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Dámoste á benvida a un novo número de Areal. Unha 
entrega que medra por partida tripla: medra en número 
de páxinas, medra en número de exemplares e medra en 
número de nomes que achegan a ela os seus traballos, 
sumándose ás sinaturas habituais e conferindo unha cada 
vez maior heteroxeneidade en canto a enfoques e temáti-
cas. Non podemos, pola contra, contar desta volta coa 
colaboración de Manuel Lugrís, convalecente, para quen 
temos as mellores arelas. Sen máis, e dado que tanta novi-
dade fixo tamén que medrase o sumario, convidámoste a 
dar lectura á nosa revista. 
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ARMENTAL ‐ ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CARNOEDO 
 

Asociación de Veciños de Carnoedo Armental 

Ao longo de 1979, e enmarcado polo con-
texto xeral de profundos cambios sociais en 
que se vivía, un grupo de veciños de Carnoedo 
promoven a creación dunha Xunta Xestora co 
obxectivo ulterior de xerar unha Asociación 
de Veciños. 

É así que, dende a convicción da necesidade 
de participación e compromiso de asociarse pa-
ra influenciar e modificar a realidade, o 30 de 
decembro de 1979 constitúese a partir desa 
Xunta Xestora, a Asociación de veciños 
de Carnoedo, Armental. Segundo 
consta no correspondente Li-
bro de Actas, os compoñen-
tes de Armental en virtu-
de da súa legalización 
polas autoridades com-
petentes na materia, 
con data 20 de no-
vembro de 1979, 
proceden á discusión 
e aprobación dos 
estatutos constituti-
vos, así como á elec-
ción da súa primeira 
Xunta Directiva. Pou-
co despois e a efectos 
operacionais, esta primei-
ra Xunta Directiva de trece 
membros divídese en cinco 
Comisións (Municipal, Adminis-
trativa, Cultural, Económica e de Ur-
banismo) e dous grupos de difusión e captación 
de novos socios. 

O punto de partida foi a idea de xerar me-
llores condicións formais, educativas e recreati-
vas para os nenos, a actividade escolar e o que-
facer fora do horario de clases. Por iso, o pri-
meiro emprendemento importante foi a adapta-
ción do ámbito da Escola ás novas necesidades. 
Nace así a idea da construción do Pavillón, con-
tando coa dotación económica proveniente de 

plans de acción comunitaria da deputación da 
Coruña e a achega da man de obra voluntaria 
de membros e achegados á Asociación de Veci-
ños. Comezou así a andaina deste, por entón, 
megaproxecto. 

A Asociación de veciños de Carnoedo, desde 
os seus inicios, encádrase dentro dos postula-
dos do asociacionismo como un movemento de 
índole social que propón a participación activa 
nos asuntos de interese comunitario, organi-

zando e planificando accións, previamen-
te analizadas. É así que xa desde a 

sua 1ª. Asemblea (30 de decem-
bro de 1979) establécese co-

mo principio activo o ca-
rácter apartidista da 

Asociación, insistindo e 
remarcando a conve-
niencia de que sexan 
evitados todo tipo de 
enfrontamentos en-
tre veciños ou gru-
pos de veciños, reser-
vándose como princi-
pio activo o carácter 

de mediador e atenua-
dor das circunstancias 

conflitivas. Neste sentido 
propugna a participación 

activa e democrática sen dis-
tincións discriminatorias na vida 

social da Parroquia, fomentando e pro-
curando transmitir a súa pluralidade, organiza-
ción, mediación nos conflitos, traballo volunta-
rio, altruísmo, responsabilidade e respecto po-
las institucións, á vez que firmeza e tesón nas 
súas reivindicacións. 

Desde a súa fundación pretende defender 
dereitos como veciños e reivindicar o cumpri-
mento das normas ou ordenanzas establecidas, 
controlando o funcionamento dos servizos pú-
blicos e promocionando actividades culturais, 
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cívicas e de desenvolvemento persoal e colecti-
vo, sempre axustadas aos fins da Asociación de 
Veciños. 

Simultaneamente comezou a desenvolverse 
o proxecto da creación dunha Biblioteca en 
Carnoedo (cando aínda non había biblioteca en 
Sada). Os primeiros libros proviñan de doazóns 
de veciños e Institucións. Nunha primeira épo-
ca chegaría a Biblioteca Ambulante da Deputa-
ción da Coruña (bibliobús), solicitada organica-
mente por decisión da Asemblea Xeral do 7-2-
81. Hoxe a biblioteca segue co mesmo criterio, 
especialmente potenciado a partir da achega 
veciñal e en especial dun deles que doou todos 
os seus libros e achegou xenerosamente o seu 
traballo voluntario; (a nosa sala de lectura ou 
biblioteca leva o seu nome, en recoñecemento 
ao seu labor). 

No sentido da acción participativa e comu-
nitaria partiron diferentes iniciativas, que se 
viron expresadas na procura para os veciños de 
mellor calidade de vida no sentido ampliado. 
Así na lectura das primeiras actas atópanse 
proxectos de mellora dos accesos a Carnoedo, 
de camiños veciñais: Os Pereiros”, “Os Corra-
les”, “Da Escola”, “Do Souto”, “Do Campo de 
Futbol”, “Do Galo”, “Da Pereira”, “Do Xeixo”, 
“Da Fonte”), cobertura dos lavadoiros (“Río de 
Rios” y “Río da Pedreira”), xestión de servizos 
telefónicos para a Parroquia, electrificación en 
Souto (1982), marquesiñas en Souto, Taibó e 
Carnoedo, sinalización dos puntos de paradas 
do autobús “Eliseo Pita”, obtención da cesión 
dun local social para uso da Asociación de Veci-
ños (formalizada en setembro de 1980), xestión 
da periódica presenza dun practicante no local 
e de medios para a súa tarefa de asistencia aos 
veciños, etc.. 

A partir da dispoñibilidade dun espazo de 
uso propio, comeza un ciclo de charlas, colo-
quios e conferencias sobre diversos temas de 

interese xeral (nutrición infantil, enfermidades 
infantís, planificación familiar, medio ambiente, 
habilidades ocupacionais, formación en filoso-
fía, funcionamento das institucións democráti-
cas -Congreso e Senado-, etc.). Paralelamente 
vaise xestando o proxecto da pista polideporti-
va (inaugurada no verán de 1984) e vanse xe-
rando as condicións para a construción dun 
ámbito cuberto que deu lugar á posibilidade da 
organización de actividades como ximnasia de 
mantemento, manualidades, cociña, reunións de 
diferentes colectivos,tamén excursións por Ga-
licia, España e Portugal, etc. En suma, un ám-
bito de pertenza e recoñecemento, para os veci-
ños de Carnoedo e aberto á participación dou-
tros veciños que compartan os supostos funda-
cionais de ARMENTAL. 
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mo recoñecemento aos nosos maiores, a chama-
da “Festa dos vellos”, (na primeira houbo sardi-
ñas, pan de mestura, viño do pais, baile tradi-
cional, xogos para os nenos, etc.), que continúa 
co mesmo espírito fundacional e xa nos esta-
mos preparando para a XXXVII versión, no 
ano en curso. 

Desde aqueles primeiros pasos, a longa 
marcha continúa. Seguimos organicamente 
funcionando, e traballando polo Asociacionis-
mo, a acción comunitaria, o traballo voluntario, 
a participación e a xestión dos intereses co-
múns ante as diferentes administracións e áreas 
que nos incumben. 

Hoxe, como onte, a Asociación de Veciños 
de ARMENTAL de Carnoedo somos todos os 
socios (13 en 1979, 166 en 1981 e máis de 600 
na actualidade), que continuamos consideran-
do que se pode accionar ao amparo dos supos-
tos orixinarios, na mellora das nosas condi-
cións de vida. 

O actual órgano de goberno, ademais da 
Asemblea Xeral, é a Xunta Directiva, que pro-
cura continuar coa tarefa daqueles pioneiros-
fundadores de 1979, no sentido da procura de 
maiores cotas de benestar a través da conxun-
ción da xestión das achegas das distintas admi-
nistracións vinculantes e a acción comunitaria. 

Na pax. anterior. Logotipo 
da entidade e imaxes da 

inauguración das pistas e 
dun curso escolar. 

 
Dereita: dúas vistas das 

instalacións. Aspecto 
exterior do edificio e 

interior da biblioteca. 
 

Fotografías cedidas  
por M. Naveiro. 
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En todo sistema democrático a liberdade 
de expresión ten que ser un imperativo. O de-
reito a defender distintos puntos de vista sen 
temor a ser perseguido ou reprimido é un dos 
piares básicos sobre o que se debería erixir 
calquera sociedade política. Con todo, a liber-
dade, particularmente cando nos referimos ós 
medios de comunicación, pode ser entendida 
dende distintas ópticas, suscitándose así o diá-
logo. Ó longo da historia pensadores perten-
centes a diversas tradicións políticas e filosófi-
cas reflexionaron sobre esta noción, especial-
mente aqueles que tras a caída do Antigo Ré-
xime vían imprescindible crear ferramentas 
que apuntalaran ós novos estados democráti-
cos e republicanos nacidos a ambos lados do 
Atlántico, impulsados polas ideas da Ilustra-
ción. Mais hoxe en día, nun mundo globaliza-
do e cada vez máis cosmopolita, conceptos co-
ma o que imos abordar foron fagocitados polo 
pensamento hexemónico. 

A nosa sociedade está condicionada polo 
modelo produtivo imperante, un modelo para 
o que a palabra liberdade só ten un significa-
do: a ausencia de interferencia por parte de 
axentes externos dentro da esfera privada do 
individuo. Esta é a concepción propia da tra-
dición liberal, recibindo tamén o nome de li-
berdade negativa. Sería Isaiah Berlin o que 
acuñaría os termos de liberdade negativa e 
positiva na súa obra Two concepts of liberty1, 
presentada durante unha conferencia en 1958. 
Que se entende entón por liberdade positiva? En 
palabras de Berlin a concepción positiva estaría 
ligada ó ideal de autodominación; isto é: de-
pender dun mesmo e non estar subxugado ós 
actos nin intereses de outros individuos e po-
der así tomar as miñas propias decisións guia-
do pola propia razón. A liberdade positiva 
consistirá en que cada individuo poida ser do-
no de si mesmo, o que se traduce na demanda 
de máis participación política. Posteriormente 
Philip Pettit, un dos máximos expoñentes do 
republicanismo na actualidade, presentaría 

unha nova definición entendendo a liberdade 
como non-dominación: 

[...] la dominación, según la entiendo yo 
aquí, queda ejemplificada por la relación en-
tre el amo y el siervo. Tal relación significa, 
en el límite, que la parte dominante puede 
interfereir de manera arbitraria en las elec-
ciones de la parte dominada: puede interferir, 
en particular, a partir de un interés o una opi-
nión no necesariamente compartidos por la 
persona afectada.2 

A proposta de Pettit non identifica a liber-
dade coa falta de intervención, senón coa au-
sencia de interferencia arbitraria. En favor do 
ben común poderíase admitir unha acción que afec-
tase ós intereses dun determinado individuo, se estes 
van en contra do interese xeral. 

Pero, que ten que ver isto coa liberdade de 
expresión? Existen diferentes posicionamentos 
dependendo da tradición política dende a que 
nazan as definicións, algo que tamén inflúe can-
do falamos da liberdade á hora de expresamos 
e, sobre todo, cando nos referimos á prensa. Na 
actualidade a postura predominante é a que de-
fende unha concepción negativa, o que axuda a 
perpetuar un sistema caracterizado polo indivi-
dualismo, a competitividade e o culto á acumu-
lación. O trato da información obedece ó mes-
mo patrón. Unha prensa libre é indispensable 
na defensa dun estado democrático pero, como 
vimos, hai que explicitar moi ben o que se en-
tende por libre. 

Nos últimos meses puidemos ler en diver-
sas noticias que a prensa do estado español es-
taba á cola de Europa en canto a fiabilidade. 
Aínda que deixemos de lado estas afirmacións 
non se pode negar que hai un sentimento de 
desconfianza xeral con respecto ós medios. A 
principal crítica apela á falta de rigor, o que 
nos leva a poñer o centro de atención no con-
flito de intereses. A existencia de distintas li-
ñas editoriais non ten que ser visto como unha 
ameaza por ninguén: nin polos cidadáns, nin 

LIBERDADE DE EXPRESIÓN: UN CONCEPTO A DEBATE? 
 

Emilio Pita Cubeiro 
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polas institucións, nin polas empresas. A diver-
sidade dentro do espazo xornalístico é sauda-
ble e necesaria en toda democracia pluralista. 
O problema chega cando as inquedanzas polas 
que pula unha determinada liña editorial cho-
can co ben común. Por ben común non hai que 
entender nada utópico nin reaccionario, basta 
con identificalo cos dereitos que fan posible o 
exercicio pleno da cidadanía: igualdade, liber-
dade e, tamén, propiedade. Deste xeito, as crí-
ticas recibidas debido á omisión ou terxiversa-
ción de datos non deberían coller por sorpresa 
ós grupos mediáticos. 

No estado español -como en case todo o 
mundo- unha boa porcentaxe dos medios máis 
influentes pertencen a grandes grupos empre-
sariais, polo que non é de estrañar que estes 
opten por apoiar as súas ambicións a través do 
manexo da información. Dende a súa perspec-
tiva, toda ameaza, sanción ou advertencia por 
parte da esfera pública será vista como un ata-
que á liberdade, independentemente de que se 
estean a difundir noticias que prexudiquen a 
algún dos principios antes mencionados. Isto 
abre un debate sobre a propiedade dos medios 
de comunicación; debate que non é novo pero 
que durante décadas deuse por clausurado 
(cun clarísimo vencedor) e que ten de fondo a 
tensión entre as diferentes concepcións acerca 

da liberdade. Dende os grandes medios adóita-
se entender que os límites da información de-
ben ser os menos posibles. Isto, en principio, 
non tería que supoñer un problema, pero can-
do esta máxima é utilizada para dinamitar go-
bernos, colectivos ou particulares polo mero 
feito de poñer a vontade xeral por riba de cal-
quera pretensión privada, incluíndo as dos 
grandes magnates xornalísticos, o conflito 
vólvese inevitable. 

A información é unha arma moi poderosa 
que obedecerá a aquel que teña a forza sufi-
ciente para empregala no seu beneficio, do que 
deriva unha cuestión capital: que capacidade 
ten a cidadanía do común á hora de tratar coa 
información? Se admitimos que a liberdade de 
expresión non pode atentar contra os dereitos 
fundamentais deberemos ir un paso máis aló e 
considerar ós cidadáns como algo máis que 
consumidores. Hai que ter moi claro que as 
metas dos accionistas de PRISA ou Mediaset 
non son as mesmas que as da maioría da pobo-
ación. Aínda que moitas das noticias que nos 
ofrecen sexan de utilidade para gran parte dos 
cidadáns o enfrontamento chegará dun mo-
mento a outro (e xa sabemos de antemán quen 
ten as de gañar). A problemática sobre os me-
dios tradúcese pois, nun debate sobre propie-
dade dos mesmos. Cales son, entón, as alterna-

Rafael Correa asi-
nando a Lei de 
Comunicación, en 
xuño de 2013. 

Fotografía de M. 
Á. Romero/Presi-
dencia de la Repú-
blica de Ecuador, 
en https://www.flickr. 
com/photos/presidencia 
ecuador/9102349857/
in/photostream/ 
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tivas que poden equilibrar a balanza entre a 
prensa privada e a cidadanía? No primeiro que 
podemos pensar é nos medios públicos, pero 
hai que facer un importante matiz. A presenza 
de televisións ou radios de propiedade pública 
non asegura unha defensa da vontade xeral 
nin moito menos unha información rigorosa. 
Non hai máis que atender ás críticas a canles 
como Telemadrid, TV3 ou mesmo RTVE, to-
das sinaladas polo seu partidismo. É ben certo 
que a obxectividade total na práctica xornalís-
tica é moi difícil de acadar pero cando falamos 
de medios públicos é necesario introducir me-
canismos que voguen a favor da imparcialida-
de e de recoller distintas sensibilidades. 

Un exemplo disto atopámolo no 20133 
cando o parlamento ecuatoriano aprobou 
unha nova lei de comunicación para garantir 
unha maior obxectividade á hora de informar, 
así como un equilibrio entre os medios de ti-
tularidade privada, pública e comunitaria. Es-
ta lei tamén prohibe que os medios ecuatoria-
nos poidan pertencer a empresas estranxeiras. 
Con isto impídese que axentes alleos ó país 
interfiran en asuntos que só competen ó pobo 
ecuatoriano, salvagardando así a soberanía 
nacional, algo quen non acontece no estado 
español (a maior parte do accionariado dos 
grupos PRISA e Mediaset é estranxeiro). O 
goberno de Rafael Correa foi duramente criti-
cado por esta iniciativa, acusado de violar a 
liberdade de prensa como un dos máis impor-
tantes principios democráticos. Sen dúbida hai 
que ter moito valor para realizar unha aposta 
como esta, a cal leva ó enfrontamento cos 
grandes poderes e cunha parte considerable 
da poboación. Este caso ilustra unha das vito-
rias do sistema económico actual: que boa 
parte da xente identifique as súas inquedanzas 
e liberdades coas dos poderosos. A prensa 
axuda a crear identidades polo que é impres-
cindible que as aspiracións das maiorías se 
plasmen nos xornais xa que de non ser así a 
alienación continuará a ser norma. 

Ó analizar detidamente a alternativa 
ecuatoriana vemos que non exclúe a ningu-
nha das partes: non se impide a existencia de 
medios privados nin se condicionan as liñas 
editoriais, unicamente se introducen ferra-
mentas que aseguran unha maior obxectivi-
dade e, ó mesmo tempo, abren un espazo ós 
medios públicos e comunitarios onde poder 

defender os intereses das clases populares. 
Este exemplo fai evidente o que levamos di-
cindo ó longo do artigo: o diálogo sobre a 
prensa non é máis que unha extensión do diá-
logo acerca da liberdade. Unha lei que impide 
ós intereses particulares elevarse, a través do 
manexo da información, sobre a vontade dun 
país é unha lei que nace dunha concepción da 
liberdade como non-dominación, freando cal-
quera ambición privada ou partidista que pre-
tenda subxugar á cidadanía. 

Cando falamos da formulación defendida 
por Philip Pettit dixemos que a dominación 
equivale á ausencia de interferencias arbitra-
rias no espazo privado pero, se hai particula-
res que van en contra do interese xeral, a in-
tervención estará máis que xustificada. No 
caso ecuatoriano isto último foi levado á prác-
tica institucional. 

A ambigüidade non ten cabida neste deba-
te, hai que tomar parte e mollarse. Nos últi-
mos tempos asistimos a un desprestixio do 
xornalismo, o cal funciona como un brazo 
máis de aqueles que pretenden impoñer o seus 
obxectivos, aínda que iso supoña pasar por 
riba dos dereitos máis esenciais. Os magnates 
álzanse como abandeirados da liberdade de 
expresión polo que a resposta debe ser nos 
mesmos termos. Toca disputarlles a palabra 
liberdade e recuperar o significado que identi-
fica ós cidadáns libres con aqueles que non es-
tán sometidos nin dominados por terceiros. 
Toca, en definitiva, reivindicar a liberdade de 
expresión como un dereito básico sen o cal a 
democracia non podería funcionar. As distin-
tas voces sempre deben ter cabida tendo como 
único límite o respecto polos principios que 
permiten a todo individuo exercer plenamente 
a súa cidadanía. 

 

 
1. I. Berlin, Dos conceptos de libertad y otros escritos, 

Madrid, Alianza Editorial, 2001. 
2. P. Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la liber-

tad y el gobierno, Barcelona, Paidós, 1999, p.40. 
3. P.Serrano, Ecuador aprueba la Ley Orgánica de 

Comunicación o la que presentarán como "ley 
mordaza". El diario.es. http://www.eldiario.es/
zonacritica/Ecuador-Ley-Organica-Comunicacion-
presentaran_6_148095194.html 
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Nese primeiro terzo do século XX no que o 
Estado español transitou por réximes políticos 
diversos (a monarquía parlamentaria, a ditadu-
ra de Primo de Rivera e a II República), e que 
concluíu de forma abrupta coa sublevación mi-
litar de 1936, a sociedade tamén experimentou 
profundas transformacións. Algúns deses cam-
bios están inexorablemente ligados a novas 
prácticas de acción colectiva que afectan a te-
rreos diversos. A xente agrúpase e organízase. 
Conforma partidos políticos consonte ás novas 
correntes ideolóxicas. Únese en Sindicatos e 
sociedades agrarias para defender comunmente 
os seus intereses. Constitúe asociacións cultu-
rais e recreativas para reforzar os vínculos co-
munitarios realizando actividades orientadas á 
formación ou simplemente á diversión. 

 

ORIXE E FINALIDADES DO  
ASOCIACIONISMO CULTURAL  
E RECREATIVO EN SADA 

O asociacionismo cultural e recreativo nace 
tanto no medio urbano como nas vilas ou mesmo 
no rural co obxectivo de cubrir diferentes necesi-
dades: as dunha poboación analfabeta (no ano 
1900, so 32,12% dos habitantes de Galicia sabían 
ler e escribir1) e carente de servizos que achega-
sen a cultura ás capas populares. Un grupo de 
veciños máis ou menos amplo, sempre en torno a 
un núcleo de persoas “letradas”, e un local máis 
ou menos modesto bastaban para pór en marcha 
ciclos de charlas sobre temas de interese xeral 
(hixiene e saúde, ciencia, arte, agronomía...), 
unha pequena biblioteca –poderosa ferramenta 
alfabetizadora nunha sociedade sen bibliotecas 
públicas–, unha coral ou unha agrupación tea-
tral. En paralelo, estas entidades asumen tamén 
outra función: a de dotar á veciñanza dunha ofer-
ta de ocio propio e complementario do ofertado 
pola empresa privada. Programábanse bailes, 
concertos, funcións teatrais ou excursións, ele-
mentos de diversión que, nalgúns casos, eran 

característicos da burguesía e, polo tanto, non 
estarían ao alcance de amplos sectores sociais se 
non fose pola vía do asociacionismo.  

Así, na bisbarra coruñesa xorde unha verda-
deira constelación de entidades heteroxéneas, 
moitas delas independentes, outras ideoloxica-
mente definidas e ligadas a organizacións políti-
cas e sindicais –nomeadamente ao anarquismo. 
Sada non ficará á marxe deste proceso. Nas catro 
primeiras décadas do século XX rexistraranse 
máis de 40 asociacións de índole cultural e/ou 
recreativo, o que non implica que non esteamos a 
falar dun fenómeno anterior no tempo. De feito, 
arrinca cando menos na última década do XIX.  

Daqueles anos hai en Sada dúas entidades re-
xistradas: La Unión, constituída en xullo de 1894 
con 32 socios e destinada á “instrucción y re-
creo”2, e unha Tertulia de Amigos, creada o últi-
mo día do mesmo ano con 30 compoñentes e 
orientada ao “recreo”. Non existen máis datos ao 
respecto. Nin nomes de directivos, nin empraza-
mento dos seus locais, nin actividade algunha co-
ñecida. Mesmo, dadas as similitudes, puidérase 
deducir que se trata da mesma entidade reconver-
tida por algún motivo, extremo este que non pode 
ser contrastado. Do mesmo xeito, case nada se 
sabe doutras dúas asociacións nacidas xa nos pri-
meiros anos do século XX: Reunión de Artesanos 
(nome importado da veciña cidade da Coruña) e 
Tertulia de Sada, con datas de constitución, res-
pectivamente,  de 7 de marzo de 1904 e 5 de xullo 
de 1905, e ambas con finalidade recreativa. 

 

A ECLOSIÓN DO ASOCIACIONISMO  
NOS ANOS 10 

Será entre decembro de 1913 e agosto de 
1915 cando se produza unha sorprendente eclo-
sión societaria no municipio. Neste breve lapso 
temporal constitúense ata 16 entidades espare-
xidas por todas as parroquias. Todas elas coin-
ciden nas súas finalidades e comparten boa par-
te do contido dos seus estatutos. A primeira en 

ASOCIACIONISMO CULTURAL E RECREATIVO EN SADA  
NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (I) 
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constituírse aparece na capital municipal baixo a 
denominación de Casino de Sada, probablemente 
dando continuidade ás experiencias anteriores. 
Ligada á elite política e económica local, nacía lo-
go dun banquete celebrado por iniciativa do médi-
co Antonio Posse Nicolich no salón da rúa do Por-
to (actual José Monzo): 

El objeto de dicho banquete, al cual acudieron 
las personalidades más salientes de este pueblo, 
fue constituir una asociación cultural que expli-
que conferencias semanalmente encaminadas a 
difundir la cultura popular. 
Así, efectivamente, quedó constituida la directi-
va bajo la presidencia de nuestro ilustrado alcal-
de y de los no menos ilustrados señores D. An-
tonio Posse y D. Antonio Rodríguez Medina, 
médico y ayudante de Marina respectivamente. 
Quedó acordado que las conferencias las inicie el 
señor Posse, las cuales darán comienzo próxima-
mente en el salón casino del Pedregal. Se abriga 
la confianza de que los conferenciantes habrán 
de saber imprimir en el pueblo una nueva era de 
ética social.3 

Logo deste primeiro encontro, a comisión desig-
nada organizaría unha asemblea para o día 22 de 
decembro na que a nova entidade ficaría constituída 
oficialmente. Na reunión, na que participaban 54 
veciños, resultaba electa unha directiva presidida 
polo xuíz Gabriel Bringas Patiño, acompañado polo 
secretario Daniel Alonso Couceiro. Ambos asinan a 
acta, na que se fai constar a natureza da asociación:  

una sociedad de recreo alejada de todo color 
político, a donde puedan concurrir las personas 
que se distingan por su sociabilidad y corrección 
y en donde se pueda a la vez recibir con el debi-
do decoro a los forasteros, acreedores a la distin-
ción con que se debe tratar a las personas cultas 
que a diario visitan esta villa y especialmente en 
la temporada de verano.4 

O Casino de Sada tería, a diferenza doutras 
entidades, unha vida relativamente longa. Cando 
menos ata o ano 1923, cando seguía funcionando 
baixo a presidencia do médico Enrique Cimadevila 
con Saturnino Couceiro como secretario. 

A partir de 1914, baixo nomes máis poéticos ou 
máis prosaicos, comezan a xurdir asociacións da 
mesma índole en todas as parroquias. En Osedo 
constitúense ata catro entidades: Recreo de Seijeda, 
La Concordia de Osedo, Progreso de Castelo e Cer-
vantes (tamén en Castelo), presididas por Juan Para-
dela, Manuel Raposo Fierro, Joaquín Casal e Marce-
lino Ramón Pérez respectivamente. En Carnoedo 
nacen, en paralelo, dúas asociacións: La Esperanza, 
en Taibó, e La Camelia, en Chan da Aldea, dirixidas 
por Antonio Sánchez Sánchez e José Fernández Sán-

Estatutos de varias sociedades recreativas. 
Arquivo do Reino de Galicia,  
Fondo do Goberno Civil, G-1812. 
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chez, confluíndo ambas no ano 1915 na constitu-
ción dunha nova entidade que aglutinaba a toda a 
parroquia baixo a denominación de Sociedad de 
Recreo Marineda de Carnoedo (de evidente remi-
niscencia pardobazaniana), na que, de novo, era 
Antonio Sánchez quen asumía a presidencia. Na 
capital municipal, o Casino de Sada convivirá con 
outra entidade: La Tertulia de Amigos, creada en 
1915 baixo a presidencia de José Pérez Pazos e 
con sé no Salón Moderno, daquela da súa propie-
dade; e na propia parroquia de Sada, pero no ba-
rrio de Samoedo, crearanse, tamén en 1915, dúas 
asociacións con simbólicos apelativos: La Aurora 
e Talía (evocando á musa grega do teatro), sendo 
os seus respectivos presidentes Antonio Vázquez 
Rodríguez e Benito Paradela Blanco.  

As restantes parroquias contarán, nesta pri-
meira fase, cunha única entidade: en Meirás 
Cultura y Recreo, en Soñeiro Fraternidad, en 
Mosteirón La Estrella, en Mondego La Aurora 
e en Veigue La Unión, con José Fernández, 
Manuel Canle Arévalo, José Candamio, Gonza-
lo Pita da Veiga e o propio Antonio Sánchez 
Sánchez á fronte. 

Todas as sociedades respondían a un mes-
mo patrón. Se semellante era a súa definición 
(sociedad de recreo, asociación recreativa...), 
tamén o eran as finalidades que perseguían. A 
entidade denominada Recreo de Seijeda, por 
exemplo, establecía nos seus estatutos: 

su objeto será sólo proporcionar a sus socios 
las mejores distracciones dentro del buen 
trato social, celebrando bailes de invitación, 
funciones de teatro, reuniones, conferencias y 
demás diversiones análogas, difundiendo en-
tre los mimos el más alto grado de distrac-
ción y cultivo procurando la lectura de obras 
científicas, literarias y revistas ilustradas.5 

Pola súa banda, La Esperanza de Carnoedo, afon-
daba algo máis no seu programa de actividades: 

Su exclusivo objeto es el de procurar la dis-
tracción de los socios y de sus familias, aunar 

la fraternidad entre los mismos, propagar con 
el buen ejemplo el progreso de la civilización 
y cultura en la localidad, fomentando la mo-
ralidad que rigurosamente demostrará en 
todos sus actos. […] La Junta directiva […] 
procurará que se celebren veladas literarias, 
musicales, adecuadas a las circunstancias de 
la localidad y por tanto, modestas y sin pre-
tensiones, armonizando con la parte recreati-
va la instructiva y edificante. Procurará, así 
bien, reuniones de confianza, distraídas y 
económicas. Igualmente procurará que en los 
días clásicos, haya bailes formales, si el esta-
do económico de la Sociedad lo permite. 
Prohibidos en absoluto los juegos de invite y 
azar y todos aquellos en que medie dinero 
entre los jugadores, serán admitidos los de 
propio pasatiempo que la Junta verá de esta-
blecer con el fin exclusivo de distracción.6 

Noutros casos, a finalidade era exclusivamen-
te recreativa, revestíndose, ademais, dun marca-
do carácter elitista. A sociedade La Concordia de 
Osedo estaba formada en exclusiva por “las fami-
lias de cierto número de propietarios” co único 
obxecto de celebrar bailes nun local pechado 
“decorosamente instalado y arreglado” para sal-
vagardar a moralidade da xuventude: 

Una vez convencidos por la práctica que en 
las espansiones [sic.] que se celebran al aire 
libre no se recoje [sic.] nada más que actos 
de inmoralidad que traen consigo, como es 
consiguiente, la perturbación en la morali-
dad, base fundamental de la vida social.7 

Todas estas sociedades desenvolvían o seu 
quefacer nun espazo definido: ben un local pro-
pio, ben algunha vivenda, ben, na maior parte dos 
casos, algún dos múltiples salóns de baile que 
salpicaban as parroquias do municipio. O salón de 
Ramón Fariña en Seixeda, o de Fernando Zapata, 
en Castelo, o de Andrea Sánchez Barreiro, en Ci-
más, os de José Regueira e Josefa Balado, en Sa-
moedo, o de Juan López Díaz en Chan da Aldea 
(Carnoedo) ou o Salón Moderno en Sada acolle-
rán os bailes e actos dos diferentes colectivos. 

