para dar ini-
cio ao que coñeceremos como o sentido do hu-
mor moderno, que suscita máis un sorriso que 
unha gargallada.  

Podemos soster que Cervantes foi un gran-
de humorista das letras e que na súa obra se 
aprecian, tanto os trazos do humor hebreo, co-
mo sinais inequívocos da retranca galega, pa-
tentes en moitísimas situacións de El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de La Mancha, en especial, 
na estrutura e desenlace dos diálogos, onde o 
paradoxo alterna co escarnio e a chanza, para 
impoñer, á fin, a piedade conmiserativa…  

E así exprésao: “Para componer historias y 
libros de cualquier suerte que sean, es menester un 
gran juizio y un maduro entendimiento; dezir gra-
cias y escrivir donaires es de grandes ingenios…” 

Se Don Quijote de La Mancha é un libro bur-
lesco sobre o tópico da cabaleiría, segundo de-
clara o seu propio autor, as situacións humorís-
ticas van máis alá de sucesos de espectaculari-
dade risible ou grotesca, aflorando desde a lin-
guaxe dual de Don Quixote e Sancho, nun co-
loquio que vai intercambiando entre ambos 
personaxes a caracterización dos diálogos, para 
culminar nun virtual intercambio de papeis e 
vontades, mentres o derrotado cabaleiro renun-

A FEIRA DE ED‐MUNDO 

O HUMOR EN MIGUEL DE CERVANTES 
 

Edmundo Moure Rojas 
 

“Los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos” 
(M. de Cervantes) 

 
 
 
 

“El auténtico humor puede ser risueño, pero nunca optimista” 
(Micaela Souto) 
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cia á busca de fazañas e Sancho 
exhórtao a novas aventuras.  

 O humor é tamén un antí-
doto contra a desesperanza e o 
fracaso, elementos presentes, tan-
to na vida como na arte da escri-
tura. Fronte á pouta inevitable da 
decrepitude, os soños de grande-
za e as ambiciones de toda caste 
van esfumándose ata volverse 
sombras e cinza. Fronte a iso, hai 
dous camiños: sentir a derrota 
como unha traxedia sen remedio 
ou observala coa sabedoría que 
outorga o prisma dun humor que 
se volve, co paso dos anos, actitu-
de reflexiva e irónica consigo 
mesmo: a verdade do espello cón-
cavo, concluiría don Ramón del 
Valle-Inclán, un dos nosos máis 
serios humoristas. 

Se ben o propio autor e os 
seus contemporáneos definían a 
novela como “de asunto cómico”, 
El Ingenioso Hidalgo foi obxecto 
durante moito tempo de dúas 
interpretacións, que tiñan máis 
que ver co tipo de destinatario ou 
lector de circunstancias que co 
miolo do texto. Para o vulgo, as 
vicisitudes do Cabaleiro da Tris-
te Figura e do seu oufano escu-
deiro, as escaramuzas truncadas, 
as anécdotas xocosas e mesmo 
ridículas, os accidentes ou tropezos debidos, 
sobre todo, á recorrente torpeza do espigado 
amo, eran obxecto de entretemento e risa, bai-
xo os simples presupostos da picaresca, pasa-
tempo de praza para as multitudes. (O seu 
equivalente de hoxe é a “televisión aberta”). 
Para os príncipes, nobres, letrados e estudosos, 
estaban as ensinanzas e sentenzas que podían 
extraerse do seu argumento traxicómico, pero 
sobre todo, do drama serio e transcendental de 
Don Quixote. 

Á luz de novas lecturas e interpretacións, 
é precisamente no dramático e tráxico da no-
vela onde podemos apreciar as mellores face-
tas dun auténtico humor retranqueiro, en vir-
tude do cal o autor constrúe unha aguda críti-
ca do seu tempo e dos poderes que a miúdo o 
subxugaron, entre eles, a xerarquía eclesiásti-

ca e o seu brazo de ferro, a Santa Inquisición. 
Lembremos aquela pasaxe en que Don Quixo-
te, irónico e elocuente, malia que cauto, dille 
ao seu escudeiro: -“Con la Iglesia hemos topa-
do, Sancho”. 

Sen o exercicio dun humor agudo, a escri-
tura de El Quijote non tería sido posible; tam-
pouco o autor tería sobrevivido aos poderes da 
época nin sorteado a férrea censura literaria. 
Tivo que recorrer a variadas artimañas, lin-
guaxes cifradas, anagramas, narradores apócri-
fos e falantes diversos, para que aqueles censo-
res non entendesen o esencial da súa creación e 
se quedaran na superficie banal de agravios e 
travesuras, ou na tese manida da condea explí-
cita ás novelas de cabaleirías. Se tivesen desen-
trañado cabalmente o humor de Cervantes, o 
que estaba tras as palabras, a cara oculta da 

Don Quijote lendo nun grabado de G. Doré 
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súa moeda lingüística, o libro tería rematado 
no Índice Expurgador. 

Porén, o desenrolo do humor no transco-
rrer da novela leva implícita unha interlocu-
ción, un diálogo onde se desenvolve a trama do 
humorístico, non sempre establecido entre dous 
individuos distintos. O recurso de Cervantes 
estará explicitado nos seus dous extraordina-
rios personaxes, cuxa vida en común é perfecto 
contrapunto de risa e drama. Pero tamén ad-
vertiremos soliloquios e monólogos do ilustre 
cabaleiro nos que se perfila a intención dialo-
gante de quen se observa a si mesmo. 

Ao longo das páxinas do Ingenioso Hidalgo, 
o diálogo brillante que sostén a narración, en-
tre Don Quixote e Sancho, amósanos a estrutu-
ra dialéctica da súa proposición discursiva, me-
diante a cal o Cabaleiro guía, aconsella e prevén 

ao Escudeiro sobre os detalles e 
circunstancias do seu emprende-
mento de “desfacedor de entuer-
tos” e “socorredor de doncellas y 
desvalidos”. Sancho responde ao 
seu amo cun escepticismo labrego 
no que vai brotando, a medida 
que transcorre a novela, unha 
sorna que pouco a pouco afectará 
as conviccións heroicas do Caba-
leiro da Triste Figura, ao punto 
de que a súa personalidade vai 
derivando cara reflexións receo-
sas nas que advertimos ese anti-
quísimo humor hebreo de quen se 
enfronta ao límite dun camiño sen 
retorno posible, cando o suposto 
regreso é so para constatar que 
“en los nidos de antaño ya no hay 
pájaros hogaño”, para o heroe de-
rrotado antes de cumprir algún 
dos seus tolos soños. 

E o pai do heroe, Miguel de 
Cervantes, imposibilitado xa de 
alcanzar aquela gloria literaria 
que perseguiu con denodo, entre 
cuxos desvaríos estivo a preten-
sión frustrada de ser un gran poe-
ta, escribe a súa derradeira carta, 
hai catrocentos anos, onde estas 
breves frases expresan a reflexión 
postremeira, despedida na que 
aínda latexa a ilusión de sobrepo-
ñerse, quizá como a última humo-

rada imposible, á fatalidade do seu destino: Ayer 
me dieron la Estremaunción y hoy escribo ésta. El 
tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas 
menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el de-
seo que tengo de vivir… 

Despois de todo, a lectura de El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha poida que nos 
deixe un sorriso triste, mais nunca exento de 
humor… Por algo o meu pai lucense, lector 
incansable da mellor novela de todos os tem-
pos, facendo particular uso da retranca, afirma-
ba ser “o perfecto optimista, é dicir, o pesimista 
convencido”. 

 

Abril de 2016 

No Cuarto Centenario do pasamento  
do Príncipe dos Enxeños 

A morte de don Quijote noutro grabado de G. Doré 
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No mes de outubro do ano 2010, no pri-
meiro número desta revista Areal, publiquei un 
traballo baixo o título de “Lugrís e o Vocabula-
rio das Irmandades da Fala”, no que dicía que 
do intelectual sadense son coñecidos moitos 
aspectos da súa vida pública, pero unha ocupa-
ción, tarefa ou labor que está escasamente di-
vulgado, do seu amplo cultivo erudito, e do 
que non se ten tratado suficiente, é a súa parti-
cipación, ou máis ben o seu traballo, no seo das 
Irmandades da Fala. Á lectura daquelas liñas, 
para a miña sorpresa, algúns manifestáronme 
que, certamente, descoñecían ata que punto a 
personalidade de Lugrís fora tan determinante 
na ilustrada corrente que deu lugar ó nace-
mento das Irmandades e que tampouco tiñan 
evidencia clara do seu traballo a prol do idioma 
en todos os eidos da esculca filolóxica, a difu-
sión e, mesmo, espallamento e notoriedade so-
cial da lingua como obrigada tarefa da organi-
zación. E xa que logo quero insistir nesta fas-
quía e nos condicionantes que levaron á publi-
cación do libriño que tanta transcendencia ha-
bería ter na consolidación usual do idioma ga-
lego e que, agora, non está dabondo recoñecido 
tanto no ámbito privado como no público. Pero 
a cen anos de distancia é necesario facer un 
exercicio haxiográfico e de análise sobre os 
principios fundamentais en que se basearon, 
practicamente na súa totalidade, todos os pen-
sadores, ideólogos e teorizantes do galeguismo 
arredor daqueles anos nas primeiras décadas 
do século XX. E estes principios e este exerci-
cio de análise, atopámolo nas breves ringleiras 
do proemio dese Vocabulario do que imos falar 
de seguido. 

E así é preciso constatar que a fundación 
das Irmandades da Fala, no ano 1916, é o acon-
tecemento máis importante do nacionalismo 
galego en toda a súa historia. Feito transcen-
dente porque no credo irmandiño aléntase un 
compendio simbiótico de toda a ideoloxía 
emancipativa que se estivera a cimentar desde 
os tempos de Antolín Faraldo e da súa procla-
ma de 1.846 no manifesto constitutivo da 
“Junta Provisional de Gobierno de Galicia”. Así 
temos recollidos os principios do provincialis-
mo, rexionalismo, galeguismo máis avanzado e 
os alicerces dun nacionalismo que aínda está en 
fase de pronunciamento cando no encontro 
constitutivo da primeira e orixinaria Irmandan-
de na Coruña xuntouse o mais lúcido do inte-
lectualismo galego, como xerme primixenio do 
movemento político-cultural que suporía o 
principal instrumento de acción nacional e que 
dará paso, logo, ó Partido Galeguista xa como 
exercicio máis formal de actuación pública.     

As personalidades de Antón Vilar Ponte, 
convocante da xuntanza fundacional, e Lugrís 
Freire son os fitos fundamentais da xeración, 
convocatoria e nacemento da primeira Irman-
dade, estando a recoller o chamado que fixera 
un ano antes Aurelio Ribalta, como membro 
dun fato de intelectuais, en defensa da lingua 
galega, no que reivindicaba a creación dunha 
Liga de Amigos do Idioma. Na cita coruñesa 
aparecen como asistentes, entre outros, amais 
dos dous mencionados, Vaamonde Lores, Uxío 
Carré, Lois Porteiro Garea, Francisco Tetta-
mancy e Ramón Vilar Ponte, que acoden á con-
vocatoria no local da Academia Galega na rúa 
herculina de Riego de Agua e que ten como 

LUGRÍS FREIRE E AS IRMANDADES DA FALA  
 

Manuel Lugrís Rodríguez 

     

 

 

 

Himno das Irmandades, redactado por Manuel Lugris Freire  

Na fala galega vive 
a ialma da Nosa Terra 
a redención de Galicia 
nos seus acentos latexa 

Pobo que o seu verbo esquece 
é traidor á natureza; 
como irmans todos falemos   
a nobre fala galega.  
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consecuencia a constitución dunha Irmandade 
dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a 
defensa, exaltación e fomento do idioma patrio.  

Para conseguir todos estes propósitos, era 
preciso acadar ofertas mediáticas de achega-
mento ó común das xentes, alleas, ata entón, a 
todo o que significase enaltecemento ou con-
ciencia da identidade nacional de Galicia como 
obxecto de culto social e moito menos político. 

En novembro nace o órgano oficial das Ir-
mandades, o periódico A Nosa Terra e, poste-
riormente, xa no ano 1.933 sae á luz, da Im-
prenta Moret, na rúa da Galera coruñesa, o Vo-
cabulario Castellano-Gallego, do que Lugrís foi o 
verdadeiro motor, facultado expresamente po-
los estamentos directivos da organización no 
seu carácter de “Mestre da Lingua”, coa que 
fora proclamado en atención os seus esforzos 
en difundir a lingua en todo tipo de actos e ac-
tuacións das Irmandades; como foran os pri-
meiros cursos de galego cos que se intenta un 
labor pedagóxico que, salvando as dificultades 
tanto organizativas como de infraestrutura, 
chegar á xente para facer do uso do idioma pro-
pio algo lóxico, corrente e habitual.  

O Vocabulario consta dunhas “Adverten-
cias Preliminares” que son algo así como coro-
lario manifestativo do arduo traballo prelimi-
nar de varios anos de investigación do propio 
Vocabulario que posúe máis de duascentas cin-

cuenta páxinas, unhas dez mil entradas, e un  
prodixioso “Apéndice” no que se tratan varias 
temáticas como son as aclaracións sobre algúns 
termos, sinónimos ou de outros de frecuente 
confusión e moitos nos que se aclaran os seus 
usos con textos propios, e de Castelao, Rosalía, 
Cabanillas, Teixeira de Pascoaes, Pondal ou 
Francisco Añón, e unha listaxe de adverbios, 
preposicións, conxuncións e pronomes, incluín-
do as formas arcaicas, palabras con diferenza de 
xénero nun e noutro idioma e, por último, unha 
relación comparativa dalgunhas alocucións ou 
refráns casteláns e galegos. 

Pero, polo seu valor de criterio lingüístico 
ou mesmo como amplo panorama de interpre-
tación do momento histórico que estaba a vivir 
o galeguismo cultural, expoñemos aquelas 
“Advertencias Preliminares”, respectando o seu 
texto íntegro en castelán tal e coma fora escrito 
no devandito Vocabulario, e que dicía así:  

Procuramos llevar a cabo la empresa de este 
Vocabulario Castellano-Gallego, la primera 
de tal índole que se realiza, no solo para utili-
dad de los escritores gallegos y portugueses, 
sino para la de todos los amantes de los estu-
dios filológicos que tengan relación con las 
lenguas latinas. 

Van incluidas en nuestro Vocabulario las pa-
labras de uso actual que creemos no constitu-
yen barbarismos, neologismos y maneras de 
dicción de influencia ajena, especialmente cas-

Lugrís Freire con 
algúns dos promoto-
res das Irmandades, 

nunha conferencia de 
Castelao organizada 

polo  Ateneo de Santa 
Lucía en 1935. 

Cedida pola Real 
Academia Galega 
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tellana, excluimos éstas y aquellos, lo mismo 
que los términos excesivamente comerciales. 
Pero, en cambio, procuramos esforzarnos en 
consignar todos los vocablos que son neta-
mente gallegos y que están inscritos en cuan-
tos monumentos literarios existen en los pa-
sados siglos, hasta el XVI en que, oficialmen-
te, empezó a imponerse el castellano.  

Para conseguir esto de modo serio y autoriza-
do, consultamos concienzudamente una muy 
vasta y rica literatura con absoluta escrupulo-
sidad. Creemos, tras lo dicho, que no se nos 
podrá censurar, como acaso malintencionada-
mente pretenden hacerlo algunos, por el uso 
de abundantes arcaísmos impropios para los 
tiempos actuales, pues si nos hemos de atener 
a nuestros propósitos de hacer un trabajo de 
índole cultista, era necesariamente preciso 
que retornásemos al momento en que dejó de 
ser cosa culta el empleo del lenguaje gallego a 
consecuencia de las malhadadas disposiciones 
de los Reyes Católicos. Es verdad que el pue-
blo siguió hablando el gallego y sigue hablán-
dolo en la actualidad, con casi la misma pure-
za que hace cuatro siglos pero, naturalmente, 
como dejaron de usarse entonces los términos 

jurídicos, marciales y de otra índole, sobre 
todo los relacionados con cosas del señorío 
que fueron trocados por los castellanos, im-
porta mucho ahora darlos a conocer, tanto 
porque son de propiedad legítima de nuestra 
lengua, como porque demuestran de modo 
elocuente y categórico el abolengo y la rique-
za de la misma. 

Fai logo un relatorio do que denantes apun-
tabamos no referente ó “Apéndice” e segue:  

Entraba asimismo en nuestros propósitos, 
hacer una relación de palabras portuguesas 
que no nos parecían propias del idioma galle-
go, pero después de consultar concienzuda-
mente nuestros escritos de diversa índole de 
los siglos XIII, XIV, XV y XVI y de esculcar 
de todo minucioso el lenguaje hablado en la 
actualidad, hemos convenido en el abandono 
de tal tarea por considerarla inútil e ilógica, 
puesto que llegamos al pleno convencimiento, 
de que no existe término netamente portu-
gués que no sea gallego y viceversa. Las pala-
bras usadas hoy en Portugal, que no pueden 
llamarse gallegas, son algunas de origen ára-
be coincidentes con las que emplean todos los 
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españoles, muchos castellanismos, bastantes 
galicismos y unos cuantos términos coloniales 
incluyendo, éstos, los de Brasil. En cambio 
tenemos que manifestar que el lenguaje ac-
tualmente usado por los portugueses aban-
donó infinidad de vocablos propios, castizos, 
lo que es decir tanto como gallegos, para 
apropiarse de modo lamentable de muchos 
extraños.  

Como nuestra obra no constituye especie al-
guna de doctrina, ni tiene pretensión de dar 
normas de ningún género, sino que, sencilla-
mente, aspira a exponer lo que hemos hallado 
a través de cuidadosos estudios y consultas, 
no entra en nuestros propósitos la imposición 
de una determinada forma ortográfica y así, 
acordamos, con respecto a este particular, lo 
siguiente: Seguir el ejemplo de los escritores 
de la segunda mitad del siglo XIX en todo 
aquello que nos parezca más popular. 

