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A CRUZ VERMELLA 
 

Delegación Cruz Vermella de Sada 

AS ORIXES 

Cruz Vermella é unha Asociación Mundial, 
consecuencia do soño daquel prócer xenebrino 
chamado Henri Dunant, quen tras a actuación 
exemplar dos moradores do pobo de Castiglio-
ni, en favor dos mortos e dos feridos na batalla 
de Solferino, traballou para axudar ás futuras 
vítimas doutras guerras e dos efectos devasta-
dores da natureza.  

Sen esquecer, naturalmente, a súa activida-
de conciliadora entre os pobos, paliando os 
agravios e tratando de evitar a fame, a sede, a 
inxustiza e outros males, derivados das situa-
cións anómalas. 

A tal efecto, Dunant, xunto a outros catro 
cidadáns suízos chamados Louis Appia, Gustav 
Moynier, Maunoir e o Xeneral Dafour, os cales 
formaron o chamado “Comité dos Cinco” presi-
dido por Dufour e Dunant de Secretario, ini-
cian as primeiras accións do asombroso e eficaz 
proxecto. A Cruz Vermella Mundial. 

En 1864, este Comité, xunto co apoio do 
goberno suízo, organiza unha conferencia 
diplomática en Xenebra, na cal lógrase a fir-
ma do convenio de Xenebra por parte de 12 
estados, co obxectivo de protexer a militares 
feridos en campaña.  

A Cruz Vermella Española foi creada en 
España, no mesmo ano no que o noso país, 
xunto ás demais nacións europeas, asinou o 
convenio de Xenebra. 

Pola súa parte, a Cruz Vermella Coruñesa 
inicia as súas actividades en 1870, durante a 
guerra franco prusiana, intervindo en actua-
cións benéficas propias do seu cometido so-
cial. As damas desta Cruz Vermella recolle-
ron material de curas e roupas de abrigo para 
facelas chegar a ambos exércitos contenden-
tes, durante un dos invernos máis crus de 
Europa Occidental. 

Coa finalidade de dar unha resposta máis 
próxima e eficiente ás necesidades da cidadanía, 

Cruz Vermella define un modelo de organiza-
ción territorial próximo ás persoas.  

É por iso que en xaneiro de 2012 créase a 
Oficina da Cruz Vermella en Sada, ostentando 
o cargo de Delegado Luís Sangiao Iglesias, 
grazas á inestimable colaboración de Portos de 
Galicia, que cedeu o espazo onde se situou a 
oficina no Porto de Sada.  

En novembro de 2012, tras unha identifi-
cación das necesidades, establecéronse as pri-
meiras accións susceptibles de poñer en mar-
cha. Entre elas organizouse unha formación 
introdutoria do Servizo de Teleasistencia 
Domiciliaria e incorporáronse os primeiros 
voluntarios de Sada que realizaron visitas de 
seguimento ás persoas usuarias de Teleasis-
tencia que demandaron esa prestación do 
servizo.  

Con anterioridade á posta en marcha da ofi-
cina, por proximidade, desde Cruz Vermella de 
Betanzos xa se viñan realizando actividades no 
Concello de Sada. Entre as máis destacadas os 
Talleres de Educación para a Saúde no IES Isa-
ac Díaz Pardo, que comezaron a súa andaina 
dende o curso escolar 2006-2007. Por iso, en 
2013 e co obxectivo de dar un pulo á oficina, 
esta pasou a depender funcionalmente da 
Asemblea Comarcal da Cruz Vermella en Be-
tanzos no mes de abril.  

Iniciáronse accións de sensibilización como 
a difusión do Programa de Acollemento Fami-
liar realizando charlas informativas nos tres 
centros de educación primaria de Sada, a Cam-
paña de promoción de hábitos saudables 
“Quérete moito”. De forma paralela desenvol-
véronse dúas accións de promoción e captación 
de voluntariado nos meses de abril e novembro 
de 2013.  

Na área de Formación, puxéronse en mar-
cha cursos dirixidos ao voluntariado como a 
Formación Básica Institucional e un curso de 
iniciación aos Primeiros Auxilios. 
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Nese mesmo mes, e xa dirixido aos usua-
rios e/ou á poboación en xeral, tivo lugar o 
primeiro curso de manipulador de alimentos 
e un curso de primeiros auxilios con 20 horas 
de duración. 

Na área de Infancia e Xuventude, co inicio 
do curso escolar 2013-2014, participouse na 
Campaña “Volta ao cole solidaria” promovida 
por Carrefour, na que se recolleu material esco-
lar para os menores na idade de escolarización, 
ao tempo que se inicia en outubro o Proxecto 
de Promoción do Éxito Escolar (Reforzo Esco-
lar) para nenos e nenas en dificultade social. 

Coa campaña de recollida de xoguetes che-
gouse a 63 menores de Sada. 