Antonio Posse Nicolich e 
Ángel López Vidal (co seu ami-
go Lugrís Freire), dirixentes de 

sociedades recreativas.  
Fotografías cedidas por  

Memoria de Sada e Fina Varela 
 

Pax. seguinte: dous selos.  
ARG, FGC, G-1812 
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 1917-1923: ETAPA DE CONTINUIDADE 

En 1917 iníciase unha segunda ondada no 
que a constitución de sociedades se refire. 
Ás anteriores que podían seguir fun-
cionando8, engádense outras no-
vas, así na capital municipal co-
mo nas parroquias. No mes de 
agosto constituíase na vila, nun 
salón da avenida de Agustín García 
(actual Sada y sus Contornos), a Sociedad 
Recreativiva Sada, nunha asemblea na que se 
acordaba por unanimidade “que los socios pro-
curen por su parte o por medio de sus 
amistades, el mayor número de obras y 
revistas ilustradas para la Sociedad y 
que la Junta Directiva organice al-
gunos festivales en los que los so-
cios abonarán por si y sus familias 
una cantidad módica para cubrir los 
gastos que se originen, destinando el 
sobrante si lo hubiere a algún fin benéfico 
para la localidad”9. A nova entidade, presidida 
por Manuel Aguiar Casal, encamiñaba o seu 
quefacer cara un dos obxectivos prioritarios do 
asociacionismo cultural: o combate do analfabe-
tismo a través da creación dunha biblioteca. 

No ano seguinte constitúense en Tumba-
doiro (Meirás) a sociedade La Peña e en Car-
ta (Mondego), no salón de José Regueira, a 
sociedade Arte y Cultura, con José Gayoso 
Barral e Joaquín Ponte nas respectivas presi-
dencias. Este último incidía na labor asumida 
pola Sociedad Recreativa Sada, anunciando 
que “en la primera reunión que celebre la 
Junta Directiva tratará de los medios para 
llevar a cabo la creación de una pequeña bi-
blioteca donde los socios puedan ilustrarse de 
algunas obras de interés para todos que cree 
se podrán conseguir”10. Xa no ano 1920, nace 
en Soñeiro Agricultores del Pais que, ata 
1923, terá que modificar ata en tres ocasións 
a composición da súa directiva ao emigraren 
os seus integrantes a América. En Chan da 
Aldea aparece tamén, en 1922, unha nova so-
ciedade, La Oliva de Carnoedo, que semella 
dar continuidade ás entidades dos anos 10, 
pois delas procedían parte dos seus socios. No 
mesmo ano constitúese en Castelo, no salón 
de Carmen Castro, La Prosperidad, e en Sada, 
no Salón Moderno, o Club Sada, destinado a 
ofrecer bailes e acoller partidas de cartas, 
exercendo a presidencia o varias veces alcalde 
Ángel López Vidal. 

Caso aparte é o da creación, no ano 1918, 
dunha delegación na localidade da Sociedad de 
Instrucción Sada y sus Contornos de New 

York, entidade creada cinco anos antes 
coa intención de construír escolas 

no municipio, como de feito farí-
an. Esta delegación, constituída a 
efectos legais como entidade in-

dependente, manteríase en pleno 
funcionamento ata a súa disolución 

logo da sublevación militar de 1936, ocupando 
a presidencia nas diferentes etapas Toribio Po-

llán Nieto, Antonio Fernández Pita, Juan Do-
pico, Manuel Dopico Otero, Gumersin-

do Fernández Pena, Saturnino Cou-
ceiro López, José García Ramos e 
Eduardo Díaz García. En todo caso, 
a súa obra, intensa e produtiva, é xa 
materia de ulteriores apartados nes-

te percorrido pola historia do noso 
asociacionismo cultural11. 

 
1. De Gabriel, N.: “El proceso de alfabetización en 

Galicia: un intento de explicación y comprensión”, 
Historia de la educación: Revista interuniversitaria, nº 
32, 2013, pp. 289-313. 

2. Arquivo do Reino de Galicia (ARG), Fondo do 
Goberno Civil (FGC), L-5022. 

3. Betanzos Liberal, 07/12/1913. 
4. ARG, FGC, G-1812. 
5. ARG, FGC, G-1812. Idéntico ou con moi leves 

variacións era o texto que definía nos estatutos o 
obxecto das sociedades El Casino de Sada (que 
semella servir como molde para as constituídas a 
posteiori, La Aurora de Mondego, Progreso de 
Castelo, Cultura y Recreo de Meirás, Cervantes de 
Castelo, La Unión de Veigue, Talía de Samoedo, 
Marineda de Carnoedo ou La Aurora de Samoedo. 

6. ARG, FGC, G-1812. 
7. Ibid. 
8. É complexo determinar ata que momento se man-

tén activa unha sociedade, dada a escasa pegada 
documental das súas actividades e dado que adoi-
taban prescindir de deixar constancia ante as au-
toridades competentes das sucesivas renovacións 
das directivas, tal e como esixía a lexislación. Re-
creo de Seijeda e El Casino de Sada, por exemplo, 
existiron cando menos ata o ano 1920 e 1922 res-
pectivamente (ARG, FGC, G-1812).  

9. ARG, FGC, G-1812. 
10. Ibid. 
11. Sobre a sociedade Sada y sus Contornos de New 

York e a súa delegación en Sada, vid. Gayoso Ba-
rreiro, M.: Sada y sus Contornos. 80 aniversario da 
escola. 1928-2008, Deputación Provincial da Coru-
ña, 2008. 
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Nos últimos anos do século XIX tivo lugar 
un dos encontros máis chamativos e interesan-
tes da cultura galega e española: a chegada ao 
pazo de Meirás do pintor coruñés Joaquín Vaa-
monde cunha carta de presentación para lle fa-
cer un retrato á autora de La tribuna. A novela 
La Quimera relata, mesturando elementos da 
realidade histórica con outros propiamente no-
velescos, dito encontro, despois de que Silvio 
Lago (trasunto do pintor Vaamonde) aparecese 
pola panadería do seu curmán Sendo, nunha 
conseguida estampa costumista das postrimerí-
as do século XIX. É moi destacable, entre ou-
tros aspectos, a capacidade da autora para des-
cribir con todo detalle e con trazos moi finos, a 
Sada do seu tempo: 

La playa se extendía lisa, rubia, polvillada 
de partículas brilladoras, cuadriculada a tre-
chos por la telaraña sombría de las redes 
puestas a secar, y festoneada al borde por 
maraña ligera de algas. A la parte de tierra 
la limitaba el parapeto granítico del muelle, 
conteniendo el apretado caserío, encaperu-
zado de cinabrio1 

Segundo a novela, Silvio Lago, despois de 
desembarcar na Coruña logo da súa viaxe des-
de Buenos Aires, vén camiñando desde a capital 
herculina (“Marineda”) e, antes de chegar a Sa-
da (“Areal” na novela) detense na localidade de 
“Brigos”2 para visitar non sabemos se un amigo 
ou un parente, denominado “Moleque” do que 
nada sabemos; a continuación, Silvio diríxese 
cara a Sada para visitar ao seu curmán Rosen-
do, alcumado na novela co hipocorístico Sendo, 
tal e como sinalamos máis arriba. Resulta cu-
riosa a similitude física de ambos os curmáns, 
que, porén, representan valores contrapostos 
no texto; así, mentres Silvio Lago representa o 
idealismo, o desexo por triunfar na súa arte, o 
curmán encarna os valores do vivir do seu tra-
ballo de panadeiro, coa compaña da súa muller 
e cargado de fillos: 

Apareció el panadero, sudoroso, empolvado 
de harina- y no dijera nadie, al pronto, sino 
que era el propio Silvio, o un hermano geme-
lo. La misma finura de tipo; ambos de ojos 
azul grasiento, de menudo bigote dorado, de 
tez blanca, de cara oval, de pelo alborotado, 
sedoso, rubio ceniza. Mirándoles más despa-
cio, se advertía que, bajo iguales máscaras de 
carne, la cara verdadera, espiritual, era no 
sólo diferente: opuestísima.3 

Temos de ter en conta que La Quimera é 
unha novela e que, tal e como ten sinalado a 
súa autora nalgunha ocasión, non todo o que 
aparece nela coincide absolutamente co aconte-
cido na realidade histórica; ao se tratar dunha 
obra de ficción, polo tanto, debemos observar 
que moitas das evocacións que fai o narrador 
son simplemente iso, evocacións, que son du-
nha grande rendibilidade artística e teñen un 
papel moi determinado na economía do relato, 
mais non tería demasiado sentido caer na obse-
sión de buscar referentes reais. Así, cando Sil-
vio pide de comer na casa do seu curmán, a es-
cena que podemos ler serve para contrapoñer 
as dúas maneiras de enfrontarse á realidade de 
Sendo e mais de Silvio, e todo apunta a que se 
trate, en maior ou menor medida, dun artificio 
plenamente xustificado na concepción da nove-
la. En relación con isto, o narrador incide nun 
dos elementos desencadeantes da traxedia per-
soal de Silvio, relacionado coa enfermidade que 
o levará a morrer precozmente: 

Al ver sobre el mantel gordo y rugoso la 
fuente de barro llena de sardinas asadas, pla-
teadas y negruzcas, Silvio sintió que se le 
henchía de saliva la boca. Su estómago flojo, 
estropeado por privaciones y miserias en la 
primera edad, tenía súbitos antojos de golosi-
na, como los niños y los enfermos, y le enca-
prichaban especialmente los platos ordina-
rios, los sencillos condumios regionales.4 

Silvio, como un peregrino perdido polos 
camiños, un pouco á procura de si mesmo na 

EMILIA PARDO BAZÁN E O PINTOR JOAQUÍN VAAMONDE  
NA NOVELA LA QUIMERA 
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Arxentina traballando en oficios, segundo pare-
ce sen ningunha cualificación, chega por fin ás 
proximidades de Meirás (na novela, 
“Alborada”) e Pardo Bazán novela esta chegada 
poñendo como protagonista as Torres, o que 
hoxe sería o pazo. Téñase en conta que cando 
Vaamonde vai petar na porta da escritora para 
lle pedir permiso para facerlle un retrato em-
pregando a técnica do pastel, a edificación non 
era igual que hoxe, e da súa transformación o 
propio Vaamonde sería testemuña en primeira 
persoa. Na descrición do edificio mestúranse o 
arquitectónico co paisaxístico, con grande rele-
vancia dos elementos sensoriais: 

A una revuelta de la carretera empezó a 
emerger, de la ramazón tupida del castañal, 
el alminar de las torres de Alborada. Poco a 
poco, la mole del edificio entero: parecía 
ascender, todo blanco, de piedra granítica; 
al mismo tiempo olores finos, azucarosos, 
de flores cultivadas, avisaron a los sentidos 
de Silvio.5  

O narrador omnisciente é capaz de pene-
trar no máis profundo de Silvio e nas súas in-
quietudes, que teñen a ver co desexo de ser 
axudado pola escritora (na novela, Pardo Ba-
zán escóndese baixo a aparencia de Minia 
Dumbría, unha importante compositora musi-
cal) na súa procura de chegar a ser un pintor 
de éxito. Mentres espera á porta do pazo, asál-
tanlle as dúbidas lóxicas de alguén que non 
está contento consigo mesmo, e que, persegui-
do por mil fantasmas, trata de encarar o futuro 
coa mellor disposición posible. Imaxinámonos, 
pois, un Silvio Lago empequenecido ante o que 
ven os seus ollos e ante a presenza inminente 
da compositora: 

La aprensión de Silvio creció al dejarle solo 
el criado en una sala baja, amueblada de cao-
ba y cretona, cubiertas las paredes de retra-
tos viejos, bituminosos. En un ángulo apare-
cía el piano, resguardado de la humedad por 
una manta de seda rameada y entretelada. 
Los objetos ejercían sobre Silvio sugestión 
profunda; la sencilla sala, el instrumento 
confidente de la inspiración artística, le im-
presionaron.6 

Outro aspecto moi destacable de La Quime-
ra é como Silvio Lago se prepara para a realiza-
ción do retrato. Minia recoñece non ter saído 
ben en ningún dos retratos que lle tiñan feito 
anteriormente, e é ben sabido que a autora de 
La madre naturaleza non era moi afeccionada a 

ser a protagonista de ningún cadro, fose da téc-
nica que fose. En La Quimera reprodúcense no-
velisticamente todos os pormenores que prece-
deron a elaboración de dito retrato, que para 
Minia tiña todos os visos de saír “desastroso”: 

Silvio disponía febrilmente sus lápices de pas-
telista ante el pliego de papel grisáceo fijo en 
el tablero con doradas chinches. La prolonga-
da blusa de dril le daba semejanza con un 
obrero. Guiñó las pupilas, frunció el ceño, 
contrajo la frente, registrando en el modelo 
con avidez líneas y colores, y valiéndose de 
las yemas de los dedos mucho más que de los 
lápices, principió sin delinear, aplicando lige-
ras manchas. Dijérase que era la nebulosa de 
una cabeza y un busto lo que nacía, vago y 
fino sobre el muerto fondo cenizoso7 

O resultado do traballo sorprendeu a Minia
-Dona Emilia, quen, logo de que a súa nai, a 
baronesa de Dumbría (alter ego da propia nai 
da escritora) o aprobase, a propia compositora 
acabou por recoñecer o talento artístico de Sil-
vio aínda antes de acabar o traballo: 

Una serie de exclamaciones admirativas de la 
baronesa de Dumbría, que acababa de entrar, 

Joaquín Vaamonde. Vida Galante., 02/09/1900  
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 hizo levantarse a Minia. Se situó ante el caba-
llete. El pastelista interrumpió su tarea: espe-
raba ansioso. La compositora, echándose 
atrás, dijo solamente: 
 Bien, bien. No tema usted que le diga “¡qué 
bonito!” Los planos de la cara son esos: la 
simplicidad del conjunto me agrada. 
Y volvió a posar, arreglándose las gasas me-
dio descompuestas.8 

A partir de aquí comeza a carreira artística 
de Silvio Lago. Non tardará en recibir encar-
gos das máis altas personalidades da aristocra-
cia española do momento, e en todos os 
“saraos” o seu nome correrá fácil, cun aquel de 
admiración que ao propio pintor non parecía 
acabar de satisfacer. Sobre este particular, 
Emilia Pardo Bazán ten falado non pouco, nun 
intento por aprofundar na insatisfación tanto 
artística como persoal de Joaquín Vaamonde. 
Neste sentido, o título da novela, La Quimera, é 
moi significativo, e representa a vida dun home 
que, nun intento de perseguir un ideal acaba 
por fracasar tanto nese desexo como na súa 
propia vida en conxunto, pois falece antes de 
poder saber cales son os seus límites. Explica a 
propia Pardo Bazán: 

De este pensamiento salió después la novela, 
cuyo protagonista, Silvio Lago, padece esa 
noble enfermedad, el mal de aspirar, propio 
de su organización sensible, afinada quizá por 
los gérmenes ocultos del padecimiento que 
había de llevarlo a la tumba. No hubo nadie 
que con más abandono se entregase a las ga-
rras de la Quimera, que tenía fijos en él sus 
glaucos ojos9 

A mesma idea esbozouna, pouco despois do 
pasamento do artista, a escritora: 

No queda, pues, de Vaamonde sino lo que él 
deseaba romper y destruir; sus retratos co-
quetones, sus cabezas de mujeres guapas y 
ataviadas por el gran modisto. Acaso, como 
Andrés Chenier, se lleva un mundo no reali-
zado a la tumba. Acaso le esperase, por el 
contrario, el desengaño de la impotencia ar-
tística. Nunca lo sabremos10 

A morte de Vaamonde é referida por Pardo 
Bazán empregando o seu mellor estilo literario, 
no que se deixa entrever unha sombra de me-
lancolía polo que podería ter dado a carreira do 
pintor. Estamos no ano 1900: 

No pasa día sin que la segadora incansable, la 
Muerte, reúna en sus gavillas las espigas de 
oro con las espigas verdes aún y que espera-

ban la caricia del sol. Allá van, juntas bajo el 
golpe de la afilada segur, verdes con madu-
ras. Así acaba de confundir ahora la madurez 
del gran artista Eça de Queiroz, muerto en 
París, de una tisis a los intestinos, y la juven-
tud esperanzada de Joaquín Vaamonde, el 
retratista de las elegancias, que ha sucumbido 
a la tuberculosis en nuestra casa de Meirás, a 
corta distancia de La Coruña, el pueblo en 
que Vaamonde había visto la luz.11 

Especialmente emotivo é o remate da nove-
la que viñemos mencionando ao longo deste 
traballo, La Quimera, desde que Silvio enferma 
até que, finalmente, morre. Entre as diferentes 
estampas que evocan o falecemento do artista, 
poderiámonos quedar con esta, na que Minia 
intenta repasar na súa memoria o que foi de 
Silvio e o que foi dela mesma, nunha evocación 
que ten moito de existencial: 

Ya la otoñada se acerca. Minia, a las doce de 
la noche, en el historiado balcón del último 
piso de la torre de Levante, está de bruces, 
recorriendo senda atrás, con la memoria, un 
ciclo, una vida. Lo que ve en las lejanías va-
porosas, que la luna aviva con toques de gasa 
de plata, es un destino humano, corto, inten-
so, que empezó allí mismo, en Alborada, y en 
Alborada vino a concluir. Así sobre el paisaje 
bordamos nuestra emoción del momento, y 
así la materia se transforma, se asimila a 
nuestro espíritu y adquiere realidad en él.12 

 

 
1. Pardo Bazán, Emilia, La Quimera, Madrid, Cáte-

dra, 1991, p. 139. 
2. Para Marina Mayoral, “Brigos” podería ser a al-

dea de Castelo, moi cerca de Meirás, mais coido 
non existir ningunha razón de peso para tal rela-
ción. Quizais teña máis sentido falar de Betan-
zos, localidade que visitaría Silvio / Vaamonde 
antes de visitar ao seu curmán e, posteriormen-
te, a Pardo Bazán. De todos os xeitos, isto tan só 
é unha suposición, pois non hai datos claros que 
demostren unha ou outra analoxía. 

3. Emilia Pardo Bazán, op. cit. p. 141. 
4. Ibid. p. 143. 
5. Ibid. p. 145. 
6. Idem. 
7. Ibid. p. 147. 
8. Ibid. p. 151. 
9. La ilustración artística, n.º 1585, 1912. 
10. Ibid., n.º 975, 1900. 
11. Idem. 
12. Pardo Bazán, Emilia, op. cit., p. 561. 
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Para Ramón Suárez Picallo –o mesmo que 
para o seu íntimo amigo Antón Vilar Ponte, 
fundador da primeira Irmandade da Fala, na 
Coruña–, Eduardo María González Pondal 
Abente, o Bardo de Bergantiños, é o profeta da 
nova era, o San Xoán Bautista que trans-
mite, dende o seu emblemático río An-
llóns (o seu Xordán nativo), a 
“voluntade homérica / e propósitos 
férreos (…) axudando aqueles, do 
futuro sedento”, é dicir, aquela 
xeración das Irmandades, netos 
espirituais do vate, xa que os seus 
fillos e sobriños – no sentido me-
tafórico – foran os fieis compo-
ñentes da “Cova Céltica”. Como as 
propias Irmandades homenaxeaban 
no primeiro cabodano do pasamento 
do Cisne do Anllóns, o 10 de marzo de 
1918, coas verbas pondalianas: “Xa chega-
ran os días / que os bardos anunciaran”. 

Este papel de augur do renacemento da cul-
tura galega referéndase nas “Cántigas proféti-
cas” (A Nosa Terra, 25 de xullo de 1944) coas 
estrofas: “Boandanza, saúde: / Raza de Breo-
gán, / teus gloriosos destinos, / certo hei de 
agoirar” ; “Ouh, canta luz eu vexo, / que na futu-
ra edá, / da túa fronte sae, / xente de Breogán!”. 

“Os tempos son chegados” é o mantra que 
repetirá A Nosa Terra naqueles anos de entre-
guerras. Por exemplo, nun artigo datado o 25 
de xullo de 1920 e asinado por Víctor Casas, 
outro amigo íntimo de Suárez Picallo. Ou no 
número de maio de 1945 da mesma revista, en-
cabezado polo propio perfil do Bardo que debu-
xara Cortés Bugía para La Voz de Galicia e 
unha estrela sobre un dolmen, orlada toda esta 
ilustración con piñeiros: “Como poeta é a máis 
outa e pura expresión da Nosa Raza. Nos seus 
versos rumorosos de pinales e de mar, soa o 
corno de Breogán, con acentos de loita e de li-
berdade. Ao pé do sagro dolmen, alumeado po-

la estrela, o nobre bardo Gundar, erguendo o 
seu corpo lanzal e con profética voz, crama: ¡Os 
tempos son chegados!”. 

O tótem da Raza Galega, o pino, que Pondal 
elevara á categoría de Himno, será importado de 

Galicia para plantar no Pazo do Centro 
Pontevedrés de Bos Aires (5 de decem-

bro de 1955) e así constatarao Antón 
Rodiño, no discurso previo a aquel 
acto: “O pino ten para nós, os gale-
gos, sabor e cor de estampa. Non 
concebimos a nosa paisaxe sen un 
pino que a adorne. Aínda que o 
carballo – símbolo da dureza – é a 
nosa árbore autóctona, o pino, que 

é brando pero firme, afincou na No-
sa Terra en tal profusión que invadeu 

a mesma cambiando a súa fisonomía”. 

A Suárez Picallo, a creación mitolóxica de 
Pondal sérvelle de referente moral. Así, cando 
visitara, por vez primeira, as sociedades rexio-
nais na Arxentina, quedara moi decepcionado 
polo caciquismo e desleigamento que alí obser-
vou: “Constituyen la negación más absoluta de 
la recia estirpe de los hijos de Breogán, cantada 
en versos llenos de virilidad por los excelsos 
Curros y Pondal”. Neste mesmo artigo 
“Impresiones” (El Despertar Gallego, Año IV, nº 
46, 15 febreiro 1925) eloxia a Federación de 
Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales, for-
madas por traballadores concienciados, con es-
ta conclusión final: “Salí del local contentísimo, 
con ganas de gritar el verso de Pondal: 
“Cántalle o que xa cantara, / o nobre bardo 
Gundar: / A lus virá para a caduca Iberia / dos 
fillos de Breogán” (Estes versos figurarán nas 
devanditas “Cántigas proféticas”, de A Nosa 
Terra, do 25 de xullo de 1944). 

Coincidindo co primeiro centenario do natali-
cio de Pondal, a Real Academia Galega elabora 
unha segunda edición de “Queixume dos Pinos”, 

“A  LUZ  PARA A  CADUCA  IBERIA,  VIRÁ  DOS  FILLOS  DE  BREOGÁN”: 
RAMÓN  SUÁREZ  PICALLO E  EDUARDO  PONDAL 

 

Luis Antonio Giadás Álvarez, patrono da Fundación Eduardo Pondal 
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engadindo corenta poemas inéditos, cun estudo 
biográfico do vate, escrito por Manuel Martínez 
Murguía en 1886, e, como epílogo, o traballo 
que encol do bardo compuxera Manuel Lugrís 
Freire –naquel ano de 1935 era o presidente da-
quela institución– no seu ingreso á Academia. 
No mesmo número de A Nosa Terra (6 de xullo 
de 1935), Suárez Picallo establece un fío condu-
tor entre o Apóstolo Santiago –“A vella Com-
postela e as súas pedras románicas, testemuñas 
antergas dun pasado esplendoroso”– e Eduardo 
Pondal –“A esperanza de cantos levamos na tes-
ta o ensoño dun Rexurdimento da Patria Gale-
ga”. Comeza este artigo “Sant-Iago, símbolo in-
morredoiro da Raza Galega” cunha rotunda 
sentenza: “Un pobo sen fondas tradi-
cións, cívicas ou relixiosas, enten-
dendo a nosa relixión como 
unha faculdade superior do 
home que lle permite ver a 
deus a través dunha obra 
de arte, dunha paisaxe ou 
dunha criatura que sofre, 
esto é: na dor, no amor e 
na beleza, será sempre un 
pobo que careza de per-
sonalidade propia e defi-
nida”. Nesta reflexión co-
munga Suárez Picallo co 
panteísmo instintivo do poe-
ta bergantiñán: “Os camiños, 
os matos montesíos, /(…) os có-
maros, os pinos, os reguei-
ros /(…) Todo me dá suida-
des e triganzas, / todo me 
trae punxentes memoranzas”. 
Remata Ramón coa coñecida 
divisa pondaliana: “Que a Pa-
tria Galega siga sendo o que xa fora noutra hora 
(isto é, na Era Compostelana ou do arcebispo 
Xelmírez, auténtica idade de ouro para o sempre 
anceiado reino de Galicia), un guieiro de civiliza-
ción e un remanso espiritual, que convirta en 
realidade as verbas do poeta: “A luz para a cadu-
ca Iberia, virá dos fillos de Breogán”. 

Esta é outra analoxía entre Suárez Picallo e 
Pondal. Tamén para o Bardo existía un elo espi-
ritual e identitario da esencia da galeguidade 
entre os celtas e o Apóstolo: “A sofrida Cincen-
ta, / filla dos celtas boa, / a dos esveltos pinos / 
que sonorosos soan, / que garda de Boanerges 
(Santiago) / a milagrosa tomba,/ que afuxentou 
de España / a dura xente moura”. Non en van, 

Eduardo pídelle ao Apóstolo nos seus versos: 
“Quero xacer na terra, / quero xacer contigo, / 
como xacer costuman / dous vagos peregrinos”. 

Así como Otero Pedrayo puxera como saúdo 
esperanzador outro verso de Don Eduardo 
(“Boandanza, saúde”), no seu discurso de despe-
dida académica no Paraninfo da Universidade 
compostelán, o 5 de marzo de 1958, o slogan de 
Suárez Picallo fixo fortuna, como podemos 
comprobar no discurso de Blanco Amor en no-
me da colectividade galega, no acto de inhuma-
ción de Castelao: “Cargou (Alfonso Daniel) ca-
da liña e cada trazo con tal potencia expresiva, 
que deu por resultado o nacemento da nosa xe-

razón e da que hoxe loita en Galiza e fora 
dela, para que se cumpra o testa-

mento pondaliano: A luz virá 
para a caduca Iberia, dos fillos 

de Breogán” (Xa a devandita 
homenaxe das Irmandades 
da Fala no primeiro cabo-
dano de Pondal, o 10 do 
marzal de 1918, finaliza-
ba con idéntico verso).  

Nun esbozo biográfico 
titulado “Suárez Picallo”, 

A Nosa Terra (xaneiro 
1946) descúbrenos a baga-

xe cultural daquel pastor e 
mariñeiro sadense que se ins-

truíu a si mesmo: “Politicamente, 
fíxose na leitura dos Precur-
sores (Curros Rosalía e… 
Pondal) e ao contacto das 
grandes figuras do galleguis-
mo”. O propio Ramón reco-
ñece esta débeda, no discurso 

do aniversario do plebiscito do Estatuto de Au-
tonomía de xuño de 1936, Teatro Arxentina, 
Bos Aires, o 28 de xuño de 1954: “Os Precurso-
res, alumpados de poesía e de emoción (aplausos 
do numeroso público), abríronlle o camiño a 
aqueles nosos autonomistas, empapándoos de 
espiritualidade, de arte e de beleza, ao conxuro 
da nosa lingua, fío de ouro, e de marabilla para 
dicir tódolos nosos pensamentos (aplausos)”.  

Observemos a expresión “Nosa lingua, fío 
de ouro”, evocando a suposta derradeira frase 
que pronunciara Pondal, no leito de agonía da 
coruñesa pensión “A Luguesa”, o 8 de marzo de 
1917:  "Déstesme unha lingua de ferro, devól-
vovos unha lingua de ouro".  

Coa p. anteior: dous retratos de Pondal 
Vida Gallega, 05/1912  

(ant.) Vida Gallega, 03/1909 
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Referendaba esta mensaxe A Nosa Terra: 
“Pero é, certamente, en Pondal onde o sente-
mento da Patria érguese rexo e baril, logo de 
espertar o seu encanto, de auténtica e poética 
siñificación bárdica nas nosas raíces máis fon-
das” (Emilio Pita, decembro 1949) ; “O senlleiro 
Pondal afonda nas esenzas céltigas, na procura 
do noso cerne” (abril 1958) ; “Na lingua galega 
dixeron as súas mensaxes precursores e aurora-
les Rosalía, Curros e Pondal” (maio 1959). 

A épica pondaliana respirábase na “quinta 
provincia galega”, a mediados daquel S. XX, 
como rezaban os anuncios da época: “Camisería 
de mesura fina Brigo, Bos Aires” (A Nosa Terra, 
novembro 1946). “O seu traxe, o seu sombreiro, 
a súa camisa, a súa roupa interior, mérqueo en 
Celta” (Íd., decembro 1946).  “Celta, única casa 
enteiramente galega” (Íd., xuño 1946).  

Coherente con esta identificación racial do 
celtismo coa patria galega, Suárez Picallo foi un 
dos fundadores da revista “Céltiga” (1924),  cuxo 
programa ideolóxico xa aparece no seu primeiro 
número, o 30 de setembro de 1924, con pegada 
pondaliana: “Cumplirá esta revista una función 
patriótica, la más grande tal vez: afianzar, estre-
char los vínculos afectivos de los descendientes 
de Breogán con el solar de la raza, asegurar in-
dubidablemente el interés y la cooperación de los 
mismos para todos los problemas de la región, 
sean éstos de la naturaleza que fueren”.   