Trata largamente, a continuación, de diver-
sas apreciacións de etimoloxía, comparativa cos 
costumes lingüísticos portugueses e o uso dos 
sons das diversas letras do abecedario tanto no 
noso país como en Portugal. E aborda, de se-
guido, o apartado ortográfico, do que di:  

Respecto a la ortografía, bastante anárquica 
aún en Galicia, numerosas observaciones 
podríamos hacer, pero una sola exterioriza-
mos ahora: la de que todos estamos obligados 
a trabajar para que en un próximo futuro, se 

llegue a una unificación, lo más completa po-
sible, en la ortografía gallega, por parte de 
nuestros escritores, hasta conseguir, incluso 
identificarla con la portuguesa en la mayoría 
de los casos, toda vez que se trata al fin y al 
cabo de una misma lengua; pues si en la pro-
nunciación, por inflexible ley humana, tiene 
que haber diferencias naturales en idioma tan 
extendido por las cinco partes del mundo, en 
las normas ortográficas deben desaparecer 
casi totalmente 

Por último, dicían:  

Llegando ya al fin de estas líneas preliminares, 
cúmplenos manifestar que no creemos haber 
hecho una obra completa, ni mucho menos; 
peor si el prístino intento serio para la dignifi-
cación y fijación del gallego que, hasta ahora, 
solía perderse con harta frecuencia por rutas 
dialectales orilladas de barbarismos y artificio-
sidades. Los detractores de nuestro idioma que 
hojeen este modesto Vocabulario, habrán de 
convencerse de la riqueza y prestancia del 
mismo, salvo el caso de que una profunda mala 
fe no les ciegue totalmente; como habrán de 
rectificar también el socorrido yerro de creer 
aportuguesados a los que escriben con relativa 
corrección la lengua materna. Por lo que res-
pecta a los portugueses, igualmente entende-
mos que les será utilísimo, obligándoles, entre 
otras cosas, a tomar en serio nuestro vigoroso 
renacimiento lingüístico.  

Apuntamentos ma-
nuscritos de Lugrís 
Freire para os seus 

traballos de léxico e 
gramática galega. 

Cedido pola Real 
Academia Galega 
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Y advertimos, para concluir, que aun habien-
do varios Diccionarios gallegos, que suponen 
un plausible esfuerzo patriótico, nosotros pen-
samos que se podrá prescindir de todos pose-
yendo éste en el que recogimos cuidadosa-
mente cuanto en ellos había de más interesan-
te. Completarase, pues, nuestra obra en lo 
futuro por cuantos lo deseen, confeccionando 
apéndices para añadir al presente volumen, 
que puede ser la base del gran Diccionario 
gallego en gallego, que precisa el transcen-
dental renacimiento literario a que asistimos y 
en el que colaboramos.” 

Como vemos, a lectura destas “Adverten-
cias”, é significativa. O ideario das Irmandades 
queda patentizado en varios dos parágrafos re-
producidos aquí. En primeiro lugar en facer da 
lingua galega un portador de comunicación 
moderno cunha clara vocación identitaria, pois 
así se describe no traballo de recompilación de 
vocábulos, retrotraéndose no tempo até a situa-
ción en que queda o noso idioma a partires do 
século XVI, e apoiándose neste apartado tem-
poral, para facer un exercicio definitivo de es-
colma e compilación, que nos leve a unha máis 
completa exposición do léxico propio e da súa 
semántica e morfoloxía e mesmo, incluso, da 
fonética e a sintaxe. 

Tamén é interesante o relativo a Portugal e 
ó portugués, sobre todo no referente a relación 
directa entre a nosa nación e a veciña, tanto no 
eido cultural coma no social e humano. Queda 
nidiamente claro que as Irmandades teñen un 
horizonte de unidade luso-galega perfectamen-
te definido, deixándose entender entre liñas, 
que un proxecto de futuro en unicidade, sería 
un propósito político a ter en conta.  

E outro apartado que se trata neste texto é o 
da ortografía, no que toma partido sen dúbida 
por un achego coa portuguesa, tendo en conta o 
seu espallamento a nivel mundial e moitas outras 
circunstancias derivadas da difusión da lusofonía 
e do seu valor idiomático como lingua materna 
de millóns de persoas polos cinco continentes. 
Trátase, neste caso, de aproveitar este feito posi-
tivo como un seguro de pervivencia para o gale-
go. Mais tamén aquí se traduce un dos piares 
fundamentais ideolóxicos das Irmandades: a súa 
liberalidade e, consecuentemente, a práctica da 
liberdade como ben superior. Fan unha declara-
ción, avogando polo uso de calquera das norma-
tivas, iso si, intentando manter de cara o futuro a 
posibilidade dunha unificación antiaporética. 

De calquera xeito, o simple limiar dunha 
modesta obra como é o Vocabulario, contén en 
síntese os puntos fundamentais do ideario das 
Irmandades e non é tampouco difícil de com-
prender que no texto que aquí analizamos es-
tán recollidos moitos dos principios que consti-
tuíron as trabes mestras da idea da súa crea-
ción. O traballo dos prohomes da Fala, é unha 
evidente manifestación de iniciativa política 
que habería concretizarse, anos máis tarde, coa 
fundación do Partido Galeguista, na VII Asem-
blea de Pontevedra no 1931,  do que Lugrís foi 
carnet número un por expreso desexo e deci-
sión do propio Castelao, cando dixo que 
“ninguén fixo tanto coma el pola terra e polo 
idioma”, polo que lle cedeu esta honra no intre 
de seren entregadas as primeiras tarxetas da 
nova organización. Antes temos a declaración 
na Semana Rexionalista de A Coruña en 1918, 
na que as Irmandades proclámanse nacionalis-
tas, federalistas e progresistas e defenden a Ga-
licia coma unha nación con lingua, territorio, 
historia, institucións e cultura de seu e que se 
ratifica no Manifesto Nazonalista da I Asem-
blea que se celebra en Lugo no mes de novem-
bro, dese mesmo ano, coa asistencia de 16 agru-
pacións locais xa constituídas. 

Así pois é evidente que o labor das Irman-
dades da Fala non era so de carácter cultural, 
senón que transcendía este como superación da 
parálise do galeguismo positivo polo rexiona-
lismo decimonónico coa adopción nacionalista 
como vía única para o desenvolvemento identi-
tario de Galicia. E o que semellaba unha intro-
dución na obra do Vocabulario, contén os ele-
mentos determinantes do que sería o futuro do 
movemento autóctono do noso pais até o mo-
mento presente, con todas as súas eivas e pro-
blemas, pero que continua vivo, tan vivo e 
transcendente como naquel maio de 1916 en 
que foi estro, nume e inspiración dos adianta-
dos precursores do galeguismo moderno que 
nun  dia de maio fundaron a primeira Irmanda-
de como xerme dun proceso de conformación 
nacional que aínda non rematou o seu percorri-
do histórico hoxendía. Percorrido que haberá 
de levármonos, indefectiblemente, á meta que 
todos os galegos, máis ou menos profunda-
mente, senten no seu interior. E digo todos 
porque se hai algún que non o sente xa non é 
galego. É simplemente un tránsfuga social, 
como mal menor.  
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AS IRMANDADES DA FALA CEM ANOS DEPOIS 
 

José-Mª Monterroso Devesa 

Assi como a Real Academia Galega foi con-
cebida na emigrazom cubana (Fontenla, Cur-
ros...) e parida na Corunha na primeira década 
do século pasado (1906), dez anos andados 
(1916), e tamém na cidade de Maria Pita, gen-
tes que formaram nessa emigrazom na Gram 
Antilha (Lugris, Villar Ponte, noutro momento 
e lugar Cabanillas...) derom lugar ao nascimen-
to das Irmandades da Fala. 

No primeiro caso, foi um fenómeno mais 
bem elitista, declaradamente académico (o me-
ro nome delata-o assi) e durou até hoje. No su-
posto das Irmandades, tratou-se dumha inicia-
tiva com vocazom mais popular cuja vida se 
limitou a quince anos, transfundida a sua filoso-
fía e impregnando a nova realidade política do 
Partido Galeguista. 

* * * 

No seio da R. Academia nascéu, em 1963, o 
Dia das Letras Galegas -17 de Maio-, o Dia das 
Nossas Letras, que leva percorrido umha vizosa 
andaina. Na lizgaira entranha d’O Facho  
-fundado esse mesmo ano, novamente na urbe 

herculina-, surgiu em 1980, inspirado nas Ir-
mandades, o Dia da Nossa Fala -18 de Maio- 
que, por falta de padrinazgo oficial, comprensom 
e generosidade ou humildade de dita Academia, 
ficou numha efeméride voluntarista, apenas cele-
brada aquí e aló por colectivos dispersos.  

Que oportunidade perdida para, maridando 
ambas datas, felizmente imediatas, a integra-
rem, como se propuxo, as Jornadas do Ressur-
gimento, redondear o concepto reivindicativo 
da língua e da literatura dum país, tam necessi-
tado destes como doutros caxatos! 

Esta celebrazom nascia -ou pretendía nascer- 
em democracia -em democracia ainda balbucien-
te-, em tanto a académica o fora em ditadura e 
provavelmente por isso nom traspassou a pru-
dente exaltazom do fenómeno literário, menos 
perigoso do que o lingüístico: contodo, algumha 
dedicazom, ainda aligeirada, nom deixou de ser 
ousada: refiro-me a Castelao, já evocado (o se-
gundo depois de Rosalia) no imediato 1964. 

(Aquel mesmo 1980, como acto fulcral da 
efeméride recém criada, a instituizom corunhe-

Homenaxe da Irmandade da 
Fala da Coruña a Ramón 

Suárez Picallo en San Pedro 
de Nós, no transcurso da súa 
visita a Galicia no ano 1926. 

(Eco de Galicia, 10/1927) 
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sa instalou umha placa dedicada “aos irmaus 
viveirenses Antón e Ramón Vilar Ponte”, placa 
que num momento posterior foi deslocada da 
fachada do Rego da Auga para a contrafachada 
da Franxa, onde actualmente se visualiza. Anos 
atrás –simples iniciativa de quem isto escreve- 
houvera um precedente, perfeitamente desaper-
cibido, qual foi a sugestom, através de El Ideal 
Gallego, da formazom na Corunha dum Muséu 
das Irmandades da Fala). 

* * * 

Inspiradas, como el mesmo o manifestou, 
polo seu irmau mais novo, Ramón –home do 
eido das Humanidades- foi Antón Villar Ponte 
–de formazom científica, amém de jornalista 
visceral- quem, com evidente eficácia proselitis-
ta, levou á aczom o pensamento daquele, atra-
vés do activismo jornalístico, concretamente 
coa publicazom por entregas do que logo seria 
o livro Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación 
regional. Esse proselitismo desenvolveu-no An-
tón quer em español, quando o meio –La Voz de 
Galicia- assi o condicionava, quer em galego, 
esta volta principalmente nas páginas do órgao 
próprio das Irmandades, A Nosa Terra 
(iniciando estom a sua segunda jeira). 

(Podemos aventurar que a utilizazom do 
idioma espanhol bem puidera apontar a como-
ver, mover e promover a favor do novo ideal a 

gentes, como eram a maioria, doutras sensibili-
dades: aí está, por abundarmos, El problema po-
lítico de Galicia que, mais adiante, Risco redigi-
ria na lingua cervantina para ilustrar á intelle-
gentsia espanhola. Isto dá a pauta de que o na-
cionalismo das Irmandades, e com el o grosso 
do nacionalismo galego posterior, jamais foi 
fechado em si, nunca olhou para o seu embigo: 
como dixo alguém contemporáneo, “Galiza 
mais se afirma quanto mais se prodiga”). 

Depois daquele fito do Ressurgimento deci-
monónico (Murguia, Brañas…), que nom deixou 
de ser a iniciativa individual dalgumhas mentes 
e corazons privilexiados –mesmo coas suas ma-
nifestazons políticas mais librescas do que prag-
máticas, e, como nom, coas suas invitáveis con-
tradizons-, acontecéu estoutro fito das Irmanda-
des da Fala cumha vocazom já decididamente 
social e aglutinante e co objectivo práctico de 
catapultar a língua –e nom só a língua, mas a 
língua em primeiro lugar, daí o seu nome, daí o 
cultivo do teatro no idioma pátrio- ao posto que 
lhe correspondia. Vedeaí o fim prioritário do 
movimento, junto com outros necessariamente 
abordados numha Galiza alienada no mental, 
mas tamém colonizada no económico. 

Nom dá a ocasiom para extender-nos sobre 
Villar Ponte, nem para analisarmos antecedentes 
nem evoluzom (as sucessivas Assembleas Nacio-

Pax. seguinte: homenaxe das 
Irmandades da Fala a Castelao 
en Lugo, en xuño de 1932. Lu-
grís Freire a carón da bandeira 

da Irmandade, seguido de Caste-
lao e de Suárez Picallo 

Cedida pola Real Academia Galega 

 

 

 

 

 

Dereita: detalle da fotografía  
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nalistas) deste fenómeno que, se nom comezou 
sendo explicitamente político, acabou sendo-o… 
Si quero abundar no que se tem afirmado polos 
estudosos, e é tam evidente: esta é a primeira 
volta que o incipiente nacionalismo nosso se reú-
ne, se organiza e permanece por um tempo apre-
ciável no panorama da realidade galega.  

* * * 

Desconhezo a origem do nome, acaso inspi-
rado naquelas Irmandades do século XV, das 
primeiras primaveras antifeudais europeas, se 
bem estas foram rebelions campesinas, em nada 
comparáveis á reaczom pacífica dalguns bur-
gueses ilustrados do século XX contra o des-
prezo secular, próprio e alheio, polo idioma au-
tóctono. Aqueles irmandinhos tardomedievais 
devenhem irmáns nos anos de entre guerras da 
última centúria. 

É nesta autodenominazom de irmaus que 
queremos finalmente insistir: ela sobrevivéu 
quase até o presente, na irmandade dos gale-
guistas, antonte provincialistas, onte regiona-
listas, nacionalista hoje, que percebem Espanha 
–com diversos matizes- como umha nazom de 
nazons e, porventura, como umha república de 
repúblicas. Novas juntanzas políticas, num de-
sejável porvir imediato, serán devedoras tamém 
das Irmandades. Por isso, no centenario que 
estamos a celebrar, as Irmandades da Fala nom 

podem ser abordadas como algo do pasado: má-
lia o tempo transocorrido, seguem vigentes, já 
nom constringidas a um colectivo com carimbo 
de asociazom legal, mas  expandidas a toda u-
mha colectividade com conciéncia de seu. 

Que hoje, longe ainda da sua normalizazom 
cabal, o idioma próprio da Galiza esteja presen-
te na publicidade, na comunicazom institucio-
nal, nos mass media, nas aulas –sobre todo nas 
aulas!-, na edizom massiva de textos de toda 
caste, na convocatória de concursos… todo isto 
e muito mais deve-se em enorme medida, á se-
mente que as Irmandades da Fala espalharom. 

Co espírito de regenerazom que as animou, 
reivindicando o nosso (porque nom tínhamos 
por que ser menos –nem mais- do que osoutros 
povos e línguas peninsulares), mas tendo claro 
que a irmandade entre nós nom faria senom 
conduzir-nos á irmandade universal, colocando 
a Galiza novamente no mapa do que fora des-
botada quando a divissom provincial do XIX… 
com espírito tal, seja esta umha oportunidade 
mais para afortalarmos o compromisso que as 
Irmandades da Fala adoptarom, galegos orgu-
lhosos do que temos, dum património no que a 
língua ocupa o lugar de preferéncia como meio 
de comunicazom e como signo de identidade. 

 

 

Montevidéu para Sada, janeiro de 2016. 
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VI. VOCABULARIO 

1. O mar 

afora. Alta mar. 
ajieiro. Banco de area nos sitios 

de pouco calado da praia. 
alomabar. Subir o nivel da auga. 

Normalmente dise cando vén 
unha onda sen crista. 

apanzar. v. alombar. 
area. Fondo con area // Area. 
arjado. Mar picado que se fai can-

do se atopa a forza da marea 
contra a dirección do vento. 

aujas mortas. Auga do ronsel do 
barco. Dise que é perigoso 
meterse nas aujas mortas dou-
tro barco. 

badía. Baía 
baixa. v. baixo. 
baixada do mare. Marea que baixa. 
baixio. Baixío 
baixo. Roca illada no mar que 

pode representar un perigo 
para a navegación. Chámase 
con pouca auja se é superficial. 

banco. Banco de area. 
barrer os fondos. Coller todo o 

peixe dun fondo. 
braña. Marisma 
cantil. Praia máis alta que o nivel 

do mar que é costa para o 
lado de terra (dise costaneira 
para abaixo) // Acantilado. 

cascaxo. Mestura de cunchas e 
area que hai nas praias. 

cebado. Fondo con algas. 
conchil. Fondo de mar con cunchas. 
costaneira. Praia moi pina. 
croio. Pedra branca. 

cuberto. Fondo de pena. 
debalante. Marea que baixa. 
debalar. Baixar a marea. 
encher o mare. Subir a marea. 
enchente. Marea que sobe. 
enrizado. Mar ondulado. 
escandallo. Pedra para sondear a 

profundidade e ver se o fondo 
é limpo ou pedregoso. 

estela. Ronsel da embarcación. 
fanjoso. Fondo con lama. 
fondo enlamado. Fondo esgotado 

de peixe debido ás pescas 
continuas. 

labacán. Refugallo de algas e 
desperdicios que vai ás praias. 

lamoso. Fondo con lama. 
limpo. v. area (1ª acep.). 
lodoso. v. lamoso. 
lombo de area. v. banco. 
mar bravo. Mar forte. 
mar chán. Mar calma. 
mar vivo. Mar picado. 
marca. Punto da costa que sirve 

de referencia ao mariñeiro 
desde o mar. 

marea morta. Marea que case non 
cambia de nivel. 

marea viva. Marea que sobe e 
baixa moito. Corresponde aos 
primeiros de setembro e á 
Semana Santa. 

mareira. v. marea viva. 
pandullo. Pedra grande e redon-

da para choupar. 
pedra. V. cuberto // Pedra. 
picado. Mar movido. 
popada. Golpe de mar pola popa. 
rasiña. Praia normal, é dicir pou-

co costaneira. 
rellas. Correntes de auta. 
ribeira. Os da “montaña” chaman 

así á zona costeira. 
romper do mar. Romper das on-

das. // Zona da praia de pou-
co calado onde rompen as 
ondas. 

servir o mar. Expresión que indi-
ca que o tempo non impide 
saír de pesca. O contrario é 
non servir o mar e dise por 
exemplo cando zarra de auja, 
é dicir, cando chove moito. 

soja. Pedra pequena e redonda. 
terreo bravío. V. conchil. 

VIDA MARIÑEIRA DE SADA 
CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (VII) 
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terreo bravo. V. conchil. 
touzas. Penas estradas pola praia. 
xabre. Porquería que bota o 

mar. // Area fina para luci-
dos (Betanzos). 