Na área de Intervención Social, interveuse 
con familias en situación de Vulnerabilidade, 
coa entrega de kits de hixiene infantil e lotes de 
alimentación de emerxencia.  

Na área de Emprego, desenvolveuse un cur-
so de Busca Activa de Emprego e 4 persoas 
acudiron a solicitar orientación laboral.  

Coa incorporación de J. Ignacio López Vei-
ga como responsable da oficina en novembro de 
2014 dáse un novo pulo, afianzando as activida-
des que se viñan desenvolvendo e reforzando 
tres áreas da actividade como son a Formación 
dirixida aos voluntarios e a colaboración coas 
entidades do entorno 
das áreas de Interven-
ción e Inclusión Social.  

Desenvolvéronse cur-
sos de Habilidades So-
ciais para a atención ás 
persoas, Formación Bá-
sica en Intervención So-
cial, Dinamización de 
Equipos e Ferramentas 
Lúdico-educativas para 
a intervención con me-
nores, entre outros.  

Entre os acordos de 
colaboración con outras 
entidades, destacou a 
firma do acordo de cola-
boración co Club de 
Atletismo Sada e outros 
clubs deportivos como o 
Club de Salvamento de 
Sada (SASA), o Club de 
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Fútbol Rayo Sadense, o Club Sada Patín e o 
Club de Taekwondo.  

En Intervención e Inclusión Social afian-
zouse a actividade dirixida ás familias na situa-
ción de Vulnerabilidade, coa entrega de lotes de 
alimentos e vales de alimentación, así como 
axudas de subministros de forma periódica.  
 

DESENVOLVEMENTO ACTUAL DA AC-
TIVIDADE DA INSTITUCIÓN 

En maio do 2016 prodúcese o nomeamento 
do actual Delegado de Cruz Vermella en Sada, 
Benedicto Paz Viñas. Actualmente a actividade 
estrutúrase en 7 grandes plans: 

− Plan de Comunicación, que ten por obxectivo 
a difusión a niveis interno e externo da acti-
vidade de Cruz Vermella. 

− Plan de Formación, do cal a súa finalidade é a 
organización de cursos dirixidos á poboación 
en xeral (Primeiros auxilios, Manipulador de 
Alimentos, etc.) así como a propia formación 
dos voluntarios para un mellor desempeño 
da actividade. 

− Cruz Vermella Xuventude, que aglutina to-
das as actividades destinadas aos máis novos, 
dende a Campaña de xoguetes, Campaña de 
recollida de material escolar, Talleres de 
Educación para a Saúde. Entre todos eles, 
destaca pola súa dimensión o proxecto de 
Promoción do Éxito Escolar para nenos e 
nenas en dificultade social, que facilita apoio 
escolar a estes en situación de vulnerabilida-
de social. 

− Plan de Intervención e Inclusión Social, a 
través do cal se articulan diferentes respostas 
ás necesidades das familias que afrontan difi-
cultades económicas, sociais e outras. Dende 
axudas no pago de subministros, lotes de ali-
mentos non perecedoiros, vales de alimenta-
ción, talleres de economía doméstica, de coci-
ña saudable, etc.  

− Plan de Medio Ambiente, que iniciou a súa 
andaina no ano 2016 coa Vixilancia e Lim-
peza dos areais de Sada, en colaboración 
con outras entidades coma o Club de Sal-
vamento de Sada (SASA), o Club de Taek-
wondo, etc. 

− Plan da organización e xestión, no cal se en-
cadra a captación de fondos a través de Cam-
pañas como o Sorteo do Ouro, o Día da Ban-
deriña, A Lotería de Nadal, etc. 

− Plan de Voluntariado: dirixido á captación de 
novos voluntarios, así como á dinamización 
dos propios voluntarios, ideando actuacións 
que favorezan a integración e o coñecemento 
dos seus membros 

E esta é a actuación da Cruz Vermella Es-
pañola e os seus voluntarios, na vila de Sada, 
sempre atenta a paliar aquelas carencias co-
lectivas e persoais que poidan xurdir, e dentro 
da misión que lle marcan os seus principios 
fundamentais. 

 
NOTA: Agradecemos a Antonio Abeijón Fábregas, ex-
presidente provincial de Cruz Vermella Española en A 
Coruña, a súa inestimable colaboración achegando infor-
mación para a elaboración do artigo. 
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Memoria de Sada é un arquivo fotográfico 
en liña da historia de Sada, é unha páxina web 
na que se recollen fotografías antigas que con-
tan como era a vida en Sada en tempos pasados. 
No momento de escribir estas liñas a web conta 
con 4.470 fotografías divididas en nove catego-
rías: festas e lecer, cerimonias, xente, rúas e 
prazas, paisaxes, deporte, escola, traballo e pa-
trimonio. Fixéronse cinco exposicións nas que 
se levou de Internet á rúa unha boa parte das 
imaxes. A primeira exposición tivo lugar no 
verán de 2013, a última, en agosto de 2017. Re-
correuse un longo camiño entre medias. Hoxe, 
xa cun pouco máis de experiencia, a web segue 
a recibir correos de boa parte do mundo agra-
decendo o traballo feito. 