Se Pondal arengaba a rebelarse da condición 
de ilotas que merecían os galegos ós ollos de 
Castela (“Mirade, bos galegos, / aquela sinver-
gonza / que ben di “Segadores / gallegos” con 
gran mofa; / e cando vós sudades / o quilo go-
ta a gota, / mirade, estase rindo, / aquela Babi-
lonia”), Suárez Picallo apelaba á participación 
non plebiscito do 28 de xuño de 1936, para o 
Estatuto de Autonomía de Galicia, relembran-
do o “espírito inmorredoiro da Nosa Raza, es-
magado e aldraxado por catro séculos de opre-
sión centralista e castelanizante”. 

Ademais, Ramón tiña interiorizada a meta 
da federación entre Galicia e Portugal que rei-
teradamente alentara Eduardo, por exemplo, 
no futuro Himno “Os Pinos” (“Á nobre Lusita-
nia / os brazos tende amigos, / que os eidos 
ven, antigos, / con un punxente afán; / e cum-
pre as vaguedades / dos teus soantes pinos / 
duns máxicos destinos, / ¡oh grei de Breogán!”) 
ou na visión que contempla Temunde, a fada 
dos ventos, no castro de Beres (Cabana de Ber-

gantiños): “Dous pobos irmáns, / dous pobos 
estou vendo; / un leva na frente / do bo Luso o 
sello, / e outro o destello / dos celtas e suevos”. 
Meta compartillada por Antón Vilar Ponte no 
seu artigo “Portugal e Galiza” (A Nosa Terra, 
25 de setembro de 1920). Coherente con este 
ideal, Suárez Picallo e Castelao aféanlle nunha 
carta (publicada en A Nosa Terra en xuño de 
1945) ao ditador Oliveira Salazar a súa conni-
vencia co réxime franquista: “Todo nos facía 
supor que Portugal arelaba unha estructura-
ción federativa do Estado español e nós soñá-
bamos –¿Para que negalo?– con que algún día 
se consagrase definitivamente a irmandade ga-
laicoportuguesa” 

Outro cuño pondaliano desvélase en evoca-
cións semellantes ás da afamada “Campana 
d´Anllóns” que detectamos en varios intres da 
vida de Ramón Suárez Picallo. Así, no devandi-
to discurso de aniversario do plebiscito do Es-
tatuto de Autonomía (28 de xuño de 1954), 
confesa aspirar a “unha democracia rural, onde 
cada home traballe enriba da súa terra, á que 
ama como á súa muller. E, nas postas do sol, ao 
escoitar a campana da aldea, vaia para a casa 
tranquilo e cordial, para ir un pouco despois a 
ver como vai nacendo o gran, sachando o millo, 
enriba dunha terra súa e sabendo que ten ase-
gurada máis ou menos a súa subsistencia deco-
rosa”. Tamén cando, no artigo “No cuarto da 
miña nai” (aparecido en “A Nosa Terra”, en 
marzal de 1965), lembra a súa casa natal de Ve-
loi e vai describindo os obxectos da mesma, o 
ritmo das palabras van caendo, coma o martelo 
na bigornia, como o badalo golpea o oco da 
campá: “E ti, reloxo, que segues marcando o 
decurso de vidas ben queridas, ausencias delori-
das, non acabables esperas. ¡Como añorei o tic 
tac do teu péndulo e o tanxer sonoroso das túas 
campanadas!”. 

Por último, sinalemos outro parangón entre 
Pondal e Suárez Picallo. O primeiro deixou cla-
ro no seu poema “A derradeira vountade” que 
quería ser inhumado en Ponteceso ou na Coru-
ña ; o segundo –“conscente da súa desesperan-
zada individualidade”– comentáralle a Isaac 
Díaz Pardo: “Eu quixera ir morrer a Veloy e 
que me enterraran no Fiunchedo”. O 14 de ou-
tubro do 2008, corenta e catro anos despois do 
seu pasamento, Ramón puido ver cumprido o 
seu desexo e hogano repousa no cemiterio sa-
dense, a carón da ría pintada por Lloréns e da 
“veiga ridente” enxalzada por Lugrís Freire. 
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O ALEGRE E O SISARGAS 
DRAMÁTICOS PROTAGONISTAS DO PEIRAO SADENSE 

 

Xavier Brisset Martín 

     Don Agustín Lojo Lojo, Ayudante Militar 
de Marina de Avilés, certifico que lo anotado es co-
pia exacta del asiento de mi inspección que al folio 
339,  de la tercera lista de este distrito tiene forma-
do el vapor de pesca nombrado Alegre y para que 
conste expido el presente en Avilés, el tres de sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta. 

El casco de este buque fue construido en Luan-
co, en los astilleros de Don José Ramón Gutiérrez 
González y la máquina y caldera fueron instaladas 
en Avilés, procedentes estas del buque naufragado 
Tuluergo, y completándose en este puerto su arma-
mento. Constan estos particulares en la escritura de 
declaración de propiedad otorgado el  13 de junio 

último ante el notario de Avilés Don Alejandro 
García Álvarez, en la que se hace constar que el 
valor total de la nave con sus máquinas es de 
15.000 pesetas.- Se levanta este asiento con carácter 
provisional hasta que sea aprobado el expediente de 
construcción. 

Avilés, 14 de noviembre 1932.- Juan Navarro. Rubricado. 

Por decreto del Ilmo. Sr. Inspector General de 
Buques y Construcción Naval, fecha 24 del actual, 
se aprueba el expediente de construcción de este 
buque y su inscripción definitiva, asegurándosele la 
distintiva permanente R.K.S.Y..- 

Avilés 29 de noviembre 1932.- Juan Navarro. Rubricado. 

Dous accidentes de vapores pesqueiros 
acontecidos os anos 1940 e 1960, a poucos me-
tros da beiramar sadense, deixaron lembranza 
en todas as Mariñas. Houbo outros tanto ou 
máis dramáticos, pero as circunstancias que 
arrodearon a estes fanlles pervivir na memoria 
mariñeira ártabra. Neste artigo aportamos da-
tos descoñecidos desas embarcacións. 

O verán do ano 1940 gozouno Francisco 
Franco Bahamonde no pazo de Meirás. Segura-
mente para agasallar ó xeneral golpista, o se-
cretario do Pósito, Juan Villanueva párroco de 
Santa María de Sada e nacido en Pontedeume, 
acordou co presidente do Pósito eumés e arma-
dor Miguel Montero Leira, celebrar en conxun-
to a procesión da Virxe do Carme que, a tales 
efectos, foi programada para o 18 de agosto. 

O acontecido ese día é sobradamente coñecido 
polos lectores de Areal. Un vapor con base en 
Pontedeume denominado Alegre, por  despiste do 
patrón, bateu na punta Pulgheira, envorcando e 
caendo ao mar os 50 ou 60 romeiros eumeses que 
transportaba, maiormente mulleres e nenos. Gra-
zas a valente intervención dos sadenses que os 
agardaban salváronse todos menos tres que afo-
garon. O patrón  nunca máis volveu a navegar. 

Recentemente, localizamos o Folio 793 da 
3ª lista de Ferrol, co historial deste vapor pes-
queiro, dende a súa construción en Luanco 
(Asturias) ata que foi desguazado o ano 1949. 
Reproducimos parcialmente o escrito nese fo-
lio, quedando unha copia completa en poder da 
Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo. 

Tamén localizamos datos do Sisargas, vapor 
pesqueiro que o 8 de novembro de 1960 foi po-
lo ar cando lle estoupou a caldeira. Faleceron o 
patrón Eduardo Louzán Neira e o mariñeiro 
Jesús Sánchez González, ademais das graves 
feridas que recibiu o rapaz Angel Lata Rodrí-
guez. O armador era Jesús García Prado de Sa-
da, sendo o folio 392 da 3ª lista de Zumaya. 
Construído en 1928,  media de Eslora 12 m. 
Manga 3,25 m. Puntal 1,65 e pesaba 14,10 Tn. 

O 13 de xullo de 1937, por igual causa, o 
Liraña fora polo ar no peirao de Ares, tamén 
con dous mortos. Pero o caso do Sisargas mar-
cou o fin do período do vapor na ría, pois da-
quela moitas embarcacións xa estaban motori-
zadas e outras modificábanse para queimar fuel 
oil, pero tras deste accidente os indecisos que 
quedaban non o pensaron máis e as últimas cal-
deiras de vapor foron desmontadas. 
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 En virtud de la O.M. de 14 de diciembre de 
1933 (D.O. 57) la nueva distintiva e inicial de lla-
mada de este buque es E.A.Y.U. 

Avilés 26 de abril de 1934.- José Cardona. Rubricado. 

Contraseña del armador.- Chimenea negra, con 
faja ancha blanca, partiendo de la medianía y dejan-
do una faja estrecha de negro en la parte superior. 

Avilés, 4 de septiembre de 1934.- José Cardona. Ru-
bricado. 

Según consta en el expediente tramitado en la 
Ayudantía de Marina de Zumaya, este buque ha 
instalado en aquel puerto Astilleros y Talleres de 
Don Carmelo Unanue una nueva caldera horizontal 
de vapor de las llamadas de 45 H.P. y ejecutados 
otros trabajos por valor total aproximado 16.500 
pesetas. 

Avilés, 2 de junio 1938.- Ulpiano Rodríguez Bauzo..- 
Rubricado. 

Queda hecho el reintegro con póliza de 75 pese-
tas,  por valor de la obra a que se refiere la nota an-
terior al tenor de la O. de 28 de agosto de 1934 
(Gaceta 246) 

Avilés 29 de julio de 1938.- Ulpiano R. Bauzo.- Ru-
bricado 

Por escritura de 25 de junio de 1936, otorgada 
ante el notario de Avilés Don Luis García Arango,  
este barco fue vendido a Don José Piñeiro Otero, 
vecino de Puentedeume,  por precio de 5.000 pesetas. 

Por escritura de 2 de agosto de 1937,  otorgada 
ante el notario de Puentedeume Don Ramiro Prego 
Punín, El propietario de este buque, Don José Pi-
ñeiro,  vendió la mitad indivisa de este buque y un 
bote que se describe en la escritura, a Don Luis 
Allegue Santos, vecino de Puentedeume por el pre-
cio de dos mil pesetas. 

Por otra escritura de fecha 9 de enero de 1940, 
otorgada ante el notario de Puentedeume Don Ra-
miro Prego, los propietarios de este buque,  Don 
Luis Allegue Santos y Don José Piñeiro Otero, sus-
tituido este por sus legítimos herederos a causa de 
su fallecimiento, vendieron la embarcación de este 
asiento a Don Julio Murua Quiroga, vecino de El 
Ferrol del Caudillo, por el precio de doce mil qui-
nientas pesetas. Se consta en virtud de la Dirección 
General de Comunicaciones Marítimas.-  

Avilés 3 de septiembre de 1940.-  Agustín Lojo Lojo.- 
Rubricado. 

Esta embarcación procede del folio 339 de la 
tercera lista de Avilés, y a petición de su dueño y 
concedido por el Ilmo. Señor Director General de 
Comunicaciones Marítimas,  de fecha 30 de sep-
tiembre último, el cambio de inscripción, se hace 
esta inscripción  en virtud del decreto del Sr. Co-

mandante de Marina de esta provincia, de fecha 5 
del actual. 

El Ferrol del Caudillo,  16 de octubre de 1940. El 2º Co-
mandante Higinio Fernández.- Rubricado. 

La embarcación que ocupa este asiento, paso a 
ser propiedad del vecino de Mugardos, Don Argi-
miro Guillén Madriñán, según consta en escritura 
notarial nº 1.110, expedida por el notario de esta 
ciudad Don Rafael López de Haro y Puga, el día 16 
de octubre de 1947, cuya venta fue otorgada en la 
cantidad de ochenta mil pesetas, a favor del vende-
dor, Don Julio Murua Quiroga, vecino del Ferrol 
del Caudillo, se autoriza esta venta provisional a 
nombre del comprador ínterin no sea aprobada por 
la Superioridad la venta definitiva en virtud de cir-
cular de los servicios de Navegación de dos de mar-
zo de 1938 y decreto de 23 de mayo de 1947, y se 
hace esta anotación en cumplimiento a decreto del 
Sr. Comandante de Marina de esta Provincia Marí-
tima de fecha 5 del actual. 

El Ferrol, del Caudillo, 8 de enero de 1948, Ramón Cal-
derón.-. Rubricado. 

Por decreto del Jefe Superior de los Servicios de 
Navegación de fecha 20 del actual, fue aprobado el 
cambio de dominio de la embarcación de este asien-
to a favor de Don Argimiro Guillén Madriñán, que 
fue autorizado provisionalmente, se anota en virtud 
del decreto del Sr. Comandante de Marina de esta 
provincia, recaído en expediente de cambio de do-
minio de fecha 26 del mismo mes y año, devolvién-
dose el expediente a la Secretaría de la Marina 
Mercante 

Ferrol del Caudillo, 27 de enero 1848, Arturo Barreiro Díaz. 

Esta embarcación procede el folio 1189 de la 
tercera lista de la capital, y se trajo a este asiento a 
petición de instancia de su anterior dueño, y autori-
zado dicho cambio de inscripción el Jefe Superior de 
los Servicios de Navegación, en decreto de 11 de 
noviembre último recaído en expediente de cambio 
de inscripción, que se devuelve a la Subsecretaria de 
la Marina Mercante y se hace esta anotación en 
virtud del decreto del Sr. Comandante de Marina 
de esta Provincia recaído en dicho expediente. 

Ferrol del Caudillo, 27 de Febrero de 1948. El 2º Co-
mandante Jefe del Detall. Rubricado. 

A instancia de su dueño y autorizado por el Sr. 
Comandante de Marina de fecha 3 de mayo último, 
la embarcación de éste asiento fue desguazada por 
inservible para la navegación, en virtud del escrito 
de la antedicha superior autoridad de fecha 11 de 
julio último, recaído en el expediente mostrado a 
este objeto que se archiva en esta dependencia. 

Ferrol del Caudillo 7 de octubre de 1949.- El Jefe del 
Detall.- Rubricado. 
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José Cornide de Saavedra deixa constancia 
na súa obra Memoria sobre la Pesca de Sardina en 
las costas de Galicia (1774) da “Ordenanza de La 
Coruña, aprobada pola S.M. en 5 de junio de 
1769”, unha especial regulación sobre a pesca 
desta especie dentro da Ría de Sada (artigos 
XLII, XLIV, XLV, LVI, LVII). O XLIV di: 

Siendo, como efectivamente lo es, la pesquera 
principal de dicha Ría la Sardina, tan útil á 
todos, se dará principio en Julio, y seguirá 
hasta Enero; bien entendido, que antes de 
comenzar, dará todo Maestre, ó Patron noti-
cia a los Ministros Subdelegados, quienes 
harán cese igualmente a su tiempo... 

Xa entón a Ría de Sada contaba con nume-
rosas postas para a pesca da sardiña como 
“Arnéla, entre Lourido e Fontán ou Marín de-
baxo de Perves” e como sabemos, alá onde oco-
rre iso, alá vaise producir o desembarco das 
xentes emprendedoras catalás, ocupando pra-
ias, esteiros, explotando o noso mar e constru-
índo almacéns de salga. 

Dos 400 almacéns que se calcula tiñamos en 
Galicia en 1808, 320 eran dos cataláns, Mais 
algúns nativos, coñecidos coma patriados, copia-
rán o método de traballo deles e as instalacións, 
aínda que en moitos casos manterán diferenzas 
no xeito de preparación dos salgados ou nou-
tras actuacións coma relatou Cornide na obra 
referida  (“...Escaseando, hace como cuatro años, 
la pesca en la Ría de Sada, se atribuyó á que los 
Catalanes establecidos con sus Almacenes en 
Fontán, y Zirro, derramaban las aguas con que 
lavaban la sardina en la Ribera, y que mezclada 
con las marítimas las infectaba; de modo que 
obligaba a la sardina á que se separase de la cos-
ta: por cuya razón se les sujetó á formar sumi-
deros en Fontán, y á deshacer el Almacen de 
Zirro, por hallarse muy abanzado en la Ría”). 

Un deses nativos, patriados, vai dar orixe á 
derradeira fabrica de conserva de peixe que 
existiu en Sada con actividade ata ben entrado o 
século XXI, aínda que con sede en Cariño den-
de 1992: Cristóbal Blanco Pallares (O Toco) (8-

O ALMACÉN DO TOCO 
 

Daniel Amor García 

Interior da fábrica de 
Cristovo García (na 

imaxe, á dereita) 
Fotografía cedida por 

D. Amor García 
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6-1842), fillo de Domimgo Blanco Mosquera 
(1797/3-XI-1867) e María Pallares e neto de 
Vicente Blanco de San Xoán de Ouces, e Isabel 
Mosquera, de Santa María de Sada, que xa apa-
rece en documentos de finais do s. XIX e pri-
meiros anos do XX definido coma “armador y 
patrón de esta vecindad” e que temos constancia 
de que empeza co salgado incluso tendo estado 
os primeiros pilos na bodega da casa familiar. 

Era habitual arredor de 1880 que os fomen-
tadores de salga fosen á vez propietarios das 
principais artes e barcos (xávegas, traíñas, ga-
leóns), polo que o seu predominio sobre o con-
xunto da actividade era case absoluto. 

O meu tataravó vai deixar a súa pegada na 
historia da familia, actividade relacionada co pei-
xe aparte, de xeito moi caracteristicamente gale-
go: nos lindes da casa natal (“digo yo Don José 
Gayoso Ríos, vecino y del comercio de esta Vi-
lla, que recibí de D. Cristóbal Blanco Pallares, 
armador y patrón de esta misma vecindad, la 
cantidad de ciento cincuenta pesetas, pertene-
cientes a la parte que le corresponde de la pared 
o muralla que separa las respectivas huertas de 
nuestras casas...”) e no lugar onde terían morada 
os membros da súa familia xa no novo cemiterio 
do Fiunchedo (“...se le concedió por el ayunta-
miento en sesión celebrada en dos de Enero del 
corriente año... un terreno para construir un 
cuerpo de tres Nichos en el Cementerio general 
de esta villa... por la cantidad de 50 pesetas... 
Por tanto, se le confiere a perpetuidad, a medio 
del presente Título, la propiedad del indicado 
terreno para sí y sus sucesores. Sada, treinta y 
uno de Diciembre de 1909 / El Alcalde Antonio 
Dóminguez / El Secretario Atanasio Alonso”). 

En troques, o primeiro soterramento fami-
liar do que hai constancia neste corpo será o da 
súa dona María Golán Aldao (Sada 2/07/1857-
Sada 17/01/1916), filla de Cristovo Golán Gó-
mez de Sada e María Dolores Aldao Sánchez 
(1822/11-1-1866) e neta de José Golán (Sada 
1783/2-I-1869) e Ana María Gómez de Ferrol, 
e Antonio Aldao e Dona Francisca Sánchez (di 
a partida) de Santa Marta de Babío.  

Cristóbal e María van ter tres fillos: Concep-
ción, Josefa (Xefa) e Juan María Blanco Golán. 
Xefa (16/06/1883-4/07/1964) e Juan María 
(1887-09/07/1978), dous irmáns moi ben leva-
dos, van ser os continuadores da actividade fami-
liar, de xeito paralelo mais con distintas traxec-
torias e singulares vicisitudes, que van ter como 

resultado que unicamente nos descendentes de 
Xefa a actividade conserveira chegue aos bisne-
tos do Toco, especialmente Abelardo, que será 
quen rexente a fabrica na súa derradeira etapa. 

Nesta mirada poñemos os ollos en Xefa, 
fomentadora e pioneira nos albores do século 
XX e que vai prestar nome á marca comercial 
da familia: Conservas A XEFA. En 1905, aínda 
en vida do seu pai, legalízanse na Ría de Ares e 
Sada, mais só de puntas afora ata 1910, as cha-
madas Tarrafas, uns grandes cercos de xareta, 
que non ían tardar en usar vapores para move-
las, o que reduciu o período de procura dos 
bancos de sardiñas e maior rapidez no largado 
do cerco, o cal dará lugar a un longo período de 
conflito deica 1916. 

Antes, en 1902, Xefa contrae matrimonio con 
Francisco García Patiño (Liáns 3/04/1882-Sada 
14/03/1940),  que o 13 xullo de 1903, coincidin-
do co nacemento do seu único fillo, Cristovo, vai 
facer a súa “libreta de inscripción marítima” para 
adicarse á navegación, segundo o documento que 
se conserva dado por “La Ayudantía de Sada y 
Capitanía el 27 de Febrero de 1912”, aparecendo 
como a súa profesión a de propietario. 

A captura, tratamento e distribución do pei-
xe, consolídanse como unha das fontes de riqueza 
galegas máis importantes nestes anos. Existían 
entón en Sada doce fábricas de salga e conservas. 

Francisco García Patiño vai ser un dos asi-
nantes do Gremio de armadores de tarrafas e 
demais artes de pesca constituído en Pontedeu-
me o 4 de outubro de 1920, xusto no medio 
dun importantísimo conflito laboral e social. 

Antes, o 13 de abril de 1918, con 14 anos, 
fixera a súa primeira inscrición marítima o seu 
fillo Cristovo para “dedicarse a la navegación e 
industrias del mar”. Faríao despois de 1928 nas 
tarrafas Sirena de Malpica, Nueva Xefa, Ma-
nuel Luisa e San Cristóbal, adicándose ao mes-
mo tempo, primeiro xunto ós seus pais (o pai 
morre en 1940) e despois xa xunto coa súa do-
na, Manuela Neira Suárez (Fontán 16-12-
1902/Sada 26-6-1957), traballadora da fábrica, 
e os seus fillos, á actividade conserveira 
(Fabrica de Conservas y Salazones-Exportador
-Armador de Buques Pesqueros”) principal-
mente durante as tres décadas seguintes, pro-
ducíndose de xeito paulatino a incorporación da 
cuarta xeración ás distintas facetas tanto na 
fábrica coma nas tarrafas. 
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A parrocha, o chicharro, a sardiña, e a xou-
ba ían acompañadas da especialidade da casa, a 
anchoa en salmoira con continúas entradas dos 
distintos peixes nos almacéns das Figueiras 
como amosan  follas de control que se conser-
van no arquivo familiar: 30 de Xullo 1944 En-
trada de Chicharro: 31 caixas a 5 pesetas /94 
caixas a 10 pesetas. 

Especialmente intensivas eran as campañas 
de entrada do bocarte para a anchoa como po-
demos concluír destes exemplos dos que temos 
constancia documental:  

Xullo-Agosto 1944: 1119 medidas para un 
custe total de 130.198,50 pesetas con prezos 
que oscilaban entre as 88 e as 138 pesetas a me-
dida (100 kg); 11-15 Agosto 1950: 1058,50 me-
didas entre 270 e 150 pesetas a medida, cun 
importe total de 179.189 pesetas, que contaba 
cun imposto do 2%. Nesta campaña de elabora-
ción do bocarte de agosto a novembro de 1950 
pagáronse xornais por importe de 13197,50 
pesetas, ao que se engadían as descargas e os 
salgadores por valor de 2789,75 pesetas. 5 to-
neladas de sal triturado custaban 1940 pesetas. 
Compra de 12 rolos de zuncho, 3.584 pesetas 
ou 7.225 quilos de sal e 4 rolos de zuncho a 10 
pesetas quilo, 4.483 pesetas. 

En definitiva, cando se pecha a campaña da 
anchoa o 22 de novembro de 1950 os gastos 
ascenderan a 222.377,25 pesetas. 

Aínda que sendo maioritariamente peixe cap-
turado polos tres barcos da casa (Nueva Xefa, 
Sirena de Malpica e Nueva Xefa) a expansión co-
mercial e o incremento das vendas facían impres-
cindible comprar peixe doutras embarcacións, de 
igual xeito que fará necesario alugarlle o 1 de 
agosto de 1960 a María García Calvo, viúva de 
Balbís, o almacén “con sus pilos y sus batiportes, 
piso encima de los mismos, con Bodega y patio en 
el lugar llamado Las Figueiras (Sada-Fontán) por 
la cantidad de 1.500 pesetas mensuales”. 

Anos despois mercaríase tamén esta propie-
dade. Son significativas da época da que falamos 
algunhas partidas que aparecen reflectidas nos 
apuntes contables: en 1949 reparacións na fábrica 

incluída a pendente do portal supoñían uns gas-
tos de 12.500 pesetas; en maio de 1950 a repara-
ción das paredes da fábrica 950; en novembro de 
1955 por arranxo dos tellados da fábrica, teitado 
do balcón e dúas ventás na fachada, 2.184 pesetas 
(“casi cinco semanas complejas de jornales”). 

Outro ano clave neste descorrer sería 1963. 
Por un lado, o penoso e circunstancial incidente 
do célebre metílico repercutiu negativamente 
na venda das conservas, como ben explicaba 
Cristovo a Eugenio Pontón nunha entrevista 
para un xornal nacional, aínda que non se tiña 
producido nin sequera ningún malestar nas 
conservas en escabeche fixéraselle análise das 
latas que se servían no mercado nacional e de-
ran negativo. 

O prestixioso xornalista achegárase a Sada 
para dar conta do outro feito que marcou o ano 
1963 para a familia Cristovo: a captura o 16 de 
xuño de 1963 polo San Cristóbal con Juan co-
mo patrón de 40 toneladas de robalo nos baixos 
de Os Delgados ao norte de Cabo Prior. 

As balanzas compensáronse e a marcha da 
casa continuou a súa traxectoria deica a morte 
de Cristovo o 14 de xullo de 1971 a piques de 
cumprir os 68 anos. 

A partir de aí, outra historia. 

Robalo capturado por Juan García Neira no ano 1963 
Fotografía cedida pola familia Campos Aguiar 

 

ESTUD
O

S LO
CA

IS 



 

 

24 

d) Aves de beiramar 
aro. Uria troile. 

Ave de rapiña. Ave de rapina moi 
abundante nas costas que se 
alimenta de peixes. Pandion 
haliaëtus? 

Cuerva. Corvo mariño. Phalacro-
corax carbo. 

Ferrete. Charrán, paxaro mariño 
semellante a unha gaivota 
pequena. Sterna hirundo. 

Jaivota. Gaivota. Rissa tridact-
yla. // Larus fuscus. 

Jalo monteiro. Ave de cabeza e 
corpor semellante ao galo, de 
onde lle veno nome. Phalo-
crocorax aristotelis? 

Martín pescador. Alcedo atthis. 

Mascato. Sula bassana. 

Merlija. Paxaro mariño seme-
llante á gaivota. Larus mari-
nus? 

Merlinja. v. merlija. 

Paíño. Oceanodroma leucorrhoa. 

Papamerda. Stercorarius skua. 

Pardela. Procellaria diomeda. // 
Puffinus puffinus. 

Pato. Melanitta nigra. 

Perrí. Cria de ave mariña, tanto 
de gaivota como de mascato. 

Pirrí. v. perrí. 
 

e) Flora mariña 
alja. Alga. 

Berza do mar. Ulva lactuca. 

Cebado. Alga como unha herba 
que se da nos fondos lodosos. 
Posidonia? 

Corriola. Zostera mariña. 

Jolfo. Laminaria digitata. // La-
minaria sacharina. 

Marmulo. Fucus vesiculosus. // 
Fucus spiralis. // Fucus se-
rratus. Era unha alga moi 
usada polos labregos para 
estercar a terra. 

Xebra. Ruppia marítima? Alga 
semellante a unha herba con 
talo groso que se viña buscar 
en carros para esterco. 

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

 

María do Carme Ríos Panisse 

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

Algunhas das aves de 
beiramar citadas, en 
ilustracións de Lilian 
M. Medland. 
 

Stonham, Ch.: The birds 
of the British Islands, E. 
Grant Richards, 
Londres, 1906. 
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Bem porque umhas vezes os nomes de lu-
gar fôrom construídos com línguas prehistóri-
cas hai muito tempo esquecidas; bem porque 
noutras ocasons retratam a psicologia de gen-
tes que morárom no nosso mesmo país miles de 
anos atrás; ou também porque descrevem a pai-
sagem tal e como era antes das desfeitas ecoló-
gicas perpetradas ao abeiro da perda da piedade 
pagá, o estudo da toponímia, longe de constitu-
ir um trabalho pesado, próprio de sisudos aca-
démicos, desvenda-se polo contrário umha tare-
fa assaz amena e até surpreendente.  

Além disso, muitos topónimos empregam 
fermosas metáforas, sinédoques ou pessonifica-
çons, recursos literários que hoje só se podem 
encontrar na poesia, facto que nos empurra a 
perguntar-nos que classe de pessoas eram aque-
las que con tanto carinho, sensibilidade e exacti-
dom explicavam os detalhes da terra. Assi, cha-
mavam à caída da água dos rios 
"fervenzas" (Frevenza ou Cachom -de "cozer") 
porque aquela, ao bater nas pedras, se remexe e 
adota a cor branca própria de quando se coze na 

pota; partes do corpo como as moas da boca 
(Mós) aparecem na paisagem para definirem pe-
dras máis ou menos quadrangulares; a palavra 
cotovelo, o lugar onde se dobram os braços, for-
mando um saínte, contém a raíz prerromana 
*Cot-, "monte, altura" que na Gram Bretanha 
daria nome a Scotland, "terra de montanhas"; 
lugares como Mámoa ou Mamoela aludem afe-
tuosamente à presença de túmulos na orografia 
que lembram peitos de mulher com intuiçons 
reencarnacionistas (da mámoa funerária para a 
mama da mae); Lás Irmáns de Caleiro, em Vila 
Nova de Arousa som três ilhas marinhas muito 
próximas entre si que parece se dam arrimo mú-
tuo na sua solidom oceânica; em Sada o TARA-
BELO é um nome dado também com muito jeito 
metafórico: o tarabelo é o aparelho, normalmen-
te de madeira, com que se abrem e fecham jane-
las e portas, significando neste caso a entrada e a 
saída para o val. Também avondam topónimos 
com desinências em -inho (RAPOSINHOS) ou -
ela (LAMELA) que nem sempre atuam de dimi-
nutivos, mas de denotadores de carinho.  

 

OS TOPÓNIMOS DAS FREGUESIAS DE SADA E CARNOEDO  
 

Manuel B. Dans 

Sada desde Sada  
de Arriba. 