 
 

2. Engados 

borba. Tripas de parrocha, sardiña 
e outros peixes pequenos. 
Úsanse para pescar a robaliza. 

carnada. Engado feito de anacos 
de sardiña. // Engado en 
xeral. 

encarnada. v. carnada. 

encarnar. Engadar con carnada. 
Normalmente nas nasas. 

endeño. Engado para as anguías 
feito de miñocas de terra 
atravesadas por un cabiño e 
atadas sobre si mesmas. 

enjado. Engado. 

enjoado. v. enjado. 

enrabar. Engadar con raba. 

iscar. Desescamar a sardiña em-
pregada como engado para 
que chame máis polo peixe. 

jaldeo. Engado feito con raba e 
salvado. 

jeldre. Engado composto de ca-
maróns tan pequenos que 
teñen que pillarse cun saco. 
Tamén se usa como abono. 

mazacote. Engado feito con sar-
diñas desfeitas. 

mazajote. v. mazacote. 

raba. Engado feito cos barajales 
de pescada e semellantes sal-
gadas e moídas. 

senrada. Miñoca de mar que se 
usa como engado para os 
panchos, pintos, zarretas e 
semellantes. 

serrada. v. senrada. 
 
3. Cordas 

asdejía. Nó mariñeiro dobre. 

ballestrinque. Nó mariñeiro. 

cabo. Toda sorte de cordas, cabi-
ños, cables, etc. 

culebra. Corda para halar o apa-
rello. 

chicote. Estremo das cordas. 

estacha. Corda que amarra algo 
ao barco. 

estar á tesa. Estar tirante. 

filástica. Fío pequeno amadriña-
do, é dicir con dous cabos 
parellos. 

jaza. Clase de nó coa unión acos-
turada. 

jindola. Espazo intermedio do 
asdejía. Este lugar emprégase 
como asento para os mariñei-
ros que queren facer unha 
operación do aparello. 

nudo corredizo. Nó corredizo. 

nudo de emberjo. É un nó dobre de 
mariñeiro. Equivale ao que en 
castelán se chama gaza. 

portante. Tirante. 

portar. Estirar un cabo amarrado 
a un estremo firme ata deixa-
lo tirante. 

rabizas. Cordas polas que se tira 
do aparello. 

tesante. v. portante. 

trinca. Maneira de reforzar o final 
do chicote que consiste en atar 
unha corda fina ao extremo da 
corda gorda para que non se 
desfaga. Esta operación chá-
mase botar unha trinca. 

 
4. Cestos 

carabel. v. paxe. 

cesta. Cesto grande de castiñeiro. 

cesto. Cesto de vimbio cadrado. 
Lévano ao mar os mariñeiros 
cos seus arreos. 

jarrucho. Cesto redondo de bordes 
moi pechados e unha asa. Em-
prégase para levar a pesca. 

joxo. Cestón grande e fondo. 

palanjre. Cesto chán onde se leva 
o palangre. 

paxe. Cesto pequeno redondo 
con dúas asas. 

paxela. Cesta de vimbios para 
levar o peixe. É un paxe pe-
queno. 

patela. Cesto pequeno e chán 
semellante ao palanjre. Ás 
veces é o mesmo. O paxe e a 
patela empréganse moito no 
salazón. En ocasións chámase 
patela a unha táboa cunha 
pequena beira que serve para 
levar o peixe. 

 
3. Verbas e expresións   

mariñeiras 

abalisar. Poñer os boureles á 
rede. 

aí vos queda a boia. Aí vos queda 
iso, amoládevos. 

amarrar. Atar. // Non saír de 
pesca. 

andar. Realizar unha tarefa ou 
actividade: andar á ameixa, 
dedicarse a pescar ameixas;  
andar na ameixa, estar pescan-
do ameixas; andar á rapeta, 
pescar con rapeta; andar ó ma-
re, ser pescador; andar no mare, 
estar pescando. // Expresión 
andar a mirare prós lados como o 
furón, andar desconfiado. 

apañar. Pescar. 

aparexar. Poñer dúas embarca-
cións unha á beira da outra. 

arranchar. Abastecer a embarca-
ción. 

arriba de. Máis aló de: Arriba de 
Cedeira, pasada Cedeira. 

arribar. Chegar. 

arte. Utensilio de pesca. 

baliza. Clase de boia. 

boiar. Flotar. 

bojar. Bogar, remar. 

bojar pixavante. Dise cando o 
mariñeiro que vai mandando 
en popa rema ao contrario 
dos seus compañeiros. 
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botar. Poñer, colocar, meter: 
botar un remendo, poñer un 
remendo; botar a vela arriba, 
izar a vela. // Lanzar, tirar 
fora: botala cuberta ó mare, 
tirar o cargamento da cuber-
ta. // Pasar: botar a noite to-
da, pasar toda a noite. 

cabria. Percha ou pau para ten-
der as redes ou poñer o peixe 
a curar. 

cantar ben. Dise do motor que 
soa ben. 

coller milloría. Mellorar (aplícase 
ao tempo). 

compaña. Compañía, mando: “Na 
miña compaña nunca me pa-
sou nada, pero si na compaña 
doutros” (baixo o meu mando 
nunca me pasou nada, pero si 
baixo o mando doutros). 

copar. Facer o copo. 

da banda de. Do lado de. 

dar quilla arriba. Embocar o barco. 

dar fondo. Fondear o barco. 

darlle a asimán. Virar a lancha a 
estribor. 

darlle a couce. Virar a lancha a 
babor. 

derribar. Virar en redondo por 
medio do temón.  

embocar. Entrar xusto na boca 
ou entrada de algo. 

encallar.  Quedar a embarcación 
chantada na area ao chegar á 
praia. 

encapillar. Cabecear moito o barco. 

irllo contar ó mar da Marola. 
Contarllo a Rita. 

irse a lancha. Bambolearse a lancha. 

jraciar. Ser propicio. // Haber 
vento favorable para a vela. 

marea. Marea. // Pesca que se 
consegue coa marea. 

matar. Pescar. 

montar. Sobrepasar un sitio: 
“Montámolo cabo Priore” (so-
brepasamos o cabo Prior). 

morea. Montón de peixe ou cai-
xas de peixe. 

na boca de. Na entrada de, próxi-
mo a: “Na boca de Cedei-
ra” (na entrada de Cedeira), 

non poder nin cas tapas. Estar moi 
canso. 

non quitarse as zocas. Non moles-
tarse por nada nin por ninguén. 

orzar. Dirixir o temón na mes-
ma dirección que a vela. 

perder de mandar. Deixar de 
mandar. 

pillar un pulpo barbarísimo. Mo-
llarse moito. 

poñerse. Poñerse. // Chegar: “En 
3 días puxémonos na casa” (en 
3 días chegamos a casa). 

poñerse coma un pito. Mollarse 
moito. 

por terra de. Á vista de terra de: 
“Por terra da Percibilleira” (á 

vista, á altura da terra da 
Percibilleira). 

para banda de. Cara o lado de. 

revoltear. Ter mal vento para a a 
vela. 

rolo. Libro do barco. 

roncar moito a costa da boa barca. 
Vivir sen preocupacións a 
costa dos máis. 

rulete. Pau sobre o que se arras-
tra o barco. 

safarse dos baixos. Franquear os 
escollos. 

ser moi pescador. Ser bo pescador 
e con moita práctica. 

si lle amaña. Se lle cadra. 

si lle reza. Se lle peta. 

telo mar atravesado. Ter o mar de 
fronte, non de costado. 

ter o mar de amura. Ter o mar de 
costado. 

tirar a voar. Poñer en marcha a 
embarcación. 

tirarse de espichazo. v. tirarse ó 
resollo. 

tirarse ó bucío. Botarse á auga 
para bucear. 

tirarse ó resollo. Botarse a bucear 
en picado. 

tomar terra. Atracar. 

traballar na pesca. Ser pescador. 

trabar. Morder. Dise do peixe 
ou outro animal mariño. 

voltear. Ter bo vento. 

xarrear. Arar a áncora no fondo 
do mar. 

xente da colla. Obreiro accidental 
dos peiraos. 

xirinjar. Bogar cun so remo. 

(coa pax. anterior) Fotografías de 
Alejandro Rodríguez: homes cosendo 
a rede e carros cargando patexo. 
(Mariñana, 01/03/1925/15/04/1925) 
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Segundo nos di Antonio Meijide Pardo: “La 
conversión de Sada en la primera sede textil de 
Galicia fue obra exclusiva del genio emprende-
dor y del espíritu de iniciativa de que hicieron 
gala dos hombres de negocios y armadores, na-
turales de Flandes. Nos referimos a Adrián de 
Roo y Baltasar Kiel, quienes decidieron aban-
donar su país nativo en 1658 a raíz de la toma 
de Dunkerque por el ejército franco-inglés, tras 
la famosa batalla de las Dunas librada en las 
cercanías de aquella plaza fuerte”. 

Na devandita batalla, o exército anglo-
francés, organizado por Oliver Cromwell, to-
mou a cidade de Dunkerque, defendida polo 
marqués de Leyde e polas forzas españolas que 
acudiron no seu auxilio. Adrián de Roo e Balta-
sar Kiel, naturais de dita cidade, por non per-
manecer nela baixo o dominio francés, deciden 
abandonar patria e facenda para vir a España, 
instalándose na Coruña. 

Nun principio dedicáronse á introdución e 
venda de produtos coloniais, á armada de fraga-
tas de corso contra os inimigos da Coroa e ao 
traslado de soldados a Flandres, converténdose 
máis tarde en empresarios téxtiles do cánabo, 
liño e lá, erguendo en Sada un complexo indus-
trial téxtil de grandes proporcións. 

Nesta época Sada, situada na marxe esquer-
da da ría das Xunqueiras (hoxe ría de Ares e 
Sada), pertencía á provincia de Betanzos, xuris-
dición de Miraflores e Condado de Lemos. 

O citado complexo estaba integrado por 
tres diferentes factorías téxtiles, creadas en dis-
tintos momentos polos citados industriais fla-
mengos radicados na Coruña e Sada respectiva-
mente: a primeira foi a de enxarcia e lonas 
para os navíos da S.M. En 1.674, creada antes 
da organización en España da Xunta de Co-
mercio e Moeda polo Duque de Medinaceli; a 
segunda foi a de lenzos e manteis en 1.684, or-
ganizada xa no tempo da citada Xunta e, en 

parte, coa axuda dela, para imitar en España os 
xéneros de Flandres e Holanda; e a terceira, a 
de panos en 1.695 que aspiraba a competir no 
mercado español, principalmente no galego, cos 
xéneros similares de Inglaterra, sobre todo na 
confección de gras e escarlatas. 

Nas Memorias Políticas y Económicas de Eu-
genio Larruga y Boneta podemos ler:  

En estas instalaciones era en las únicas de 
España donde se podían fabricar, cada año, 
tres mil quintales de todos los género de jar-
cia y grandes partidas de lona para surtir a la 
Real Junta de Armadas, utilizando para ello el 
cáñamo, que era importado del Báltico y tam-
bién de las provincial levantinas españolas. 

En 1.721 el Intendente Don Rodrigo Caballe-
ro pasó personalmente a reconocer las fábri-
cas establecidas en Sada, para paños, jarcia, 
gumena y lonas. Comprendió y así lo hizo 
saber que las fábricas de lona, jarcia y cables 
establecidas en Sada, era lo mejor que había 
visto; y que ni en Cádiz, ni en Alicante, ni en 
Valencia, ni Barcelona había encontrado me-
jor acomodamiento que en Sada para estas 
fábricas, siendo éstos unos géneros preciosísi-
mos para la navegación. 

Explicó asimismo que, habría sido un error 
comprar estos materiales a extranjeros por lo 
poco que duraban y lo costoso que salían. 
Que él lo sabía por experiencia propia en dife-
rentes casos que expresaba, en que habiéndo-
se roto todos los cabos y aparejos comprados 
a extranjeros, los hechos en España se man-
tuvieron firmes; lo que, dice: consistía en que 
en España se hacían de materiales frescos y 
de buena ley, y fuera introducían en las filás-
ticas estopa de mala calidad y cables des-
hechos, no siendo esto comprensible a todos 
ya que se disimula con la brea y es necesario 
tener gran experiencia para notarlo. 

Esta empresa empeza a ter problemas: opo-
sición de Inglaterra por medo á competencia 
que puidera causarlles a fábrica de Sada, poucos 

SADA, IMPERIO TÉXTIL DE EUROPA (I) 
FÁBRICA DE ENXARCIA E LONA. ANOS 1664 A 1762 

 

Maise Vázquez Varela 
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Plano da 
fábrica de 
enxarcia e 
lona de Sada 
no ano 1734 

Archivo G. 
de Simancas. 
Signatura: 
MPD, 29, 005 
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operarios cualificados e carestía do cánabo na-
cional e do importado do Báltico, porque o ris-
co do transporte marítimo era considerable de-
bido á situación de guerra con Francia. 

A pesar destes problemas, a fábrica conti-
núa en pé ata mediados do século XVIII cando 
as disensións xurdidas entre os herdeiros de 
Roo e Kiel a levan á ruína. 

Para salvar esta industria da súa desapari-
ción, en 1750 a Coroa determina facerse cargo 
da mesma por considerala de sumo interese po-
las manufacturas que alí se realizaban, pensan-
do que vigorizaría a industria navieira ferrolá, 
obxecto de grande preocupación na política de 
fortalecer a Mariña Nacional, imposta polo 
Marqués da Ensenada. 

A este respecto Cornide dinos: “La preci-
sión de proveer de aparejos a los navíos que se 
construían en El Ferrol, su proximidad de 
aquel Departamento de Marina sólo distante 
tres leguas por mar, la proporción de aprove-
char varios útiles, telares y edificios que aún se 
conservaban, y la disposición de los naturales 
para emplearse en unas artes que aún no hab-
ían olvidado, movieron a nuestro Ministerio a 
que se eligiese a Sada para establecer en ella las 
labores, que luego se aumentaron considerable-
mente, tanto en obras como en laborantes, 
mandados venir en número de más de 300 de 
Aragón, Valencia y Cataluña”. 

En canto a Coroa se fai cargo da fábrica, esta 
pasa a chamarse REAL FÁBRICA DE SADA. 

Esta nova etapa significou para a Vila unha 
grande expansión comercial acompañada dun 
crecemento demográfico importante, ata o pun-
to de converter Sada no mercado-depósito de 
cánabo manufacturado máis importante do nor-
te de España. Ao mesmo tempo, o porto benefi-
ciouse desta actividade industrial. 

A maioría dos 300 veciños vivían a expen-
sas da fábrica, o que repercutiu negativamente 
no desenvolvemento agrario e pesqueiro. 

Por outra banda, e segundo nos indica Mei-
jide Pardo: “...es curioso reflejar aquí hasta qué 
punto el ilustre polígrafo Cornide se mostró 
contrario a la manufactura cañamera establecida 
en Sada por cuenta de la real hacienda, por con-
siderar aquella actividad como muy dañina para 
la salud de las personas. En su intitulada Noti-
cia de la villa y puerto de Sada en las costas 

de Galicia, el supradicho autor afirma haber 
sido testigo de los “funestos daños” causados por 
aquel tipo de fabricación, que llegó a producir 
“tenacísimas tercianas”, de cuyas resultas enfer-
maron infinito número de operarios. A mayor 
abundamiento de su aserto, Cornide comentó el 
hecho significativo de que una vez trasladada la 
factoría a El Ferrol (1762), no volvió a conocer-
se en Sada semejante azote. “Lo que perdió Sada 
con la traslación de su fábrica, lo ganó, por otra 
parte, en cuanto a la salud pública y al bien real 
de sus vecinos. Desde que habían empezado las 
labores del cáñamo, habíanse arraigado de tal 
suerte las tercianas en este pueblo y en los del 
contorno, que en menos de dos leguas cuadradas 
pasaban anualmente de 800 los enfermos de esta 
molesta fiebre. Pero se vio restablecida conoci-
damente la salud desde el instante de su mudan-
za y, en tal grado, que en el día no se conoce uno 
que adolezca de aquel mal”. 

No catastro do Marqués da Ensenada figu-
ra detallado o patrimonio industrial que a Co-
roa tiña en Sada. Tres edificios para diferentes 
operacións de fabricación, dous obradoiros para 
fiar e colchar enxarcia, un cuarto-estufa para 
alcatranar a enxarcia, unha casa almacén e 
unha casa vivenda. 

Todos estes edificios, así como terreos e 
praderías anexos, foron mercados pola Coroa 
aos seus antigos propietarios por 146.000 reais 
de vellón. 

Un manuscrito redactado en 1757 apórta-
nos ampla información sobre as instalacións 
deste complexo industrial: 24 obradoiros, alma-
céns, vivendas e casas cuartel para a tropa en-
cargada da custodia da fábrica, formada por un 
sarxento, catro cabos e dezaseis soldados, nun 
total de 40.000 metros cadrados nos que, en 
1777 traballaban 221 operarios que chegaron a 
ser 675 no momento de maior actividade pro-
dutiva. O equipo técnico estaba composto por 
dous ingleses, un holandés e un valenciano. 

En 1762 o Estado dispuxo o traslado desta 
fábrica a Ferrol por seguridade; debido ao esta-
do de guerra da época considerouse que Sada 
non estaba ben defendida a pesar das dúas bate-
rías, unha instalada na punta de Fontán, e outra 
en Sada chamada Corbeiroa, de mediados do 
século XVIII, cruzando así os seus fogos ambas 
fortificacións para defender a costa dun posible 
desembarco inimigo. Non obstante, as autorida-
des de Mariña consideraron insuficientes am-
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bos os dous fortes ante unha posible invasión 
estranxeira, especialmente por parte de Ingla-
terra, decidindo así o seu traslado, como di 
Cornide, “a la plaza fuerte y base naval de El 
Ferrol, cuya entrada muy bien defendida por 
castillos y baluartes hacían sumamente difícil o, 
al menos, con escasas posibilidades de éxito, un 
posible intento de penetración enemiga”. 

O efecto do traslado foi moi grave para Sa-
da, que experimentou un notable descenso de-
mográfico, da orde de 150 a 180 familias. 

Os edificios quedaron en ruínas e conver-
téronse en campos de labor e de parras os te-
rreos que anos atrás eran grandes instala-
cións industriais. 

Proxecto dunha das naves complexo fabril, elaborado por Joseph de Lacroix en 1752. Acompáñao a seguinte lenda: 

Plano y perfil de un edificio de 35 baras de largo sobre 12 de ancho, y 7 de alto proyectado para la Fábrica de Sada en el 
que se demuestra el hornillo, caldera y prensa para alquitranar la filástica. 