A web recibe arredor de 120 visitas cada 
día, con picos puntuais de 300 ou 500 visitas 
nun só día, cun total acumulado de máis de 
225.000 dende que se botou a andar en setem-
bro de 2012. Os visitantes miran arredor de 
catorce fotografías en cada visita e pasan unha 
media de case sete minutos na páxina. A mei-
rande parte deles volven visitar a web máis du-
nha vez. A lista de países dende os que recibe 
visitas é longa, os países que están máis arriba 
na lista, despois de España, son Estados Uni-
dos, Alemaña, Arxentina, Francia e Brasil. 

Memoria de Sada naceu a comezos de 2012 
a raíz dun curso de iniciación ás novas tecnolo-
xías na aula CeMIT. Naqueles cursos de inicia-
ción, ademais de aprender novas habilidades no 
manexo de ferramentas informáticas, buscábase 
facer exercicios que foran entretidos e útiles, 
xurdindo así a idea de Memoria de Sada. Por 
aquel entón, o traballo con fotografías antigas 
era algo común noutros cursos, algo que fun-
cionaba moi ben. Neses pequenos proxectos as 
fotografías antigas espertaban gran interese, 
xurdiu así a idea deste proxecto un pouco máis 
ambicioso do que habitualmente se facía na au-
la. Víctor, o profesor da aula de informática na-
quel momento, propúxolle a un grupo de per-
soas comezar a recompilar fotografías, el encar-
garíase do apartado técnico, elas serían as en-
cargadas de darlle contido. A idea principal 
sempre foi adquirir novas habilidades informá-
ticas pero, ao mesmo tempo, coa finalidade de 
crear algo que puidera ser de utilidade e fixera 
entretida a aprendizaxe. Atopar fotografías foi 
un dos primeiros atrancos, había que descubrir 
se a xente estaría disposta a rebuscar en cai-
xóns fotos esquecidas ou se as cederían para 
poñelas en Internet. Había libros que xa re-
compilaran imaxes antigas de Sada, pero non se 
podían coller de aí sen o permiso do seu autor. 
O proxecto seguiu adiante, entre todos íase 

MEMORIA DE SADA 
ARQUIVO FOTOGRÁFICO DA HISTORIA DE SADA 

 

memoriadesada.com 
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descubrindo o camiño. A través de sucesivos 
cursos os participantes aprenderon a escanear, 
corrixir pequenos erros que podía ter algunha 
imaxe, redactar os textos que acompañan a ca-
da fotografía e, en xeral, afacerse a manexar a 
web. Os atrancos íanse solucionando. Co tempo 
e sucesivas postas en común o proxecto foi evo-
lucionando e o interese na web foi medrando 
ata chegar ás máis de catro mil fotografías coas 
que conta na actualidade. 

Unha parte moi importante de Memoria de 
Sada é a colaboración da veciñanza. Gran parte 
do éxito e recoñecemento que acadou a web é 
debido a amabilidade das veciñas e veciños de 
Sada, sen eles non sería posible. A outra parte 
do éxito é debida ao traballo que seguen a fa-
cer os integrantes da Memoria, á constancia 
despois de rematados aqueles cursos, de conti-
nuar pedindo casa por casa novas fotografías e 
continuar subíndoas á web. Co tempo, a con-
fianza que a xente depositou no proxecto foi 
medrando. Un punto de inflexión importante 
foi a primeira exposición que se celebrou en 
agosto de 2013 na capela de San Roque. O mo-
tivo polo que se decidiu organizar esa primeira 
exposición foi, principalmente, achegar á rúa 
as fotografías que ata entón só se podían ver 
na Internet, xuntar aos veciños e conversar a 
carón das fotografías. Por sorte, tivo moi boa 
acollida e unha repercusión salientable o que 

lle deu máis visibilidade á web. Dende aquel 
momento conseguir fotografías comezou a ser 
máis sinxelo, a xente comezaba a ofrecer as 
fotos por iniciativa propia. 

Antes da primeira exposición as dúbidas 
sobre como sería percibida a web pola veciñan-
za eran grandes, íanse facer públicas fotografías 
con certos momentos de privacidade e/ou inti-
midade. Sempre se tentou ser moi coidadoso 
con iso, ao fin e o cabo son fotografías persoais. 
Con tino, moito cariño e postas en común fóise-
lle dando forma. Esa primeira exposición fixo 
que o ánimo para seguir traballando medrara. 
Despois viñeron catro exposicións máis, a boa 
experiencia da primeira e os comentarios reci-
bidos facilitou a decisión de organizar as se-
guintes, as gañas de aprender e superar retos 
seguían intactas. 