Fotografía cedida 
por M. B. Dans 
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O MISTÉRIO DE SADA 

A presente aproximaçom dos topónimos 
das freguesias de Sada e Carnoedo nom está 
feita por um especialista, mas apenas por um 
amador, e está baseada, sobretudo, no estudo 
das obras de Cabeça Quiles, C. Arias e C. Aldao. 
Nom obstante isto, algúns nomes ficam ainda 
por desvendar, caso por exemplo, de Beloi , 
Taibo e Taibó. A este respeito, soi dizer-se que 
quando se ignora qualquer cousa é melhor ficar 
calado, e é absolutamente certo em todos os 
âmbitos exceito neste, pois o silêncio equivale-
ria aqui a umha página em branco. 

Pose Nicólich relacionava o nome de SADA 
co porto fenício de Sidom, hoje Saida, em Pales-
tina. Seguindo umha navegaçom de cabotagem 
aquele povo marinheiro e comerciante que to-
mava o seu nome do ave Fénix dei-
xaria um ronsel de sucursais de 
Sidom no norte da África, tal e co-
mo apacecem hoje nas ribeiras 
marroquina e argelina na forma de 
Saida e Saiada; no sul de Portugal 
topámos co rio Sadão, que desem-
boca na cidade de Setúbal, onde a 
terminaçom -bal cheira à divinida-
de cananea Baal. O problema desta 
teoria surge ao encontrarmos na 
longínqua Navarra outra Sada, Sa-
da de Sangüesa, situada demasiado 
terra adentro para ser explicada 

como conseqüência da navegaçom litoral, e á 
que se lhe atribue umha origem judia. Em ára-
be, por outro lado, é comum a presença da pala-
vra sada co significado de "alegre, feliz" muito 
presente na antroponímia. Otra via para a pes-
quisa do topónimo sadense talvez esteja no vi-
zinho Mugardos, onde o dicionário Madoz re-
gista umha entidade de povoaçom chamada Sa-
dim, cuja origem, seguramente, tenha a ver 
cum nome próprio germânico ou latino. Tam-
bém nom se deve perder de vista o Sade fracês, 
conhecido por tomar nome dele o famoso mar-
quês de Sade. 

RIO VAO é topónimo transparente que 
nom obstante adoita ir escrito com "b" . Delata 
o lugar mais estreito ou menos profundo por 
onde se atravessa um rio, o vao, do latim vadu. 
No colo de Rio Vao ergue-se o monte de Lixan-
dre, seguramende de Aleixandre, também cha-
mado Monte das Agulhas, e no interior dele 
aparece o Quenlhe ou a Quenlha (depende a 
quem lho perguntes), do latim canale, em alu-
som ao fojo defensivo do antigo castro que ali 
existiu. SAMOEDO é topónimo composto 
(creio) pola palavra céltica samon, que significa 
verám (daí o seu parente inglês summer) e umha 
desinência latina -etum que em galego torna 
em  -edo co significado de "abundante", e aludi-
ria a certas plantas, sámalos, hoje chamadas ace-
das, que povoariam com fartura o lugar nos me-
ses de estio. O outro nome de Samoedo é Agra 
das Arcas, quer dizer, "campo de sepulcros", em 
referência a mámoas ou pequenos dólmenes. 
Por seu turno a saburra era o étimo com que 
antigamente se designavam os pequenos bair-

Vista de Rio Vao 
Fotografía cedida por M. B. Dans 
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ros dos arrabaldes das vilas, deonde virá a 
CHABURRA. De BELOI nom sabemos nada 
de nada, nem sequer ventureiramente, mas é 
tentador, em vista da súper abundância de to-
ponímia gaélica na Galiza, relacioná-lo com 
algúm nome próprio celta de raíz Bel-, "sol, 
lume", como ocorre cos topónimos Balmorto 
ou Baleira, derivados do teónimo Belenos ou 
Balar. MORAZOM é a praia de FONTÁM 
(abundâcia de fontes), que mostra umha etimo-
logia muito antiga: referímonos à raíz pré indo-
europeia *Mor-, "pedra", por ser esta praia 
muito rochosa e ocultar no seu seio umha furna 
com lenda que remete para antigos cultos lito-
látricos. Polo seu lado FIGUEIRAS e FIUN-
CHEDO (de fiuncho) som fitónimos transpa-
rentes, do mesmo modo que PAZOS e RIOS. 

 

CARNOEDO, TOPÓNIMO INTERNACIONAL 

Em Carnoedo topámos cumha das palavras 
que os celtas utilizavam para denominar as mo-
reas de pedras ou as alturas coídas, carn-, com-
plementada co sufixo latino -edo, funcionando 
como plural. Nom será estranho, pois, que ou-
tros topónimos carnoedeses concordem entre si 
na hora de delatarem a composiçom do solo da 
freguesia, como acontece co SEIXO (do latim 
saxum, "pedra", que em galego costuma aludir 
às pedras de quarço branco usadas como mar-
cos), a PEDREIRA ou mesmo o CARVALHO, 
do pré indoeuropeio *Kar-, "pedra" e do gaélico 
vaga, "semente", quer dizer, "árvore da pedra". 
Está Carnoedo etimologicamente emparentado 
com Carnota, com Carnac, na Bretanha, ou 
com Carn Gwydd, em Gales. À parte dos topó-
nimos que aparecem nos trabalhos recopilató-
rios, como Campo das Mantas, Cham da Aldea, 
Fonte Grande, Fontenla, Espinheiro, Lamela 
(do pré indoeuropeio Lam- "lama, lodo"), Perei-
ra, Souto, Igreja, Pega (a fermosa ave de tam 
mal agoiro) ou Campo da Cruz, existem multi-
dom de micro topónimos, muitas vezes deshabi-
tados ou com pocas casas, tais como Rio do Bis-
po, Monte das Malvinas, Monte Agudo, Rapo-
sinhos, Pumar, Salto, Agra, Agrela (diminutivo 
ou afetuoso de Agra, nom *A Grela, com falso 
artigo, que na Crunha engendrará o disparate 
de *La Grela), Gabeira de Abaixo, Gabeira ou 
Velha Morta (enganoso topónimo este empa-
rentado co nome germânico Welamot, formado 
na base por Bel-, "sol, lume"). Os nomes de aci-
dentes litorais som também innúmeros: Arnela 
e Arnela a Velha (do latim arenela, "pequena 

praia"), Fontinha Grande e Pequena, Lobos, 
Gaiba, Arminteira (talvez de armentum, 
"gando"), Pedralba, Lourido (coa raíz L´R, 
"cova de pedra", igual do que Lourdes ou Lore-
na), Sanamede (de San Mamede, devido ao efei-
to ótico que umha pedra da costa causa a quem 
a olha desde o mar, pois afigura-se à imagem de 
Sam Mamede que se venera na capela do Cham 
da Aldea), Corno, Lavadoira, Gradadoira, Ar-
nado (do indoeuropeio *Arn-, "curva"), Cruz, 
Camelos, Santo, Amoreiras, Curveiro, Enchou-
sas (lo latim clausas, "lugar fechado"), Ladeiro, 
Loureiro, Pena Pipe, Sueiros (de suarem os 
crois co mar?), Gaivoteiro e Auga Mexe. 

Existem, curiossamente, dous lugares de 
étimo quase gêmeo que ademais som vizinhos: 
trata-se de TAIBO, com acento grave, no -a-, e 
TAIBÓ, com acento agudo, detelhe este que os 
colheitadores toponímicos passárom por alto, 
fusionando ambos num só. Carecem, porém, de 
explicaçom etimológica, de modo que se qui-
germos dizer qualquer cousa sobre eles devere-
mos correr riscos da cavalo da ousadia que lhe 
é própria à diletância. A mim, talvez por ser 
celtista militante, soam-me  muito celtas, ainda 
que só seja por coincidirem, mais ou menos, co 
começo do título da obra épica irlandesa Tain 
Bo Cuainge (O Roubo do Gando de Cooley), onde 
Bo significa, precissamente, "boi", palavra de 
que derivam topónimos como Bóveda, Boebre 
ou o do rio irlandês Boyne, consagrado à céltica 
deusa Bouvinda, a vitela branca. Para a primei-
ra parte, Tai-, haveria que estudar a possibili-
dade de estar relacionada co radical gaélico 
Tei-, "casa", como acontece com Teibade 
(Paradela), traduzido como "casa de Baddi". 

ESTUD
O

S LO
CA

IS 



 

 

28 

O abade Rosendo ergueuse nervioso para o 
rezo das vixilias naquela madrugada do 23 de 
xullo do ano do señor de 1126. O canto noc-
turno da salmodia parecía eterno. A mente fu-
xía das antífonas aos preparativos e a calor do 
verán non axudaba ao sosego. Nunhas horas 
chegaría co seu séquito Dona Maior Guntroda 
Rodríguez, esposa de Don Pedro Froilaz de 
Traba, conde de Galicia. Eran xunto co bispo 
Xelmirez os persoeiros máis importantes e 
poderosos de Galicia. O abade Rosendo non 
esquecía que foran os titores do infante Afon-
so, fillo de Ramón de Borgoña e da raíña 
Urraca, que na primavera dese mesmo ano de 
1126 foi coroado rei de León co nome de 
Afonso VII. Foi a segunda coroación, primeiro 
foi rei de Galicia, con sete anos de idade, na 
catedral de Santiago. 

De vésperas chegaran xa outros signatarios 
que ían exercer de testemuñas do importante 
acontecemento: a doazón da Igrexa de San Vi-
cenzo de Moruxo e a súa freguesía e propiedades 
ao Mosteiro bieito de San Salvador de Bergondo, 
nas Mariñas. Entre eles estaban Nuño, abade de 
Cines, e Pelagius, cóengo da igrexa de Santiago. 

O documento rezaba: “Sub Christe nomine: 
Ego comitissa Guntroda Roderici, cognomento 
Maior... facio cartam donationis de ecclesia in-

tegra de Sancto Vincentio de Marrugio cum 
omni sua felegrigia... Beato Salvatori de Bar-
gunto...”. Aquela noite no rezo de Completas, o 
abade Rosendo co pergamiño nas mans, emo-
cionouse ao recitar as verbas do ancián Simeón 
no rezo do Nunc Dimittis: “agora Señor, podes 
deixar ao teu servo marchar en paz...” 

Escribo estas liñas desde o Mosteiro de 
Bergondo cando non queda moito para que se 
cumpran os 900 anos da sinatura do documen-
to. Fágoo non coma historiador -que non é tal 
meu oficio- senón coma sucesor do abade Ro-
sendo e único monxe deste cenobio, soñando 
tamén coa súa recuperación e prosperidade. En 
poucas liñas contareivos algún dos avatares 
polos que pasou este recinto de monxes bieitos 
e un dos recintos artísticos máis salientable 
aínda que non moi coñecido das Mariñas. 

As glorias e poderíos que soñaba Dom Ro-
sendo mudaron máis ben sombras e desastres 
para o Mosteiro. O Documento sinalado é o 
máis antigo que conservamos, pois un suposto 
lume arrasou as dependencias monacais e o 
templo no século XIV. Aparecen entón os An-
drade coma recuperadores e construtores con 
novas liñas arquitectónicas. 

A política de unificación dos reis católicos
(S.XV) reducirá a San Salvador a humilde 

SAN SALVADOR DE BERGONDO 
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priorado dependente de San Martiño Pinario, 
como o resto todo dos mosteiros bieitos de Gali-
cia, sometidos ao señorío do mosteiro de San Be-
nito del Real de Valladolid. Sen ben a reforma 
buscaba recuperar os mosteiros da ruína e aban-
dono, restaurar a vida relixiosa e liberalos do 
continuo acoso dos señores feudais, dalgún xeito 
fixo que perderan parte da súa identidade e máis 
coa prohibición de que houbera abades e priores 
de orixe galega. 

A invasión francesa a comezos do s. XIX vai 
deixar pegada no Mosteiro de San Salvador, con-
vertido posiblemente en cuartel provisional, cos 
monxes fuxidos e agachados nas casas dos veci-
ños. Os franceses arrasan con todo e non deixan 
nin unha mostra de orfebrería relixiosa desapare-
cendo cálices, copóns, cruces... e toda a cera que 
tiña valor de moeda. 

Non pasan moitos anos ata que a desamortiza-
ción de Mendizábal provoca a ruína total e a de-
saparición da vida monástica en San Salvador de 
Bergondo. Recuperadas as posesións, a Igrexa 
monástica pasa a depender da Diócese de Santia-
go e convértese en parroquia. Nos restos do Mos-
teiro habilítase casa reitoral que debido as lamen-
tábeis condicións é abandonada no século XX. 

Faltaba a natureza por contribuír a tal es-
morecemento, e así no ano 1957 un raio cae so-
bre o Mosteiro de Bergondo derrubando parte 
da fachada da Igrexa e arruinando a reitoral. 
Unha familia de xoieiros acomete a recupera-
ción recibindo en troques o uso a perpetuidade 
da capela de Sta. Catalina anexa ao templo, co-
ma panteón familiar. 

Veñen os anos de recuperación, e así no 1973 
a igrexa é declarada Monumento Histórico Ar-
tístico e comeza a restauración da igrexa que 
culminará a finais dos noventa cunha interven-
ción de urxencia para asentar o convento e evitar 
a ruína total. 

Hoxe en día, podemos contemplar a Igrexa 
ben conservada, e a recuperación parcial do Mos-
teiro onde se desenvolven actividades parroquiais, 
culturais e sociais. A crise financeira dos últimos 
anos paralizou a restauración total do edificio, 
pendente tamén dun proxecto que lle dea utilida-
de aos veciños e á comarca. 

Merecería das mans dalgún especialista a ex-
plicación artística e arquitectónica da Igrexa da 
San Salvador, que con todo se pode visitar sen 
problema contactando coa parroquia. 

Diferentes vistas do mosteiro de Bergondo. 
Fotografías de A. Martínez  
en http://1000-lugares-en-galicia.blogspot.com.es 
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EDUARDO FERNÁNDEZ RIVAS 
PINTOR SADENSE, ARTISTA INTERNACIONAL 

 

FERNÁNDEZ RIVAS, 
Eduardo. (Sada, A Coruña, 
1948). Estuda debuxo e pintura 
con Salvador Querolt, en Sada, 
posteriormente, na Coruña, con-
tinúa a súa formación artística 
como bolseiro na academia de 
pintura de D. Aurelio de Lombe-
ra y Pando, e á vez que facía o 
seu bacharelato, asiste tamén a 
aulas á Escola de Artes e Oficios 
da Coruña. Anos moi duros e 
intensos. Máis tarde estuda cur-
sos de solfexo e piano no conser-
vatorio da Coruña. Certamente, 
tal e como o artista di, foron sen 
ningunha dúbida os grandes mestres da pintura 
universal, que desde moi nova puido admirar, 
primeiro no Museo do Prado, quen ata o día de 
hoxe máis contribuíron na súa formación, que-
dando impactado coa obra de Velázquez, e máis 
tarde a obra contemplada nos máis destacados 
museos nas diferentes capitais europeas e ameri-
canas. Velázquez, Goya e Picasso, a dicir do artis-
ta, son os tres alicerces nos que se sostén. 

Non tardou en consagrarse na cidade hercu-
lina como un afamado pintor creativo e de retra-
tos. No mesmo estudo do seu mestre Aurelio de 
Lombera, realizou os retratos dalgunhas das 
personalidades académicas coruñesas máis coñe-
cidas do momento, finais da década dos sesenta, 
do pasado século XX. O Mestre Lombera adoi-
táballe chamar o seu “diamante en bruto” debido 
ás súas enormes calidades artísticas combinadas 
cunha rebeldía pouco común que o diferenciaban 
de xeito indiscutible dos demais discípulos. Con-
taba Rivas con dezaoito, dezanove e vinte anos. 
Foi nesta idade cando se espertou nel a decisión 
de dedicar unha parte do seu tempo ao estudo 
do Antigo Exipto, aínda que, xa desde moi novo 

sentira a chamada dos faraóns, 
que desde a afastada noite da 
historia tocaran o espírito deste 
home, que como alguén dixo 
del, de talante totalmente rena-
centista pola cantidade de mate-
rias que abarca, e dunha sensibi-
lidade e imaxinación desbordan-
tes que lle converte, combinado 
cun sólido oficio, nun creador 
nato, aínda que, como el mesmo 
di: sen perder o norte. 

No tema do Antigo Exipto é 
obrigado sinalar as súas viaxes 
anuais por todo o país do Nilo, 
e comentar así mesmo o alto 

nivel acadado como exiptólogo experto. Inves-
tiga, tanto en museos, como nos xacementos 
arqueolóxicos, adquirindo, ademais, nas súas 
numerosas viaxes todos aqueles traballos que 
os grandes exiptólogos e investigadores publi-
can nas diferentes capitais do mundo, posuíndo 
por iso unha ampla bibliografía respecto diso. 

Sobre a temática do mundo faraónico desen-
volve unha actividade intensa como conferen-
ciante, tanto en asociacións culturais como en 
centros académicos, intervencións continuas 
nos diferentes medios de comunicación, levan-
do el mesmo un programa semanal, na canle 
local de televisión Canle 60TV Coruña (1998-
99), titulado: “En las riberas del Nilo”, dunha 
hora de duración, sobre este fascinante mundo 
do Exipto Faraónico, no que presenta os seus 
traballos realizados no mesmo Exipto. Publica 
ensaios históricos en diferentes medios escritos, 
tanto en diarios como en revistas de tirada na-
cional, como a coñecida Revistart, (“Moisés”, 
“Alejandro Magno en Egipto”, “Amarna’s Af-
faire”, entre outros). É membro da Asociación 
Española de Egiptología, e membro así mesmo 

En novembro do pasado ano, falecía na súa casa do Fiunchedo o pintor sadense Eduardo Fernández Rivas. Des-
pediámonos dun artista plástico estreitamente ligado ao noso concello ao longo de toda a súa vida, por nacemento 
e vecindade; un creador polifacético que soubo dar á súa obra unha proxección internacional dificilmente acada-
ble. Reproducimos hoxe a entrada que lle dedicaba a Gran Enciclopedia Galega (vol. 34, p. 126). Sirva como 
preámbulo de posteriores publicacións coas que agardamos achegármonos á súa complexa e interesante figura. 
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da Asociación de Amigos da Biblioteca de Ale-
jandría, Académico da Accademia Internazio-
nale Greci Marino del Verbano di lettere arti e 
scienze di Vercelli, Piamonte (Italia). 

A súa obra pictórica enmárcase nas tenden-
cias artísticas da xeración dos setenta. Desen-
volvendo desde esta época diferentes manifes-
tacións no facer da súa arte, propias da evolu-
ción deste home, inquedo e magnetizante. A 
súa linguaxe persoal, como indica Pérez Quin-
tana, é expresionista, matizada por unha com-
posición coidada, e unhas tonalidades fóra do 
común, revelador todo iso, do seu espírito inno-
vador e aventureiro. En palabras da crítica in-
glesa Lavinia Morrison, “...estamos ante un ar-
tista original, de una rebeldía poco frecuente en 
los tiempos que corren, que logra crear una 
obra personal, libre de influencias frívolas. Ri-
vas es uno de los pocos artistas capaz de en-
frentarse a las tendencias del momento y sentar 
las bases de una nueva corriente pictórica. Su 
obra jamás nos dejará indiferentes”. 

A súa actividade está sempre precedida dun 
serio estudo, dunha investigación e dun profun-
do coñecemento do tema a tratar. Namorado da 
civilización do Antigo Exipto, puntualmente 
decide preparar algunha obra solta sobre o te-
ma, ou ben toda unha colección completa como 
a titulada, “En las Riberas del Nilo”, que pre-
sentou na galería Jaditte de New York no ano 
1998. Cualificada pola crítica, na revista: Times, 
desa cidade, como “...una explosión de color, de 
evocaciones misteriosas... ciertamente su sensi-
bilidad cromática se traduce con frecuencia en 
fenómenos lumínicos de gran fuerza expresiva”. 
A súa exposición de maio do ano 2005 na gale-
ría Caellum Gallery de New York, resultou un 

dos acontecementos máis interesantes da pri-
mavera plástica newyorkina. 

A maioría das súas exposicións individuais 
realizounas en varias cidades de Galicia, así como 
en Madrid, New York, Italia, participando así 
mesmo en varias colectivas, tamén en Galicia, 
Madrid, Sevilla, Málaga, Santander, Caracas, 
Hollywood (EEUU), sendo invitado a participar 
en feiras internacionais de arte en diferentes paí-
ses, Canadá, Suíza, Francia, Estados Unidos e 
outros. Participou en dúas convocatorias de 
“Euro Art” en Barcelona. Entre outras institu-
cións, ten obra no Centro Galego de Arte Con-
temporánea, Concello da Coruña, Deputación e 
Pazo de Congresos, tamén da Coruña, Colección 
“Anuart” de Barcelona. Ten tamén obra en im-
portantes coleccións privadas, tanto en España, 
como no estranxeiro. No ano 2000 ten contrato 
de tres exposicións en Italia, na cidade de Bolo-
nia, unha das capitais europeas da cultura deste 
ano 2000. Foi invitado a participar no chamado 
“Programa 2000”, dunha das galerías de arte 
máis nomeadas desta cidade italiana: Gnacarinni. 
Rivas ten xa nesta zona da Apadania, un éxito 
artístico destacado, posto que ademais a súa obra 
está representada habitualmente nalgúns dos má-
máis recoñecidos catálogos de arte italianos. 

Como di a revista Times, de New York, no 
seu número 554, de marzo de 1998, “Eduardo  
F.  Rivas, por méritos propios, tiene ya un lu-
gar destacado en la plástica internacional”. 

Eduardo Fernández Rivas no seu estudo.  
Fotografías cedidas por F. Fernández Rivas 
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Comecemos por dicir, como aviso para lecto-
res despistados ou desorientados polo título, que 
o que aquí tratamos non ten nada que ver coa 
emigración mais si, unicamente, coa literatura. 

Grecia foiunha revista de literatura, así dicía 
o seu subtítulo, que apareceu en Sevilla o 12 de 
outubro de 1918. De orientación modernista nun 
principio, foi pouco a pouco acollendo á maioría 
dos poetas vangardistas de entón, converténdose 
nunha precursora do movemento ultraísta, che-
gando a proclamarse “órgano del movimiento 
ultraísta español”.Este movemento estético dei-
xou a súa pegada en revistas que floreceron (e 
axiña murcharon) entre os anos 1920 e 1925, 
antecedendo á chamada Xeración do 27: Cervan-
tes, Reflector, Ultra, Tableros, Horizonte, Plural,… 
son algunhas das máis importantes. Algunhas 
achegas nesa liña estética tiveron tamén acollida 
nalgunhas revistas galegas como Alfar e Ronsel. 

O fundador e director de Grecia foi o poeta 
Isaac del Vando Villar e o redactor xefe o ta-
mén poeta Adriano del Valle, sevillanos ambos 
os dous. 

A revista publicou fundamentalmente poe-
sía, pequenos ensaios, traducións de franceses e 
ingleses e de clásicos latinos e árabes. Na revis-
ta colaboraron moito, ademais dos citados di-
rector e redactor xefe, César A. Comet, Rivas 
Panedas, Gerardo Diego, Cansinos-Asséns, P. 
L. Gálvez e nos últimos números os irmáns 
Norah e Jorge Luis Borges, a primeira como 
estupenda gravadora. 

Grecia acadou un total de cincuenta núme-
ros publicados (a numeración da revista é en 
números romanos), desaparecendo cando cum-
pre o segundo aniversario, nunha interrupción 
anunciada, e cun número dedicado, curiosamen-
te, a Sevilla. Semella como se os promotores 
sufriran morriña, logo de ter trasladado a re-
vista a Madrid dende o número XLIII. 

A estética da portada da revista, unha Mi-
nerva encaixada nun pórtico grego, de primei-

ras, trocada logo por unha ánfora helenística, 
non encaixaba ben co cariz que foi adoptando a 
revista. Quizá por iso, a partir do número XIX, 
e segundo a publicación foi entrando nunha 
órbita máis vangardista, incluíron a carón da 
ánfora unha lata de aceite de automóbiles, que 
co tempo decidiron darlle máis destaque incor-
porándolle un fondo negro. 

Nos últimos números publicaba esta especie 
de aviso para navegantes, todo en letras maiúscu-
las: “En Grecia no colabora ningún académico de 
la lengua ni ningún comentarista de Cervantes”. 

As vangardas, en xeral, trouxéronlle aire 
fresco á literatura, aínda que houbo casos e 
achegas que resultan graciosos e mesmo patéti-
cos vistos hoxe. E en Grecia hai varios destes. 

GALEGOS EN “GRECIA” 
 

Xesús Torres Regueiro 

Portada dun dos números da revista Grecia 
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Foron varios os galegos que colaboraron, 
alomenos unha vez, na revista Grecia: Goy de 
Silva, Evaristo Correa-Calderón, Xavier Bóve-
da, Eugenio Montes, Álvaro Cebreiro, Valle-
Inclán e Vicente Risco. 

O primeiro galego que atopamos en Grecia 
é Ramón Goy de Silva (Ferrol, 1888-Madrid, 
1962), quen no número VI publica o seu único e 
breve poema nesta revista: 

INVIERNO 
Con su carga de nieve 
ha llegado el invierno… 
¡SOLO HAY CALOR EN EL  

[CEMENTERIO! 

Sen comentarios. 

Goy de Silva foi autor teatral con certo éxi-
to a comezos do século XX, poeta que cantou a 
“las viejas rameras”, a Judith, a Salomé, e ata ás 
vítimas de Monte Arruit. 

Evaristo Correa-Calderón (Neira de Xusá, 
1899-Póvoa de Trives, 1986) polos anos vinte, 
mentres estivo vencellado ao galeguismo, pu-
blicou algunhas obriñas en galego: “Luar 
(contos galaicos)” (1923), “Conceición sinxela 
do ceo” (1925), “Margarida, a da sorrisa de au-
rora” (1927) e “Ontes” (1928). En 1924 fundou 
en Lugo a revista de arte Ronsel, da que el era 
director literario e Cebreiro o artístico. Aban-
donaría logo o cultivo do galego, que xa simul-
taneaba co español, aparecendo en 1936 como 
xefe da Falanxe en Lugo1. Logo exerceu o ensi-
no en Madrid ata a xubilación, dedicándose ta-
mén á edición crítica de autores españois e á 
publicación de libros de texto. Segundo Carba-
llo Calero (Historia da literatura galega contem-
poránea), “a súa carreira de escritor en galego 
foi interrumpida a pouco de encetarse” e a ma-
ioría das obras citadas están escritas con 
“ortografía aportuguesada”. 

Correa-Calderón, asinando así sen o nome, 
comeza a colaborar en Grecia no segundo nú-
mero co poema “Motivos sencillos”. Volve face-
lo no número VII co poema “El elogio de los 
senos en flor”, que comeza deste xeito: 

Senos en flor, 
yo os amo con fervor 
porque sois exvoto en el altar de Amor. 

Despois dunha definición do amor, escasa-
mente espiritual: “El Amor no es más que eso:/ 
la caricia y el beso/ y el ansia del poseso”; Co-

rrea continúa a cantar os seos fragantes, encen-
didos, agochados, arumados, rosados... No 
“Envio final á Traviata gentil” pídelle o poeta 
que desate “con ritmo, en mi honor, / tu veste 
y muestra el albor/ de tus senos en flor.” 

No número IX dedícalle o soneto “El noc-
turno lírico” “A Cansinos-Asséns, Sacerdote y 
Maestro de normas”, quen xa as estaba a impo-
ñer na revista dende a súa primeira colabora-
ción e decantándose cara o ultraísmo, move-
mento que logo abandonará. 

Outros dous textos publicará Correa-
Calderón na revista: “Los poemas inconscientes” 
no número XIV, onde o poeta se pon filosófico, e 
no número XXI o contiño “La hetaira loca”. 

O poeta ourensán Xavier Bóveda (Gome-
sende, Ourense,1898- Madrid, 1963), que nun-
ca publicou unha liña en galego, colabora en 
Grecia con vinte anos, reclamándose ultraísta. 
Así, é un dos asinantes do manifesto a prol do 
“ultraísmo” que aparece na revista xa no núme-
ro XI do 15 de marzo de 1918. 

Antes, no número V publica o poema “El 
alma y el nocturno” con este comezo: “Alma, / 
ten calma, / espera; / el dolor no es eterno, /¡que 
aún después del invierno / torna la Primavera!”. 

Bóveda é protagonista do relato que Pedro 
Luis de Gálvez publica en Grecia no número 
XII (1 abril 1919), “Cansinos-Asséns, Xavier 
Bóveda y la domadora de leones”. Disque Bóve-
da, “el poeta de más luminoso talento de que 
podamos ufanarnos hoy”, segundo este excén-
trico personaxe, presentaralle unha domadora 
de leóns que Xavier coñecera en Ourense e coa 
que Gálvez finalmente non conxeniou porque 
créndose un león, a domadora tratouno “como a 
un tití”. Xavier devólvelle a Gálvez o detalle co 
poema “A Pedro Luis, en Sevilla” no número 
XVI, pois “Pedro Luis, que ya no bebes, / que 
escribes mucho, y que ya / haces todo cuanto 
debes, / hoy mi alma hacia ti va.” 

Gálvez, que estivera en Sevilla na festa do 
Ultra que organizaron os de Grecia e remataba 
de ter unha “cuestión de honor” cun xornalis-
ta, dedícalle con humor a Bóveda un poema 
“Para su libro ´Los poemas de los pinos`/ 
(¿Me das un poco de resina, Xavier?)”. Este, 
xunto cun poema de Bóveda, dun libro próxi-
mo a publicarse, aparecen compartindo páxina 
no número XXII. 
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O libro de Xavier, o máis coñecido dos 
seus, aparecerá en 1920. Antes, moi noviño, xa 
publicara un par de poemarios. No número 
XXV o mesmo Cansinos-Asséns publica un 
texto “Para Los poemas de los pinos, de Xa-
vier Bóveda”. 

Xa afiliado ao  novo movemento estético, 
os poemas de Bóveda aparecen baixo o rubro 
“Poemas del Ultra”. No número XIII publica 
“Un automóvil pasa”, con moita onomatopeia: 
Trrrrrrrrr Trrrrrr, Po-po-po-pöe, Ro-ro-ro-ro-
ro, íííííííí, e así. Nesta liña aparece 
no número XXIII  “La plástica 
del ambiente”, de comezo onoma-
topeico: “R-r-r-r-r-r-r-r-r-r.... 
Tranvías, coches autos...” 