Explicación. A: Entrada para el hornillo. B: Boca de dicho hornillo. C: Conducto y chimenea del referido. D: Caldera de 
cobre para cocer el alquitrán de quatro pies y medio de diámetro y quatro de profundidad. E: Barra de hierro, que sube y 
baja por espiral con su anillo al extremo inferior por donde pasa la filástica y la mantiene suspendida dentro de alquitrán 
para que no toque a el fondo de la caldera. F: Bigueta sostenida por los pies derechos señalados [con la] G, la que man-
tiene la referida barra. H: Otra barra de hierro que atraviesa la citada caldera dexando por sus extremos paso a la filás-
tica y que mantiene en el centro la que la suspende. I: Prensa de hierro con su palanca. K: Cabestrante con su rueda verti-
cal. L: Devanador cargado de filástica. M: Molinillos, o rolletes para sostener en alto dicha filástica. N: Rampas. Nota. 
Que las letras del plano corresponde a las mismas del perfil. 
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Ricardo Flores Pérez nacera en Sada no 
1903, emigrara á Arxentina no 1929, onde foi 
dirixente da Irmandade Galega, da Sociedade 
Nazonalista Pondal, do Consello de Galiza e 
Presidente do Centro Coruñés. As testemuñas 
sobre a súa vida e actividade comprometida coa 
vida política, a lingua e a cultura galegas non 
aparecen nidiamente na bibliografía. Somos 
aqueles que coñecemos a este galego inesqueci-
ble os que asumimos o compromiso de transmi-
tir ás novas xeracións o perfil deste home, o seu 
carácter e o seu quefacer cotián. 

Son sempre unha referencia obrigada os 
traballos sobre Ricardo Flores  publicados en 
Areal por Luis Pérez Rodríguez, José Ma. 
Monterroso Devesa ou Antón Santamarina 
Delgado (Nros. 1 e 5). Lembraredes, asemade, 
os aportes persoais na mesa redonda que en 
torno á súa figura programouse en Sada en xu-
llo do 2012 coa presenza de estes autores, Pilar 
Jeremías Cela, Carmen Moreno e eu mesmo. 

Non sempre é doado aportar á memoria co-
lectiva o que xurde da memoria persoal. Hai oca-
sións nas que a nosa conciencia rexistra o que 
aínda gardamos nun recuncho do rexistro da 
nosa experiencia vital. Cando os responsables da 
Revista Areal solicitaran a miña presenza na de-
vandita mesa redonda coidei que esgotara todos 
os relembros sobre a miña 
relación con Ricardo Flores 
e que revisara todos os meus 
arquivos sobre o tema. Dun 
xeito inexplicable días pasa-
dos atopei unha chea de fo-
tos dun acto de homenaxe a 
Ricardo que no lembrara. 

Pepe Neira Vilas defini-
rao moi ben. No seu libro 
Memorias da Emigración 
III dinos: “Ricardo Flores é 

un exemplo de compromiso perenne con Gali-
cia. En máis de sesenta e cinco anos de emigra-
ción nunca deixou de traballar polo seu país. 
Escribindo, facendo teatro, colaborando en dife-
rentes institucións, falando, educando, investi-
gando, protestando cada vez que a protesta é 
necesaria. Cunha lealdade sen crebas, cunha fir-
meza sen claudicacións. E con modestia porque 
nunca foi home de fotografías en primeiro plano 
nin de cabeceiras de mesa. Recatado, humilde, 
cordial con todos, é un exemplo de conduta en 
función de servizo patriótico”(páx. 197/198). 

Polo seu carácter pouco propicio a aceptar 
homenaxes foi bastante difícil convencelo que 
aceitara o que lle brindara un importante grupo 
de militantes e simpatizantes do BNG de Bos 
Aires en decembro de 1996. Non puido rexeitar 
o pedido para que presidira a mesa dese impor-
tante banquete na compaña da súa dona, do 
Presidente da Federación de Sociedades Gale-
gas, Paco Lores e doutros dirixentes da Colec-
tividade galega emigrada. 

Presentei o acto con moitísima ilusión e ten-
tando subliñar o máis relevante da súa personali-
dade. Lembrar que o acto xurde da vontade de 
moitos dos presentes que tivemos a honra de es-
coitar a Ricardo lendo versos cunha vista cuasi 
centenaria, ver a este home repartir folliñas escri-

tas na vella máquina ou co-
rrixidas de orixinais pola súa 
man e escoitar a súa defensa 
do idioma galego, “castra-
peado” no seu uso por moitos 
coma el mesmo afirmaba 

O Delegado do BNG en 
Bos Aires neses tempos, 
Francisco Lores Mascato e 
Presidente da Federación de 
Sociedades Galegas da Re-
pública Arxentina fixo a en-

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS 

RICARDO FLORES: PROTAGONISTA INDISCUTIDO  
DA ACCIÓN GALEGUISTA NO RÍO DA PRATA 

 

José Martínez-Romero Gandos 
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trega dun pergameo que Ricardo recibiu con 
emoción e agarimo. Non teño rexistro das ver-
bas que máis logo pronunciara. Lembro que 
unha outra vegada o seu discurso, enchido de 
patriótica defensa da cultura e identidade da Pa-
tria Galega, puxo en pé á nutrida concorrencia. 

Na súa homenaxe música e cancións inter-
pretadas por Lorena Lores. 

Segundo dixera Higinio Martinez Estévez 
en ADIGAL- Associaçom Civil dos Amigos do 
Idioma Galego-, "foi un home absolutamente 
consecuente na súa vida coas ideas que profe-
sou, e sempre mantivo a sonrisa na boca, máis 
alá dos problemas que tivera, o que demostra 
que tiña un equilibrio emocional, unha tranqui-
lidade espiritual moi forte porque estaba plena-
mente compenetrado coa loita polos seus ideais. 
Tiña unha forte razón para a súa existencia. Así 
viviu 99 anos”.  

 Os que morabamos en Bos Aires non es-
queceremos o Día da Patria Galega do ano 
2002. Nas vésperas, un protagonista indiscuti-
do da acción galeguista no Río da Plata e pro-
tagonista desta nota, Ricardo Flores Pérez par-
tiu ao encontro dos irmáns que con el loitaron 
pola defensa da Galiza. 

Ricardo celebrou o Día da Patria Galega 
con seus irmáns, Castelao, Ramón Suarez Pica-
llo, Eduardo Blanco Amor, Manuel Puente, Xo-
sé Bieito Abraira, Bieito Cupeiro, Luis Seco Pi-
ñeiro, Moisés da Presa, Rodolfo Prada e tantos 
outros. O Secretario de Actas do célebre Conse-
llo de Galiza (o primeiro goberno galego presi-
dido por Castelao), mora xunto aos patriotas 
galegos dende o mércores 24 de xullo do 2002.  

Nese día 24 de xullo o corazón do “Patri-
arca dos escritores galegos” e activo partícipe 
do movemento asociacionista en Bos Aires, 
detivo o andar deste home “bo e xeneroso”. 
Ese ano cumpriu 99 anos. Cen anos de vida e 
setenta de traballo e loita pola cultura galega e 
pola Patria. 

Silandeira partida. Cumpriuse a súa vonta-
de de ser cremado. A máxica inspiración dun 
poeta vencellado á Terra tivo, estamos seguros, 
decisiva importancia cando decidiu partir. Seu 
primeiro artigo foi publicado un 25 de xullo do 
ano 1933 baixo o título de “A patria dos gale-
gos”. Exactamente 69 anos máis tarde, o 25 de 
xullo do 2002, as súas cinzas agardan a viaxe 
definitiva á Galiza. 

Ricardo Flores na 
homenaxe que se lle 
tributou en Buenos 
Aires en decembro 
de 1996. 

Dereita: Martínez-
Romero presentan-
do a homenaxe. 

Páx. Ant.: Ricardo 
Flores e a súa dona 
conversando con 
Pilar Jeremías. 
 

Fotografías cedidas 
polo autor. 
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Ilustración de Randolph Caldecott 
no libro de H. Blackburn Breton 
Folk: an Artistic Tour in Brittany, 
(Boston 1881), representando o 
baile da gavota tocada por un 
gaiteiro. A dama da dereita parece 
ser que é a muller do artista. 

UNHA OBRA MUSICAL DEDICADA “A LA LINDA VILLA DE SADA”  
 

Xesús Torres Regueiro 

Nos arquivos dixitais da Hemeroteca 
Nacional de España atopamos a obra musical 
“A la linda villa de Sada”, da autoría do 
compositor Manuel Quislant, editada en Vigo 
por E. Villanueva e fillo. 

Manuel Quislant Botella naceu na 
localidade alicantina de Santa Pola en 1871 e 
morreu en Madrid en 1949. Amosou dende a 
infancia grandes condicións para a música, 
comezando moi noviño a súa formación 
musical. Aos trece anos compuxo a súa 
primeira obra que estreou co abraio dos seus 
veciños. Completaría logo os seus estudos en 
Madrid, onde estivo protexido por Chapí. 

Orientou a súa carreira musical á 
composición de zarzuelas, que escribíu só ou en 
colaboración con outros compositores como 
Tomás Barrera, Badía ou Amadeo Vives, sendo 
habitual a súa presenza na carteleira musical de 
comezos do século XX. Moitas delas acadaron 
grande éxito na época da súa estrea, mais non 
perduraron no tempo, atopándose hoxe 
totalmente esquencidas. Sálvase apenas “Dolo-
retes”, composta en colaboración con Vives e 
estreada en 1901 e que segue a se representar 
de vez en cando especialmente na súa 
provincia natal. 

Quislant foi un dos autores que máis se 
sinalou na loita a prol dos dereitos de autor, e 
en concreto contra o editor Fiscowich, que 
remataría coa creación da Sociedade General de 
Autores de España (SGAE), impulsada por 
Ruperto Chapí. 

Como a obra adicada a Sada non ten 
datación, non sabemos en que ano foi 
composta.Mais, nunha rápida consulta en 
hemerotecas dixitais da prensa galega, 
comprobamos que a primeira referencia a esta 
obra é de 1913. Concretamente durante as 
festas coruñesas de agosto dese ano. 

Así, o “diario católico” coruñés El Eco de 
Galicia anunciaba o día 17 de agosto de 1913 o 
programa que executaría no Recheo  a Banda 
de música militar do rexemento Isabel la 
Católica. Alí podemos ver: “Sada”, gavota, de 
Quislant, figurando como segunda peza. O 
concerto desta banda remataba coa peza “El 
rápido de La Tribuna”, de Quislant e Vela, obra 
que fai alusión á viaxe en tren que organizou a 
revista madrileña La Tribuna, con Pérez Lugín 
ao frente, ás festas coruñesas dese ano. E quizá 
“De Madrid a La Coruña, viaje fantástico 
musical”, tamén de Quislant e Vela, teña que 
ver coa mesma excursión. Teríamos, pois, tres 

obras do compositor alicantino 
(dúas en parcería con Cayo Vela) 
relacionadas con Galicia.  

Outro diario coruñés, El 
Noroeste, do día 20 de agosto, 
anuncia o programa da velada 
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dese día a cargo da mesma banda e nel volve 
aparecer a gavota “Sada”. Tamén a Banda 
municipal de Vigo executaba no seu programa 
a gavota “Sada” algún tempo despois. Así, El 
Noticiero de Vigo anunciaba a obra como a 
segunda das seis que a banda executaría na 
Alameda o 24 de xaneiro de 1915. E o día 31 
dese mesmo mes e ano o xornal vigués volve 
anunciar o programa que tocará a banda na 
Alameda e desta volta aparece, tamén en 
segundo lugar, a gavota co título “Linda Sada”. 
E así aparecerá en días sucesivos. 

Non cabe dúbida que a gavota “Sada” e 
“Linda Sada” son a mesma obra, é dicir, aquela 

que o seu autor titulou “A la linda villa de 
Sada”. A gavota (do francés gavotte) é unha 
forma musical que evolucionou dunha danza 
popular francesa. Non estaría de máis que 
algún dos moitos músicos que temos na 
comarca estudara esta obra e a redescubrira de 
novo ao público. Calidade aparte, probablemen-
te se trate da única obra musical que leva o 
nome de Sada no seu título. 

Descoñecemos a relación de Quislant con 
Sada e as razóns da súa dedicatoria. É probable 
que veranease nalgunha ocasión na vila mariñá, 
como fixeron algúns artistas e escritores a 
comezos do século XX. 

Partitura da gavota “A 
la linda villa de Sada”. 

Biblioteca Nacional  
de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor, Manuel 
Quislant (Eco Artístico, 
25/07/1910) 
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Ás veces custa albiscar ao lonxe durante un 
bo anaco. Por exemplo, máis alá das primeiras 
ondas. Salvo que chame alí a túa atención o 
perfil da outra beira bañado polo sol da tarde. 
Ou un barco que acaba de saír ao mar rumbo ao 
seu caladoiro, ou que regresa dunha noite de 
dura faena. Ou que voe veloz polo centro da ría 
unha vela de surf, ou cabecee un iate, ou brote 
un arco iris como debuxado nunha acuarela in-
fantil. E aínda así, volvemos pronto a mirada 
cara o inmediato. 

Non pasamos demasiado tempo mirando de 
preto? Adheridos ao brillo da televisión, o or-
denador ou o teléfono móbil. Sen outro hori-
zonte que as paredes do noso lugar de traballo 
ou do noso fogar. Atentos ao vehículo que cir-
cula xusto diante. Pendentes dos problemas e 
desgustos de hoxe mesmo, sen case pensar no 
que será a nosa vida dentro duns anos. Ou a 
das persoas que queremos. Ou a de quen, malia 
que levarán o noso mesmo sangue, xa non co-
ñeceremos. A nosa familia do futuro. 

Cando alcanzas certa idade, ás veces empe-
zas a perder vista de preto, e tes que poñer len-
tes. Son necesarias para enfocar mellor o máis 
contiguo. O oftalmólogo recoméndache entón 
que, como exercicio, acostumes a levantar cada 
pouco a mirada cara o afastado. É unha sa xim-
nasia para as túas pupilas, para a túa retina. A 
idea é tender a vista cara a maior distancia po-
sible e xogar a identificar e numerar o que alí 
vas descubrindo. 

De seguir o seu consello, acabas por atopar 
moitas cousas. Por exemplo, paxaros. Andori-
ñas, cirrios ou estorniños voando entre as azo-
teas e o ceo. Ou parrulos. Parrulos na beira da 
praia, coas gaivotas, as garzas, ás veces os cu-
llereiros. E, sobre todo en inverno, outros pa-
rrulos máis alá. Moito máis alá. En metade da 
ría, a medio camiño de Miño. 

Eses parrulos afastados son moi diferentes 
dos lavancos que viven os meses de frío a carón 
da praia. Para velos mellor, precisarás uns pris-

máticos. Incluso un telescopio. Descubrirás da-
quela unha tribo de ducias deles. Aparecen e 
desaparecen co vaivén das ondas igual que un 
mostrario de boias escuras. Non semellan moi 
negros? Sono. De feito, en castelán dinlles 
“negrones comunes” a estes pentumeiros. De 
súpeto, deixan de verse. Desapareceron. A onde 
marcharon? Pero se non voaron! 

Están mergullados. Todos a un tempo. 
Mergúllanse polo fondo da ría na procura de 
alimento, creando ao seu xeito unha coreogra-
fía submarina que só eles poden ver. Ao pouco, 
emerxen de novo. Tamén todos á vez. De for-
ma tan ordenada que parecen seguir as ordes 
dun instrutor. 

Os pentumeiros son grandes, robustos. Pa-
rrulos de mar. Nunca entran a lagoas ou enco-
ros. Esixen un ambiente tan salgado como o 
das sardiñas. Os machos locen no peteiro unha 
gran mancha amarela, moi vistosa de preto. As 
femias son máis discretas. De tons marróns, as 
súas fazulas son pálidas. As aves novas paré-
cense a elas. 

Veñen ata aquí cada outono dende moi lon-
xe. De tan lonxe que resulta case imposible di-
mensionar esa distancia coa imaxinación. Can-
do á noite dormen arrolados pola marusía, cos 
peteiros baixo esas ás tan escuras, quizais so-
ñen con aqueles lugares remotos: tundras sibe-
rianas en aparencia infinitas nas que a primave-
ra dura pouco máis que un pestanexo. 

Estes pentumeiros que naceron en Siberia 
e pasan o inverno fronte a Sada dinnos coa súa 
presenza varias cousas. Todas as aves fano. As 
andoriñas fálannos da chegada da primavera e 
do outono. Os lavercos da nosa praia, da pra-
daría submarina de Zoostera que se estende 
onde a area se cubre de mar, un ecosistema de 
enorme valor ecolóxico que funciona como 
casa berce de numerosas especies de peixes e 
de marisco. 

O que os pentumeiros nos din, por exemplo, 
é que as fronteiras do mundo non son exacta-

O QUE NOS DIN OS PARRULOS DA RÍA 
 

Antonio Sandoval Rey  
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mente como nos ensina-
ron: as súas viaxes anoan 
esta ría á tundra siberiana 
como se tal cousa. Tamén 
nos advirten que temos 
que estar atentos ao que 
facemos co planeta. Que 
como fan isto? Pois con 
aritmética elemental. Con 
sumas. Con restas. 

Para comprender iso 
que nos din hai que sumar 
cantos son os da súa tribo 
cada inverno. E a conti-
nuación comprobar se ese 
número se mantén ano 
tras ano. Isto facémolo os 
ornitólogos dende hai va-
rias décadas, contándoos 
dende aquí ou dende Mi-
ño. Pois ben: o resultado é 
que van a menos. Moi a 
menos. É máis: nunca se 
censaran tan poucos coma 
este último inverno. 

Non é algo exclusivo 
desta ría. Sucede en todo 
o sur de Europa. No nor-
te, en cambio, hai cada vez 
máis. Xa non chegan tan-
tos como antes en outono 
ata aquí. Quedan máis 
arriba. O clima invernal 
alí non é para eles tan se-
vero como antes. 

A nosa ría acolle a 
principal poboación estable de pentumeiros do 
norte de España. Hai años contábanse varios 
centos. Este mes de xaneiro eran só unhas du-
cias. De aí que debamos telos moi en conta. En-
tre outras cosas, para escoitalos. Para saber o 
que nos din coa súa crecente ausencia de hoxe. 
Ou coa recuperación das súas cifras mañá. Ou 
coa súa desaparición, se é que tal cousa sucede. 
De ser así, con eles non só perderíamos unha 
parte fundamental do noso patrimonio natural 
e da nosa paisaxe. Quedariámonos ademais sen 
unha conexión co planeta. Co que o planeta nos 
di a través deles. 