Memoria de Sada non está rexistrada como 
asociación ou outra entidade de carácter legal, 
detrás segue a estar aquel mesmo grupo de 
amigas e amigos que un día se xuntou nun cur-
so de iniciación á informática, seguimos com-
partindo o interese en recordar a historia de 
Sada a través das fotos. Cada un dos participan-
tes aporta o seu graíño de area ao proxecto, 
unhas persoas recompilan fotos e escriben os 
textos, outras arranxan pequenos defectos que 
poidan ter as imaxes, outras coordinan xestións 
co Concello para organizar as exposicións ou, 

Preparando as 
fotografías para 
exposición de 
Memoria de 
Sada. 
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ás veces, algo tan sinxelo como botar 
unha man para colocar as fotos na pa-
rede da capela antes de cada exposi-
ción. Co tempo cada un foi atopando o 
seu espazo no proxecto e o que come-
zou coma un curso de informática, cin-
co anos máis tarde, segue a camiñar 
coma un páxina web con máis de catro 
mil fotografías que xa é de todos e to-
das as sadenses. O proxecto seguirá 
mentres siga habendo fotografías por  
dixitalizar e os veciños e veciñas as 
sigan a ceder. 

Arriba: carteis de todas as exposicións de 
Memoria de Sada, a primeira en agosto de 
2013 e a última no verán de 2017. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Dous aspectos da avda. Barrié de 
 la Maza: un neno paseando  

en bilicleta e o tranvía chegando  
a Sada o 31 de decembro de 1922 
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UN MUNDO HETEROXÉNEO 
 

Manuel Lugrís Rodríguez 

Estamos a vivir unha época contraditoria 
no que atinxe á análise integral da situación do 
xénero humano, tanto en aspectos políticos 
como sociais ou simplemente económicos. A 
tantas veces manida globalización, que mesmo 
semella que nos vai cortar por igual a todos os 
habitantes do planeta, non se nos presenta, 
nun primeiro exame, mais que como unha si-
nerxía especulativa, tese xurdida dun laborato-
rio de ideas, e non dunha realidade constatable 
e sólida.  

E todo iso pola diferenciación ou dispar 
uniformidade que atopamos entre distintas 
concepcións de vida e interaccións ideolóxicas 
que frutifican a través do mapamundi, ou mes-
mo, das disimilitudes rexionais formadas, prin-
cipalmente, a partir da Segunda Guerra Mun-
dial con procesos a nivel xeral como o de des-
colonización, a formación de amplos bloques 
económicos, a eclosión de novos países a cabalo 
da disgregación soviética, o mundo árabe, etc. 

Todos estes movementos, non exclusiva-
mente políticos, estanse a dar cunha serie de 
connotacións colaterais que son, precisamente, 
as que ocupan e preocupan: novas formas de 
loitas reivindicativas cada vez mais agresivas, 
ideoloxías de profundo apaixonamento, cando 
non de forte intolerancia, e tamén a asunción 
de formas represivas que xa foran desbotadas, 
tanto por gobernos como tacitamente polas 
xentes do común, e que se substancian como 
un proceder, que proclaman os acólitos do con-
servadorismo máis procaz, de inevitable para 
defenderen a democracia, diría máis; a súa de-
mocracia. Grave absurdo que nos leva ao para-
doxo de utilizar a antítese para lograr o princi-
pal, a sintonía, que, adoutrinan, con teima, co-
mo realidade inveterada da división dos espa-
zos xeográficos nos estados actuais que se con-
sideran inmutables e sustentadores da única 
legalidade política vixente. Estados que están 
en diferentes períodos das súas historias, e de 
desenvolvemento social e económico. Mentres 
que o eurocentrismo, que segue a estar vivo, 

aínda que con diferentes expresións, xunto con 
algúns países de América, e do Leste asiático, 
conforman un núcleo que se denomina ostensi-
blemente, “sociedades avanzadas”, hai outras 
culturas que aínda están na súa Idade Media e 
que, non obstante, deben convivir. Máis aínda 
que convivir; deben manter substantividades 
de coexistencia, de relación, xa que a economía 
é o motor que rexe a vida en xeral de todos, 
homes, nacións ou sociedades. Así o mundo 
globalizado polo que tanto interese amosan 
nos despachos de moqueta e aire acondiciona-
do, non é máis que un slogan oco para arrou-
par elites económicas que non teñen outra pa-
tria e outro ideal, que o arrequecemento e os 
beneficios da ditadura mundial e invisible que 
exercen desde foros exclusivos e, habitualmen-
te, reservados.  