Bóveda emigrou a Bos Aires 
en 1923 e continuou dedicándose 
á poesía e publicando diversas 
obras, ademais de colaborar en 
varias revistas.Durante un tempo 
foi un poeta “social”: frecuentador 
de salóns e moi de escribir e asi-
nar en abanos de señoras. 

Eugenio Montes (Bande, 
1897-Madrid, 1982) comeza a co-
laborar en Grecia no número XVI: 
“Ultra Poemáticas esquematiza-
ciones fantasistas. Atardecer en 
New-York” e vai dedicado ao seu 
paisano Vicente Risco. A ritmo de 
DO RE FA remata “Ante la indi-
ferencia de los espectadores, las 
trompas epilépticas insisten: -DO 
RE FA”. E os lectores rematamos 
a lectura tamén indiferentes. 

As Poemáticas esquematiza-
ciones fantasistas continúan no 
número seguinte, un conxunto de 
frases soltas sen conexión, e no 
XIX co poema “Noviembre”. No 
XXIV asina Montes dous poemas: 
“Noche” e “La luna”. 

“Poematizaciones ultraicas. 
Paisaje versiespacial”, no número 
XXVI, de carácter caligramático, 
ou o “Poema N espacial”, no nú-
mero seguinte, son máis atrevidos 
na forma, empregando frases en 
letras maiúsculas, disposicións 
inclinadas das frases… 

No número XXXV publica “Paisaje”, que 
nos deixa esta incríbel imaxe atlética: “¡Qué 
músculos los del discóbolo / que arrojó al cielo 
el Sol!”. No número XL dous poemas curtos: 
“Mañana de sol”, cando “El jardín taciturno es 
de clases pasivas”, e “Tarde de otoño”. 

No número XLI publica “Gavilla lírica”, de-
dicado ao chileno Jacques Edwards e no que es-
pecula con “El día del triunfo del bolcheviquis-
mo...” Mais o que trunfou nesta España laceran-
te foi o franco-falanxismo e Montes xa estaba 

anotado dende primeira hora para 
portar a camisa azul, botando cara 
ao sol o resto da súa vida. 

Pódese dicir que Montes se-
guiu a colaborar en Grecia ata o 
final da revista. No nº XLII, no 
que perde a lata de aceite de au-
tomóbiles, aparecen dous peque-
nos poemas: “Ella” e “Pueblo” e 
no seguinte outros dous: “El día 
redondo” e “Hoy leí la copa de 
una acacia”. Por último, no nú-
mero XLIX, Montes publica ou-
tro pequeno poema que comeza: 
“Yo recogía plumas de canciones 
heridas”. 

No “Álbum de retratos Madrid-
París” que foi publicando Guiller-
mo de Torre (impulsor, teórico e 
historiador dos vangardismos lite-
rarios) nos números finais da re-
vista, aparece retratado o ouren-
sán deste xeito: 

«EUGENIO MONTES.-- Muy 
atmosférico, este futbolista ver-
bal actúa también, como presti-
digitador ideológico en las no-
ches de gala de nuestro gran 
circo ultraísta. Y lanza cohetes-
señales entre el brumario inte-
lectivo zodiacal. Su tempera-
mento, de voluble enamoradizo, 
le hace aparecer hoy como el 
amante de corazón de Dadá.» 

Nos anos de achegamento ao 
galeguismo, Montes publicou un 
libriño de contos (“O vello mari-
ñeiro toma o sol e outros contos”, 
1922), un de poemas (“Versos a 
tres cas o neto”, 1930) e un ensaio 
(“Estética da muiñeira”, 1923), os 

Correa-Calderón e Cebreiro 
retratados polo propio Álvaro 

Cebreiro e Montes nun 
debuxo de Fernández Casas 
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tres en lingua galega, que logo abandonaría 
definitivamente. 

Do mesmísimo Vicente Risco (Ourense, 
1884 – 1963), que viña de abandonar a teosofía 
polo nacionalismo das Irmandades da Fala, pu-
blícase no número XXXV un pequeno texto en 
prosa, “El anticuario”. A seguinte e derradeira 
entrega de Risco é o poema “Bambalinas”, que 
dedica “A mi entrenador Eugenio Montes”. 

O mesmo Risco contraditorio que uns meses 
despois aconsellaba ao mociño Manoel Antonio 
sobre os diferentes “ismos”, dicíndolle que a re-
vista Grecia “Vale ben pouco” e cunha curiosa 
xustificación da súa dedicación a estas cousas:  

Eu non son partidario de ningunha d´estas es-
colas. Fago poemas d´estos “pour l´Espagne et 
le Maroc” e mándoos â revista Grecia porque 
son amigo do Direitor, Ysaac del Vando-Villar, 
un rapaz andaluz, de raza xudía, que non enten-
de de nada d´esto, senon que se dedica â compra
-venta d´antigüedades... Hoxe, os galegos escri-
bindo no noso idioma, principiamos a nos abrir 
camiño no mundo, sen necesidá d´andar bus-
candolle cinco pés ô gato con ismo de ningunha 
clás. Mais como compre qu´esteamos enterados 
de todo, que non sexamos alleos ô mundo 
d´afora, por iso me teño dedicado a espallar isas 
cousas na nosa Terra (Carta datada en Ourense 
o 15-X-1920. Manoel-Antonio: III Correspon-
dencia. Edt Galaxia, Vigo, 1979, páx. 76). 

Cando se cumpre o I aniversario da revis-
ta (nº XXIX, 12-X-1919) publica un novísimo 
Álvaro Cebreiro (A Coruña, 1903-1956) –
quen daquela alternaba debuxos e poemas– o 
seu “Ensayo” poético, cun comezo e remate 
onomatopeico: 

Tit-tat-, tit-tat, tit-tat... 
ES EL TIEMPO QUE PASA! 

Cebreiro tiña apenas dezaseis anos e resulta 
curioso que a isa idade estivese preocupado po-
lo tempo. Este, que nós saibamos, foi o único 
poema que publicou en español. Nese mesmo 
ano as súas preocupacións vanse dirixir cara o 
nacionalismo das Irmandades da Fala e a plás-
tica, publicando algunhas caricaturas en A Nosa 
Terra e realizando unha precoz exposición que 
lle patrocina a Irmandade da Fala na Coruña. 
Co tempo consagraríase como grande caricatu-
rista e debuxante humorista. 

Valle-Inclán (1866 – 1936), a quen César A. 
Comet lle dedicara un soneto iconográfico de 
escasa calidade, aparece cunha única colabora-

ción cara o final da vida da revista: o poema 
“Estética de la mujer de color”, no número 
XLVIII do 1 de agosto de 1920. 

Nun apartado de noticias refírense a esta 
colaboración: 

«El mágico príncipe de la lírica novecentista, 
el sutil y hechizado Ramón María del Valle-
Inclán, espontáneamente y sin requerimiento 
ninguno, avalora hoy las columnas de GRE-
CIA con la publicación de su poema ultraísta, 
“Estética de la mujer de color”. 

Aunque un poco rezagado y tardío, Valle-
Inclán ha sido siempre simpatizante y uno de 
los pocos espíritus que nos han comprendido 
y que han tenido para nuestro apostolado 
palabras alentadoras y una sonrisa amable… 

Los ultraístas, persuadidos de la importancia 
y trascendencia que, para nuestra causa, sim-
boliza el gesto del señor del Caramiñal, cola-
borando con nosotros, iconoclastas y rebel-
des, le reconoceremos siempre como a un 
contemporáneo y magnífico poeta del ultra.» 

No seguinte número, e derradeiro, Francisco 
Vighi remata o seu poema “Tertulia” aludindo 
precisamente ao don Ramón das barbas de chivo: 

Discusión sin fin 
Sobre si es ultraísta Valle-Inclán 
que si patatín 
que si patatán. 

 
1. En plena guerra civil, apareceu en Nova Galiza, 

“boletín quincenal dos escritores galegos anti-
franquistas”, nº 5, Barcelona, 15-VI-1937 a se-
guinte referencia aos Correa Calderón con durísi-
mas acusacións: 

«Los hermanos Evaristo y José María [sic, por Juan 
Antonio] Correa Calderón. – En Lugo como en en el 
resto de Galicia, la mayor parte de los asesinatos 
corrieron por cuenta de las cuadrillas de Falange 
Española. Pues bien, los jefes de FE, en Lugo, son 
los hermanos Correa Calderón. Evaristo es profesor 
de Literatura en el Instituto, gracias a los esfuerzos 
de elementos galleguistas, hoy víctimas suyas, a 
quienes les debe cuanto aparenta ser. Escribió unas 
cuantas cursilerías y trató de ser afiliado a partidos 
de izquierda, galleguista, comunista e IR. No fue 
aceptado en ninguno por sus coqueteos con el famo-
so cacique Pepe Benito. Su hermano José María [sic, 
por Juan Antonio] es un señorito que se dedicaba a 
hacerle el amor a las niñas cursis en el paseo de la 
Reina, en busca del “braguetazo”. Idiota perdido, no 
podía tener otro fin. 

Tales son los inductores (no ejecutores, por cobar-
día) de los asesinatos efectuados en Lugo.» 
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NOMES FORÁNEOS NA LITERATURA GALEGA  
[DE MURGUIA A GUERRA DA CAL] (II) 

 

José-Mª Monterroso Devesa 

IV. CABANILLAS, RISCO, CUEVILLAS 

IV.1. Ramón CABANILLAS Enríquez (1876
-1959). Topónimo de Castela, tamém em Nava-
rra talvez diminutivo dum Cabanas -com esse 
aspecto galego-português- ou dum castelhano 
Cabañas -com transformaçom fonética “ñ/n”11- é 
o apelido paterno do nosso vate supremo da pri-
meira metade do XX. Seu avô Cabanillas de Es-
tremadura vinhera dar em Cambados. 

Como no caso de Francisca Herrera... estar-
íamos, a fim de contas, perante um apelido gale-
go-portugués manipulado e entom nom deveria 
tamém figurar nesta listagem de apelidos forá-
neos dos nossos vultos literários. 

IV.2. Vicente MARTÍNEZ-RISCO AGÜE-
RO (1884-1963). Com Risco –quem, a exemplo de 
Murguia, Pondal e Cuevillas... ou Castelao, nom 
usou o patronímico, como logo faria seu filho 
Antón (1926-1998)-, que levou dous apelidos al-
heios, limitamo-nos a ressumir os dados de 
Freixeiro Mato12, quem bem documenta como o 
quarto avô (val dizer, o pai de seu trisavô ou tata-
ravô) -tamém de seu curmao Sebastián Martínez-
Risco Macías- provinha de Mansilla, em La Rioja. 

Quanto a Agüero, apelido muito cántabro, 
tamém é topónimo em Aragom. 

IV.3. Florentino López ALONSO-CUEVI-
LLAS (1886-1958). Galego por pai, é por mai 
que damos aqui a primícia dum seu curiosíssimo 
entroncamento genealógico. 

Com efeito, atravês de quatro textos13 inco-
nexos reconstruimos tal fio genealógico, que 
nos conduz do guerrilheiro Ignacio Alonso ao 
pre-historiador Cuevillas. 

É assi que “el cerverano Ignacio Alonso 
Cuevillas fue el guerrillero más importante de 
La Rioja en la contienda contra Napo-
león” (Sáez Miguel): refire-se a Ignacio Alonso 
Zapatero (1764-1835), nativo da riojana Cerve-
ra del Rio Alhama; “más conocido por el sobre-
nombre de Cuevillas, debido a que su abuelo 

paterno era natural de La Cueva (Soria). En 
1814 su apellido pasó a ser Alonso de Cuevillas, 
por Real Orden de Fernando VII, en agradeci-
miento a los servicios prestados durante la gue-
rra de la Independencia” (Gil Novales). 

Seu filho, Hilario Alonso-Cuevillas Remón 
(1801-1881), de Miranda de Ebro (Burgos), co-
m destacada carreira militar (J. A.Gallego), veu 
dar em Ourense, onde casou, vindo ser avô de 
don Floro, por sua filha Vicenta Alonso-
Cuevillas Álvarez Seara (Carvalho Calero e 
García Martínez). 
 

V. QUINTANILLA, SIGUËNZA, DIESTE 

V.1. Jaime Antonio QUINTANILLA Martí-
nez (1891-1936). Médico, escritor e político, 
Quintanilla levava este apelido procedente no 
seu caso de Leom, dado que seu pai era de Sa-
hagún14. Nos 80 anos do seu assassinato, como-
ve-nos contribuir, bem que seja minimamente, 
ao esclarecimento da data de nascimento, ma-
chaconamente reiterado o erro de 1898, graças 
à informaçom de Luis Lamela quem me remeteu 
à excelente obra que se resenha nas notas. 

V.2. Julio SIGÜENZA Reimúndez (1898-
1965). O nosso poeta tinha o seu avô Sigüenza 
nativo de Aranda de Duero (Burgos), sendo, em 
origem, topónimo de Guadalaxara15. 

V.3. Rafael Francisco Antonio DIESTE 
GONZÁLEZ (1899-1981). Irmao menor 
rianxeiro do literato uruguaiano Eduardo (1882
-1954) -tam ligado este à Galiza e a Castelao- e 
tios do tamém uruguaiano, Eladio (1917-2000), 
construtor de vanguardistas edifícios, alô e acô, 
o nosso escritor levava dous apelidos nom gale-
gos... para nom nos referir ao terceiro, Muriel 
(seu pai Dieste Muriel), apelido toponímico cas-
telhano, que Rafael utilizaria no título das suas 
Historias e invenciones de Félix Muriel (no campo 
da Literatura espanhola). 

Para empezar, o seu González era castel-
hanizaçom de Gonçalves: pois sua mai era filha 
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dum Gonçalves brasileiro e dumha Da Silveira, 
uruguaiana oriunda do Brasil e de induvitável 
apelido flamengo-açoriano, traduzido a Silveira 
do seu originário Van Hagen16. 

Mas é que por flamengo tamém se tem o 
Dieste (seguramente relacionado co fitónimo 
alemám Diestel=cardo), apelido, como outros 
anteriores –Abente, Lugris...- concentrado na 
área marítima, esta volta arousana, pois (8) o 
90% dos existentes no nosso país distribui-se 
entre Norte (70) e Sul (20) da ria de Arousa. 
 

VI.MARIÑAS, CARBALLO, GUERRA 
VI.1. Jenaro Constantino Segundo Mariñas 

DEL VALLE (1908-1999). Filho do escritor 
Jenaro Mariñas (1868-1932), de anterga fidal-
guia, sua mai era asturiana de Villaviciosa, daí 
esse apelido Del Valle, típico de Astúrias, co 
que as histórias familiares quixerom revestir e 
revestirom ao galego Do Vale de Valle-Inclán, 
disfarçando-o para o mundo inteiro (veja-se a 
nota 3). 

VI.2. Ricardo Leopoldo Ángel José Gerardo 
Carballo CALERO (1910-1990). Nascido o 
mesmo 30 de outubro de Miguel Hernández 
(1910-1942), o poeta mártir, com umha hora de 
diferência17, o nosso académico rebelde –que antí-
tese! pagando por isso a sua innominaçom para 
o Dia das Letras Galegas-, levava esse apelido 
materno dum seu avô do Barqueiro: de nom ser 
um galego Caleiro castelhanizado, estaríamos 
perante um Calero castelhano originário, di-se, 
de Cantábria. 

VI.3. Ernesto Ramón Laureano Pérez GUE-
RRA (1911-1994). Com Ernesto Guerra da Cal 
voltamos à Itália de Paumán del Nero e de Tet-
tamancy. Galego por pai (Pérez Cal) esse Gue-

rra materno, para preservar a correcta pronun-
ciaçom italiana, devera ter conservado a “u de 
diócesis” que escrevera o seu amigo Eduardo 
Blanco Amor se referindo à diérese, à qual anu-
laçom se sumou a homografia co ibérico-
románico Guerra (presente em todas estas 
línguas peninsulares). 

Pois tal Guerra pertencia a seu avô veronese 
Carlo Guerra (pronunciado Güerra). Como nos 
casos antes citados, el prescindiu do patroními-
co paterno e, de passada, ao jeito português, 
recolocou os apelidos, dando preferência a esse 
materno Guerra. 
 

BALANÇO 

Poucas palavras mais, a jeito de balanço, para 
observar que reparamos em 26 apelidos de 21 
personagens, os quales, por língua (agás os 3 de 
exclussiva origem portuguesa), distribuem-se as-
si: espanhois (14), italianos (3), cataláns (2), euske-
ra (1), francês (1), alemám (1) e flamengo (1). 
 

 

 

11. Cochón, L. & Abal Santorum, É.- Cartas de 
Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antí-
fona, Cadernos Ramón Piñeiro, 2011. Comentado 
por X.L. Méndez Ferrín (La Opinión de A Coruña, 
15-10-2011), quem, à parte de se centrar no pa-
rentesco, de tia a sobrinho natural, entre Emília 
Pardo-Bazán e Ramón Cabanillas (por parte do 
pai natural deste, meio-irmao da condessa), opina 
ser o apelido espanholizaçom dum Cabanelas, 
quer das terras estremenhas de Ellas, quer das 
portuguesas de Olivença. 

12. Freixeiro Mato, X.R.- “Vicente Risco en familia”, 
in Vicente Risco arredor de nós, 1993. 

13. García Martínez, M.C.- “López Alonso-Cuevillas, 
Florentino”, in Gran Enciclopedia Gallega./ Sáez 
Miguel, P.- Guerrillero Cuevillas, pág. web lario-
ja.com., 22-09-08./ Gil Novales, A.-pág. web 
mcnbiografias.com./ Gallego, J. A.- Historias del 
carlismo castellano. Don Hilario Alonso-Cuevillas y 
Remón, pág. web carlismocastellano.blogspot. 

14. Romero Masiá, A. & Pereira Martínez, C.- Xaime 
Quintanilla Martínez: vida e obra dun socialista e 
galeguista ao servizo da República, 2011. 

15. Beloso Gómez, J.- Julio Sigüenza. Obra galega, 2000. 
16. Monterroso Devesa, J.- Sobre gallegos yorientales. 
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1. INTRODUCIÓN 

A enerxía eólica constitúe unha das princi-
pais fontes enerxéticas renovables a nivel mun-
dial, en termos de penetración no mercado e 
desenvolvemento tecnolóxico.O seu fomento 
xustifícase polos seus efectos positivos medio-
ambientais, na diversificación do subministro 
enerxético, así como económicos. Galicia non 
representou unha excepción no auxe desta 
enerxía renovable, posto que permitiu unha 
diversificación industrial e enerxética, repre-
sentando un vector relevante de desenvolve-
mento económico. 

O obxectivo deste artigo consiste en descri-
bir os principais trazos na evolución do sector 
eólico galego, e identificar as tendencias recen-
tes e os desafíos que presentan este sector es-
tratéxico para a economía galega. Desta forma, 
esta análise facilita dilucidar as barreiras que 
impediron o seu desenvolvemento integral, e as 
estratexias necesarias para mitigalas e aprovei-
tar as oportunidades existentes a nivel autonó-
mico, nacional e internacional. 

Este artigo estrutúrase en dúas epígrafes, 
empezando con esta introdución. A epígrafe 
dúas aborda o estudo das principais caracterís-
ticas e evolución do sector eólico galego, dende 
a súa xénese ata o estancamento sectorial exis-
tente dende 2008. Finalmente, a epígrafe tres 
céntrase nas tendencias máis recentes e retos 
que se enfronta dito sector nun marco cada vez 
máis competitivo a nivel internacional. 

 

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E EVO-
LUCIÓN DO SECTOR EÓLICO GALEGO 

Un amplo abano de iniciativas empresariais 
intentaron explotar o recurso eólico galego 
dende mediados da década dos anos oitenta do 
século XX. Diversas empresas eléctricas como 

Unión Fenosa ou Endesa emprenderon proxec-
tos de I+D vinculados coa enerxía eólica en Ga-
licia dende esas datas. Neste sentido, cómpre 
salientar as iniciativas desenvolvidas por Ende-
sa e o Instituto para a Diversificación e o Afo-
rro Enerxético (IDAE) en Estaca de Bares, on-
de instalaron aeroxeradores de 35 kW en 1985. 
Asemade, Unión Fenosa instalou un aeroxera-
dor experimental de 1,2 MW en Cabo Vilán no 
ano 1990 (Menéndez, 2001). Porén, non é ata 
mediados da década seguinte cando o sector 
eólico galego despega definitivamente. Deste 
modo, na Figura 1 pódese apreciar o forte cre-
cemento da potencia instalada eólica dende 
1998 ata 2008.Neste período, o auxe da enerxía 
eólica sustentouse nunha normativa autonómi-
ca2 que fomentaba o incremento da potencia 
instalada fronte outros obxectivos de carácter 
socioeconómico ou ambiental (Montero et al., 
2010; Iglesias, del Río e Dopico, 2011). Non 
obstante, a obriga de presentar plans industriais 
polos promotores eólicos, nos que se estipulaba 
unha porcentaxe do investimento que se debería 
realizar con empresas galegas, abriron novas 
posibilidades de negocio para moitas compañías 
do sector industrial e de servizos. A pesar disto, 
comprobouse un incumprimento xeneralizado 
deste compromiso (Simón et al., 2010). 

Ao abeiro da expansión do mercado galego, 
xurdiron unha serie de fabricantes co obxectivo 
de subministrar compoñentes de aeroxerado-
res. Moitos deles proviñan do sector naval, da-
da a proximidade cognitiva entre a tecnoloxía e 
os coñecementos aplicados no sector eólico e os 
empregados previamente na construción naval 
(Varela e Sánchez, 2014; Varela-Vázquez e 
Sánchez-Carreira, 2016). Así, o sector eólico 
constituíu un instrumento para a diversifica-
ción industrial, promovendo a absorción de 
man de obra dende sectores tradicionais en de-
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clive cara outros novos sectores con mellores 
perspectivas, así como a creación de novas pau-
tas de desenvolvemento industrial para o futu-
ro. Nesta fase de auxe sectorial, o sector eólico 
chegou a supoñer o 1,16% do PIB e o 0,55% do 
emprego galego (máis de 5.600 empregos) en 
2005 (Varela-Vázquez e Sánchez-Carreira, 
2015). Gran parte do emprego creado é indus-
trial, concentrado nas ramas de fabricación de 
maquinaria e equipamento, así como de mate-
rial eléctrico. Non obstante, cómpre subliñar 
que esta contribución económica do sector eóli-
co galego depende, en gran medida, da instala-
ción de novos parques eólicos (Ib.). 

Esta tendencia sectorial favorable quebrouse 
a partir do ano 2008, debido a un conxunto de 
factores endóxenos ao propio sector, e outros de 
natureza esóxena. Este conxunto de factores 
negativos desincentivaron a instalación de nova 
potencia, causando unha considerable desacele-
ración a nivel sectorial. En primeiro lugar, é 
necesario sinalar a elevada inestabilidade dende 
2008 ata a actualidade, derivada dos concursos 
eólicos autonómicos. Neste sentido, no ano 
2008 implementouse un concurso eólico de ca-
rácter non discrecional no que se facía un espe-
cial fincapé na protección de áreas naturais e na 
participación pública nos parques eólicos. Po-
rén, co cambio de goberno, este concurso eólico 
foi suspendido, amparándose en que a Asesoría 
Xurídica Xeral da Xunta de Galicia alegou indi-
cios de ilegalidade. A suspensión deste concurso 
eólico e a posterior convocatoria dun novo con-
curso cunhas novas directrices no ano 2010 
causou unha elevada inestabilidade, que sumada 
ao adverso contexto económico xeral, provocou 

un estancamento sectorial que dura más dun 
lustro. A inseguridade xurídica veuse agudizada 
cando os axentes beneficiarios do concurso de 
2008 apelaron á vía xudicial para reclamar res-
ponsabilidade patrimonial á Xunta de Galicia 
pola supresión do procedemento de autoriza-
ción de parques eólicos. 

Como segundo factor que incidiu no estan-
camento sectorial, cómpre mencionar o estable-
cemento do Canon Eólico por parte da Xunta 
de Galicia mediante a Lei 8/2009. Este tributo 
grava o número de aeroxeradores, e ten como 
finalidade compensar ás comunidades locais 
polos efectos negativos medioambientais destas 
instalacións. Non obstante, este tributo, suma-
do ao imposto estatal do 7% á xeración de elec-
tricidade, desincentiva os novos proxectos eóli-
cos, así como lastra a rendibilidade dos proxec-
tos en funcionamento. En último lugar, pero 
por elo non menos importante, os cambios nor-
mativos dende 2011 no réxime retributivo das 
enerxías renovables (competencia do goberno 
central) causaron unha rebaixa substancial na 
rendibilidade dos parques eólicos. Debido ao 
crecente déficit tarifario, o goberno central su-
primiu o réxime de primas (imperante dende 
finais dos 90), substituíndoo por outro baseado 
na rendibilidade do bono español a dez anos. 
Neste último réxime retributivo, os incentivos 
para os parques eólicos teñen unha vixencia de 
3 ou 6 anos, polo que non fomenta a estabilida-
de financeira de proxectos cunha vida útil supe-
rior aos 20 anos. 

Por todo elo, a contribución económica do 
sector eólico á sociedade galega reduciuse 
substancialmente dende 2008. A estas dinámi-

 

 

 

 

Figura 1.  

Evolución da  
potencia instalada 

no sector eólico 
galego (1998-2015) 

Fonte: elaboración 
propia a partir de 

Pintor et al.(2006) e 
AEE (varios anos). 
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cas negativas sectoriais, únese a crise econó-
mica, que impón relevantes restricións crediti-
cias a un sector intensivo en capital. Deste 
modo, dende 2013 non se instalaron ningún 
MW en Galicia, acadando os 3.328 MW a fi-
nais do ano 2015. 

 

3. TENDENCIAS E DESAFÍOS NO SEC-
TOR EÓLICO GALEGO 

A pesar da visión pesimista imperante ac-
tualmente no sector eólico galego, cómpre sa-
lientar novas oportunidades para este sector 
estratéxico e vector de crecemento económi-
co.Xa nas primeiras fases de estancamento sec-
torial, algunhas empresas comezaron a expor-
tar compoñentes a mercados emerxentes como 
o brasileiro, co obxectivo de compensar a me-
nor demanda nos mercados locais. En todo ca-
so, as iniciativas empresariais non quedaron 
unicamente circunscritas á busca de mercados 
exteriores. Desta forma, diversas empresas do 
sector eólico galego intentan introducirse en 
novos nichos de mercado como poden ser a mi-
nieólica ou a enerxía eólica mariña (Varela-
Vázquez e Sánchez-Carreira, 2016). Neste sen-
tido, a empresa lucense Norvento deseñou, fa-
bricou e comercializou un aeroxerador para ser 
empregado, entre outras finalidades, por explo-
tacións agropecuarias. No eido da enerxía eóli-
ca mariña, emerxe un horizonte prometedor 
polo auxe desta fonte enerxética renovable no 
norte de Europa. Deste modo, Navantia Fene e 
o seu socio Windar están logrando diversos 
contratos internacionais (Iberdrola, Statoil e 
Siemens) para fornecer de diferentes tipos de 
estruturas de soporte de aeroxeradores mari-
ños (jackets e estruturas flotantes) a parques 
eólicos en Reino Unido, Alemaña e Dinamarca. 
Estas iniciativas están supoñendo unha diversi-
ficación industrial,dende o sector naval ou do 
petróleo/gas offshore, cara este sector con gran 
dinamismo. Para aproveitar estas oportunida-
des, os fabricantes de compoñentes estanse em-
pezando a asociar co obxectivo de conseguir 
sinerxias. Un exemplo é o Galician Offshore 
Energy Group (GOE), que agrupa aos princi-
pais fabricantes, concentrados fundamental-
mente en Ferrol e Vigo. 

Outra oportunidade relevante para o sector 
eólico galego consiste na repotenciación de 
parques eólicos, é dicir, na substitución de ae-
roxeradores vellos por outros con máis poten-
cia unitaria e máis eficientes. Neste sentido, 

nos últimos anos empezáronse a tramitar as 
autorización para a repotenciación de parques 
eólicos, fundamentalmente daqueles que supe-
ran os 20-25 anos. A repotenciación pode su-
por unha oportunidade moi relevante, debido a 
elevada potencia instalada acumulada. Porén, 
cómpre un sistema de incentivos e de estabili-
dade financeira e normativa que fomente a re-
potenciación. 

Estas tendencias prometedoras poden que-
dar tan só en oportunidades se non se comple-
mentan con políticas activas de promoción sec-
torial. Deste modo, a inestabilidade lexislativa 
e financiera, así como as trabas ao autoconsu-
mo, poden dificultar a repotenciación e o xurdi-
mento dun mercado para a minieólica. Asema-
de, a exportación de compoñentes, sexa para 
eólica terrestre ou mariña, ten unha limitación 
relevante. A nivel mundial, a fabricación de 
compoñentes (sobre todo os máis pesados como 
torres, pas ou jackets) tenden a establecerse 
preto do principais mercados debido aos eleva-
dos custos de transporte. Asemade, a fabrica-
ción de moitos destes compoñentes non reviste 
unha elevada complexidade tecnolóxica, polo 
que poden xurdir potenciais competidores pre-
to dos grandes mercados. Desta forma, se estas 
iniciativas empresariais non se complementan 
con políticas de fomento do mercado galego 
(eólica terrestre e mariña), a situación actual 
non se poderá manter por moito tempo. 

 

4. CONCLUSIÓNS 

A enerxía eólica supuxo e pode supoñer un 
vector de desenvolvemento económico relevan-
te en Galicia, así como un instrumento para 
diversificar a matriz enerxética e de protección 
medioambiental. A análise da evolución secto-
rial amosa o seu papel na diversificación indus-
trial, na creación de emprego e no dinamismo 
económico xeral.Asemade, a experiencia indus-
trial acadada corrobora as capacidades existen-
tes en Galicia, tanto no sector eólico tradicional 
como nos novos nichos de mercado. Neste sen-
tido, ser capaces de desenvolver as capacidades 
industriais e tecnolóxicas do tecido produtivo 
galego constitúe un dos mellores camiños para 
socializar os beneficios desta enerxía renovable. 