Por iso mirar cara os pentumeiros, escoita-
los, é un bo exercicio. Un exercicio non tan dife-
rente do que recomendan os oftalmólogos cando 

che din que mires ao lonxe cada certo tempo se 
precisas poñer lentes para a presbicia. Consiste 
por exemplo en reflexionar sobre se cada un de 
nós, no noso día a día, contribuímos ao cambio 
climático ou o combatemos de verdade. En con-
secuencia, tamén é un exercicio de compromiso. 
De compromiso, entre outros, con quen xa non 
coñeceremos, aínda que levarán o noso mesmo 
sangue. É dicir, coa nosa familia máis afastada. 
O seu planeta será o que nós lles deixemos. Non 
o dubides: tamén eles preguntarán aos pentu-
meiros. Quererán saber qué ocorreu nesta época 
nosa, e por que fixemos o que fixemos. É dicir, 
se ao escoitar os síntomas de que algo ía mal 
quixemos, ou non, corrixir os nosos erros. 

Exemplares de femia e macho de parrulo pentumeiro común (Melanitta nigra) 
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O cerco era unha técnica de pesca utiliza-
da nas rías galegas dende tempo inmemorial. 
En función do seu tamaño o cerco chamábase 
traíña,  traiñón ou cerco real. Cando unha com-
pañía dun cento de mariñeiros armaba este 
último, tiñan que apartarse todos os demais. 
Era o rei das rías. Os participantes unían 
seus  panos formando unha rede de máis du-
nha milla. Lentamente, dirixidos polo avia-
dor, ían manobrando para cercar os cardumes 
de sardiñas. Pechado o cerco sobre unha pra-
ia, dábanlle varias voltas concéntricas e o fi-
xaban con rizóns. Durante varios días extraí-
an as sardiñas e as distribuían entre os alma-
céns de salgado. A manobra duraba unha se-
mana e dados os quiñóns a repartir1 esixía a 
máxima eficacia.  

A metade deses homes manobraba un trai-
ñón, e menos da cuarta parte facíase cunha traí-
ña. Todos eles compartían  a colleita das sardi-
ñas coas xávegas e boliches  que trouxeran os 
cataláns no XVIII, e cos xeitos que era a máis 
humilde e numerosa das artes. A finais do XIX 
había uns 5.000 xeitos na Galiza. A terceira par-
te deles no golfo Ártabro. Posiblemente de ori-
xe neolítico, era a máis sinxela das redes. Den-
de unha buceta, tres ou catro labregos da beira-
mar, normalmente familiares, deixábana á deri-
va entre o lusco e fusco e o amanexo. 

A regulación da actividade extractiva e os 
coñecementos da cultura mariñeira tradicional 
era quén de evitar a sobrepesca, transmitindo 
dunha xeración á seguinte a riqueza das rías. 
Dende elas fornecíase gran parte do salgado 
consumido no reino. 

O 1º de setembro de 1883, entrou en servizo 
o camiño de ferro da Coruña a Madrid, abrindo 
un novo mercado para o pescado fresco que era 
atendido polos fresqueiros exportadores. Ta-
mén por eses anos colleron pulo os fabricantes 
de conservas que necesitaban fornecerse de ma-
terias primas ao longo de todo o ano... 

Nunha década abríronse circuítos de distri-
bución para atender a millóns de novos consu-
midores de produtos frescos ou transformados 
orixinarios das rías. Ese aumento da demanda 
seguía sendo atendido utilizando as artes tradi-
cionais, resultando que unhas ducias de expor-
tadores, conserveiros e almacéns de salga, ne-
gociaban prezos e fornecementos con milleiros 
de ofertantes. 

Como a acumulación de capital caía da par-
te dos intermediarios e transformadores a ten-
dencia foi que estes se fixeran con embarca-
cións e redes, asalariando os mariñeiros. Con-
verténdose en armadores podían calcular cus-
tes estables.  

Así consta que, mesmo no 1883,  había sal-
gadeiros sadenses que armaban traíñas. Estes 
industriais eran denunciados polos mariñeiros 
tradicionais, tamén de Sada, por andar ao tra-
buquete, é dicir, utilizaban a técnica do arras-
tre no interior das rías, o que estaba rotunda-
mente prohibido dende que existía memoria2. 
Tamén denunciaban o uso da dinamita por 
parte dalgúns mariñeiros que cualificaban co-
mo despreocupados. 

Finalmente, a convivencia entre os pescado-
res tradicionais e os exportadores e transfor-
madores entrou definitivamente en crise coas 

CENTENARIO DO FIN DO “CONFLITO DA ARDORA” 
 

Xabier Brisset Martín 

     A chamada 2ª guerra pola sardiña viviuse na beiramar galega entre o 1899 e o 1916. Foron 17 anos de enfron-
tamentos entre os mariñeiros que pescaban cos métodos artesanais e defendían a cultura mariñeira tradicional e os que 
pretendían utilizar técnicas e tecnoloxías propias da pesca industrial. Este período pode subdividirse en dúas etapas; a 
primeira ata o 1905, coa exitosa introdución das traiñeiras, e a segunda, nos seguintes once anos, coñecida como o 
Conflito da ardora.  
     Este ano cúmprese o centenario do informe técnico do Instituto de Oceanografía que finiquitou o debate.  Como con-
secuencia deste proceso a pesca de baixura ártabra mudou radicalmente. 
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guerras de independencia de Cuba e Filipinas. 
Daquela mobilizáronse uns 250.000 mozos no 
maior exército colonial que cruzara os océanos. 
Non é que estiveran ben alimentados, pois hou-
bo alarma social pola fame que pasaban3, pero o 
último que se lles acababa eran as sardiñas que 
formaban parte habitual do rancho diario. 

Os grandes pedidos recibidos polos conser-
veiros e salgadeiros debían ser atendidos ur-
xentemente por menos pescadores, pois uns 
dez mozos por parroquia estaban en filas... A 
solución foi a importación de novas unidades 
de pesca de última xeración. A traiñeira con 
cerco con xareta. Levaban dez anos autorizadas 
no Cantábrico con un éxito industrial evidente 
pois con menos homes, pescaban máis en me-
nos tempo. A novidade que aportaban era a 
embarcación, estreita e rápida, e o cable  
(xareta) que enlazaba toda a pedreira, por bai-
xo da rede. Unha vez feito o cerco tiraban do 
cable pechándolle a saída por abaixo. Ante de 
facer a manobra cebaban con ovas de bacallau 
importado de Noruega. Saían pola mañá, facían 
un lance, descargaban e volvían a saír pola tar-
de. Eran os que máis pescaban cando había, e 
algo collían cando non había. 

Unha vez consumado o fin do imperio ul-
tramarino, a demanda regresou a niveis prebé-
licos, encontrándose os mariñeiros tradicionais 
desprazados pola competencia das eficaces trai-
ñeiras que fornecían ós principais clientes.  Da-
quela principiou a 2ª guerra pola sardiña4, 

esixindo milleiros de pescadores que as traiñei-
ras foran expulsadas a 3 millas fora de puntas, 
reservando o interior das rías como un santua-
rio da pesca tradicional. 

O enfrontamento foi extremadamente vio-
lento, con mortos, feridos, manifestacións, vo-
aduras de traiñeiras con dinamita... os conce-
llos de Vigo e A Coruña, aliados na defensa 
das novas embarcacións, correron diferente 
sorte. Nas rías Baixas venceron os xeiteiros, 
quedando prohibido o uso do cerco con xareta 
dende A Garda ata Fisterra, pero no golfo 
Ártabro so era prohibido na ría de Sada. Sen 
demora,  xornais e políticos principiaron unha 
campaña a favor das traiñeiras que foi minando 
a resistencia dos desorganizados xeiteiros. No 
1903 as traiñeiras faenaban libremente por to-
da Artabria. 

Pero en 1905 apareceron as primeiras tarra-
fas. Pequenos vapores que utilizaban tamén o 
cerco con xareta, pero tres veces máis grande 
que o das traiñeiras. Entón puxéronse de acor-
do os antigos enfrontados, traiñeiros e xeitei-
ros, e fixeron fronte común contra os recén 
chegados. Esixían que as tarrafas foran expul-
sadas  a 3 millas fora de puntas. Esta segunda 
parte da guerra entre pescadores é coñecida 
como o Conflito da ardora, por ser esa a téc-
nica de pesca que utilizaban os tarrafeiros. Nes-
te contexto naceu a asociación “Vigilancia de la 
ría” de mariñeiros sadenses. 

(Coa pax. seguinte) 
Imaxes que acompañan ao 
artigo de Odón de Buen 
“Trabajos  españoles de 
oceanografía. Campaña 
del «Hernán Cortés» este 
verano”, destinada a 
resolver, desde unha 
perspectiva científica, o 
conflito da Ardora. 

Os títulos das fotografías 
son: “Una pesca con gran 
red”, “Material 
oceanográfico” e “Caseta 
meteorológica”. 

(Boletín de Pescas, 09/1916) 



 

 

39 

ESTUDO
S XERA

IS 

As tarrafas, inicialmente derrota-
das, foron apoiadas por xornais e polí-
ticos e gradualmente foron entrando 
nas rías. Os traiñeiros tentaron compe-
tir facendo máis grandes as traiñeiras 
que de 12 remos chegaron a contar con 
24... tamén as motorizaron e finalmen-
te incorporáronlles unha pequena má-
quina de vapor chamándolles motoras. 
Esto nas rías Baixas, no golfo o trunfo 
das tarrafas foi completo. 

Primeiro autorizáronas ata a liña 
de punta Coitelada e Seixo Branco, 
despois do castelo de Ares á praia de 
Lourido e no 1914 so quedaban excluí-
das de Redes a punta Lousada. 

A partires do ano 1914, as tarrafas 
ártabras por un lado e as motoras das 
rías Baixas por outro, competían na 
costa da Morte polo último refuxio da 
pesca tradicional. A protesta dos mari-
ñeiros fisterráns motivou que polo mi-
nisterio da Marina fora nomeada unha 
Comisión técnica con  persoal do Insti-
tuto de Oceanografía, para que a bordo 
do canoneiro Hernán Cortés, fixera os 
estudios oportunos e informara “si el 
procedimiento de la pesca a la ardora 
podía contribuír a la desaparición de la 
sardina en las rías gallegas“5.  

A campaña realizouse no verán de 
1916, sendo entregado o informe en 
Madrid o 18 de setembro, asinado por 
Odón de Buen, Luis Verdugo e Benigno Rodrí-
guez. Os parágrafos que directamente aluden a 
este tema son os seguintes: 

En la información abierta manifestaron sus 
opiniones las entidades interesadas de casi to-
dos los pueblos de las rías. Nos hicieron tam-
bién el honor de asesorarnos con su experien-
cia los señores comandantes y ayudantes de 
Marina y los comandantes de los guardapescas 
Gaviota y Dorado. 

Aparte de figurar en la Comisión una persona 
práctica en los procedimientos pesqueros de 
aquellas costas, oímos la opinión de los patro-
nes más expertos, algunos designados por las 
Comandancias de Marina y de las Juntas loca-
les de Pesca. 

En general, hay en los informes de las entida-
des interesadas sobra de pasión y pocas razo-
nes concretas, fundadas en experiencias 

hechas sin prejuicio. Se trata y juzga el pro-
blema, no en su aspecto general, sino en los 
beneficios o perjuicios que a una determinada 
clase de pesca pueden ocasionar procedimien-
tos tan intensos. Por los que manejan artes 
antiguas se condenan las embarcaciones con 
motor y los cercos de jareta, empléense de día 
o de noche, porque significan la muerte de los 
procedimientos tradicionales, imposibilitados 
de toda competencia, y porque motivan la rui-
na y la miseria de los vencidos, que no tienen 
capital para adquirir vapores y redes nuevas. 
Y la mayor oposición es al que pesca más; por 
lo tanto, al procedimiento de la ardora, que es 
el que actualmente proporciona mayor canti-
dad de sardina. 

El problema tiene pues, carácter social, solo 
remediable atendiendo como se merece a los 
vencidos por el progreso de los medios de pes-
ca: estableciendo el crédito pesquero, que per-
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mita a todo Sindicato disponer del capital pre-
ciso para mejorar las embarcaciones y redes; 
dando plazos prudenciales al implantar un 
nuevo régimen de pesca, para que la transfor-
mación se opere sin grandes quebrantos. 

De los informes tomados, de las experiencias 
hechas, se deduce que no existe fundamento 
alguno para prohibir la pesca a la ardora y que 
sólo será lícito limitarla, atendiendo a conside-
raciones de carácter económico y social, por un 
plazo prudencial y en determinadas rías por-
que el problema apasiona los ánimos. Porque 
la oposición a la pesca a la ardora no es gene-
ral; zonas litorales hay donde casi es el único 
procedimientos empleado, sin que nadie pro-
teste. Más aún: la Comisión estima que la pes-
ca nocturna, con la ardora o sin ella, es más 
conveniente que la pesca de día, y esta es más 
eficaz a la caída de la tarde y de la madrugada.  

Puede afirmarse resueltamente que, por des-
gracia, la riqueza de las rías gallegas en espe-
cies comestible disminuye de modo alarmante. 

Algunos elementos no despreciables de esta 
riqueza (peces sedentarios, crustáceos, molus-
cos) están expuestos a desaparecer se no se 
toman medidas radicales. La causa de esta des-
aparición es la codicia desmedida de los mis-
mos que protestan contra la introducción de 
nuevos artes. 

Respecto a los peces emigrantes, ¿quién es ca-
paz de sentar afirmaciones concluyentes, si no 
existe ni el dictamen de la ciencia ni el apoyo 
de una estadística verdadera? 

Por R.O. de 4 de novembro de 1916 o in-
forme foi aprobado, quedando desautorizada 
calquera outra protesta. As tarrafas quedaron 
como raíñas das rías e os mariñeiros que non 
atoparon traballo nos vapores, tiveron que 
emigrar. Moitos participaron nas poderosas 
asociacións creadas na Habana, Nova York e 
Bos Aires. 

Este mesmo ano estaba ultimándose o pro-
xecto de creación dos Pósitos Marítimo Terres-
tres, impulsados polo ferrolán Alfredo Sarale-
gui e que inmediatamente terían unha impor-
tante implantación en toda a beiramar galega. 

Para ilustrar as condicións nas que traba-
llaban os mariñeiros podo citar o naufraxio do 
Eduarda, sucedido entre a Torre de Hércules e 
o monte San Pedro o 9 de decembro dese mes-
mo ano 1916. Por un golpe de vento e a mar 
grosa envorcou a buceta afogándose os seus 
seis tripulantes que andaban ao palangre. Catro 

deles casados cun total de 10 fillos. Todos veci-
ños da Coruña. 

Como única axuda ás viúvas e orfos orga-
nizáronse rifas, mesas petitorias, solemnes 
funerais e unha marcha con dous coches do 
concello ocupados polos orfos e acompañados 
pola banda de música do hospicio. En total 
tocoulle a cada familia 493 pesetas. O salario 
de catro meses do mariñeiro de cuberta dun 
vapor pesqueiro. 

Tamén dicir deste ano tan pródigo en no-
vas pesqueiras, que houbo unha dura folga no 
Muro coruñés que durou máis de tres meses. 
Comezou como paro patronal en protesta polo 
prezo do carbón e seguiu como folga dos mari-
ñeiros pedindo aumentos salariais. Todo a con-
secuencia da  Gran Guerra que fixera desapare-
cer do mercado o carbón galés e provocara 
unha inflación galopante. Este conflito bélico 
tamén incentivou a venta de varios bous ás po-
tencias belixerantes. Sorprendente debeu ser o 
avistamento dunha flotilla de 16 bous artillados 
e sen bandeira que, próxima ás Sisargas, mano-
braban en diversas direccións como se efectua-
sen un recoñecemento. Seguramente andaban 
na procura dos submarinos alemáns que actua-
ban a poucas millas da costa galega, fundindo 
numerosos mercantes. 

Por se fora pouca esta actividade militar, a 
Mariña española decidiu realizar prácticas de 
tiro sen saír da liña entre Monte Ventoso e 
punta Langosteira. Así, durante más dunha 
semana de xuño do 1916, coincidindo cos mo-
mentos máis duros da folga, os acoirazados Es-
paña e Alfonso XIII patrullaron polo interior do 
golfo a canonazo limpo, motivando as protestas 
dos mariñeiros de baixura. 

 
 
 
1. Tamén tiñan a súa parte as viúvas que aportaban pa-

nos. 
2. Artigos de José Rodríguez en La Voz de Galicia dos 

días 11, 12, 13 e 15 de setembro de 1883. Reproducido 
en Revista A Tenencia nº 4 da Agrupación Instructiva 
de Caamouco. 

3. La Voz de Galicia do 7 de novembro de 1897. 
4. A 1ª guerra pola sardiña foi na segunda metade do 

XVIII cando os fomentadores quixeron introducir as 
xávegas. Ver MEIJIDE PARDO, María Luisa, A gue-
rra pola sardiña. 

5. RODRIGUEZ SANTAMARIA, Benito. Diccionario de 
artes de pesca, pax. 236, Madrid 1923. Edición facsimi-
lar da Xunta de Galicia. 2000. 
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Van alá 85 anos desde aquel memorábel 14 
de abril de 1931. Aquel día, tras o trunfo elec-
toral dos partidos republicanos en 41 das 50 
capitais de provincia do estado, proclamouse a 
IIª República. Pola súa vez, o 16 de febreiro 
cumpríronse 80 desde que gañara as eleccións 
do estado unha coalición ampla de esquerdas: a 
Fronte Popular. Queremos aproveitar a ocasión 
para recuperar aqueles aspectos menos visibili-
zados (ou máis invisibilizados) da memoria his-
tórica: as mulleres da República… difícil tarefa 
a desenvolver en poucas páxinas, que tentarei 
facer resumindo as cuestións máis relevantes. 

 

A SITUACIÓN DE PARTIDA 

Para podermos valorar mellor o que a Repú-
blica trouxo en materia de dereitos das mulleres, 
cómpre termos en conta a situación na que vivía 
naquela altura. O estado español era, de feito, un 
dos máis atrasados de Europa en todos os eidos; 
os dereitos civís estaban seriamente comprome-
tidos pola ditadura de Primo de Rivera e os das 
mulleres eran practicamente inexistentes. O non 
recoñecemento do dereito au sufraxio, que se 
adoita citar como o indicador de desigualdade 
máis rechamante, era a punta dun iceberg que 
agochaba unha situación política, económica, 
laboral, social e familiar insostíbel. 