Os panexiristas da globalidade exercen os 
seus criterios dende o chamado “Primeiro 
Mundo”, dende a confortabilidade de hoteis de 
moitas estrelas e restaurantes de alto nivel, ela-
borando loxísticas de belixerancia económica e 
configurando as fronteiras da riqueza e da mi-
seria que sempre, sempre benefician aos mes-
mos. Son eses peritos da autocracia dos poderes 
que ofrecen seus servizos ao mellor postor e 
non como aqueles “strategos” helénicos que se 
postulaban polo ben público e que, incluso, pe-
rigaban co seu pescozo se non conseguían os 
resultados que deles se esperaban. Os nosos 
especialistas, da vida e da morte, non expoñen 
máis risco, que o estipendio a fin de mes que 
será mais ou menos grande, a teor dos resulta-
dos que máis ou menos gusten aos seus amos. 
É un planeta superado por unha aristocracia do 
poder total que non entende de fronteiras nin 
de espazos definidos, cautelosos ou mesmo pru-
dentes. A súa relixión é o servizo cego ao deus 
único do diñeiro. E para iso lles pagan ben.  

E no medio desta xungla de intereses incó-
lumes, está unha terra de “costas verdecentes” 
que hai máis de século e medio trata de mani-
festar os seus desexos de supervivencia, de en-
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levar os seus anceios de estar no mundo, de ser 
recoñecida como existente… Esta Terra é a 
Nosa. O símbolo dinámico dun país, que se en-
tende como Nación, entre todos os demais. Un 
país que non trata de conquistas, nin de 
“guerras xustas”, nin de inocentes ou pecado-
res; un país que so pide vivir en paz, na imaxe 
do alecrín dourado baixo o sol e dun neno que 
agarda, na mañá, o bus escolar coa carteira co-
llida nas frías mans do outono. Iso quere ser 
Galicia e iso é o que non nos deixa ser ese mun-
do do que estaba a falar antes. Intereses entre-
lazados, mandados na lonxanía, terra anónima, 
ignorada. Así estamos constituídos polos alleos 
e así estamos tamén destruídos polos patrios 
que non pronuncian o xentilicio propio máis 
que no hipócrita semblante do compromiso, 
realmente, na meirande parte dos casos, para 
cobraren unha nómina pública a fin de mes.   

Esta é unha época de retroceso nas nosas 
aspiracións. Un deses pasos atrás dos que versi-
ficaba Díaz Castro. Pero non esquezamos que 
tamén falaba de pasos adiante e, como somos 
un pobo curtido xa na paciencia, agardemos o 
vindeiro chanzo de subir para acadar un outro 
caminiño que nos leve á meta final. Pero, men-
tres, hai que prepararse. En todos os eidos da 
administración e da economía. Non podemos 
deixar un país-nación, aos nosos herdeiros, in-
zado de problemas irresolubles: demografía, 
ecoloxía, industrias básicas esnaquizadas, agri-
cultura minimizada ao máximo grao, etc. Ser-
mos conscientes das nosas precariedades é o 
primeiro paso para atoparlles solución. Como 
un alcohólico que debe dicir como inicio da súa 
cura: “son un alcohólico”. Eu diría como símil: 
“somos uns desleixados da nosa propia identi-
dade”. E dicímolo conscientemente. 
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Manuel Lugrís Rodríguez no transcurso dun acto de homenaxe ao seu avó, Lugrís Freire,  
celebrado en Sada o 14 de febreiro do ano 2013. Fotografía de Estevo Rodríguez 



 

 

10 

PACO LORES: DEFENSOR DOS DEREITOS DOS EMIGRANTES 
 

Analía Álvarez González 

Coñecín a Paco Lores hai máis de vinte 
anos na cociña da miña nai en Bos Aires. Che-
guei xusto a tempo de vela facer o caldo: as 
verzas e nabizas limpas, as fabas na auga, as 
patacas cortadas en cachelos, unha peza de unto 
traído como tesouro de Galicia, e o pote ferven-
do cuns ósos. Da radio saía unha voz masculina 
potente e grave, cun marcado acento galego-
arxentino que falaba dos dereitos dos emigran-
tes, e cando o xornalista lle preguntaba, contes-
taba enfadado sen dar respiro á audiencia. 
“Quen é?”, pregunteille á miña nai, e ela díxo-
me: “é o louco de Paco Lores”. 

A partir de aí seguino, e escoitei cando dicí-
an que era un galego groseiro porque non res-
pectaba as normas do protocolo e saudaba á 
monarquía sen reverencias, nunha clara mensa-
xe republicana. A súa presenza intimidaba a 
moitos dirixentes da colectividade que o viran 
como unha ameaza á orde establecida, porque 
no seu diálogo non perdía o tempo, enfrontaba 
os temas sen rodeos. Non pasou moito tempo 
para que o protocolo da monarquía española se 
relaxase e modernizase. 