O estudo da evolución do sector eólico gale-
go tamén amosa algunhas leccións necesarias 
para ter en conta na reemerxencia e consolida-
ción deste sector. Así, pódese comprobar o im-
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pacto negativo da inestabilidade normativa vin-
culada cos concursos eólicos e co réxime retri-
butivo. O sector eólico é intensivo en capital, 
polo que é preciso contar cunha estabilidade 
financeira a longo prazo que permita prever as 
necesidades financeiras e os retornos. Ademais, 
a análise do sector eólico galego permite identi-
ficar o papel central desempeñado polos merca-
dos locais ou rexionais, posto que permiten a 
experimentación e a aprendizaxe produtiva ás 
empresas radicadas neses territorios. Cómpre 
ser conscientes destes determinantes, posto que 
as oportunidades non son permanentes. 
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O estudo dos poríferos de auga doce na Pe-
nínsula Ibérica iniciouse a partir das últimas 
décadas do século XIX e incrementouse duran-
te o século XX, aínda que de forma dispersa e 
limitada a citas presenciais, ata a gran revisión 
e síntese do seu coñecemento realizada por 
Traveset (1985, 1986). 

O achado da especie Racekiela ryderii (Potts, 
1882) no lago de Doniños (Ferrol) constitúe o pri-
meiro rexistro e a única poboación coñecida desta 
especie na Península Ibérica. Esta poboación sitúa-
se no límite meridional da distribución da especie 
no continente europeo, e a súa rareza xustifica a 
incorporación no catálogo galego e nacional de 
especies ameazadas. Neste pequeno artigo adián-
tanse algúns resultados que serán publicados pro-
ximamente nunha revista científica internacional 
sobre Racekiela ryderii (Potts, 1882) na Península 
Ibérica, onde se demostra o carácter autóctono da 

mesma en base aos datos paleoecolóxicos 
(Carballeira, enviado para a súa publicación). Ma-
terial de referencia foi depositado no Natural His-
tory Museum of London (NHMUK POR 
2017.4.5.1-2) e o Museo Nacional de Ciencias Na-
turales de Madrid (MNCN 1.01/1008-1011). 

Racekiela ryderii (Potts, 1882) forma colonias 
de cor amarelo crecendo sobre a vexetación acuá-
tica sumerxida no lago de Doniños (Fig. 1a). O 
corpo da esponxa está composta de megascleras 
(175.6-421.7 μm) de tipo oxea lixeiramente cur-
vas e coa superficie cuberta de pequenas espiñas 
(Fig. 1b-c). As microscleras están ausentes. As 
xémulas (187.4-425.5x10.0-21.3μm), formas de 
reprodución asexual, son subesféricas co foramen 
do micrópilo pouco aparente (Fig. 1d). A teca 
(cuberta exterior) das xémulas está composta por 
xemoscleras de dúas tipoloxías (Fig. 1e): xemos-
cleras birotuladas (34.2-60.5x3.2-10.4μm) (Fig. 1f

RACEKIELA RYDERII (POTTS, 1882),  
A DESCUBERTA DUNHA NOVA ESPECIE DE ESPONXA  
DE AUGA DOCE PARA A FAUNA GALEGA E IBÉRICA 

 

Rafael Carballeira Coego 

Figura 1. Fotografías da especie Racekiela ryderii (Potts, 1882) atopada no lago de Doniños: a) Imaxe macroscópica 
(escala = 1 cm); b-c) Megascleras (escala = 20 μm); d) Xémula,vista superior (micrópilo e foramen) ao microscopio 
electrónico de varrido (escala = 50 μm); e) Detalle da cuberta exterior das xémulas; f-g) Xemoscleras birotuladas; 
h) Vista superior das rótulas das xemoscleras birotuladas; i-l) Xemoscleras pseudo-birotuladas (escala = 10 μm).  
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-h), e xemoscleras pseudo-birotuladas (36.2-
62.4x6.0-12.1 μm) provistas de ganchos recurva-
dos (Fig. 1i-l). En relación á identidade desta es-
pecie poden confrontarse os resultados obtidos 
(Fig. 1) consultando Potts (1882), Stephens 
(1920), Penney e Racek (1968), Oakland e Oak-
land (1989, 1996), Pronzato e Manconi (2001). 

A distribución da especie é anfiatlántica, a súa 
presenza é ampla no leste de Norteamérica men-
tres en Europa é unha especie de distribución 
pouco frecuente ou rara (Penney e Racek, 1968; 
Pronzato e Manconi, 2001), claramente restrinxi-
da á franxa atlántica europea: Noruega, Illas Fe-
roe, Escocia, Irlanda, e actualmente tamén en Ga-
liza (Figura. 2).A bioxeografía da especie está de-
terminada pola afinidade das súas características 
ecolóxicas e as ambientais, e que reflicte a vincula-
ción entre a área atlántica europea e Galiza.Esta 
especie é propia de sistemas acuáticos tanto lénti-
cos como lóticos de augas ácidas, pouco minerali-
zadas, con niveles medio-baixos de calcio e baixos 
niveis de nutrintes (Jewell, 1935, 1939; Harrison, 
1979; Oakland e Oakland, 1989, 1996), o que se 
corresponde en boa parte coas características quí-
micas xerais das augas continentais galegas e 
concretamente coas do lago de Doniños (Ferrol). 
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La Fundación Biblioteca de la Casa Consula-
do, recordando el cuarto centenario de su falle-
cimiento, durante los meses del diciembre pasa-
do y enero del presente año, nos ha acercado a 
la figura de Cervantes a través de sus fondos. 
La exposición hace un recorrido por la España 
de Cervantes señalando acontecimientos impor-
tantes: como la anexión de Portugal al reino de 
España, la expulsión de los moriscos, o el esta-
do de la justicia. Nuestro autor, buen conocedor 
de la sociedad de su época, va dejando huella en 
sus obras de los momentos que le toca vivir.  

Nos muestra algunos datos biográficos más 
conocidos como la batalla de Lepanto “la más 
alta ocasión que vieron los siglos pasados, los 
presentes, ni esperan ver los venide-
ros» (Prólogo, II parte de D. Quijote), adjuntan-
do un mapa con el escenario de la batalla, el Re-
glamento de gobierno del Hospital de Messina, 
al que acudió Cervantes para recuperarse de las 
heridas de Lepanto, o la labor que los Padres 
Trinitarios hacían en Argel; es conocido que 
uno de estos religiosos, el Padre Gil, se encargó 
de gestionar con la familia de Cervantes su res-
cate, después de los cinco años de cautiverio. 
Aquí también se incluye una edición de la Arau-
cana de 1589, donde su autor dedica un canto a 
la batalla de Lepanto. 

Otra de las vitrinas está dedicada al hecho 
bien conocido de la relación existente entre los 
cuatro grandes literatos del siglo de Oro español: 
Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora. 
Continuamente se alaban y se critican a través de 
la pluma. La Biblioteca custodia un manuscrito 
de Quevedo, que el mismo autor da por perdido 
en una relación que recoge Pablo de Tarsia, en su 
Vida de Quevedo, de 1663, y que se encontró en la 
Biblioteca del Consulado en el año 1991, encua-
dernado en un volumen con “papeles varios” per-
tenecientes a la biblioteca de José Cornide. 

Parte del éxito de esta muestra ha estado en 
el expositor dedicado a los libros que se salvan 
de la hoguera, después del expurgo que el cura 

y el barbero hacen para sanar la locura de D. 
Quijote. Nos recuerdan que Cervantes aprecia a 
sus autores y deja constancia de lo que cada uno 
de ellos aporta. 

Recorriendo su biografía, nos encontramos 
con que Cervantes fue alumno destacado del Es-
tudio de la Villa de Madrid, estando al frente el 
humanista López de Hoyos. Fue educado en el 
“curriculum” latino que se enseñaba en las es-
cuelas, y que incluía la lectura de fragmentos de 
textos de Cicerón, Virgilio, Ovidio, Horacio, 
Séneca, Salustio y Terencio. Toda su obra está 
salpicada de citas de los clásicos dejando ver el 
conocimiento que tenía de todos ellos. En la 
muestra se exponen varias obras, algunas de 
ellas de ediciones muy cercanas a Cervantes, 
como son las dos Ilíadas de 1541 ó 1580, Según 
Arturo Marasso, Cervantes tuvo que leer la Ilía-
da en italiano, o en versiones latinas, porque no 
puede citarse traducción española de la época. 

También nos adentramos en otros aspectos 
de la vida de Cervantes menos conocidos, como 
son los conocimientos que tenía de la medicina. 
Un médico inglés del s. XVII, Thomas Syden-
ham (1624-1689), conocido como el “hipócrates 
inglés”, decía: “...la historia del ingenioso hidal-
go está trazada según todas las reglas del arte 
de medicina; y hay muy pocos médicos, que al 
describir las enfermedades tengan tan presentes 
como Cervantes los requisitos científicos que 
exige el modo de trazar la historia de una enfer-
medad, cosa muy ardua y difícil”.  

La explicación que puede tener esta afición 
de Cervantes por los temas médicos, es que su 
padre era “cirujano sangrador”, y en aquel mo-
mento para desempeñar este oficio se exigía co-
nocer tres tratados, de los cuales se exponen 
dos en esta exposición: Teoría y práctica en cirug-
ía, de Juan de Vigo, y la Gramática de Nebrija, 
en una edición de 1558. Se puede deducir que 
Cervantes tenía conocimiento de estos libros. 
También tenemos en la exposición un Dióscori-
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des en la edición del Dr. Laguna, del s. XVI. 
Nuestro autor lo cita expresamente en boca de 
D. Quijote: “Con todo eso respondió don Quijo-
te–, tomara yo ahora más aína un cuartal de 
pan, o una hogaza y dos cabezas de sardinas 
arenques, que cuantas yerbas describe Dioscóri-
des, aunque fuera el ilustrado por el doctor La-
guna” (Don Quijote, parte 1ª, cap. 18).  

Además se exponen varias obras médicas de 
autores del s. XVI influyentes en la Europa del 
momento. Se muestra también un pequeño es-
tudio de Examen de ingenios, de Juan de Huarte. 
Es una especie de tratado de psicología basado 
en los temperamentos. Este libro ejerce influen-
cia en toda la obra de Cervantes (Rafael Salillas: 
Un gran inspirador de Cervantes. El doctor Juan de 
Huarte y su Examen de ingenios). 

Otro de los aspectos menos conocidos del 
Quijote es la rápida difusión que tuvo en América 
y en Europa. Arranca este expositor con un mapa 
Portulano en pergamino de la Costa Norte de 
América del Sur y parte de las Antillas, datado 
alrededor del s. XVI. Se sabe que tan solo un mes 
después de ponerse a la venta la primera edición 
de Don Quijote de la Mancha en las librerías ma-
drileñas en 1605, se envió a Cartagena de Indias 
un cargamento de cien ejemplares. Habría que 
esperar hasta el siglo XIX para que se editara la 
obra en las distintas imprentas hispanoamerica-
nas. Cervantes hace alusión a las Indias en distin-
tos pasaje de su obra. Nos consta que solicitó un 
empleo allí en varias ocasiones, pero no le fue 
concedido, la última negativa la recibió en 1590: 
"busque acá en que se le haga merced". 

La difusión por toda Europa no fue menos 
rápida. En la exposición encontramos La Ilus-
tración Artística que en Enero de 1895 dedica el 
nº 680 monográfico a Cervantes y muestra un 
cuadro que recoge todas las ediciones del Quijo-
te desde su publicación en 1605 hasta 1894, 
completado con los grabados de las portadas de 
las distintas ediciones.  

Y por último, la muestra nos deja ver una 
exposición de las distintas ediciones del Quijote, 
destacando sin lugar a dudas, la edición príncipe 
holandesa de Dordrecht (1657), traducida por 
primera vez a esta lengua por Lamberto van der 
Bos. Es también la primera impresión holandesa 
ilustrada con 24 grabados atribuidos a Salomón 
Savery, que son los primeros que se hicieron so-
bre los personajes de la novela, reproducidos 
posteriormente en otras ediciones. No falta la 
edición de Joaquín Ibarra de 1780, la primera de 
lujo que se hace en España dirigida por la RAE, 

que, además de estar ilustrada por los mejores 
grabadores y dibujantes del momento, contiene 
un grabado del mapa que sigue la ruta del Quijo-
te, del también primer grabador cartográfico de 
la época, Tomás López. También vemos un facsí-
mil de la 1ª edición y de la 2ª ed. del Quijote en 
Madrid en la imprenta de Juan de la Cuesta. Po-
demos contemplar una edición de corte esmera-
do en lengua inglesa de 1755, de Millar, conside-
rada como una de las ediciones inglesas más her-
mosas de todos los tiempos, con 28 estampas de 
Francis Hayman, y grabados de maestros londi-
nenses. Otra edición en lengua francesa, de 1752, 
de la que se conocen muy pocos ejemplares en 
España, nos permite ver la iconografía del Quijo-
te más allá de los libros. En ella aparecen graba-
dos basados en los dibujos hechos por Coypel 
para las Tablas del Quijote, en inicio ideadas para 
tapices y para cartones decorados para el teatro. 
Y las ediciones ilustradas por Dalí, Mingote y 
Doré, este último está considerado como el me-
jor ilustrador del Quijote de todos los tiempos. 
Viajó a España previamente, para conocer la rea-
lidad e idiosincrasia española, y ha dejado plas-
mada la ambientación de la época como ningún 
otro lo ha conseguido hasta el día de hoy.  

Como ya se ha dicho, todos los fondos cita-
dos pertenecen a la Fundación Biblioteca de la 
Casa Consulado. El éxito de la exposición ha 
sido total. La han disfrutado, desde los buenos 
conocedores de Cervantes hasta los que poseen 
una cultura general, pasando por tantos que al 
acercarse más a nuestro autor, han sabido des-
cubrir aspectos nuevos del más grande escritor 
español de todos los tiempos. 

Algunos de los grabados de nuestra edición 
holandesa de Dordrecht (1657) 

ESTUD
O

S XERA
IS 



 

 

Primavera. A natureza 
conversa. Nunha bisbarra co-
mo a nosa, que é Reserva da 
Biosfera, faino cun vigor espe-
cial. Ou cando menos iso nos 
semella a quen nos esforza-
mos por escoitar.  

Escoitar así é intentar des-
cifrar, científica e animica-
mente, todas esas linguaxes: o 
que se din as árbores, as flo-
res, os insectos, os anfibios, as 
aves... Algúns espertan dun 
longo soño invernal: “Bo día!”. E logo: “Hai 
máis alguén aí?”. Hai paxaros que chegan de 
moi lonxe: “Ola de novo! Cantos cambios!”; ou 
quizais: “Pero secase que todo segue igual!”. 

Segundo avanza a estación, miles de espe-
cies animais e vexetais vanse sumando, aos pou-
cos, ao que remata por ser o espectáculo audio-
visual máis extraordinario que ninguén poida 
imaxinar. Un espectáculo cuxo director, e boa 
parte do seu equipo, seguen sendo un misterio 
para nós. E que se desenvolve en tantas pistas, 
plataformas e ambientes que abrangue todas as 
paisaxes. Dende os recantos máis diminutos, 
como unha fenda nunha pedra, ata os máis am-
plos. O ceo incluído. E dende as zonas máis sal-
vaxes ata as máis inconfundiblemente urbanas. 

En Sada temos moita sorte nese sentido. 
Pensemos, por exemplo, no breve paseo que 
conduce dende a nosa Praia Nova ata as Bra-
ñas. En moi pouca distancia podemos atravesar 
varios contornos ben diferentes. Por sintetizar: 
o litoral, o urbano, o bosque ea zona húmida. 
Noutros lugares as pistas do espectáculo están 
moi afastadas, o que obriga a camiñar moito 
para comprobar a aglaiante heteroxeneidade do 
que se exhibe nestas datas. 

Paseemos. Escoitemos. E miremos, tamén. 
E, ben, imaxinemos. Porque hai moitos tipos de 
conversas quen no seremos quen sequera de 
advertir. Son aquelas que se desenrolan en can-

les que non son as nosas. As 
que manteñen, por exemplo, 
moitos insectos e plantas que 
dispoñen de sistemas termo-
rreceptores, quimiorrecepto-
res, mecanorreceptores, foto-
rreceptores...  

Hoxe prestarei atención 
só ao que escoite. De xeito tra-
dicional. Deixarei a linguaxe 
“non verbal” (chamémola así) 
de tantas criaturas para outro 
día. A miña intención é atender 

só aos sons. O mesmísimo Henry David Thoreau 
dedicou un capítulo do seu inmortal Walden a 
contar cuanto escoitaba arredor da súa cabana e 
durante o seu vagabundear polo bosque.  

Vai ser un pequeno reto. Os humanos somos 
seres moi visuais cando paseamos. Sobre todo 
cando o noso entorno é urbano. Daquela, como 
unha reacción ante o exceso de estímulos sono-
ros de todo tipo, é coma se baixásemos o volu-
me dos nosos receptores. Non imos e vimos cos 
dedos índices metidos nos oídos (ou só ás veces; 
ao pasar a carón dun martelo pneumático, por 
exemplo), mais si deixamos de prestar atención 
aos ruídos que nos chegan do redor, a miúdo 
atropelándose nunha cacofonía que nada ten 
que ver coas harmonías naturais. Outra reac-
ción é falar máis alto. De atopármonos con al-
gún coñecido nunha corredoira, o noso ton de 
voz é máis baixo que en calquera rúa pola que 
non deixan de pasar vehículos a motor. O mes-
mo lles sucede a moitos paxaros. Foi estudado e 
comprobado: os que viven en parques urbanos 
cantan a un volume moito máis alto que os seus 
parentes do rural. Quen máis vociferan son 
aqueles que tiveron a ocorrencia de instalarse 
en metade dunha desas glorietas polas que non 
deixan de fluír coches, camións ou motos guia-
dos, ademais, por virtuosos do abuso da bucina. 

Comezo na praia. Presto atención a como as 
ondas borboriñan coa beira. É un sutil rumor 

É TEMPO DE CONVERSAS 
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 de fondo sobre o que se impoñen os chíos das 
gaivotas e o grallar dos lavancos. As primeiras 
son tanto patiamarelas, coas patas desa cor e 
máis grandes, como choronas. Moitas destas 
últimas teñen a cabeza de cor chocolate, como 
corresponde a estas datas nesta especie. En ga-
lego, debido ao seu reclamo, chamámolas 
“choronas”. En castelán son “reidoras”. Tan 
diferente interpretación dun mesmo reclamo da 
para unha tese sobre antropoloxía da audición. 
Os parrulos machos que seguen facendo as bei-
ras son dos últimos que se empeñan nesta tare-
fa. Os da súa especie comezan en pleno inverno 
o seu galanteo. Pasa voando, máis alá de onde 
se rizan as ondas, un carrán cristado. Axiña 
partirá cara os Países Baixos, Reino Unido, ou 
Suecia. Desprende un chío áspero, coma se fora 
pensando qué día será mellor para partir. 

Atraveso a área axardinada do paseo maríti-
mo. Unha lavandeira branca repite dende a herba 
unha sílaba suave. Un par de pegas chascan den-
de o ceo, segundo voan cara unhas antenas. Oio 
un xílgaro. Canta dende a póla dunha das árbo-
res. Achégome a fitalo. Obsérvame un intre coa 
súa faciana encarnada, sen deixar de facer música. 
Cada vez hai máis xílgaros nas zonas urbanas. 

Os rabirrubios, como os pardais ou as rulas 
turcas, levan xa moito tempo acostumados á nosa 
veciñanza. Un rabirrubio esgórxase dende o es-
quina dunha azotea. É negro tizón, cunha man-
cha branca nas ás e a cola vermella. Sen ser nin 
moito menos un desbalde de complicación meló-
dica, resulta moito máis ameno que o insistente e 
monótono trino dun par de pardais, cada un deles 
nun peitoril na rúa da Ponte. En chegando xa á 
Rúa de Miño escoito á primeira rula turca: “Bu-
Buuuuu-Bú”. Polo seu ton apoucado, máis que 
requirir unha parella parecen pedila por favor. 

Xa a carón do bosque que rodea as Brañas, 
o que soa é todo un concerto. Pecho os ollos e 
xogo, como ante unha orquestra, a identificar 
os diferentes instrumentos. As papuxas das 
amoras e os paporrubios cantan dende a espe-

sura máis baixa. Soan a regatos asubiadores, a 
campaíñas líquidas. Un pouco máis arriba albo-
rotan merlos e tordos. Estes últimos incorpo-
ran todo tipo de notas ás súas estrofas, e non 
paran de improvisar. É a súa, así, unha inter-
pretación do máis heteroxénea e entretida. O 
mesmo que a dos estorniños negros que cantan 
tanto dende algunhas copas como dende as an-
tenas dos edificios máis próximos. Algúns deles 
explotan en exceso o recurso do asubío longo e 
estridente. Aínda así, mesturados co resto non 
queda mal. Os verderolos producen un timbre 
breve e estridente, coma se desesperaran ao 
outro lado dunha porta que ninguén abre. As 
carrizas principian unha e outra vez esa melo-
día tan súa, hasta convertela en retrouso.  

Dende a zona húmida chegan asemade os 
cantos das ras, en forma de axitada cantarea 
gregoriana. De cando en vez pasa con présa a 
carón de min un abellón gordiño e peludo. Son 
moitas as flores que polinizar! É coma se o seu 
zunido subliñara algúns dos fragmentos deste 
acorde sen fin.  

Todo é consonante e eufónico. Todo é á vez 
obertura, allegro, rondó, minueto... Só a apari-
ción de ovos e polos, dentro de non moito, sus-
penderá en parte este recital. Cara a fin da esta-
ción, coa chegada do verán, soarán moitas me-
nos voces. Malia todo, a música non cesará.  

Que saibamos, este é o planeta máis melo-
dioso que existe. E nosoutros os humanos, a 
máis musical das especies. Como non íamos 
selo, arrodeados dende a nosa infancia evoluti-
va por tamaña polifonía natural? Hoxe afírmase 
que a nosa propia música orixinouse emulando 
os sons do resto de criaturas. Aínda que só fose 
por iso, nunca deberíamos deixar de escoitalas. 
Porque, como escribiu Thoreau, así é como 
lembramos que somos cidadáns da terra.  

Un xirín, cidadán do aire, traza un círculo 
sobre as árbores ao tempo que comparte un tin-
guileo. E eu marcho asubiando asubiando. 
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Rabirrubio (esq.) e 
carrán cristado (dta.).  
Páx. anterior: carriza. 

Fotografías de  
A. Sandoval 
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A FEIRA DE ED‐MUNDO 

MICAELA  SOUTO 
(CAPÍTULO IX de MEMORIAS TRANSEÚNTES) 

 
Edmundo Moure Rojas 

 
E as chamas que queiman o carballo viril e teste, nada 

poden contra estas memorias transeuntes, de fíos de non 
se sabe que novelo veñen, nin quen tece con eles. 

 
 

Álvaro Cunqueiro 

BIOGRAFÍA* 

Micaela Souto Portela naceu no casal de A Er-
mida, concello de A Baña, provincia de A Coruña, o 
12 de febreiro de 1921, filla de pai galego, o tipó-
grafo e violinista Baldomero Souto Veiga, e de nai 
asturiana, -filla de pai galego- a mestra de escola 
Naulina Portela Novoa. Emigrou coa súa nai e 
dous irmás máis novas, Rosario e Isabel, 
a Buenos Aires, no ano 1937, logo do 
asasinato do seu pai a mans de falanxis-
tas, acontecido nas rúas de Ferrol. 

Dixo de si mesma que era unha 
“devoradora de libros” e “simple escribi-
dora”. Traballou como xornalista para 
os diarios La Nación e El Imparcial de 
Buenos Aires, e escribiu notables reporta-
xes sobre o Primeiro Congreso da Emi-
gración Galega, celebrado na capital do 
Plata en xullo de 1956. Foi amiga de 
Ramón Suárez Picallo e de Eduardo 
Blanco Amor. Tamén frecuentou ao pintor e poeta 
Luís Seoane e ao célebre bohemio e axitador cultu-
ral Arturo Cuadrado Moure. 

En 1957 trasladouse a Chile, xunto ao seu ho-
me, o xeólogo e empresario finlandés Arkos Nurmi, 
con quen non tivo fillos. Viviu en Santiago deica 
finais de 1990, colaborando en diarios e revistas 
como “La Época”, “Fortín Mapocho” e “La Mani-
vela”. Participou activamente nas tarefas culturais 
de Lar Gallego de Chile, xunto ao seu amigo, o es-
critor Edmundo Moure. Entre 1980 e 1985 impar-
tiu cursos introdutorios de Lingua e Cultura Gale-

ga e dirixiu obradoiros de poesía e narrativa en 
Casa Moure. 

No libro “Gente de la Tierra” Moure recolle a 
seguinte testemuña, de boca de Micaela: “La muerte 
nos ha perseguido. Mi hermana Isabel desapareció 
en un accidente aéreo, en el Uruguay, cerca de Ta-
cuarembó, cuando indagaba sobre el verdadero ori-

gen de Carlos Gardel (entusiasmada por 
las profusas investigaciones hechas por el 
gallego Manuel Suárez)… 

A Rosario se la llevó una mala peste, allá 
por 1949. Mi primer marido, el hiperbó-
reo, ya lo  sabe usted, padeció de una gra-
ve enfermedad que le llevaría a la locura 
antes de finar… El segundo, duró menos 
que una primavera… La soledad ha lle-
gado a ser para mí una buena compañe-
ra; hay que saberla manejar como a un 
hombre, es decir, con cariño y firmeza”. 

Micaela casou en segundas nupcias, en 
1986, con Fausto Irigoyen,  próspero comerciante 
vasco, de quen enviuvou, dous anos máis tarde.  A 
súa sona de meiga e curandeira provocou que a po-
licía chilena pensara nun uxoricidio por envelena-
mento. Non se acadaron probas que a incriminasen; 
porén, na vila de San Bernardo os veciños aínda 
aseguran que se tratou dun crime. 

No mes de xaneiro de 1991, Micaela foi residir 
na afastada illa de Chiloé (a Nova Galicia) dos 
seus soños. Alí comezou a preparar unha selección 
de textos autobiográficos que levarán por título 
“Memorias Transeúntes”. 

Micaela ós 28 anos 



 

 

CREA
CIÓ

N
 

49 

ENCONTRO 

Foi un martes de maio de 1980. Luis Sán-
chez Latorre (Filebo), á sazón presidente da 
Sociedade de Escritores de Chile, organizou 
tres conferencias sobre literatura galega, con 
autores que eran do seu gusto e coñecemento: 
Rosalía de Castro, Ramón María del Valle-
Inclán e Julio Camba. Desenvolvéronse os 
días 14, 15 e 16 de maio (mércores, xoves e 
venres, dado que o Día das Letras Galegas, 
escollido orixinalmente para culminar as xor-
nadas, caía en sábado). Correspondeume abrir 
os fogos coa miña amada Rosalía. Logo du-
nha exposición de vinte minutos, ofrecín a 
palabra aos circunstantes. (Pouco antes de 
comezar o acto, chamoume a atención unha 
muller alta, de airoso porte, peiteada con mo-
ño, de fronte ampla e vivaces ollos garzos; 
aparentaba uns cincuenta años, malia que lo-
go souben que tiña sesenta). A dama en cues-
tión alzou a man e dixo: -“Rosalía morreu no 
verán de 1885, na súa casa de A Matanza, en 
Padrón; foi o 15 de xullo, día mércores. En 
vida non foi estimada polo seu excelso valor 
literario; máis ben foi perseguida polo seu 
valente apoio á muller labrega de Galicia e 
pola súa sospeitosa condición de muller inte-
lixente e creativa. Mais ao seu funeral asisti-
ron dignitarios, intelectuais de club e chistera 
–todos machos-, políticos e cretinos de varia-
da condición… Un poeta novo –Manuel Cu-
rros Enríquez- quixo ler un discurso; prohi-
bíuselle de xeito tallante. Daquela, pediu de-
clamar un breve poema. Subiu ao estrado e 
recitou, con voz rotunda e emocionado tim-
bre: Do mar pola orela/ mireina pasar/ na fren-
te unha estrela/ no bico un cantar/ E vina tan 
soia na noite sin fin/ que inda recéi pola probe da 
tola/ eu que non teño quen rece por min/ A musa 
dos pobos que vin pasar eu/ comesta dos lobos/ 
comesta morreu/ Os ósos son dela que vades gar-
dar/ Ai dos que levan na frente unha estrela/ ai 
dos que levan no bico un cantar… 

O auditorio da nosa vella SECH ficou en-
mudecido. Micaela concluíu: -“Non hai elo-
cuencia meirande que a da poesía nin canto 
máis fondo que o ofrecido polo seu pobo, na 
voz dun entrañable bardo, á máis grande poe-
ta galega”. 

Un aplauso atronador estalou no salón. 
Terminada a cerimonia, mentres bebíamos un 
viniño modesto e algo ácido (como o “viño da 

casa” que nos daba en A Touza o curmán Ela-
dio), achegueime a ela, mireina aos ollos e 
souben que a coñecía dende antano. Son Mi-
caela Souto Portela, díxome, con voz grosa e 
sensual. 

Compartimos entrañable amizade durante 
vinte años, xusto o lapso que separaba os no-
sos nacementos. Despois da súa partida e es-
tancia en Chiloé, vímonos de tarde en tarde, 
mais sabíamos unha do outro, porque nos bus-
cabamos como a agua busca as pedras canta-
reiras do río. Ela viviu comigo uns meses, na 
miña cabana de campo, no Rincón de la Flori-
da. Amámonos, sen que gozáramos desa inti-
midade dos corpos que axita os lazos dunha 
muller e dun home cando conviven ou cando 
comparten a que nunca alcanza a perfecta ple-
nitude; abondábanos o tacto das mans, a elo-
cuencia das olladas, as palabras, eses diminuti-
vos galegos que Micaela só empregaba para o 
noso cariño secreto. 

Un día calquera marchou a Chiloé, para 
quedar alí ata os seus últimos anos de vida, 
cando fixo a súa viaxe derradeira a Puerto Wi-
lliams, o poboado máis austral do mundo, on-
de tivo lugar o seu pasamento o 10 de febreiro 
de 2010. Hai poucos días, recibín unha enorme 
caixa cos seus libros –falo da biblioteca- e coas 
súas cartas e manuscritos que un día ordenarei 
para dalos a coñecer coa dignidade que lles 
corresponde. Micaela nunca publicou un libro. 
Padecía dun prurito de humildade que prodi-
gaba para min, tratando de facerme menos 
vaidoso e ególatra. Era a máis extraordinaria 
coñecedora da literatura galega e da poesía 
española. Ninguén coma ela dominou as obras 
dos grandes prosistas da Xeración Nós e dos 
grandes poetas do 27 hispano, entre os cales o 
seu preferido era Luis Cernuda. Axudábame 
nas miñas crónicas e textos; ás veces eu pregá-
balle que me deixara poñer o seu nome ao pé 
dos escritos, como xusta autoría, ao que se ne-
gaba rotundamente. –“Edmundo- díxome, non 
quero que publiques nada co meu nome nin 
que me cites mentres eu pise este mundo van e 
mesquiño”-. 