No 1930, o 85% das familias eran obreiras ou 
labregas e, nas máis delas, as mulleres traballa-
ban na casa ou na casa e no campo. Nas zonas 
industrializadas, traballaba aproximadamente un 
24% das mulleres (moitas no servizo doméstico), 
das cales o 80% estaban solteiras ou viúvas. As 
casadas precisaban do permiso do esposo para 
traballar e non eran donas do seu soldo, que 
mesmo podía cobrar el directamente. En moitas 
empresas despedían as traballadoras se casaban. 
A diferenza de salario co dos homes era de entre 
un 40 e un 52% e os subsidios (enfermidade, ma-

ternidade, xubilación...) case non existían. A nor-
mativa de 1929 sobre descanso e seguro por ma-
ternidade incumpríase sistematicamente, ata o 
punto de que moitas mulleres chegaban a parir 
no centro de traballo, ao que acudían ata última 
hora para non perderen o emprego. Asemade, 
non había prazas escolares abondo, polo que 
moitas nais non podían traballar fóra da casa e, 
as que o facían por necesidade absoluta, tiñan 
que deixar soas as fillas e fillos. 

No que atinxe á saúde, o acceso á asistencia 
sanitaria non existía ou estaba limitado á 
‘atención de beneficencia’, sen medios e con 
pouco persoal. Moitos dos traballos que reali-
zaban, mesmo durante o embarazo, eran insalu-
bres ou perigosos. A asistencia ao embarazo, 
parto e puerperio non era profesional e limitá-
base á intervención da veciña ‘experta’ do ba-
rrio ou da vila, e desde logo non tiñan acceso 
aos métodos anticonceptivos nin ao aborto. Is-
to, xunto coa falta de asistencia á saúde da in-
fancia, situaba as taxas de mortalidade materno 
infantil en cotas elevadísimas. 

A prostitución estaba regulamentada e os 
bordeis cotizaban especificamente ao estado, 
para a atención médica das chamadas 
‘enfermidades venéreas’. 

En materia de educación e acceso á cultura 
a situación non era mellor. O 44% da poboación 
maior de 10 anos era analfabeta e caso das mu-
lleres superaba o 55%. Arredor de un millón de 
crianzas menores de 12 anos estaba sen escola-
rizar e destas, a maioría eran nenas. O control 
da igrexa sobre a educación formal afectaba 
directamente a máis de 350.000 nenas e nenos 
de primaria e a unhas de 20.000 de ensino supe-
rior, que asistían a colexios relixiosos... e indi-
rectamente a todo o resto, xa que había cregos 
en todas as (poucas) escolas públicas do estado. 
A escola pública non dispuña de recursos mate-

REPUBLICANAS. NIN VENCINDAS NIN DESARMADAS 
 

Lola Ferreiro Díaz 

 
Lograron quitarnos a liberdade pero nunca, nunca, lograron arrebatarnos a dignidade. 

(Rosita Cremon, enfermeira das Brigadas Internacionais [1914-2005]) 
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riais e o profesorado estaba escasamente cualifi-
cado e moi mal remunerado. O currículo esco-
lar das nenas era diferente ao dos nenos e tiña 
que ver coa aprendizaxe dos labores do fogar e 
o “goberno da casa”. 

Por outra parte, a ‘ciencia’ debatía o tema 
da sexualidade humana como fonte de pracer, 
tentando desvinculala da procreación. As posi-
cións máis reaccionarias que continuaban a ne-
gar a sexualidade feminina –maioritarias na-
quela altura- eran rebatidas polas novas ache-
gas teóricas coma as de Sigmund Freud, Mar-
garet Sanger, Emma Goldman e Wilhelm 
Reich, ou as dos fundadores da  ‘Liga mundial 
para a Reforma Sexual sobre bases científi-
cas’ (Magnus Hirschfeld, Havelock Ellis e Au-
guste Forel). 

No que se refire ao contexto político e so-
cial, a industrialización -reducida naquela altura 
a algunhas zonas do estado- trae consigo o xer-
molo da conciencia de clase, que promove o na-
cemento e proliferación dos primeiros sindica-
tos, concretamente da CNT (libertario) e da 
UGT (socialista), aos que tamén se afilian as 
obreiras, que non conseguen que se teña en con-
ta a reclamación dos seus dereitos como mulle-
res e como traballadoras xa que, naquela altura, 
a idea de que a revolución social ‘ía traer pola 
man’ a liberación das mulleres era xeneralizada 
e, en calquera caso, sempre había outros asuntos 
máis importantes polos que loitar primeiro. 

Porén, xa houbera mulleres en Europa, que 
pularan pola consecución do recoñecemento 
dos dereitos de todas, desde a mesma revolu-
ción francesa, como Olympe de Gouges, Flora 
Tristán ou Mary Wollstonecraft. A estas suce-
déronlle outras que colleron a testemuña, como 
as preto de cen asinantas da chamada 
‘Declaración de Seneca Falls’, encabezada por 
Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott e Susan 
B. Anthony, no 1848 e, posteriormente, as dos 
movementos sufraxistas, como Lydia Becker, 
Emmeline Pankhurst e Millicent Fawcett no 
Reino Unido, ou Alice Paul, Lucy Burns e Inez 
Milholland nos EE.UU. de Norteamérica.  

Entrado o século XX, son as primeiras ideó-
logas socialistas e comunistas as que alertan so-
bre a trampa que contén a afirmación de que a 
revolución social liberará as mulleres, sinalando 
que só a loita específica polos dereitos de todas 
traerá a dita liberación. Dicía Alecsandra Kolon-
tái, no 1919: “Non abonda coa abolición da pro-

piedade privada e con que a muller se incorpore 
á produción; é necesaria unha revolución da vida 
cotiá e dos costumes, forxar unha nova concep-
ción do mundo e, moi especialmente, unha nova 
relación entre os sexos”. Coma ela, Clara Zetkin, 
Rosa Luxemburg ou Emma Goldman, entre ou-
tras, poñen de manifesto esta cuestión. 

No estado español, Teresa Claramunt Creus, 
Teresa Mañé Miravet (libertarias) ou Carmen de 
Burgos Seguí (socialista), coinciden en sinalar 
que a revolución social non leva aparellada nece-
sariamente a liberación das mulleres, se non se 
aborda esta con carácter específico. 

 

A REPÚBLICA E AS MULLERES 

A situación de partida indicaba a necesida-
de de dar un salto enorme en todos os eidos, 
para comezar o camiño da democracia... e isto 
foi o que aconteceu a partires do 14 de abril de 
1931, iniciándose o proceso de reformas estru-
turais máis importante da historia. Isto afectou 
tamén aos dereitos das mulleres... ao menos na 
dimensión formal. 

En primeiro lugar, a Constitución da IIª 
República recolle, no seu artigo 36 que: “Os 
cidadáns dun e doutro sexo, maiores de vinte e 
tres años, terán os mesmos dereitos electorais 
conforme determinen as leis”, recoñecendo así 
o dereito das mulleres ao sufraxio. Das tres de-
putadas que había nas Cortes, Clara Campoa-
mor Rodríguez, Victoria Kent Siano e Margari-
ta Nelken Mansberger, só Clara Campoamor 
defendeu esta cuestión sen fendas, mentres Vic-
toria Kent propoñía adiar o recoñecemento do 
dereito e tomar medidas para que as mulleres 
puideran votar libremente, sen a influencia dos 
cregos e dos maridos, e Margarita Nelken esti-
vo ausente dos debates. 

Unha das apostas máis fortes da IIª Repú-
blica é a educación. Desde maio de 1931, as es-
colas pasan a ser mixtas, os currículos e planos 
de estudos son iguais para nenas e nenos, e a 
relixión desaparece como materia. Proxéctase a 
creación de 27.000 escolas primarias, a razón 
de 5.000 por ano, e auméntanse en 10.000 as 
prazas de mestras e mestres ‘republicanos’ -con 
cualificación profesional e capacidade para in-
culcar nos centros educativos os valores demo-
cráticos-. En cada escola hai unha biblioteca, 
con sistema de préstamo de libros, tamén para 
persoas alleas, e créanse as cantinas escolares, 
que garanten comida quente para as crianzas 
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todos os días. Por outra parte, constitúese o 
Padroado das Misións Pedagóxicas, para alfa-
betización e instrución de persoas adultas. 

En canto aos dereitos laborais, colle desta-
car a instauración dun permiso remunerado de 
dez semanas por maternidade, a prohibición de 
que as mulleres embarazadas realicen traballos 
insalubres ou perigosos, e a obrigatoriedade de 
readmitir, con efectos retroactivos, a todas as 
traballadoras despedidas por teren casado. 

Tamén a nivel xurídico saíron beneficiadas 
as mulleres. Desaparece do novo Código Penal 
o adulterio e o amancebamento, que pasa a pe-
nalizar do crime por adulterio. En materia de 
dereito civil cómpre salientar a Lei de Matri-
monios Civís, a inscrición no rexistro civil dos 
fillos e fillas ‘naturais’ -excluíndo as alusións a 
esta condición nas certificacións-, e a equipara-
ción de dereitos coas habidas dentro do matri-
monio. A Lei do Divorcio, por mutuo acordo ou 
por causa xusta, que se situou entre as máis 
avanzadas de Europa. 

No eido da saúde créase a Sección de Hixie-
ne Infantil, para a prevención da mortalidade 
materna e infantil e o fomento da hixiene peri-
natal e pre-escolar, e tamén a Sección de Hixie-
ne Social e Propaganda, para a prevención de 
‘enfermidades venéreas’ e sexuais, entre ou-
tras). Póñense en marcha a Escola de Matronas 
e a Escola Nacional de Puericultura, profesio-
nalizando así a asistencia social, médica e hixié-
nica das mulleres xestantes e das criaturas. 

Por outra parte, disólvese o indigno Padroa-
do Real para a Represión da Trata de Brancas, 
suprime o imposto que pagaban os bordeis para 
a atención médica ás mulleres prostituídas e cré-
ase o Padroado de Protección ás Mulleres, en 
cuxa xestión están elas mesmas representadas. 

Malia o retroceso que supuxo o goberno da 
dereita, coñecido como o ‘bienio negro’, que blo-
quea parte do aparato lexislativo referido, o em-
peño da esquerda, co apoio das e dos traballado-
res consegue consolidar un pacto político que 
cristaliza na formación da Fronte Popular, que 
gaña as eleccións en febreiro de 1936, devolven-
do o talante democrático ao goberno do estado. 

 

AS MULLERES E A REPÚBLICA 

Pero tantos séculos de represión e de alie-
nación non se podían resolver soamente cun 
aparato lexislativo, por moi contundente que 

este fose. Había que facer un labor de concien-
ciación moi importante... e foron as propias 
mulleres da esquerda as que o desenvolveron. 
Proliferaron as organizacións dentro e fóra 
dos partidos políticos e fóronse estendendo 
por todo o estado. Destacamos a Unión de 
Mulleres Antifascistas (UMA), vinculada ao 
PCE, que chegou a contar con unhas 200.000 
afiliadas e Mulleres Libres (MM.LL.), formada 
por mulleres do eido libertario, que chegou a 
contar con unhas 28.000 afiliadas. En realida-

Victoria Kent e Clara Campoamor, deputadas no 
Congreso (Las Provincias, 02/07/1931) 

 

A dixirente anarquista Federica Montseny
(Solidaridad Obrera, 07/12/1938) 
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de, non podemos dicir que a UMA fora unha 
organización feminista, senón máis ben unha 
organización de mulleres. Pola súa vez, 
MM.LL. foi feminista desde a súa fundación 
por Amparo Pochi Gascò, Lucía Sánchez Saor-
nil e Mercedes Comaposada Guillén, cun pro-
grama político avanzadísimo, que incluía to-
dos os dereitos pendentes de conseguir, mes-
mo os sexuais e os interpersoais, dentro das 
relacións de parella e intrafamiliares. Entre os 
seus (moitos) logros citamos a creación dos 
chamados ‘Liberatorios de prostitución’, dos 
dispensarios para información sobre métodos 
anticonceptivos e a introdución da educación 
sexual nas escolas. Asemade, foron as ideólo-
gas da ‘Lei de Interrupción Artificial do Em-
barazo’, promulgada pola Generalitat de Cata-
luña en decembro de 1936, máis avanzada cá 
que hoxe está en vigor. 

No 1936, Federica Montseny Mañé, liber-
taria e militante da FAI, entra no Goberno pre-
sidido por Francisco Largo Caballero como 
Ministra de Sanidade, desenvolvendo un inxen-
te labor, entre o que destaca a Lei de protección 
á maternidade, a universalización da asistencia 
sanitaria, os centros de loita antivenérea, os 
centros contra o uso de estupefacientes, as ca-
sas para persoas cegas e as residencias para 
persoas anciás. Asemade da redacción do ante-
proxecto de ‘Lei de Interrupción Artificial do 
Embarazo’, similar ao de Cataluña, para aplicar 
en todo o estado. 

En suma, ao abeiro das leis da República e 
co pulo das feministas organizadas pretendíase 
un cambio radical nos valores, nas actitudes e 
nos costumes. Foron milleiros e milleiros as 
mulleres que loitaron a prol dunha vida mellor, 
da democracia e da liberación de todas. Nesta 
achega recupéranse unhas poucas, ás que quero 
engadir unha mención especial e directa ás mu-
lleres da familia Landa, nomeadamente a Luísa 
Viqueira Landa (1918-2014), cuxos restos fo-
ron traídos de México o ano pasado, para ser 
soterrados no cemiterio de Ouces. 

Luísa era filla de Johán Vicente Viqueira 
Cortón, filósofo galeguista e presidente das Ir-
mandades da Fala de A Coruña, e de Jacinta 
Landa Vaz (Chachita, chamábanlle na familia), 
pedagoga vinculada á Institución Libre de En-
sinanza (ILE), e sobriña de Matilde Landa Vaz, 
licenciada en CC Naturais, vinculada tamén coa 
ILE e responsábel da reorganización do PCE 
en Madrid tras a entrada das tropas fascistas na 
cidade. Se o pai de Luísa lle inculcou o amor 
pola terra, polo idioma e pola cultura galegas, a 
familia materna contribuíu de xeito decisivo a 
que forxara o seu espírito libre, democrático e 
laico, que xa viña desde a xeración anterior. 

Tras a morte do pai, no 1924, a familia 
trasládase a Madrid e alí súa nai traballa a reo 
para criar as fillas e fillos. Desde entón só ve-
ñen pasar o verán á terra. De feito, cando se 
produciu o golpe de estado, a familia estaba a 
pasar o verán en Ouces. Luísa tiña 17 anos. 

Esquerda: delegación española na Conferencia pola Defensa da Infancia (1952). A primeira pola dereita é 
Luisa  Viqueira (Mujeres españolas. Boletín de la Unión de Mujeres Antifascistas Españolas en México, 05/1952) 

Dereita: Matilde Landa (Cultura y Democracia, 01/03/1950) 
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Agocháronse entón na casa de Vixoi onde lo-
graron protexerse ata que, nove meses máis 
tarde, fuxiron a Francia. De alí pasaron a Bar-
celona, onde Luísa, Jacinta e Matilde desenvol-
veron unha enorme actividade de apoio en hos-
pitais de sangue e nos centros de acollemento 
para crianzas. A propia Luísa desprázase a Al-
bacete para se facer cargo dunha colonia esco-
la. Posteriormente viaxa á URSS para facer de 
mestra dos nenos e nenas evacuadas. Luísa xa 
non volve a España, tomada polos fascistas. 
Vía Helsinki, chegou a Londres, onde se reuniu 
coa súa familia para emprender o camiño do 
exilio. Só ficou Matilde, detida en Madrid o 12 
de abril. Finalmente, despois dun auténtico 
periplo instaláronse en México. 

A militancia de Luísa no PCE remóntase 
aos anos da guerra, e continúa en México, onde 
desenvolve tarefas de axuda ás persoas exilia-
das, contribuíndo a crear unha auténtica comu-
nidade. En 1949 o seu compañeiro Rafael Ro-
dríguez, tamén militante do PCE,  é asasinado 
dun tiro na cabeza e Luísa ten que tirar para 
diante e criar soa tres fillos de curta idade, o cal 
non lle impide continuar coa súa actividade po-
lítica e cultural. Participaba no programa de 
radio La hora de Galicia, que transmitía en galego; 
ensinaba música, baile e cultura galega ás nenas e 
nenos exiliados, e nos anos 50’ fundou, xunto a Luís 
Soto, o Padroado da Cultura Galega, desde o que 
editan a revista Vieiros. 

Luísa Viqueira e Luís Soto fóronse afastan-
do das teses do PCE e achegándose ao naciona-
lismo, ata abandonar o partido para participar 
na fundación da UPG no 1963. No 1965 come-
zan a editar en México a revista Terra e Tempo. 

Luísa militou toda a súa vida. Foi comunista 
e nacionalista, xenerosa e solidaria. Volveu ao 
país unha soa vez, no 1979, pero non quixo 
quedar, porque estaban sen pechar as feridas 
causadas polo fascismo… a día de hoxe conti-
núan abertas. 

Finou en México, 3 de outubro de 2014. Os 
seus restos repousan no cemiterio de Ouces, 
xunto aos de seu pai, desde o ano pasado. 

 

A LEALDADE DAS MULLERES CARA A 
REPÚBLICA... 

En abril de 1939, o fascismo, instalado xa 
en todo o estado, quere arrincar a República 
de raíz... e as mulleres republicanas represen-

taban un serio perigo para esta finalidade, así 
que tiña que acabar con todas elas dun xeito 
‘exemplarizante’, aterrorizando a todas as de-
mais, cousa que fixo do xeito máis sanguina-
rio e máis cruel posíbel. Elas sufriron a repre-
sión en todas as súas modalidades; igual cós 
homes, foron fusiladas, paseadas, torturadas 
de mil maneiras, encarceradas, espoliadas dos 
seus bens e obrigadas a marchar ao exilio pe-
ro, asemade, sufriron ‘castigos’ peculiares, pa-
ra que pagaran cara a liberdade que construí-
ran e para que souberan quen mandaba. Fo-
ron abusadas sexualmente nas comisarias, nos 
cuarteis da Falanxe e nos cárceres, peladas e 
tatuadas coas iniciais das súas organizacións 
na fronte, obrigadas a beber aceite de rícino e 
paseadas desta guisa polas vías públicas, ou 
obrigadas a fregar o chan das igrexas, axeon-
lladas, cun cartel nas costas no que se lía ‘POR 
ROJA’. As súas criaturas fóronlle roubadas nas 
prisións e entregadas a familias afectas ao no-
vo réxime. 

Querían dobregalas e non o conseguiron. 
Seguiron loitando mesmo desde os cárceres: 
organizáronse, desenvolveron accións de pro-
testa e de denuncia, levaron a cabo planos de 
fuga, algúns deles con éxito; montaron escolas, 
lograron que parte da roupa que cosían nos 
obradoiros, como ‘escravas de Franco’ fora pa-
rar directamente á guerrilla. Desde a rúa apo-
iaron os presos e as presas, axudaron a fuxir a 
persoas perseguidas, e contribuíron de xeito 
decisivo ao desenvolvemento da resistencia 
armada, facendo de enlaces e protexendo a 
xente que andaba polo monte, e mesmo empu-
ñando o fusil. 