Afirmou a súa vida enteira en principios re-
publicanos, foi claro nos seus obxectivos para os 
que pelexou todos o días. Tiña a coraxe de dicir 
o que pensaba e os demais non se atrevían a 
pensar. Como home de acción encabezou as rei-
vindicacións dos emigrantes, non só dos gale-
gos, senón de todos os españois para conseguir 
de España unha pensión non contributiva que os 
axudase a sobrevivir. Falou en fronte de miles 
de persoas no festivo Campo Galicia para saudar 
ao electo presidente Aznar, e, inesperadamente 
para uns e previsiblemente para outros, Paco 
pediulle unha axuda para os emigrantes espa-
ñois que na súa vellez estaban pasando necesida-
des. Moitos que o criticaban, ao pouco tempo, 
descubriron que a eles tamén lles correspondía a 
pensión e fixeron o trámite para solicitala. 

A inxustiza irritábao e tiña predilección po-
los grupos e as persoas desfavorecidas, rapida-

mente dáballes o seu apoio, participaba das súas 
reunións e xestionaba o necesario para solucio-
nar os seus problemas e que atendesen as súas 
reclamacións. Por iso con valentía estivo xunto 
ás Nais da Praza de Maio e encabezou as recla-
macións na querela polos españois desapareci-
dos na ditadura cívico-militar. 

Hai algúns anos, cando os funcionarios, ar-
tistas, escritores, políticos e turistas de visita 
na Arxentina entraban na Federación e ollaban 
a bandeira vermella, amarela e morada nun lu-
gar de privilexio, crían que era un agarimoso 
recordo de épocas pasadas, pero cando escoita-
ban ao seu presidente falar da República como 
un desexo de futuro, pensaban que ese home 
non estaba ben informado. Pasou o tempo e a 
discusión da República foi o tema de portada 
dos xornais galegos e españois, e moitos en si-
lencio acordáronse de Paco Lores. 

Sempre dicía que emigrou a Arxentina na-
morado polo tango, que cantaba moi ben, esa 
música que convida ao abrazo, tan urxente can-
do un ten dezaoito anos e moitos soños. Un 
recordo que o acompañou toda a vida foi a súa 
chegada a Bos Aires, que estaba cuberta de 
crespóns negros e sumida en pranto, xa que 
morrera Evita, “a abandeirada dos humildes”. 
Non comprendía ben o que pasaba, pero a tris-
teza da multitude nas rúas fíxolle ver que che-
gara á República Arxentina, onde se reclama, 
se sofre, se festexa na rúa coa xente, onde un 
descoñecido pode pasar a ser un compañeiro. 
Compañeiros como foron Arturo Cuadrado e 
Lorenzo Varela, cos que se formou politica-
mente e compartiu interminables charlas e dis-
cusións. Quizais nos faladoiros dos cafés da 
Avenida de Maio, onde descubriu ao Bos Aires 
dos seus soños adolescentes e se converteu nun 
galego moi porteño. 

Ao pouco tempo de chegar entrou na Fede-
ración da man dos seus veciños do Grove con 
tradición agrarista e republicana. Alí atopou 
unha intensa vida cultural, un espazo de inter-
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cambio social, e o que daba vida a esa Galicia 
na diáspora, o compromiso político. A súa vida 
transcorreu entre a súa casa e a fábrica nas pro-
ximidades da cidade e a Federación no centro, 
onde coñeceu á súa esposa e nai dos seus fillos, 
con que compartiu os ideais de liberdade. Eses 
ideais que o levaron a enfrontamentos, ruptu-
ras, discusións, pelexas que ás veces chegaron 
máis aló das palabras, e levárono a crecer como 
dirixente. Con valentía rompeu e afastouse de 
agrupacións nas que militaba porque non de-
fendían os dereitos dos emigrantes. 

LORES MASCATO, Francisco. Nace en O Gro-
ve en 1934. Llega a la Argentina a los 18 años y 
se vincula a la Federación de Sociedades Gallegas. 
Dueño de una pequeña industria metalúrgica (...) 
Integra la Junta Ejecutiva de la F.S.G. en los años 
70 y 80. Delegado al Congreso de la Emigración 
en Vigo en 1976 (...) ingresa en la Junta Ejecutiva. 
En 1997 es elegido secretario general de F.S.G. 
Dirigente en la Argentina del Bloque Nacionalista 
Galego. Díaz, Hernán M. (2007). Ensayo micro-
biográfico. Buenos Aires: Fundación Sotelo Blan-
co-Biblos. 

Defensor do voto emigrante e do dereito de 
segundas e terceiras xeracións a obter a cidada-
nía española, convocou a marchar e organizou 
reunións públicas cunha ampla participación do 
colectivo español en Bos Aires. Destes pedidos 
houbo réplicas noutros países que tiñan emi-
gración española. 

O que dixo Paco ese día pola radio da cociña 
da miña nai fíxome ver que por fin os galegos e 

galegas tamén tiñamos dereitos, que a emigra-
ción forzosa non debía desposuírnos dos derei-
tos que non gozaramos nunca, os que estaban 
aquí só tiveran o dereito de irse da súa casa pa-
ra buscar futuros cos que salvarse e salvar a 
Galicia. Desde a emigración facían crecer a Ga-
licia en cultura, educación, soños e economía; 
en cada maleta con roupa, libros e agasallos 
enviaron un soño de liberdade, ansias de repu-
blicanismo. 