Cumprín a súa solicitude, en parte, porque 
cedín á tentación de publicar artigos e cróni-
cas asinados co seu querido nome (asunto xa 
dito e comentado). Agora ordenarei os seus 
magníficos papeis; o que no poida publicar en 
folios, incorporareino á biblioteca virtual de 



 

 Internet. Nesta primeira testemuña de escritu-
ra –súa e miña- dou a coñecer algo dos nosos 
vínculos e da nosa luminosa afinidade, feita 
unha soa voz. 
 

HÓSPEDES 

Moure apareceu por estes eidos chilotes 
en 1986, xunto a Micaela Souto. Abeiraron 
na casa de don Tono (Antonio Cárdenas, o 
noso querido e relembrado folclorista, pai de 
Renato), unha tarde na que eu cociñaba un 
peixe serra ao forno, con patacas, cebola frita 
e pementos. Moure pode viaxar miles de qui-
lómetros en calquera dirección e chegará, sen 
titubeos, ao mellor compango. Don Tono 
quedou fascinado con Micaela; foi un frecha-
zo de Diana no corazón do solitario Eros chi-
lote. Logo de dous días de compartir a pala-
bra e o viño, coas súas noites de longas con-
versas a través das cales se entrelazarían os 
célebres Diálogos Caleños, Moure marchou 
con rumbo ás illas das canles; quería visitar 
Caguach, a pequena illa en cuxa igrexa álzase 
a marabillosa efixie de Xesús Nazareno, traí-
da por misioneiros xesuítas no século XVII, 
de autor anónimo, como as mellores obras do 
enxeño humano. E non era só interese do es-
pírito, pois tamén o corpo e a súa alma namo-
rada pedíanlle atoparse con Ximena Tureo 
Mendoza, a mestra da escoliña rural, que co-
ñecera na Feira Costumista de Chiloé, alá 
por 1978. O cronista galego-chileno rogaba 
aos deuses que Ximena non tivese casado, 
porque a soidade de Caguach podería tela 
levado a brazos convencionais. Mais a mestra 
seguía solteira e recibiuno como se se tivesen 
despedido onte. (Máis detalles daquel encon-
tro non teño nin falta que fan para o interese 
deste relato). 

Unha semana despois, Moure regresou a 
Calen, decatándose de que Micaela no ía regre-
sar a Santiago do Novo Extremo por nada do 
mundo. A meiga de A Coruña caera na súa pro-
pia trampa: estaba enmeigada por ese vello chi-
lote que lle compuña décimas de amor e lle 
contaba historias orais que nin sequera na Gali-
cia profunda escoitaría. Moure aledouse desta 
relación, notábaselle na cara, nos ollos que non 
menten. Preguntoulle a Micaela polo destino 
do casal de San Bernardo, ao que esta respon-
deu que o anano se encargaría de todo. -Queres 
que lle leve algún recado?- inquiriu. –Non é 

preciso- dixo ela, estamos comunicados con Se-
bastián; a nosa telepatía falla menos que os te-
léfonos vía satélite. Aos poucos que che pre-
gunten por min dilles que non coñeces o meu 
paradeiro, mira que non faltará o desnortado 
que se deixe caer por Calen e arruíne esta paz 
marabillosa. De atopar a Renato, o fillo pródigo 
de Antonio Cárdenas, dille que lembre enviar 
ao seu pai as herbas contra a diabetes que lle 
pediu hai tempo. 

Sen mediar aviso algún, os veciños de Calen 
e poboadores doutras aldeas foron achegándose 
á casa de don Tono, dicindo que había alí unha 
meica (así dicimos no sur de Chile, palabra que 
sería vulgarismo de médica, pero Moure insiste 
en que é derivación de meiga galega, como 
Trauco éo de trasno ou trasgo, malia que isto 
último é refutado latamente por Renato) e que-
rían que os sandase. Traían consigo galiñas, 
capóns, coellos, ovos e largas restras de maris-
cos secos como elementos de pago á curandei-
ra, obsequios que Micaela rexeitaba no acto, 
pois cobrar por un servizo de saúde –segundo o 
seu credo- era garantir que a curación non fun-
cionaría, pois a cobiza é allea á curación dos 
corpos e das almas, salvo que exista a difícil 
compensación xusta. 

Micaela curaba sen herbas nin apócemas, 
só con palabras. O poder do verbo, dicía, é a 
verdadeira pedra filosofal. Pero moi poucos 
son os escollidos para empregala con propie-
dade. Por iso, a maior parte dos males do noso 
tempo proveñen do uso mendaz e ambiguo da 
linguaxe. Se poño a miña man sobre a cabeza 
dun individuo presa da desesperación e pro-
nuncio, segura e impecablemente, a verba es-
peranza, esta farase carne e espírito no seu ser. 
Os exemplos son tan numerosos como as boas 
palabras de todas as linguas, pero apenas po-
demos facer refulxir algunhas destas xemas 
sonoras para que se depositen como sementes 
feraces na conciencia dos seres humanos. 

A quen non puido curar, pese aos seus de-
nodados esforzos, foi a don Tono. Nin as súas  
palabras, silabadas con amorosa devoción, nin 
as herbas escollidas que trouxera Renato, en-
voltas en húmidas follas de nalca, lograron pór 
freo á diabetes, ese doce maleficio que nos co-
rroe por dentro, sixiloso e letal como unha ví-
bora. Un par de feridas con anzol, ao descender 
do bote que o traía da illa de Lin Lin, onde te-
ñen os Cárdenas os seus cultivos de choros e 
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 cholguas,  transformáronse en feridas supuran-
tes e gangrenosas, imposibles de estiñar. 

Nun lapso de tres anos, don Tono perdeu 
as súas pernas en sucesivas amputacións. 
Houbo que trasladalo fóra de Chiloé, a casa 
dunha filla, en Puerto Montt. Micaela díxolle 
adeus, negándose a velo morrer, e marchouse 
a Dalcahue, onde atoparía a un vello galego 
de O Grove, Demófilo Pedreira, coetáneo e 
vítima como ela, a idade temperá, da barbarie 
franquista. O pai de Demófilo era mestre de 
escola, simpatizante de Izquierda Republica-
na. Foi “paseado” por ateo y masón. Os seus 
achegados non recuperaron o corpo; nai e fi-
llos, algúns meses máis tarde, emigraron a 
Buenos Aires como primeiro destino do defi-
nitivo exilio. Ambas as dúas historias e ambos 
os dous seres uniríanse, durante cinco anos, 
na casa de Calle Rosalía Roa 77, corazón da 
vila mariñeira de Dalcahue, na Illa Grande de 
Chiloé, onde vivía Demófilo, xa octoxenario, a 
súa viuvez. (Moure aparecía de cando en vez, 
despois de regresar das súas viaxes a Galicia, 
traendo novas e historias, non todas reais, pe-
ro si verosímiles). 

Para ambos galegos transterrados aquela 
unión outonal, asomada ao postremeiro inver-
no, ía significar o rescate da vella lingua labre-
ga e mariñeira que non podían empregar en 
Chile como código cotián 
para reinventar o mundo 
coas verbas da tribo remota. 

Unha relación amatoria 
sustentada nas palabras po-
de ser tan fonda e enrique-
cedora como a que outorga 
o contacto físico aos aman-
tes. Iso gozárono en pleni-
tude Micaela e Demófilo. 
Dentro daquela ampla casa, 
da mañá á noite só se escoi-
taban as vellas verbas, no 
acento pontevedrés do ho-
me e no coruñés do inte-
rior, da meiga. A principios 
do ano 2004, Moure tróu-
xolles El Libro de las Pala-
bras, do mestre Constanti-
no García. Micaela e Demó-
filo completaron, en rigoro-
sa e constante lectura dia-
ria, as mil catrocentas trin-

ta palabras ou acepcións que contén esa obra, 
en tres anos luminosos. Aquela casa ía quedar 
impregnada de palabras, porque elas non se 
perden senón que habitan os recunchos secre-
tos, agardando o intre preciso para rexurdir. 
As mellores verbas –sostiña Micaela- voan 
lixeiras a acubillarse nos nubeiros (entes má-
xicos que rexen o comportamento das nubes e 
da súa filla transparente, a chuvia) para caer 
sobre a terra e xermolala; aquelas voces que 
cargan en si o odio, a ira, o resentimento, a 
envexa ou a cobiza, reptarán sobre os montes, 
serpes ao asexo que esperan a súa hora para 
ensombrecer os mellores anhelos humanos e 
abortar todo sentimento amoroso. 

(Isto que apunto no parágrafo precedente 
extraino dun escrito de Moure, que non vou 
citar, porque este acostuma usar os nosos apor-
tes literarios para o seu beneficio, sen outorgar-
nos sequera a mínima xustiza dunha mención 
de autoría). 

Ao día seguinte de concluír a lectura analíti-
ca de El Libro de las Palabras, cuxa última glosa 
é “Frases con atopar”, Micaela atopou a Demó-
filo doente, cando voltaba do mercado cunhas 
patacas e uns robalos para a cea… Tres meses 
despois, Demófilo viaxou a México, a carón da 
súa irmá Eliana, para someterse a un tratamen-
to de urxencia contra o cancro que lle roía os 

ósos. Non se tiveron máis 
noticias súas. 

Micaela embarcouse no 
lanchón “Nueva Galicia”, 
rumbo á illa de Melinka. A 
historia que segue contaraa 
outro cronista ou ela mes-
ma, se lle cadra, sexa a tra-
vés de manuscritos, diálogos 
ou cartas. 

 

 

*(Breve biografía consignada en 
“Anales de la Literatura de la 
Emigración”, Vigo, 1992. Co-
mo autor da recensión asina 
Rafael Rojas-Burela, galego 
aveciñado en Chile, colabora-
dor ocasional de “Galicia en el 
Mundo”, amigo de Moure, 
pese a certas querelas literarias 
que non é do caso referir aquí.) 

Micaela ós 82 anos 
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MULLER GALEGA 
 

Quijote 

Ti fuches folla de herba seca, e barro, 
de canto niño houbo quentado o mel 
do que medrou a luz, e o sal: “do noso”. 
 

Ti: a mai... o doce alento sereno; 
o xunco que abanea nas ideas; 
o ferro que sosteña o que ha chegar. 
 

Ti: a calma... o faro que alumea; 
a humildade sen bagoas de silencios, 
e a grandeza... ¡nas sombras agochada! 
 

¡Para ti o meu canto, muller galega! 
 

Ti: as mans que alimenta o rego aberto; 
as que moven o sacho na colleita; 
as que espallan na eira;  
as que escollen na horta; 
as que treman das bestas; 
as que tecen o liño; 
as que limpan no río, 
e na fonte enchen sellas; 
as que amasan o pan; 
as que quentan o forno 
e na lareira aventan 
a ascuas que alimentan 
o pote do xantar. 
 

Ti: as mans de todo...; as mans de todos... 
Engádeas para ti 
e amáñateme toda, 
que eu quero ver o anxo que en ti amodorra.  
 

¡Non te esquezas de ti, muller galega! 
 

Ti es Filomena Dato, María Pita,  
Emilia Pardo Bazán, Rosalía, 
Concepción Arenal e ata Soliña. 
Sofía Casanova, Amparo Alvájar, 
María Barbeito, Maruxa Mallo... 
Ti es raíña; ti, estrela. 
¡Non te esquezas de ti! 
 

¡Non te esquezas de ti, muller galega! 
 
A Coruña, 8 de marzo de 2017   
(Día da Muller) 

 

ADIBAL (UM CANTO Á CORDA DO CARRO) 
 

Adela Figueroa Panisse 

Eu tenho um adibal 
Trançado, marelo, gastado: 
Hei de te prender com ele. 
Minha i-alma, 
Nunca t’ hei de largar. 
 
 

Hih!, Hagh!, Lá vai! 
Polo ar lançal, o meu adibal 
 

Tenso eu ,puxas tu 
Hih, Hagh! 
Volta e vira, volve virar 
Hih, Hagh! 
Forte forte! É o meu adibal, 
Minha corda longa 
Que me prendia o pão, 
Adibal comprido 
Forte adibal 
seguras no meu carro todo o que val: 
A erva, o milho a lenha, 
O bem e o  mal. 
Teu corpo de serpe,envolve 
 a minha alma de nena 
A minha Terra e o meu lar. 
 

Ih!, Hagh! 
Polo ar lançal vai o meu adibal. 
que mede funduras ou me ata o pão 
Adibal perdido 
. 
Que xungues a erva e as flores miúdas 
Adibal não cedas, nunca amoleças 
Amarra-me a vida 
Amarra-me á Terra e a minha colheita 
Sem ti, no meu carro, toda se esfarela. 

“Amarra-me á 
Terra e a  
minha colheita” 

Orixinal de  
M. Suárez  
de Concha 
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CANTAR AO AMOR QUE PASSA 
 

Adela Figueroa Panisse 

Nom irei esta tarde ver o sol  
Se deitar-re  trás do outeiro, 

nem irei amanhã pola fresquinha, 
do abrente, 

procurar o teu passo ligeiro. 
Nom me chames pola manhancinha 
quando o sol ainda é tão pequeno 
por que quero sentir o teu sono 

aquecendo o meu leito. 
Nom irei ver o sol 

nem irei polo vento . 
Nom quero sair á noitinha 

quando as sombras ainda metem medo. 
Nom irei , meu bem,polos regos 

d'água, dos teus olhos pretos. 
Caminhar hei sozinha 

cara o longe 
até onde o rio beija o oceano. 

ELOXIO DO AMOR 
 

Vanesa Santiago Vázquez 

 
 
 
 
 
 
 
Gústame ver sorrisos nas facianas das xentes 
cando está o inverno enriba, starkiano, de xeo, 
que desgasta o optimismo dos corazón valentes 
e desgasta o sorriso nas facianas das xentes. 
 
Gústame ver sorrisos nos rostros apurados, 
e o amor fero que xorde sen áncoras nin medo. 
Que hai un frío que une, que hai tránsitos fadados, 
que hai fogar sen paredes, que hai ceos estrelados. 
 
Vexo en vós, meus amigos, xeneroso galano, 
trono, alento alado, puro desexo, latexo 
que comparte a beleza do mar libre, salgado, 
cal amor verdadeiro de feridas inzado. 
 
Con sangue e con camiños e con ás e caxatos, 
que vexo compartidos por vós, e conquistado 
o máis ancho e profundo dos quereres humanos 
que se parte e reparte e é imposible abarcalo. 
 
Vexo que a xente cega pisa os mares de amor. 
Vexo que afunde neles e que sinte temor. 
Vexo que acaso agardan unha man que os sosteña, 
vexo que non ven nada, e que escoitan moedas 
 
coma os mastros dos barcos a abalar coa ventada, 
que non saben deterse e sentir a abafada 
da calor que non fire, do lume que non manca 
e que brilla, e que guía como a noite estrelada. 
 
Enchida dese amor, vexo, sumo, e acado 
a conciencia do frío e unha perpetua festa  
de entroido, unha fonte, unha mesta foresta, 
e o sendeiro tan costa arriba, tan pelexado, 
 
paso a paso, man con man, de dúbidas sucado, 
río maino e revolto, na canle rebordado, 
que fai virar estómagos e que fai perder testas. 
É un perigo de morte? Talvez escura besta? 
 
Non temades, amigos, pois ese mar de amor 
da vida e é corrente que nos arrastra a nós. 
Esa alegría eléctrica de vos amar sen tregua 
desafíanos, e fai medrar en nós a primavera. 
 
 

O amor ten o poder de transformar o mundo. 
De berrar liberdade, de decidir o rumbo 
da muda realidade, da cega situación 
que nos aboca a tristes e a ser nenos rosmóns. 
 
Chega a vosa muxica a electrizarme a pel 
e nos beizos percibo a dozura da mel. 
Abondaba ese proer afastado, o sabor 
nos beizos apreixado, un tremor. 
 
Adeus ao frío, esqueleto dourado desfeito polo sol, 
sentín en min, na doce primavera, pingas de amor. 
Grazas a vós distinguín a vertixe, distinguín o  
      [trebón. 
Grazas a vós vin nacer o sorriso coma un mar  
      [sen portón. 
 

Gústame ver sorrisos das xentes nas facianas. 
Gústame descubrir o sorrir da túa ollada. 
Gústame ver sorriso no rostro teu, amado, 
porque, ao mirar sorrindo, son sorriso alumado. 
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Hoxe desde as nosas miradas,  
como a corazóns sen forzas,  
O Ulla por Gres…   
pasa de tristeza...  
 

E non debese…  
pero non leva cantos de paxaros  
nin ventos de contar,  
nin sombras que gardan segredos do solpor…  
 

Pero de todo… nós… aínda estamos cerca  
si…quen estamos aquí,  
sempre estivemos aquí,   
pois moito do mundo vólvese olvido.  
 

Nós respectamos as belezas,  
os amores libres,  
os silencios de almibre  
e os nomes que nos xuntan…e unifican.  
 

Somos quen amamos o construído,  
as augas das regadas,  
Quen seguimos amigo…sen abandonos…  
o teu camiño.  
 

E ti ben sabes onde estamos escribindo  
aí…na vella mesa defendendo a vixencia,   
no sorriso alborexante…  
das nosas matrias melodías   
 

E miramos ao ceo coa túa sabiduría,  
suxeitos á beleza… e na memoria,  
e vemos que xa non nos queren…  
moitos poemas…outros si…  
 

Pero teimosamente témoste   
no máis consciente dos días,  
lémoste e nomeámoste,  
e abrímonos paso nas palabras.  
 

Abusamos das túas tonalidades,  
pois es un motor das nosas cancións.  
Cancións que nos aluman nas escuridades  
para sabermos donde ir.  
 

Por iso no teu saber facer…  
ti volves sempre cos recordos,  
co colorear do arco da vella,  
e nas imaxes asombrosas da túa obra.  
 

E os teus afectos  persisten sen abandono,  
sen silencios, nin olvidos.  
e resoan nas voces ecoantes  
dos cumes que se abrazan neste val.  
 

Anisia e Pepe…  
o voso amor foino expansivo…  
intenso…  
e deu mornura por todas partes.  
 

Nesa absoluta intimidade…  
Anisia e Pepe  
Xuntos…   
podiades con calquera  
 

Nós non inventamos nada…  
Estamos aquí…  
Deixade que as nosas palabras abracen  
a beleza dos vosos nomes…  
 

Anisía…  
digo Pepe.  
Grazas por darnos a vosa benvida…  
de sempre a sempre  
 

De ano a ano  
a memoria e desexo..  
aquí estando…  
de eternidade a eternidade.   
 
26/11/MMXVI  
ANO DE MANUEL MARÍA 

NEIRA 
 

David Otero 

A XOSÉ NEIRA VILAS 
 

Xoán Xosé Fernández Abella 

Honra de Gres, que ó seu Gres eterniza. 
Narrador... E poeta... E xornalista. 
Da emigración, un inmenso cronista, 
que a vive, e a describe, e a analiza. 
 

Son as "Memorias dun neno labrego" 
páxinas inmortais da nosa historia, 
profunda e indeleble executoria  
dun escritor cento por cen galego, 
 

esencia viva da nosa Galiza, 
a de aquí ou emigrante, idolatrada, 
amor poñendo sempre na súa liza 
 

e a comprensión máis fonda na súa ollada. 
Do seu vivir dicir é de xustiza 
que Anisia foi súa forza a el consagrada. 
 
Os Tilos, 06/Maio/2.016 
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A CASA DO DEMO 
 

Quijote 

Custáballe botar conta dos anos transcorri-
dos. Facía tanto tempo... Pero ben que recorda-
ba o día aquel no que partiu, enchido de bágoas, 
dende o porto da Coruña cara América. Partira 
coma “Toñito”, deixando en terra firme todo 
canto quería e todo canto coñecía cara un mun-
do insospeitado. Ninguén o esperaba na outra 
beiramar afastada non sendo o seu propio orgu-
llo. Bastáballe levar con el mans afeitas a traba-
llar. E traballou... Traballou duro e como debe-
ra de ser sempre, inda que ás veces non é, a vi-
da recompensouno. Agora “Toñito” tornaba 
feito todo un cabaleiro. E, con aquel porte e 
personalidade que amosaba, ninguén se atrevía 
a dirixirse a el sen o “Don Antonio” por diante.   

 Traballando como traballou, fóronselle 
pasando as oportunidades de encontrar pare-
lla; así que, xa xubilado, sen descendentes e 
ningunha atadura sentimental en América, 
decidiu tornar para a súa benquerida Galicia 
preto da única irmá que lle quedaba e os res-
tos de achegados que por aquí tiña. Asentouse 
no centro de Sada xunto a súa irmá, pero es-
quecendo o Norte limpo que zoa na beiramar 
agreste de Carnoedo, onde se criara, empe-
ñouse en mercar unha casa naquela parroquia. 
Foi preguntando a uns e outros, mais todos os 
edificios que lle amosaban ou eran moi peque-
nos para el ou non lle gustaban. Ás veces, pois 
porque non se vía o mar dende eles. Outras, 
pois polo que fose... O caso é que nada do que 
lle ofrecían lle enchía os ollos. Ocorréuselle 
entón ir ver a casa onde nacera por se fose 
posible mercala, aínda que sospeitaba que, por 
pequena, non lle valería. Pero xa non existía. 
Agora, no seu sitio, atopábase unha granxa de 
porcos. A piques de renderse, un bo día, des-
cubriu algo que lle sorprendeu. “¿Como nin-
guén me falou antes desta casa...?”, pensou de 
inmediato. Alí diante dos seus ollos --cun le-
treiro, case oculto pola maleza, que poñía: 
“Alúgase ou véndese”--  estaba o que andaba a 
buscar. Certamente semellaba bastante aban-
donada, pero só polo feito de verse o mar den-
de ela, xa lle gustaba. Era unha “casa grande” 

de tres andares nunha finca cun cerrado de 
pedra. Erguíase ó lombo de Punta Armentei-
ro, coma unha deusa cara o mar. Aquela casa 
semellaba ter moitos anos. Antonio coñecía 
cada curruncho de Carnoedo e non lle aviaba 
explicación ó feito de non ter sabido dela. Foi 
preguntar ós veciños e ninguén lle daba expli-
cación algunha. Ou non querían falar do asun-
to –algúns facían o sinal da cruz ao pregun-
tarlles--, ou daban respostas disparatadas. No 
que si todos coincidían era en nomeala coma: 
A Casa do Demo.    

Despois de moito rebuscar, chegou a saber 
que a tal casa fora doada á igrexa e que Don 
Aquilino, o párroco, era quen tiña as chaves e 
respondía por ela. Pero Don Aquilino o único 
que tiña para xustificar a propiedade era o tes-
tamento ante notario onde un tal Arximiro Pé-
rez Vázquez facía a doazón. Antonio, querendo 
arranxar aquilo, foi a A Coruña para falar co 
notario. Pero no seu despacho era outro o nota-
rio que atendía. Polo visto, o que andaba a bus-
car morrera e, aínda que o novo levaba os asun-
tos do anterior, nada apareceu nos arquivos 
referente ós documentos que precisaba. De vol-
ta en Sada, foi preguntar ó Concello, mais en 
ningures figuraba rexistrado o tal Arximiro 
Pérez Vázquez. No catastro non existía ningu-
nha edificación detallada no terreo aquel e, por 
suposto, tampouco figuraba nos planos de ur-
banismo. Pero no Concello, sabidos do interese 
do tal “Don Antonio”, e fartos das denuncias 
dos veciños daquela zona, amañaron canto pa-
pel fixo falla amañar para que aquel respectable 
cabaleiro se puidese facer co inmoble en cues-
tión e, coas mesmas, esquecerse daquel endia-
ñado pesadelo. O crego puxo prezo --que ben 
se aproveitou vendo o interese do comprador-- 
e, con todas as bendicións oficiais e notariais, 
Don Antonio pasou a ser o dono da misteriosa 
Casa do Demo. 

 Por esas cousas dos ricos, mercara a casa 
sen coñecela por dentro. Agora, diante da súa 
porta de madeira maciza, sospeitaba que atopa-
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ría espazos lóbregos e baleiros ó traspasala. 
Non foi así, todo estaba limpo e ordenado e cos 
mobles precisos para darlle un confort de fogar. 
Tiña mobles, luz, auga, cuartos de baño e unha 
cociña con todo o necesario para cociñar. No 
primeiro andar un amplo salón e a cociña. No 
segundo andar só habitacións e baños. No ter-
ceiro, unha biblioteca con despacho daba paso á 
terraza dende a que se vía o mar. Abraiado pola 
súa nova adquisición, non podía chegar a en-
tender como, nin por que,  chamaban a aquela 
bendición: A Casa do Demo. 

Tal era o medo dos fregueses á casa, que 
houbo de ir ata Betanzos para encontrar quen 
lle fose facer unha limpeza xeral. Soamente a 
súa irmá, se ben moi ó seu pesar, botoulle unha 
man para carretar comida, utensilios, roupa e 
outras cousas. 

Antonio gozaba, ó fin, do primeiro día na 
casa. Co sol quentándolle os ósos, pasou aque-
la tarde de mediados de marzo esparrado nu-
nha hamaca na terraza do terceiro andar. A 
súa mirada fuxida sobrevoaba o mar en calma. 
¡Non desexaba máis felicidade da que tiña! 

Mais cando se ía apagando o sol, de súpeto, 
encapotouse o ceo e, como se fose cousa de 
bruxas, xurdiron nubes negras que espallaban 
lóstregos coma bocas de diaños e berraban con 
tronos enxordecedores. Antonio baixou esco-
rrentado e estivo a piques de morrer dun susto 
cando chegou ó salón:      

Diante da cheminea, ben acomodado nunha 
butaca, en zapatillas e bata, un home estaba a 
ler  un libro con absoluta tranquilidade.   

-Escoite! Quen é vostede...? Como entrou? 
Que diaños fai aquí? -espetoulle. 

-E a vostede que lle importa?  --
Contestoulle o home. 

-Como di...? Pois claro que me importa! Son 
o dono da casa! 

-O dono...? Non me faga rir...! Esta casa 
mercouna meu pai, que en gloria estea, e dei-
xouma en herdanza. Eu e mailos porcos leva-
mos aquí preto de corenta anos. 

Antonio acorouse, sen ser quen de evitalo 
mentres reflexionaba: “Como que porcos? Aquí 
xa non hai porcos!”. Pero, escoitado o que aca-

“Esparrado nunha  
hamaca na terraza” 

Orixinal de M. Suárez  
de Concha 
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baba de escoitar, xurdíalle unha sospeita coma 
un pesadelo: “Non pode ser! Pero este home 
parécese moito...” 

-Ti chámaste...? -case que lle daba medo 
preguntar. 

-Xosé -contestou aquel home.  

-¡Ah! Por un intre sospeite que vostede po-
dería ser un rapaz que coñecía --comentou de-
sabafándose--. Certamente, Antonio crera reco-
ñecer, naquel home da súa mesma idade, ó veci-
ño e amigo da infancia Pepiño. Pero tal cousa 
era de todo imposible, pois el ben sabia que 
aparecera morto –por certo, en estrañas cir-
cunstancias--, esparrado nas rochas dos acanti-
lados de Punta Armenteiro. 

-Non te equivocas, “Toñito”. Non te equivo-
cas. Son “Pepiño”, o teu antigo veciño. Algo 
máis vello, pero “Pepiño”. 

Aquel home aclaraba as cousas e Antonio 
abafábase de novo ó escoitalo.  

Nese mesmo instante, uns lóstregos enche-
ron de luz cegadora o salón; estalaban tralos 
cristais das ventás e logo seguíanlle tronos en-
xordecedores. Antonio desmaiouse e perdeu o 
coñecemento.   

Espertárono o piar das andoriñas e a luz 
agarimosa e feiticeira da maña. Notábase raro.  
Era coma se unha pesadume fervera na súa 
conciencia. Entón observou que as súas mans 
parecían máis engurradas do normal. Foi mi-
rarse a un espello e, sen poder entendelo, viuse 
máis vello. A casa era a mesma, mais algo tiña 
que non chegaba a encaixarlle de todo. Coma se 
tivese unha revelación súbita, subiu axiña ata a 
terraza. Víase o mar pero estaba máis lonxe. 
Recoñecía aquel sitio. Era o lugar onde nacera.   

-E a granxa de cochos? Non tiña que haber 
aquí unha granxa de porcos?  -berroulle ó ven-
to preguntando. 

-Ti mandáchela derrubar. Ou non te acor-
das? -contestou, nas súas costas, unha voz fe-
minina con acento amargo. 

Era unha muller moi enloitada e algo máis 
nova ca el. 

-Quen vai?  -preguntou Antonio, alporizado. 

-Sonche Maruxa, “Toñito”. Recórdaste?  
-contestou, e proseguiu aclarando- Ben que che 
gustaba! Sempre me dicías que non era posible 

que puidese existir unha muller máis fermosa 
ca min en toda a terra. Que se non casabas co-
migo, non ías casar con ninguén. 

-E non casei...! 

-Non o sei... Endexamais souben máis de ti. 
E agora, xa que importa? Importouche deixar-
me, coma quen abandona un can, sen sequera 
despedirte...?  

-Síntoo...! Arrugueime! Non sabia se o en-
tenderías. Por enriba de todo tiña que marchar. 
Tentaba voltar axiña, pero as cousas ás veces 
tardan máis do que se pensa.  

Coma estatuas, mirándose de fronte, respi-
raron os silencios. O recordo chegaba enchido 
de melancolía. Logo confesou Maruxa:  

-Casei co teu amigo Pepiño. 

-Seino. 

-Agora son a súa viúva.  

-Tamén o sei. 

Outro silencio longo e logo rogou Maruxa: 

-Dásme un bico?  

-Se mo pides... 