A día de hoxe, mullerazas como Luísa Vi-
queira Landa, Matilde e Jacinta (Chachita) Lan-
da Vaz, e tantas outras, seguen invisibilizadas 
polas institucións e os poderes públicos, e ocu-
pando un segundo plano nos procesos de recu-
peración da memoria histórica. 

Malia todo isto, non renegaron das súas 
ideas nin da súa loita. Sempre estiveron na pri-
meira liña, mesmo nas condicións máis duras. 
Non lograron nin vencelas, nin desarmadas. 

 

A República consiste en darlle aos homes os 
seus dereitos, nada máis... e en darlle ás mu-
lleres os delas, nada menos!  

Elizabeth Cady Stanton (1930) 
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“UP  HIGHER” 
 

Quijote 

Estábase quedando unha anoitecida moi 
agradable así que, antes de marchar para casa, 
fun dar un paseo ó carón do mar. O sol afundía-
se ao lonxe e as luces do peirao xa comezaban a 
brillar timidamente enriba das ondas. Cun so-
rriso apoucado e os ollos perdidos no pensa-
mento, daba conta da miña felicidade. É que, ás 
veces, a casualidade ou a fortuna de estar onde 
non tiñas que estar, pero estabas, cámbiache a 
vida para ben; claro que outras veces resulta ó 
contrario. Para min, foi unha sorte estar onde 
non debería o día que espertou Eva.   

Agora todo era perfecto: tiñamos un fillo e 
abofé que eramos unha familia feliz. 

Ía xa para sete anos que Eva e máis eu cae-
ramos en Sada. Aquí acolléronnos como a uns 
deles, tan xenerosamente, que nós trocámonos 
nuns deles tamén. E que Sada, a pesares de ser 
unha capital de longa extensión e unha cidade 
trepidante, endexamais te deixa de agasallar co 
agarimo da súa hospitalidade mariñeira. Polo 
menos eu, xa non concibiría a miña existencia 
lonxe do acuruxo da miña Sada querida, lonxe 
da miña xente..., lonxe do recendo do mar...  

Remexendo e remexendo nos pensamentos, 
asomáronseme bagoas ós ollos -pode que por 
medo a tanta  felicidade- e veume ao recordo o 
día no que coñecín a Eva. 

 

Polos movementos dos da bata branca xa se 
vía que andaban a preparar un novo envío. Eu 
estaba tranquilo pois, a min, nunca me tocaba, 
xa que era un impertérrito suplente. Pero aquel 
día algo se debeu escangallar que me tocou. 
Nin conta conta me din de como e cando fun 
desconectado. 

Supoño que me sacarían do Obradoiro Prin-
cipal -coma xa tiña visto que facían con algún 
dos meus compañeiros máis avantaxados-  pe-
chado nunha daquelas cápsulas con forma de 
sarcófago as que lle pegaban un cartel fluores-
cente que poñía: “UP HIGHER”. Eu chamába-

lles: caixas de mortos, pois endexamais volvia-
mos ver a quen tiña a mala sorte de ser metido 
nunha delas. E dende logo, tampouco ninguén 
de nós fora capaz de coñecer nunca o misterio-
so destino daqueles envíos. 

Morto ou non morto, ou como fora, encon-
trábame totalmente desorientado nun lugar 
estraño. Non recordaba nada; nin sequera fun 
quen de caer na conta de como nin cando a tapa 
daquela sinistra caixa me fora pechada e agora 
aberta. Atopábame deitado naquel oco anatómi-
co coma cando espertas dunha inconsciencia 
profunda e recordas pesadelos inexplicables. 
Tiña moi debilitadas as articulacións e custába-
me moverme, polo que me levei a pensar que o 
tempo da miña inmobilidade fora, probable-
mente, ben longo. ¿Que estaba a acontecer...? 
¿Podería ser vítima dun experimento que eu 
descoñecía...? ¿Tería feito unha longa viaxe ata 
algún outro planeta insospeitado...? Naqueles 
apaixonantes anos da década dos oitenta cal-
quera cousa podía acontecer. 

Non sen tempo, fun atopando a maneira de 
me levantar e ó cabo dunhas horas xa camiñaba 
erguido, inda que con certa dificultade. Atopá-
bame nunha inmensa nave ovalada cunha bóve-
da xigante de cristal -ou iso parecía- por onde 
entraba con moita forza a luz. As paredes eran 
dun material metálico moi claro con aspecto 
anacarado. Uns tubiños lixeiros que coroaban 
as paredes espallaban auga xeada moi finiña, 
coma se orballase. O sistema era orixinal: coa 
calor, a auga facíase vapor frío e refrixeraba 
dunha maneira moi agradábel enchendo o espa-
zo cunha néboa agarimosa. Coa luz xogando  
por entre aquela neboeira e brillando nas pare-
des anacaradas, dábame a sensación de estar no 
interior baleiro dunha xigantesca bucina; mais 
cando puiden centrar a miña visión, decateime 
de que aquel era un gran laboratorio cheo de 
máquinas. Moitas delas semellaban aparellos de 
facer deportes estáticos; outras, eran o máis 
parecido ós trebellos cos que tiña argallado no 
meu cerebro o instrutor xefe de intelixencia do 



 

 

CREA
CIÓ

N
 

47 

obradoiro principal durante o tempo que fun 
obxecto dun programa de Telepatía Conivente.  
Acornelladas no fondo da nave amoreábanse 
moitas das intrigantes caixas “UP HIGHER”, 
polo que deducín que aquel era o lugar secreto 
de destino dos envíos desde o Obradoiro Prin-
cipal. Pero no vin a ningún dos compañeiros 
que me precederan. 

-Ola! -berrei repetidas veces-, hai alguén 
aquí? Ninguén contestou, e seguín escudriñan-
do todo aquilo ata chegar a comprobar que, 
certamente, nada con intelixencia andaba por 
alí. Sorprendérame que moitas maquinas esti-
veran prendidas como tamén case todos os or-
denadores. Busquei entón unha saída, pero 
aquelas paredes duns seis metros de alto eran 
continuas -ou iso parecía- sen ningunha porta 
nin ventá. Non estaba sobrado de forzas e sen 
a enerxía necesaria non era doado pensar. Co 
animo de descansar, senteime nunha cadeira 
calquera das que había moitas fronte dun orde-
nador e, coa mesma, este prendeuse e faloume:  
“Ola! AMM50. Que podo facer por ti...?” Afeito 
como estaba a traballar con calquera clase de 
ordenador, non me sorprendeu que se prendera 
e me falara, pero... como sabía o meu nome...?, 
como me identificara...? Botei horas e horas 
preguntándolle cousas pero, non sendo vagui-
dades, nada que necesitase saber me respon-
deu. Maiormente as súas respostas foron: 
“síntoo. Non hai resultado. Materia reservada”. 
Pero con  moita paciencia e Botando man das 
miñas habilidades no terreo da informática, 
puiden ir sacando datos cos que achar algunha 
información. Descubrín, por exemplo,  que 
aquel era un recinto onde nos traían para ades-
trarnos nun programa novo e revolucionario 
que sinalaban co rimbombante nome de: 
“REPRODUCCIÓN  ALTERNATIVA SOS-
TIBLE”. Cos datos que puiden apañar, supu-
xen que andaba moi afastado do meu país, pero 
non fun capaz de identificar aquel lugar que 
sempre nomeaban coas siglas: “E.E.PM.”.  
Cheguei, entón, a sospeitar se non me atoparía 
noutro planeta. 

Falto coma estaba de enerxía e sen ter en-
contrado o modo de recuperala, din en pensar 
si sería aquela a fin da miña existencia. Era in-
xusto! Pois a pesares da miña xuventude, podía 
presumir dunha longa e limpa folla de servizos. 
Non ía renderme!; ós 23 anos aínda tes moito 
que ofrecer.  

Andaba perdido polos meus pensamentos 
cando, a única caixa “UP HIGHER” non amo-
reada no fondo da nave e que estaba sobre 
unha daquelas máquinas, comezou a abrirse 
lentamente. Achegueime axiña, onda ela, coa 
esperanza de encontrarme con algún dos 
meus vellos compañeiros. Pero non foi tal. 
Era un de nós, pero non coma nós...; aquel 
compañeiro era  femia. Eu comprendía ben 
que houbese femias nos humanos; era lóxico e 
necesario que así fose: eles reproducíanse. Pe-
ro nós...? A nós facíannos; e facíannos todos 
machos. Así que non daba crédito ó que esta-
ba a contemplar.   

Tiven que esperar máis de dúas horas a que 
volvese en si. Aínda que estaba desexando fa-
larlle, o tempo non medraba demasiado pois 
non deixei de mirala ensimesmado e cun rebu-
lir nos meus circuítos que endexamais sentira. 
Era unha beleza! O seu corpo xa estaba feito, 
como o meu, de material orgánico moi seme-
llante ós dos humanos. Iso sorprendíame pois, 
segundo tiña sabido, eu era o primeiro e único 
exemplar de tales características; o prototipo 

“Rumbo cara a terra!, dixémoslle” 
Orixinal de Manuel Suárez de Concha 



 

 

48 

dun proxecto experimental. No coñecía a exis-
tencia doutro androide semellante a min. Ade-
mais ela era unha femia, a única femia que, eu 
soubera, existía entre nós. Pero encantábame 
que estivera alí. Sentíame ben ó carón dela e 
parecíame moi fermosa. Cando abriu os ollos e 
vin o mar verde-azulado das súas pupilas, tole-
ei namorado. 

-Ola! Estás ben? -Díxenlle. 

-Ola!  AMM50. Estou ben. Grazas! Chámo-
me ENG61, aínda que preferiría que me chama-
ses Eva; gústame máis! -dixo sen parar e prose-
guiu: “bótame unha man e sácame de aquí”. 

Co seu brazo esquerdo sobre os meus om-
bros e co meu dereito colléndoa pola cintura, 
camiñamos xuntos ata que se puido ter en pé 
ela soa. Quedaríame quedo dese xeito para sem-
pre, co aloumiño da miña man naquel brando e 
aveludado van. 

De súpeto, a luz comezou a deixar de entrar 
con forza pola bóveda ata que escureceu de to-
do. Unha sirena atronou polos altofalantes da 
nave, prendeuse a iluminación artificial e a au-
ga xeada deixou de producir a néboa refrixera-
dora. No chan dos extremos do corredor cen-
tral da nave, abríronse dous pasadizos agocha-
dos por onde saíron mulleres e homes con ba-
tas brancas, cada un deles co seu androide res-
pectivo. Eva, entón, empurrándome, obrigoume 
a agocharme con ela. 

-Eses  humanos de bata branca nada bo nos 
han facer!  -Espetoume alporizada.  

Eu recoñecera nos androides, que por alí 
saíran, a algún dos meus compañeiros, e víraos 
ben; nada me parecía estraño. Nós estabamos 
para facer os traballos dos humanos e simple-
mente era o que facían. Pero ENG61, é dicir 
Eva, non paraba de falar sobre o perigosos que 
eran para nós, en concreto, os homes aqueles da 
bata branca.  

-Pero é que non te das de conta que somos 
totalmente diferentes ós nosos compañeiros? 
Hannos aproveitar coma  “coelliños de indias” e 
logo poñernos nun museo -dixo. 

Non paraba de falar e cada cousa que dicía 
era una nova para min. O parecer encontrabá-
monos nun obradoiro experimental na superfi-
cie dun planeta novo, do que non coñecía o 
nome, cunha alta radiación que impedía saír ó 
exterior. Constantemente facían explosión e 

outras cousas para conseguir crear unha at-
mosfera protectora, pero nada conseguiran ata 
o momento. Polo que ela sabía, os homes de 
bata branca fabricárannos a súa imaxe e seme-
llanza, así que nós tíñamos órganos sexuais 
coma eles. Díxome que fixeran innumerables 
experimentos e cambios co meu corpo ata con-
seguir o que tiña e que logo fabricaran o dela 
coa fin de emparellarnos e que nós procreára-
mos. Segundo ela, eu levaba máis de vinte 
anos desconectado esperando a que ela chega-
se. Tamén aseguraba que era a véspera do día 
previsto para facer o experimento de xuntar-
nos. Querían facelo coincidir coa celebración 
da entrada do novo milenio. Sorprendeume 
moito saber que aquel era o 31 de Decembro 
de 2999. 

-Non podemos quedar aquí. Temos que fuxir! 
Temos que fuxir! -Repetía ela constantemente. 

En canto descubriron que Eva e máis eu 
desapareceramos, formouse un bo alboroto 
que aproveitamos para correr e colarnos por 
un dos pasadizos do chan. Alí había varias 
naves de transporte interplanetario. Nin Eva 
nin eu sabiamos pilotar ningunha pero tiña-
mos que fuxir e había que intentalo. Metémo-
nos nunha pequena de dúas prazas e foi máis 
doado do previsto. Aquela máquina marabi-
llosa facía ela soíña todo o que lle pedías só 
con falarlle. “Rumbo cara a terra!” dixémos-
lle, e prendeu motores, empurrouse coma un 
cabalo e saíu cara o espazo sen ningún atran-
co. Foi tal a velocidade que colleu de súpeto 
que perdemos a conciencia. Cando esperta-
mos, flotabamos no medio do mar dentro da-
quela cápsula e uns mariñeiros tentaban de 
nos sacar. Non sabiamos onde foramos caer, 
pero era unha baía moi fermosa. Creo que ne-
se momento bicámonos Eva e mais eu pola 
primeira vez, e que sentín, tamén pola pri-
meira vez, un desenfreado impulso no corpo 
que me facía abrazala. 

Os mariñeiros ofrecéronnos roupas coas que 
nos vestir e quedábannos ben. Eva estaba moi 
elegante e fermosa. Polo que se vía ninguén 
sospeitaba que eramos uns androides –os de 
bata branca fixeran un bo traballo-. Nós ende-
xamais dixemos que non eramos humanos. 
Agora xa case cremos que o que non somos é 
androides. Dende logo o noso fillo non o é... é 
un sadense! 
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O MONTE DOS RAPOSOS 
 

Adela Figueroa Panisse 

 
Dedicado a Manuel Lugrís Freire 

Sada, noutro tempo, era uma vila que, «a 
xentil e bonita non lle empata ningunha outra 
vila mariñeira... ...a vila está no final de uma 
campiña feiticeira e ridente guardada pelo Cou-
to e pelo alto de Ouces, como uma xóia, para 
que não a firam os ventos» (Manuel Lugris 
Freire. “O Escarmento”). 

Sada, a vila dos verões da minha infância, 
“perolinha deitada no mar.” 

Os que a conhecem agora podem desconfiar 
desta descrição, ao contemplar a invasão de pré-
dios de apartamentos, e de betão que mascara a 
praia, desfigurando-a e invadindo de cimento o 
formoso contorno verde que a envolvia. 

Já não há barcas na praia, nem carpintei-
ros de ribeira. Não há lavadoiro onde iam as 
moças lavar e falar de todo o que acontecia. 
Onde as crianças íamos ajudar a tender a rou-
pa ao clareio. 

Já não há branhas cheias de água onde havi-
a peixes, que nem sei se eram comestíveis 

A Sada das minhas lembranças de meninha: 
uma perolinha do mar abrigada por lenes coli-
nas, entre as que se encontrava o que dava-mos 
em chamar o “Monte dos Raposos” que cuido 
eu, deve ser o que Lugris cita como o de Lixan-
dre no seu conto. 

Nos tempos da meninice acontece que os 
meses têm dias muito longos, os dias horas 
muito compridas e estas, ainda, estão cheias de 
minutos enormes. 

As tardes de verão da infância são imensas. 
As crianças, as vezes não conseguem encher 
esse tempo de lazer. Reclamam então a atenção 
dos maiores, que, normalmente estão ocupados 
em importantíssimos “negócios” que não inclu-
em andar de brincadeiras com a gente miúda. 
Por isso encomendam-lhes tarefas que as man-
tenham ocupadas e que os libere a eles de esta-
rem sempre atentos aos seus caprichos. 

Compre, já que logo, discorrer algo que o-
cupe o tempo da rapazada. 

E, que poderia haver mas aliciante para u-
mas crianças que ir caçar raposas ao monte? 

Aquela empresa podia encher essas compri-
das tardes de tempo esticado. Incluía passeio, 
merenda e aventura. Poderíamos dizer, em ter-
minologia de hoje, que era uma atividade criati-
va, e interdisciplinar. 

Julgávamos que os animais teriam encon-
trado as suas tocas nos inúmeros furados que 
víamos no monte no-la vendia sem mais. 

Assim que parecia que ele também partici-
pava da ideia de que iríamos fazer uma boa 
caçada. 

Buscamos um saco grande, e um pau. Puse-
mos água nas cantimploras, colhemos cadansua 
merenda e fomos caminhando até o monte Li-
xandre, para nos, Monte dos Raposos. 

No primeiro dia não caçamos raposo ne-
nhum. Podia ser que não tivessemos sorte bas-
tante. Haveria que provar mais vezes. 

E provamos. Todas as tardes em que não 
sabíamos em que gastar o nosso tempo. 

Os mais grandes tomavam conta do saco e 
mais do pau. Os pequenos iam atrás. 

Lembro colocar com muito cuidado o saco 
tapando a boca da toca. Depois de termos vota-
do dentro a pedra de carburo e água para que 
fizesse fumo. 

-Atrás que vem!! 

Mas nunca saiu nenhum raposo daqueles 
tobos que nós tínhamos encontrado no monte. 

Se calhar existia outro buraco e o animal 
conseguira fugir por ali... 

Seguro que era por isso. 
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“O difícil será  
meter o raposo  
no saco” 
Orixinal de M.  
Suárez de Concha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pax. Seguinte: 
Ilustración de F. 
Cortés para o 
conto “O escar-
mento” de Lu-
grís no volume 
Contos de 
Asieumedre. 
Cedido pola Real 
Academia Galega 

O meu tio Enrique compôs uma canção 
para que a fossemos cantando pelo caminho. 
Dizia que se berrarmos bastante mentres 
caminhávamos, os raposos iriam se agachar 
nas suas tocas pelo medo que lhes metia o 
nosso barulho. 

E ali era onde poderíamos apanhá-los. 

Segundo eu lembro o hino era algo assim: 

Adoremos todos ao caimam 
que nos livrou do inimigo o maçapam. 

Lor a ele que por vales e por montes 
liverou-nos do feroz rinoceronte 
Lor a ele que é mas fiel que o mesmo cão 
Lor a ele 
Lor a ele 
Lor ao caimam. 