Cada vez estiven máis cerca de Paco e da 
Federación que el presidía, non me molestou 
que por iso outros galegos me chamasen 
“Roxa”, mentres Paco me chamaba “derechosa”. 
Compartir interminables charlas e escoitar 
anécdotas de Paco Lores na Federación, e coñe-
cer algúns claro-escuros da súa vida foi un pra-
cer tan grande como participar na planificación 
do Museo da Emigración Galega e, despois, da 
Biblioteca Galega de Bos Aires. 

Francisco Lores Mascato é un dos homes 
máis destacados de Galicia no século XX, xa 
que sinalou con claridade o rumbo da emigra-
ción e os dereitos dos emigrantes, a súa vida 
estivo orientada a conseguilos. E é sabido que 
Galicia non se explica sen a súa emigración. O 
“ceo” onde agora mora Paco existe na evoca-
ción que cada un de nós facemos del. 

 

Bos Aires – Arxentina 
Setembro 2017 
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Dúas imaxes de Francisco Lores na Federación de Sociedades Gallegas  
no ano 2008, na superior na compaña da autora do presente artigo.  

Cedidas por Analía Álvarez 
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CARTA A XESÚS CASTRO VIDAL 
 

Iago Santalla 

Estimado Xesús: 

Foi o 8 de setembro de 2012 cando tiven a 
sorte de coñecerte. Foi no día de Manuel Ma-
ría, cando Valdi recibía a fraterna navalla do 
poeta. Daquela, non sabiamos ata onde ía che-
gar a amizade; non en tanto, vin en ti unha per-
soa especial, desas que marcan vidas ata con-
verterse en imprescindible. Non é algo habitual 
senón que é excepcional, unha característica 
das persoas destinadas a deixar rodeira vital. 
Despois, todo foi medrando e a nosa relación 
transformouse en encontros de ledicia.  

Neste tempo, puiden descubrir a un home 
capaz de asumir a misión de loitar para cambiar 
a realidade, sexa esta da índole que fose. Ti es 
un home de progreso, un home que medra día a 
día, a través dunha continua iniciativa vital, un 
home multiprofesional pero, sobre todo, un ho-
me “multicomprometido”. É aí onde, coa humil-
dade que te caracteriza, te fas imprescindible 
porque es o exemplo vivo no que mirarse para 
ver o que un quere ser. Confésoche que se che-
go a ver o mundo con 90 anos, quero mirar 
atrás e ver a túa coherencia, o teu compromiso 

e a túa obra vital. Velaquí a razón pola que a 
túa forza é infinda, nela vive a verdade toda que 
nos transmite un concepto de persoa en pleni-
tude, un concepto de humanidade no que o 
mundo cambia ao paso da vida. Ti sabes que 
nacemos para construír e fixeches diso unha 
esencia vital que levas por bandeira xunto a túa 
amabilidade e a túa presenza que enche de con-
tido calquera entorno.  

Coñecerte naquel día de Manuel María foi 
unha sorte porque en ti viñeron aprendizaxes 
inesquecibles pero, tamén, un exemplo de acti-
tude vital que, sen dúbida, marca o meu camiño. 
Posúes 90 anos de emocións, de loita, de ledi-
cias, de tristuras, de verbas, de soños, de pensa-
mentos, de amor, de fraternidade... e en definiti-
va de andanza pola vida. Nesta idade somos 
moitos os que te sentimos como parte impres-
cindible e irrenunciable de nós mesmos. Pola 
miña parte, só che podo dar as grazas por todo 
o que me ensinas, o que compartes comigo de 
maneira fraterna e, sobre todo, por apostar fir-
memente por un mundo mellor. Seguimos cami-
ñando, meu amigo, ata que un día nun albor de 

abril se debuxe esa canción que ti e nós sa-
bemos e agardamos para chantar no penedo 
máis firme a bandeira da dignidade humana.  

Meu Xesús imprescindible, en ti colle 
forma a humanidade e ilumínase o mundo 
de porvir, es o noso exemplo andante e po-
des ter a certeza de que fica ben recollido 
para transmitilo aos nosos devanceiros que, 
sen dúbida, admirarán o que ti e a túa xera-
ción fostes capaces de legar.  

Non teño máis que dicirche e dígoche 
grazas polas palabras e polas apertas.  