Maruxa abrazouse a Antonio coma se 
abrazase  -quen sabe cantos anos de aquilo?- ó 
seu adorado noivo “Toñito”. Antonio, cerran-
do os ollos deixouse embelecar por aqueles 
beizos carnosos coma se fose a primeira vez 
que os bicara. Sentiu renacer as sensacións de 
cando era mozo e a felicidade que perdera en-
tón e que xamais volvera a ter. Pero, cando 
máis ensimesmado se atopaba, sentiu coma se 
o corno dun animal se lle cravara no peito. 
Abriu os ollos. Diante da súa mirada: a de 
Maruxa. Dáballe medo mirala... Entón com-
prendeu. Cerrou os ollos e deixouse ir... Xa-
mais volvería a abrilos. 

Don Antonio apareceu afogado, preto dos 
acantilados de Punta Armenteiro, cunha estra-
ña ferida no peito. Segundo o forense, puidera 
ser aberta pola esquina dunha rocha. 

Pola Casa do Demo ninguén se acerca. 
Mais alguén, de cando en cando, ten visto, na 
terraza, a unha muller cun veo negro. Entón é 
cando seguen sucedendo cousas estrañas e, co-
as mesmas, sae un cheiro a porco que revolve 
as tripas.  
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PREOCUPACIÓN Y RECUERDOS  

Fuimos anteanoche a San Francisco1 con una 
grande preocupación. Por el camino vinieron a 
nuestra memoria los recuerdos: Emerita Augusta 
la Mérida de hoy. “Medea” y Don Miguel y el 
gran Federico García Lorca. Y la “Quintana de 
los Muertos”, de Compostela, a la sombra de las 
cinco torres de la catedral en una noche del agos-
to gallego, azul y cálida como la de ayer aromada 
de maizales florecidos. Y la palabra, clave y suma 
del espíritu, resonando igual de sonora y de ro-
tunda, en el teatro romano de la Extremadura 
parda y reseca en la plaza mística compostelana, 
envuelta en oraciones de granito, y en las bóve-
das, cargadas de aventura alucinada y de alientos 
de eternidad del templo franciscano.  

Más que la palabra, genéricamente, específi-
camente una palabra, remejer, Remejer es una 
palabra gallega, “remexer”, y quiere decir revol-
ver, dar vuelta a lo de abajo para arriba. La cas-
tellanizó Don Miguel de Unamuno en su tra-
ducción de “Medea”. Remejidos nos iban, pues, 
los recuerdos de la acera de enfrente, mar por en 
medio, con las palabras que César Tolentino nos 
deleitó una mañana, contándonos su iniciativa, 
palabras e iniciativa que nuestra pluma modesta 
ordenó para LA NACIÓN a fines de febrero.  

Tolentino y yo habíamos coincidido en que 
es cierto de toda certidumbre aquello de que lo 
sublime a lo ridículo hay muy corta distancia. Y 
esa era anteayer nuestra preocupación, remejida 
por los recuerdos de otros espectáculos simila-
res, que dejaron en nuestro espíritu impresión 
inolvidable. La preocupación –digámoslo de 
una vez– se disipó en cuanto cruzamos la gran 
nave conventual de San Francisco.  

¡SILENCIO!  
Gran colaborador es el silencio para las 

grandes emociones o conmociones del espíritu. 
Anteanoche lo fue en forma decisiva. En el que 
habla de San Francisco, podrían tomar el sol 
los lagartos sin moverse. En la penumbra, an-
daban vagando las ánimas benditas de Lope y 
de Federico, de puntillas sobre el silencio emo-
cionante roto tan solo por las palabras antaño-
sas de los muchachos artistas, gustosas con sa-
bor de vino nuevo, sacados de viejos odres con 
soleras centenarias, por el bisbiseos de los mi-
riñaques alados, y por el arrullo de las palomas 
alumbradas por una luz extraña y unos valores 
nuevos recién descubiertos por ellas.  

 

COLORES  
¿Hablamos de colores? Pues sí, también el 

color importaba mucho, y fue en la velada inolvi-
dable, uno de los mejore aciertos. Vela Zaneti, 
don Carlos Giner de los Rios y Casal (decorados, 
trajes y luces), lograron el raro milagro –más ra-
ro entre españoles de estos tiempos– de ser tres 
espíritus en un solo espíritu, tres emociones en 
una sola emoción, teniendo por punto de referen-
cia la melena gris que floreciera del tiempo con la 
piedra en amorosa juntanza en las ruinas francis-
canas. MÚSICA También como siempre, la músi-
ca. A escuchar a la Sinfónica en sus ejecuciones de 
San Francisco podrían estar –sin que quienes lo 
invitasen tuvieran que ruborizarse– Beethoven y 
Granados. Y no decimos Mascagni, porque ni él, 
ni ningún otro autor de ópera italiana tenían nada 
que hacer allí. Y ni Lope ni Federico García Lor-
ca se hubiesen enfadado, escuchando “La Fuente 
del Doncel”, que tuvo, como único defecto, el de 
saber a poco exactamente igual que las ejecucio-
nes de la Sinfónica, que lograron sonoridades de 

UN ARTIGO DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO  
PUBLICADO NA REPÚBLICA DOMINICANA 

NOTAS MARGINALES A LA NOCHE DE SAN FRANCISCO 

No ano 1939 Ramón Suárez Picallo chegaba exiliado á República Dominicana. Alí exercería o xornalismo, des-
de a dirección do diario La Nación. Grazas ao traballo de pescuda de Radhamés Hernández Mejía no Archivo 
General de la Nación, estamos a recuperar os textos que publicou no xornal dominicano. O presente é unha mostra. 

D
O

CU
M

EN
TO

S 

58 



 

 órgano tal su perfección y tal la belleza de 
sus resonancias. Dicho todo esto, claro está, 
con perdón, permiso y salvedad de su mejor 
juicio, de los críticos musicales, que, solo por 
serlo, tienen autoridad bastante para decir 
en esto, por lo menos, la penúltima palabra.  

 

ARMONÍA  
¿Para qué nombres? En el caso de los 

intérpretes de Lope, no se trataba de cómi-
cos de oficio, que necesitan ser citados por 
sus nombres. Se trataba de un conjunto ju-
venil universitario e intelectual, para lograr 
un altísimo propósito ofrecer una noche de 
Arte, de Belleza y de emoción. Y ese propó-
sito lo lograron a cabalidad absolutamente. 
Con un repertorio clásico y “Marianita Pi-
neda” o “La Zapatera Prodigiosa”, después 
del ajuste de algunos matices en los tonos 
del diálogo, fácil de lograr con contagiados 
ensayos de conjunto, el espectáculo de San 
Francisco puede ser ofrecido, decorosamen-
te, a estudiantes artistas y críticos de cual-
quier país del mundo. Y decimos ofrecido y 
no llevado, porque en muy pocos sitios, de 
América al menos, existen unas ruinas de 
San Francisco.  

Pero nos íbamos desviando. Queríamos 
hablar de la armonía perfecta, desde la dic-
ción hasta los movimientos, entre los mu-
chachos y las muchachas, dominicanos y 
españoles, para lograr un espectáculo de 
arte y de belleza, sacados del ingente teso-
ro de nuestras letras clásicas, que fueron, 
son y serán siempre, quiérase o no, opu-
lento patrimonio común del mundo que 
habla en español y que dice en español, 
Dios, Madre y Amor.  

Venturosa armonía, que es algo más 
que una esperanza por encima y más allá 
de las leyes de la ciudadanía, de las rela-
ciones diplomáticas, de los tratados de 
comercio y de los regímenes políticos que 
terminan en ismo.  

 

COLOFÓN  
La fiesta termina. Cesaron los versos 

mágicos de Lope. Se han esfumado los co-
lores. Los coches tocan sus bocinas y echan 
un olor apestoso a gasolina. La realidad ha 
roto el sortilegio: pero al filo del amanecer, 
en el silencio del lugar y del instante, hay 
en San Francisco otro sortilegio. Es un 
sortilegio de almas que allí en aquel recinto 

augusto confesaron el pecado y obtuvieron 
el perdón: amaron y recibieron a Dios y 
sacaron, erguida y bendecida la Cruz cris-
tiana y los pendones morados, para pasear-
los por todas las tierras y los mares inédi-
tos: allí estaban contemplando embobadas 
como las piedras viejas fueron florecidas 
por el extraño milagro del arte y del re-
cuerdo, en una noche llena de estrellas, 
envuelta en un hálito sutil de emoción y de 
belleza: las mismas estrellas que guiaron a 
los navegantes de antaño a lo largo y a lo 
ancho del mar tenebroso. Y las mismas 
palabras, y, en muchas almas la misma Fe 
y la misma Esperanza.  

La circunstancia de que todo ocurriera 
el 14 de abril, no fue obstáculo para que en-
tre los invisibles, estuviese placentero y 
cordial, el bondadoso Fray Bartolomé de las 
Casas del brazo de su buen Enriquillo. 

 

La Nación, Ciudad Trujillo, 16/04/1940 

 
1. Las ruinas de San Francisco son uno de los 

lugares históricos más importantes de la Re-
pública Dominicana, declarada como patrimo-
nio dominicano. Estas ruinas son los vestigios 
de lo que fuera el Monasterio de San Francis-
co, la cual inició su construcción en 1508 a la 
llegada de los padres franciscanos y fue el pri-
mer monasterio del nuevo mundo. La obra fue 
finalizada para el 1560. Esta edificación fue 
una de las obras de Nicolás de Ovando, a 
quien se le atribuye la construcción de las más 
bellas e imponentes casas de la época colonial 
en Santo Domingo. En 1586 fue saqueada por 
el corsario Francis Drake, lo que dejó daños 
en su diseño que fue reparada en su totalidad 
en el 1664. Sin embargo, en el 1673 el monas-
terio quedó destruido tras un terremoto, que-
dando en ruinas, tal y como se le conoce en la 
actualidad. Más adelante continuarían los 
acontecimientos que colaboraron con la casi 
completa destrucción del monasterio. En 
1808, después de la Batalla de Palo Hincado 
los franceses ocuparon este lugar y con el uso 
de un cañón destruyeron parte del techo. Lue-
go llegó en 1930 el ciclón de San Zenón, tam-
bién causando estragos en la edificación. Uno 
de los datos más interesantes de este lugar es 
que de allí surge el primer acueducto de la 
ciudad, aún en la actualidad estas tuberías 
distribuyen el agua de toda la ciudad colonial.  

Bethania Ortega 
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Suárez Picallo en Panamá (1946).  
Fotografía cedida por Edmundo Moure 
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José Mosquera Meirás naceu en Riobao 
(Sada). Era fillo de José Mosquera Sánchez e 
Perpetúa Meirás Sánchez. Os Mosquera eran 
oriúndos de Riobao e aquí viviron os seus pais 
e dous fillos. Casou con Dolores Yáñez de 
Osedo e tiveron dous fillos: Daniel e José. O 
Sr. Mosquera era mariño. Emigrou aos Esta-
dos Unidos e alí foi capitán dun barco mercan-
te americano.  

Nunha das moitas viaxes que realizou, su-
friu unha enfermidade tropical que orixinou a 
morte da maioría da tripulación e tamén a do 
seu capitán o 14 de novembro de 1922. Tiña 38 
anos. Os seus restos están enterrados en Blue-
fiels (Nicaragua), cunha lápida  con simboloxía 
masónica que foi colocada polos seus compañei-
ros de loxia (na foto). 

A súa esposa faleceu pouco despois e os seus 
fillos foron vivir a Osedo cos seus tíos, Manuel 
Mosquera e Eduarda Yáñez. Eran tíos tanto por 
parte de pai como de nai. Tomarían diferentes 
camiños: o maior, Daniel, loitou na Guerra Civil 
e logo ficou no exército. Estivo destacado en 
diferentes puntos de España e en África. Casou e 
tivo fillos. O seu irmán José viviu en Osedo, ca-
sou e o matrimonio marchou a Buenos Aires. 
Ambos irmáns volveron a Sada varias veces, pe-
ro están enterrados nos lugares nos que viviron. 

Esta historia envíanola unha bisneta, Silvia 
Mosquera, desde Madrid, e nós recollémola 
para lembrar a un veciño do noso pobo que, 
malia que repousa moi lonxe de aquí, sempre 
será un sadense.  

memoriadesada.com 

A IMAXE COMENTADA 

José Mosquera Meirás, “El Marino de Riobao” 
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HAI 100 ANOS 
 

Un mitin de la “Sociedad de Marineros y Agricul-
tores”. Campaña contra el caciquismo 

Con una concurrencia de más de 1.000 per-
sonas, y entre un entusiasmo inusitado, se ce-
lebró hoy el mitin organizado por la “Sociedad 
de Marineros y Agricultores”. 

A las cuatro de la tarde dio comienzo el ac-
to, que revistió gran importancia y al cual asis-
tieron representaciones de todos los pueblos 
cercanos. 

En primer término se procedió, por el secre-
tario de la Sociedad don Ángel López Vidal, a la 
lectura del reglamento de la misma, uno de cuyos 
artículos expresa que este organismo es Católico, 
Apostólico y Romano, y que para pertenecer a él 
es condición precisa profesar esta religión. 

Luego hizo uso de la palabra el marinero 
Justo Rodríguez, el que en frases correctas y de 
tono elevado explicó la finalidad del mitin. 
Hizo especialmente hincapié en la necesidad de 
combatir sin tregua y por todos los medios al 
funesto caciquismo que aquí, como en todas 
partes de la región, se ha entronizado con noto-
rio perjuicio de los intereses populares, siempre 
sometidos a sus conveniencias y a sus mango-
neos. Queremos renunciar –dijo el señor Rodrí-
guez– a seguir gobernados por los caciques de 
Betanzos, y  nos vemos obligados a solicitar la 
anexión al pueblo de la Coruña. 

Seguidamente habló don Manuel Lugrís 
Freire, hijo de esta villa, a la que dedicó un re-
cuerdo cariñoso y cuyas bellezas ensalzó con 
entusiasmo; refiriéndose también, entre otras 
cosas, a la cultura religiosa, administrativa y 
agronómica. 

Sucedió al señor Lugrís el secretario de la 
Sociedad, don Ángel López Vidal, quien fustigó 
al caciquismo imperante, abogando porque esta 
villa entre en una era de florecimiento y sea un 
modelo entre todas las que constituyen la pro-
vincia. 

El presidente don Antonio Posse, hizo el 
resumen de los discursos, y con palabra fácil y 
brillante puso de relieve la transcendencia del 
acto que se celebraba, dando gracias a la nume-
rosa concurrencia por el orden y la compostura 
que se había guardado. 

Este acto señala sin duda el principio de una 
labor de sano y fecundo regionalismo que debi-
era extenderse por todos los rincones gallegos. 

 

(El Ideal Gallego, Compostela, 26/06/1917) 

 
HAI 90 ANOS 

 
 

El Carnaval en Sada 
En el magnífico “Salón Moderno”, que es-

tará lujosamente decorado, se celebrarán este 
año unos espléndidos bailes de máscaras, los 
días 27 y 28 de Febrero y el 1, 2 y 6 de Marzo. 
En este último se organizará una magnífica Pi-
ñata, con elegantes sorpresas. 

La Compañía de Tranvías pone un servicio 
extraordinario para los festivales de los días 27 
y 28 de Febrero y 1, 2 y 6 de Marzo. 

Estos soberbios bailes serán amenizados 
por la popular y alegre “Orquestina Coruñesa”. 

 

(El Orzán, A Coruña, 01/03/1927) 
 

Inauguración de un Pósito 
En la tarde del día 16 del actual, se inau-

guró con asistencia de las autoridades locales, 
el Pósito de pescadores de esta villa. Asistieron 
a este acto representaciones de los Pósitos de 
Miño y Puentedeume, a los que acompañaban 
el coro “Cántigas e Amoríos” de la villa de los 
Andrades, con el fin de celebrar una velada lite-
raria-musical. Las autoridades recibieron a las 
representaciones citadas, cambiándose con tal 
motivo sinceras frases de confraternidad. 

 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 19/01/1927) 
 

HAI 80 ANOS 
 

 

Acto patriótico 
Se celebró el acto solemne de colocar en la Es-

cuela nacional de niños núm. 1 de esta villa, el re-
trato del insigne jefe del Gobierno del Estado Es-
pañol Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamon-
de, Generalísimo de los Ejércitos nacionales. 

Acudieron los alumnos de todas las escuelas 
nacionales de la villa y Samoedo, ocupando la 
presidencia las autoridades locales. 

Pronunció un hermoso discurso el culto co-
ronel de Infantería don Rafael Salgado López. 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 18/02/1937) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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O día 14 de outubro reunímonos como 
ven sendo habitual no cemiterio de Fiun-
chedo con motivo do 52 aniversario do 
pasamento de Ramón. O mesmo día pre-
sentamos na capela o número 13 da revis-
ta Areal, que homenaxea ao noso amigo e 
Socio de Honra Manuel Couzo, falecido na 
Arxentina no pasado mes de setembro. A 
nota lúdica do acto pona o grupo Os Para-
béns de A Coruña con un repertorio de 
música tradicional. 

No mes de novembro presentamos o 
libro Querido Eduardo, coordinado polo 
periodista e poeta Antón Lopo, e que reco-
lle as cartas que Ramón Suárez Picallo lle 
remitiu a Eduardo Blanco Amor. Tamén 
Esperanza Mariño Davila achegou o seu 
estudio a dita correspondencia. 

Así mesmo, en novembro fomos coñe-
cer o Mosteiro de Bergondo, nunha visita 
guiada por Rubén Aramburu, o párroco. 
Foi un enorme pracer escoitar a historia 
de forma tan amena e rigorosa nese marco 
inigualable. 

A praia de Sada, a súa orixe, natureza e 
características, é o título da charla na que 
presentou tres Cadernos de Estudos Locais 
o seu autor Rafael Carballeira Coego, que 
traballa no departamento de Botánica da 
USC: “A praia de Sada-1: area, fango e 
orixe xeomorfolóxico”, “A praia de Sada-
2: Evolución histórica recente da praia de 
Sada (1910-2016)” e “A praia de Sada-3. 
Natureza”. Moi interesante e de máxima 
actualidade. 

En decembro, na OMIX, presentamos 
o libro Vinte fragmentos de mocidade voraz, 
co seu autor Tito Pérez, e a participación 
de José Erre, funambulista da conversa. 

Ao cemiterio de Boisaca achegámonos 
unha vez máis para lembrar ao ilustre Isa-
ac Díaz Pardo con motivo do V aniversa-
rio do seu pasamento. Dito acto, organiza-
do pola Academia Real Isaac Díaz Pardo, 
conta coa participación e lectura de textos 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Arriba: actos celebrados o 14 de outubro no Fiunchedo e na 
capela de San Roque. Abaixo: Antón Lopo e Esperanza Ma-

riño na presentación  de Querido Eduardo. 
Fotografías de M. Naveiro 
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Arriba: Ana Sastre presnetando a súa exposición Ma-
triarcas e Isabel Reimúndez abrindo o acto. Participantes 

na mesa redonda posterior en torno ao Día da Muller. 
Dereita: acto de entrega a Carmen Arias do título póstu-

mo de Filla Adoptiva de Sada. Carolina Díaz, neta da 
homenaxeada, coa escritora Carmen Blanco e o alcalde 

Benito Portela con Camilo Díaz, fillo de Mimina e Isaac. 
Fotografías de M. Naveiro 

e poemas de distintas personalidades e artistas. 
A nosa Asociación súmase a acto e tratará co-
mo outras veces de recoller as intervencións e 
publicalas nun Caderno de Estudos Locais. 

En febreiro falamos de viño con Germán 
Rodríguez Salgado, e achegámonos aos facto-
res que determinan a súa calidade. Foi na Cape-
la de San Roque. 

Tamén en febreiro ten lugar a asemblea 
xeral da nosa asociación, o día 17 na OMIX. 
Dáse conta da memoria de actividades do ano 
que pasou, das finanzas, subvencións, dos pro-
xectos, así como das modificacións na directiva, 
novos membros, etc. 

Nos actos do Día da Muller 2017 en Sada, 
colaborando coa Concellaría de Igualdade, ten 
lugar unha mesa redonda na que participan, 
ademais de Ana Sastre que inaugura unha ma-
rabillosa exposición de mulleres na Historia: 
“Matriarcas”, Lola Ferreiro, activista feminista, 
e representantes dos grupos políticos munici-
pais. Polo PP, María García Freire, polo BNG, 
Laura Rodríguez, polo PSOE, Raquel Bolaño e 
por Sadamaioría, Rexina Basadre.  

Continuando cos actos en torno ao día da 
Muller, e tamén colaborando coa Concellaría 
de Igualdade, organizamos un acto no que se 
deu a coñecer a figura de Mimina: Carmen 
Arias de Castro, e no que interviñeron Isabel 

Reimúndez (concelleira de Igualdade), Paco 
Pita (en nome da Asociación), Carolina Díaz 
(neta de Mimina), Carmen Blanco (escritora) e 
o alcalde Benito Portela, que lle entregou á fa-
milia o título póstumo de Filla Adoptiva de Sa-
da, cumprindo o acordo da Corporación ante-
rior que por unanimidade aceptou a proposta 
de Manuel Pérez Lorenzo, cando era concellei-
ro do BNG. O Salón de Plenos do Concello de 
Sada, acolleu o acto, que resultou moi solemne. 
Ao remate do acto repartiuse o Caderno de Es-
tudos Locais nº24: “Mimina: Unha vida ao servi-
zo da Cultura Galega”. 
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Esperando o leiteiro 
Xosé Neira Vilas 

Galaxia, 2012. 
 

Escrita entre 2010 e 2011 e publicada 
por Galaxia -coa pintura de 1950 
“Campesiño” de Luis Seoane como capa- 
no 2012, “Esperando o leiteiro” é unha 
novela serodia na carreira de Xosé Neira 
Vilas. Porén, mantén con vida e coa forza 
afeita os temas que marcaron toda a súa 
longa carreira literaria.  

Cunha extensión de 108 páxinas, é un 
único texto sen divisións nin capítulos, un 
longo monólogo interior narrado en segun-
da persoa, na que o autor debulla os pensa-
mentos e as emocións do protagonista dirixíndose a el, 
relatando os seus feitos vitais e as súas experiencias, 
entrando na súa psique e na súa alma e transmitindo os 
seus sentimentos, as súas lembranzas e as súas ideas de 
xeito omnisciente. É un xeito de monólogo interior dis-
tinto ao habitual -en primeira persoa-, mais transmite 
tamén un meirande grao de control do protagonista por 
parte do autor, pois semella dirixir o monólogo, fronte 
ao estilo común, onde o pensamento do personaxe flúe 
libre, e o narrador está ausente da súa labor diexética. 
Nesta obra de Neira Vilas ambas fican integradas. 

“Esperando ao leiteiro” narra, en síntese, a vida dun 
mozo anónimo, natural dunha pequena aldea innomeada 
da Galiza central: da comarca do Deza, terra natal do 
autor, ou cecais do Val do Ulla. Con soamente dezanove 
anos emigra á Arxentina, deixando atrás familia, moza e 
amigos, seguindo o exemplo de moitos dos seus veciños 
(Este vaise i aquél vaise, e todos, todos se van...). Pero a des-
pedida é longa de máis e o mozo perde o coche de liña 
que o ha levar a Compostela, onde collerá o tren a Vigo e 
embarcará no barco a Buenos Aires. Só lle queda agardar 
polo camión do leiteiro que o leve, tempo no que lembra-
rá a súa vida dende neno, unha escusa de Neira Vilas 
para facer un retrato da Galiza rural dos anos cincuenta, 
da súa idiosincrasia e da intrahistoria do seu pobo.   

O monólogo interior do mozo repasa  os anos da 
nenez, as figuras paterna e materna, avoa e padriño, os 
irmáns que van nacendo e que son tanto xoguete co-
mo responsabilidade. A imposición dunha lingua allea 
a través da escola e da Igrexa, e a represión da fala 
propia polas forzas vivas da aldea. As penurias e a fa-
me, a vaca escuálida e o porco raquítico, o leite e os 
outros produtos da casa tirados da boca para malven-
delos na feira ou para o tributo do señor cura. E o 
pouco que queda, máis minguado aínda pola extorsión 
lexitimada de fielatos e recibos do consumo. A dureza 
das labores agrícolas e a ausencia de alternativas. Os 
tres anos de servizo ao rei, lonxe da casa, malia que 
non haxa rei. A miseria, tanto material como moral, 
dunha era de frío e medo.  

E, ao lonxe, a Arxentina e a esperanza 
dun mundo mellor, fornecida polos contos 
dos indianos e polas cartas dos que alí que-
daron. Cantos de serea que soan aos tangos 
do señor Rosendo, o retornado rico que fala 
castelán e ten un reloxo con cadea de prata, 
e que han deixar viúvas de vivos como a 
Aurora, a namorada do mozo protagonista, 
personificación dunha Galiza amada e de 
seu, abandonada por terras alleas. 

Pero “Esperando ao leiteiro” é tamén un 
retrato de saudades, de tradicións fermosas, 
dun mundo perdido e roubado polo 
“progreso”. De romarías, de feiras e de cami-
ños, de ríos, leiras, agras e adros. De trasna-
das e ocorrencias de pícaro, de bailes e se-
ráns con gaiteiro cando había con que paga-

lo. De amores consumados ás agochadas, nos palleiros 
ou entre o centeo. Dunha relixión que se practicaba sen 
comprendela e mesturada cunhas crenzas populares con-
denadas polos ilustrados: o tangaraño, o enganido, o mal 
de ollo, cantos males hai e cantos remedios teñen, dos 
que Neira Vilas da cumprida conta e que han coñecer os 
amadores da antropoloxía e da nosa etnografía.  

As bolboretas cazadas coa pucha, os grilos na ga-
iola, as lazadas fronte os tobos dos coellos, as carrila-
nas, os xoguetes feitos con latiñas vellas, os foguetes 
nas feiras, os zapatos novos para o día do Patrón, o 
medo a bailar coas rapazas, a escola, levar a vaca ao 
touro, segar, enfeixar... cara a fin da súa espera, as 
lembranzas convértense en remuíño no interior do 
protagonista, e Neira Vilas converte as mágoas en 
ledicias, arrastrando ao lector a un sentimento de doce 
tristura e de fermosa saudade, por un mundo vivido 
ou non, porque iso vai con cada un, pero que tras ler 
“Esperando o leiteiro” é xa de todos nós. Unha Galiza 
fermosamente triste, como os tangos que se escoitan 
ao longo do libro e que, como dixo Mario Benedetti 
nalgures, son unha música triste que escoita a xente 
cando está feliz para poñerse triste outra vez.  

Como dixemos, Neira Vilas fornece así un tema 
central da súa obra, e o anónimo protagonista desta 
obra tardega emparenta co noso amado Balbino de 
“Memorias dun neno labrego”, volvendo sobre unha 
realidade na que aínda tería tempo de afondar despois 
con “Aquel neno”. Abraia como, con apenas 108 páxi-
nas, pode unha novela deixar tanto espazo para a re-
flexión, para a dixestión dunha lectura ateigada de 
significacións e de imaxes evocadoras, cargada ade-
mais dun notábel valor sociolóxico. 

“Esperando o leiteiro” é, en resumo, exemplo de 
que a alta literatura pode ser popular, nacida no cerne 
dun pobo e escrita para o pobo, e que a voz de Neira 
Vilas, que levaba dentro un país enteiro, tiña tanta 
forza no solpor como no abrente da súa escrita.  

 

Tomás Rivera 

O QUE LIMOS 



 

 

LOCOS POR LA PIZZA 
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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 

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

Floristería Zona Verde 
María Cortiñas Mourelo 

 

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

 

981621804 · 651417772 
maria.cortinas@terra.es 



 

 

AXENCIA DE VIAXES 
 
 
 

 

f a cémola 

Sexa ca l  sexa 

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 

CAFÉ BAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABIERTO DESDE LAS 6:30 AM  

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

apedresa.gsvagro@gmail.com 
www.apedresa.com 

PUBLICITE  
O SEU NEGOCIO  

NAS PÁXINAS  
DE AREAL 
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Cadernos de Estudos Locais: 
∙ O Entroido en Sada. Comparsas do ano 1982 
∙ Mimina. Unha vida ao servizo da cultura galega 
 
 
 

PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS 
 

Dous Cadernos de Estudos Xerais dedicados a  
X. Neira Vilas (AA.VV.) e a F. García Lorca  
(L. Pérez Rodríguez) 
 

Dous Cadernos de Estudos Locais dedicados a  
Eduardo F. Rivas e Isaac Díaz Pardo 

1 - «O Ateneo de Cultura Política y Social: unha experiencia 
societaria na Sada da II República» / M. Pérez Lorenzo 

2 - «As letras e o mar» / M. L. Freire-Calvelo, R. Suárez Picallo 

3 - «As letras e as festas» / E. Rocha Llobregat, M. L. Freire
-Calvelo, R. Suárez Picallo, X. A. Suárez Picallo 

4 - «Manuel Couzo e o C. E. Sada y sus Contornos» /  
A. López Soto, M. Pérez Lorenzo 

5 - «A represión franquista en Sada. As vítimas mortais» /  
M. Pérez Lorenzo 

6 - «A sociedade Sada y sus Contornos» / M. Gayoso 

7 - «Palabras de Nadal e Aninovo» / R. Suárez Picallo 

nº extraord. - «Isaac Díaz Pardo e as Cerámicas do Castro» / 
Xosé Díaz 

8 - «Voces de xustiza. Artigos e manifestos dos anarquistas 
de Sada na II República» / AA.VV. 

9 - «Homenaxe a Juan Carlos Medal “Jaitos”» / AA.VV. 

10 -  «As letras e as festas II» / M. L. Freire-Calvelo,  
X. A. Suárez Picallo 

11 - «Francisco Varela Posse. O fotógrafo de Sada» / 
F. Pita Fernández, M. Pérez Lorenzo 

12 - «Ricardo Flores. Sempre en Sada» / M. Pérez Lorenzo 

13 - «Fontán nas nosas letras» / R. Suárez Picallo,  
M. Lugrís Freire, M. L. Freire-Calvelo 

nº Extraordinario - «Isaac en Sada: documentos» / AA.VV. 

14 - «Carnoedo na historia: textos e documentos» / AA.VV. 

15 - «O Entroido en Sada. A comparsa “Os Maleantes”» / 
AA.VV. 

nº extraord. - «Chovía en Boisaca. Palabras para Isaac Díaz 
Pardo no II cabodano do seu pasamento» / AA.VV. 
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