Berrávamos bem cantando pelo caminho 
para que os raposos tivessem tempo de se es-
conder onde nos os podermos encontrar. 

Fumos muitas vezes caçar raposos ao 
Monte... 
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Em todos os anos em que íamos passar o 
verão a Sada. 

Durante aquelas longas tardes de verão em 
que o tempo esticava e dava para fazer tantas 
cousas... 

Na drogaria da esquina, da rua Linares Ri-
vas, já sabiam para que queríamos o carburo e o 
senhor muito sério vendia-nos uma pedra sem 
fazer o menor careta. 

Fui muitas vezes a aquela aventura. 

Sempre com a esperança de caçar algum 
raposo, e poder monstra-lo pelas casas da vizi-
nhança para que nos dessem ovos em agradeci-
mento. Até temos levado uma cestinha . Imagi-
nava chegar a casa com as maus cheias, e os 
ovos no meu queipo. 

Nunca tivemos sorte pelo que a raposos se 
refere. Merendas, no monte, sim que fixemos 
umas quantas... 

Poida que o meu pai e o meu tio não co-
nhecessem o conto de Lugris, o do Escarmen-
to, e não sabiam que já havia tempo (alo pelo 
1908 mas ou menos) um tal senhor Lourenzo 
da Chaburra tinha espetado, no curuto do 
monte, um raposo que caçara, e que tinha fama 
de que andava a comer nas galinhas. Fizera 
isso segundo lhe aconselhara a 
senhora Pepa a Montañesa, 
farta de que as suas galinhas 
desaparecessem do curral. Fi-
cando como rasto, apenas um 
feixe de plumas. 

Isso seria o “ESCAR-
MENTO” para os outros rapo-
sos. De maneira que fugir iri-
am longe por medo que lhes 
passasse a eles o mesmo. 

Asi deveu ser. Com segu-
rança. Os raposos deveram fi-
car escarmentados desde o 
1908 em que Lugrís escrevera 
o conto, pois raposo não caiu 
nenhum no nosso saco em to-
das as vezes que fomos ao 
monte Lixandre. 

Ou também poderia ser, 
que a cova tivesse outra saída, 
e que o raposo, ao sentir o fu-

mo do nosso carburo fugisse por ela? Ou que os 
nossos cantos não lhes assustassem o bastante 
para lhes fazerem guardar-se nas suas tocas de 
maneira que andariam pelas redondezas a pi-
lhar galinhas? ou... Sei lá... 

O caso é que eu não vim raposos, ao natural 
e de perto até bem mais tarde. 

Séria nos anos 97 ou 98, por terras de Lugo 
andando de passeio com um grupo de amigos 
pola chaira perto do rio Minho. Entre as suaves 
colinas verdes que caracterizam a paisagem do 
arredor da cidade. Por Ombreiro. 

Numa volta do caminho lá estava o animal: 
um grande e formoso raposo morto, empantur-
rado sobre um penhasco. Parecia abraçar o pe-
nedo. Lembrava a essas imagens da banda de-
senhada em que sempre se esnafra contra uma 
pedra quando vai perseguindo algum animal 
ou humano. 

Julguei-o um animal de tamanho respeitá-
vel. Grande demais para umas crianças dentre 
8 ou 12 anos como éramos nos no tempo que os 
íamos caçar em Sada. 

Disseram-me que era o costume. Por o ani-
mal a vista como escarmento de outros rapo-
sos, para que não voltassem roubar galinhas 
nem ovos. 

Comentei aos meus amigos 
que, quando eu era menina ia 
caçar raposos com as minhas 
primas e os meus primos. Sem 
me dar conta do despropósito 
comecei a relatar a história que 
apareceu, pela primeira vez an-
te mim com toda a sua desme-
sura. Não pude continuar... 

As gargalhadas dos ouvin-
tes, confundiram-se com as mi-
nhas interrompendo o relato. 

Só foi naquele momento que 
percebi como os nossos maiores 
nos tiveram enganados. E en-
tretidos. E por tanto tempo! 

No universo das minhas 
lembranças infantis, algo mági-
co, quase épico deixou de exis-
tir para sempre. Como a Sada 
da minha infancia. 
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LÚA E REDE 
 

Vanesa Santiago Vázquez 

 
En lembranza de Manuel González Recamán, o meu tío 

Véxote entre as redes, 
sentado, cadeira que ranquea, 
parolando tan alleo a min 
e tan alegre. 
Non estás so, ben sei: 
Agarimas a lúa. 
O teu sorrir despraza 
o refluxo dos mares. 
Tras o cristal opaco 
dos teus lentes de pasta 
xogan a debuxarse 
dúas sombras familiares. 
Coñézoas, ben sei: 
Arrólame a esperanza, 
a túa certeza danza. 
Unha vez e outra vez 
e outra máis a te ver. 
Óllote amorriñada… 
Pregúntoche: non ves? 
Foi onte que te vin, 
e crin que non me viras. 
Unha onda molla súbita 

o camiño das redes. 
Ladra cadela fiel 
que escapa das túas mans. 
Olleite, olláchesme 
coa túa risa mariña! 
Hoxe abriu, sacrílega, 
algún tipo de cantina 
sobre as túas redes. 
Teus antigos colegas 
partiron a outros portos. 
A cantina ri e ri: 
no te verei xa máis 
parolando entre as redes. 
Qué importa o cemiterio 
se só hai ósos baleiros. 
E pasando de longo, 
navegando tan triste, 
escura e abatida, 
cortiza e rede!, vinte 
de soños nun limiar 
que espertaron ao mar 
ao berro de: lúa chea!  

SONETO ALEXANDRINO PARA O MEU GRANDE AMIGO  
MANUEL ESPIÑA GAMALLO. IN MEMORIAM  

 

Xoán Xosé Fernández Abella 

Era todo nobreza e amizade profunda, 
un crente verdadeiro, galego excepcional, 
a quen o amor o peito do seu empuxe inunda. 
Gran defensor do propio. Aberto ó universal. 
 
Soubo soster verdades fronte á mentira inmunda, 
cunha firmeza única, cristiá e colosal. 
Foi súa conduta limpa, fraternal e fecunda, 
e a súa entrega a Xesús e a Galiza, total. 

Pra ti, Manuel Espiña, galego extraordinario, 
estes meus pobres versos, de admiración orlados, 
por seres máis ca amigo meu irmán solidario. 
 
Son pobres si, son pobres, mais non esaxerados. 
Eu son da túa bondade máis ca cantor, notario. 
E sei que os teus desvelos por Deus foron premiados. 
 

Os Tilos, 13/02/2.013 
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Cando eramos nenos, unha das festas que 
máis nos ilusionaba era a “Festa da Árbore”. 
Unha vez o ano celebrábase esta festa na meta-
de do inverno. Era organizada polo Concello, 
que contaba coa colaboración do párroco e dos 
mestres de todas as escolas do municipio. O día 
da celebración, de cada escola saían os nenos en 
filas portando unha bandeira e xuntábanse to-
dos no lugar onde se plantaban as árbores. 
Dous eran os lugares onde se facía a plantación. 
Primeiro, fronte á praia, no lugar que hoxe 
ocupa a Sociedad e os terreos seguintes. Aínda 
hoxe quedan algunhas árbores plantadas entón. 
O outro lugar era O Couto, en Sada de Arriba, 
no lugar onde está o cuartel da Garda Civil. 

Unha vez todos xuntos cantabamos o him-
no da árbore: «Cantemos al árbol que voy a 
plantar / si Dios lo protege del aire y del vien-
to / salud y riqueza dará / etc etc.». A conti-
nuación, facíase a plantación. 

Seguían os discursos do alcalde de turno, e 
de D. Federico García, presidente da Asocia-
ción de Amigos del Árbol. Viña todos os anos á 
festa e tamén ía a todos os concellos da provin-
cia. Era moi popular e tiña unha biografía ex-

traordinaria, tendo sido mestre, xornalista co-
fundador de El Ideal Gallego, redactor, tenor da 
agrupación El Eco, etc. Pechaba o acto D. Juan 
Villanueva, párroco de Sada. 

Logo da plantación, viña o que máis nos 
gustaba. Levábannos ao salón Moderno e alí 
púñannos en filas e dábannos un bocadillo. Na-
queles anos da posguerra, para moitos era un 
gran día, porque tiñan un bocadillo. Cos anos, 
esta festa desapareceu, porén, moitos anos atrás 
era unha festa obrigatoria, xa que había unha 
gran deforestación en España. Este ano, o Con-
cello vén de recuperar a Festa da Árbore. 

 
María Babío Tíe / memoriadesada.com 

A IMAXE COMENTADA: O DÍA DA ÁRBORE 

 

Día da Árbore e 1925 no Couto, onde hoxe está situado o cuartel  
da Garda Civil, fronte á que entón era a Casa do Concello. 

Fondo fotográfico Memoria de Sada 

Federico García, pre-
sidente da Asociación 
de Amigos del Árbol 

Fondo fotográfico 
Memoria de Sada  
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HAI 100 ANOS 
 

Excursión a Sada 
Aprovechando la festividad del día, el 

“Grupo excursionista” de Ferrol hizo anteayer 
a la pintoresca villa de Sada una excusión de 
carácter cultural con el objeto de admirar la 
belleza de su espléndida ría y los paisajes de su 
fertilísima campiña. 

Fueron los excursionistas recibidos por nu-
merosas representaciones del Ayuntamiento, 
sociedades y comercio, al frente de las cuales 
estaban las autoridades locales, quienes se desvi-
vieron por atender y agasajar a los socios de la 
“Universidad Popular” de esta capital, que cons-
tituyen el grupo ferrolano, quienes regresaron a 
la vecina ciudad contentísimos de la excusión y 
agradecidísimos a los obsequios y amabilidades 
del vecindarios de Sada, y muy especialmente a 
los señores D. Manuel Domínguez y D. Atana-
sio Alonso, alcalde y secretario, respectivamen-
te, de la Corporación municipal, y D. Bernardino 
Ogando, que pusieron el mayor empeño en 
hacerles gratísima la estancia en aquel pueblo. 

 

(El Noroeste, A Coruña, 02/05/1916) 

 

 

HAI 90 ANOS 
 

Sadenses que triunfan 
Con gran complacencia registramos por 

primera vez en el PUEBLO GALLEGO el 
triunfo últimamente obtenido por el hijo de es-
ta villa Ramón Suárez Picallo, residente en la 
República Argentina desde hace dieciséis años, 
con motivo del estreno en el Teatro Mayo, de 
Buenos Aires, de sus dramas titulados “Marola” 
y “Orzán”, de cuyo mérito escénico se hacen 
eco los diarios de dicha capital. 

 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 25/02/1926) 
 

 

Espectáculos públicos 
Se está construyendo en esta villa un am-

plio local, que será destinado a sesiones de ci-
nematografía y varietés. 

Este nuevo salón de espectáculos será el 
quinto de los existentes en la localidad. 

 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 04/05/1926) 

HAI 80 ANOS 
 

Una manifestación 
Se celebró en esta villa una imponente mani-

festación de entusiasmo republicano, en la cual 
iban más de 2.000 personas que en medio del en-
tusiasmo general, recorrieron las calles de la villa 
dando vivas a la República y al Frente Popular.  

Al llegar de regreso al Ayuntamiento hicie-
ron uso de la palabra don Juan A. Suárez Picallo, 
don José Pubul Cartelle, don José Monzo Ríos, 
don Justo Rodríguez Pérez y el alcalde don Anto-
nio Fernández Pita, los cuales fueron aplaudidos 
por la numerosa concurrencia allí congregada. 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 20/02/1936) 
 
 
 

Asamblea magna para tratar del paro obrero 
El domingo, día 5, a las cuatro de la tarde, 

efectuóse en Sada una gran asamblea para reca-
bar el apoyo de los Poderes públicos, a fin de 
resolver el paro obrero, que allí presenta carac-
teres alarmantes por la crisis del mar y del agro. 

Hablaron en la mismo los señores Fernán-
dez Casas, Pubul Cartelle, Picallo (Juan Antonio) 
y Monzo, aprobándose unas conclusiones que se 
tramitarán rápidamente a Madrid y La Coruña. 

Al final se nombro una Junta de defensa 
encargada de todos los trabajos, e integrada 
por los siguientes señores: 

Don Juan A. Suárez Picallo, por el Frente 
Popular; don José Pubul, por el Pósito y el S. R. 
I.; don José Monzo y don Manuel Regueira, del 
Sindicato de Sada; don Rafael Fernández Casas, 
por el Ateneo de Cultura; Don Gumersindo 
Fernández, por “Sada y sus Contornos”; don 
Luis Castro Álvarez por I. R.; don Justo Rodrí-
guez y don Francisco Fernández Vila, por el P. 
G.; don Antonio Carballeira y don Antonio 
Alonso, por el P. C.; don Francisco Guitián Tíe, 
por el P. S.; don Eugenio Taibo, por el Sindica-
to de Mondego; don Francisco Sánchez, por el 
“Centro Cultural” de Carnoedo; D. Gabriel Ra-
mos Prado, por los pescadores de Sada y don 
Julio Caamaño por la parroquia de Osedo […]. 

Al acto asistieron cerca de dos mil personas 
de todo el término municipal […]. 

 
 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 09/04/1936)  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

No 51 cabodano de Ramón Suárez 
Picallo hai a ofrenda floral no cemiterio 
de Fiunchedo, onde damos lectura a tex-
tos na súa memoria. 

O día 21 de outubro na Casa da Cultu-
ra, con motivo da presentación do número 
11 de Areal, proxéctase o audiovisual de 
Moucho Producións Conversas con Jesús 
Castro, de Xosé Seoane e Javier González, 
pechando o acto unha actuación musical 
dos alumnos do IES Isaac Díaz Pardo. 

En Boisaca, convidados pola Acade-
mia Real Isaac Díaz Pardo, levamos unha 
comunicación para o Homenaxe a Isaac 
no seu 4º cabodeano. 

O día 13 de xaneiro, ás 20:00 horas en 
Portas Ártabras, coa Comunidade Cristiá 
do Home Novo, presentamos o Caderno 
de Estudos Xerais Evocación e lembranza 
de Manuel Espiña Gamallo. Acompáñan-
nos na mesa Rubén Aramburu, Victorino 
Pérez Prieto, Felipe Senén, Luís Pérez, e 
outros membros da Comunidade. 

A revista Guieiros, que publica a Aso-
ciación Xermolos, dedica un monográfico 
ao noso compañeiro Xosé Val Díaz, Val-
di. Con este motivo facemos un acto na 
capela de san Roque o día 29 de xaneiro 
no que interveñen Valdi, Alfonso Blanco 
Torrado, Rubén Aramburu e Manuel Pé-
rez Lorenzo. Mini e Mero, ademais de 
falar, volven a deleitarnos coa súa música. 

Nas festas do antroido publicase un 
novo Caderno de Estudos Locais, co títu-
lo: O entroido en Sada, Comparsas do ano 
1929. É xa o número 19. 

Arriba: proxección do filme Conversas con Jesús 
Castro e actuación posterior a cargo de alum-

nos e alumnas do IES Isaac Díaz Pardo 
 
 
 

Dereita: intervención de Paco Pita  
na homenaxe a Isaac en Boisaca 
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El espejo de la memoria é o título do documental de 
Pablo Alonso sobre a querela arxentina contra o franquis-
mo. Foi presentado polo compañeiro Xaime Rodríguez. 

Un membro da compañía teatral ArtesaCía e socio 
da nosa Asociación convídanos a acudir o domingo día 
13 de marzo á Casa da Cultura para ver a representación 
da súa obra sobre a emigración galega en New York e a 
creación da escola Sada e Contornos: Balor na acción du-
nha cadeira. Aínda que este acto non o organizamos nós, 
si asistimos gran parte da directiva polo seu interese 

A exposición Heroínas (mulleres republicanas) da 
pintora Marta Paz pecha este semestre. No acto de inau-
guración interviñeron, ademais da artista, Paco Pita, Pre-
sidente da A. C. Irmáns Suárez Picallo, o Alcalde de Sada, 
Lola Ferreiro, doutora en Medicina e activista feminista, 
Manuel Rodríguez Viqueira, fillo de Luisa Viqueira, e o 
Concelleiro de Cultura. Cunha importante afluencia de 
público que escoitou con interese todo o que alí se falou, 
manifestouse a necesidade de facer visibles ás mulleres 
que destacaron polo seu heroísmo en situacións límite, así 
como as que agora seguen a loitar polos seus dereitos. 
Nese acto presetouse o Caderno de Estudos Xerais nº 6, 
“Luisa Viqueira Landa, unha heroína republicana”. 
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Inauguración da exposición Heroínas, de Marta Paz. 
 
 
 

Reprodución de varias das obras que compoñen a exposición. 
Retratos de Federica Montseny, a Corales e Luis Viqueira. 

De esquerda a dereita e de arriba a abaixo: 
presentación do Caderno sobre Manuel 
Espiña, homenaxe a Valdi e proxección  

de El espejo de la memoria. 
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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) Síguenos en 

ESCUELA DE DANZA  
CARMEN LÓPEZ 
Baile peques, jazz, zumba,        
ballet adultos, bailes  
latinos, GAP-ABP, danza 
del vientre, pilates 
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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 

∙ 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 

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 
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ABIERTO DESDE LAS 6:30 AM  

Reserve   su   turno  
                           981  62  22  10  
Avda. da Mariña, 56 ∙ 15160 SADA 
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AVDA. SADA Y SUS CONTORNOS ‐ EDIF. SOLANA 
TFNO. 981 62 42 06 ‐ 15160 SADA (A CORUÑA) 

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 
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CADERNOS 
DE ESTUDOS LOCAIS 
 
Unha serie de  
publicacións de pequeno 
formato na que tratar 
temas propios da  
realidade local de Sada 

Floristería Zona Verde 
María Cortiñas Mourelo 

 

c/Oza dos Ríos, 4 
15160 SADA, A Coruña 

 

981621804 · 651417772 
maria.cortinas@terra.es 
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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 

Xosé Val Díaz 
David García Pauwels 
Carme Gratacós Rius 
José Garrote Martín 

Manuel Pérez Lorenzo 

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 



 

 

SADA NA REVISTA VIGUESA VIDA GALLEGA 

Dúas vistas da actual Avda. Barrié de la Maza. Arriba, aspecto da rúa coa praza de San Roque ao 
fondo no ano 1923 (Vida Gallega, 10/09/1923). Abaixo, celebración da festa da árbore no ano 1931, 

coas autoridades locais e os nenos das escolas (Vida Gallega, 10/04/1931) 



 

 

       Edita                                                Colaboran 

Boliche na Praia de Morazón. Fotografía de Francisco Varela Posse 
Cedida por Fina Varela 