Agardando os porvires que sementa-
ches, remato estas verbas para ti.  
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O autor con Xesús Castro, o día en que ambos 
se coñeceron no transcurso da homenaxe a 
Valdi. Fotografía de Estevo Rodríguez 
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NOVAS EXPERIENCIAS BAIXO O CORSÉ 
DA DITADURA DE PRIMO DE RIVERA 

No ano 1923, logo dun golpe de estado, 
accede ao poder o xeneral Miguel Primo de Ri-
vera, dando paso á ditadura que ocupará o resto 
da década. Nesta etapa desaparecen as organi-
zacións sindicais e políticas –a excepción da 
Unión Patriótica, partido único do réxime–, 
pero sobreviven as mutuas agrarias e as asocia-
cións deportivas, recreativas e culturais que 
carezan de orientación ideolóxica explícita. Al-
gunhas delas, precisamente, servirán como 
máscara para o desenvolvemento de iniciativas 
políticas perseguidas pola ditadura. 

Descoñecemos cantas das entidades consti-
tuídas nos anos previos mantiveron a súa activi-
dade após 1923. De feito, tan so é constatable a 
supervivencia da sociedade Sada y sus Contornos, 
que, malia ter centrado os seus esforzos na cons-
trución das escolas homónimas –sufragadas coas 
achegas de emigrantes sadenses nos EEUU e 
de veciños e veciñas da localidade– e na realiza-
ción de funcións asistenciais, tamén contaría 
cun cadro de declamación e unha coral, cele-
brando actos festivos1. 

Ata o ano 1926, as iniciativas de carácter cul-
tural na vila escasearán, ao tempo que se incre-
menta de forma exponencial a oferta de ocio. Son, 
os anos 20, tempo de proliferación de salóns de 
baile, cinemas e cafés. A Terraza, importada peza 
a peza da Coruña, e o Salón Moderno, “centro 
brillantísimo de todos los placeres mundanos”, en 
palabras da revista local Mariñana2, abarrotan de 
mocidade as súas estancias. Sada consolídase co-
mo referente para o lecer na bisbarra coruñesa, 
nomeadamente nos meses estivais: 

Sada, la villa veraniega, tiene cada día mayor 
número de forasteros […]. Es un pueblo con-
tagiado del bullicio de los populosos en su gra-
cia, en la animación de sus calles, de sus salo-
nes de baile, cinemas y otros espectáculos 

públicos. Citemos el “Pabellón Moragra”, el 
“Gran Cine” y “El Moderno”, así como los con-
certs bailes “La Terraza” y el novísimo “Salón 
Royalty”, concurridos ambos, los restaurantes 
“Terraza”, el elegante “Moderno” y “Español”. 

Tamén cobra protagonismo a práctica dun 
deporte que chegara uns anos antes: o fútbol. 
Para amparar a creación dun club propio, cons-
tituiríase, en xullo de 1924, unha entidade de 
carácter recreativo, a primeira da ditadura, que 
teñamos constancia. Trátase do Sporting Sada, 
matriz do Sporting Sada F. C. que, naqueles 
anos, rivalizaba co outro equipo da vila, o Ven-
daval. A nova asociación había artellar, ade-
mais, unha rondalla e un cadro de declamación, 
agrupando no momento de se constituír a apre-
ciable cifra de 80 socios. Ocupaba a presidencia 
Manuel Pérez Sanjurjo, auxiliado, entre outros, 
por Manuel L. Freire-Calvelo, practicante e 
xornalista omnipresente nas iniciativas societa-
rias locais daqueles anos3. 

 

O PÓSITO MARÍTIMO TERRESTRE E O 
SEU LABOR CULTURAL E EDUCATIVO 

Escasean, xa que logo, as asociacións que, 
no marco da ditadura, se definen pola súa nature-
za exclusivamente cultural ou recreativa. O pro-
xecto que si se pon en marcha nestes anos, e que 
ha adquirir un papel central na sociedade saden-
se, sobrevivindo ata os nosos días, é o Pósito 
Marítimo Terrestre del Trozo de Sada (actual 
Confraría de Pescadores). Unha entidade mutua 
destinada a mellorar as condicións de traballo do 
sector pesqueiro, mais que asumirá tamén outras 
funcións de carácter educativo e cultural. Os pro-
pios estatutos xa fixaban a creación dunha Sec-
ción Cultural, establecendo as súas funcións: 

Esta sección ejercerá una constante acción 
moral y educadora sobre los asociados, por 
medio de establecimientos para la enseñanza 
de primaria y superior, de conferencias, pro-
yecciones, sesiones cinematográficas, etc. 

ASOCIACIONISMO CULTURAL E RECREATIVO EN SADA  
NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (II) 

 

Manuel Pérez Lorenzo 
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Tendrá a súa cargo la biblioteca, las clases de 
conocimientos generales y profesionales que 
se organicen para los asociados y sus hijos, 
los cursos prácticos de remiendo y confección 
de redes de pesca y cabullería, y demás que se 
establezcan para sus mujeres e hijos, y la di-
rección y administración de los servicios de 
café, restaurant, diversiones, etc. que por la 
Sociedad se implanten.4 

A devandita sección contaría cunha directi-
va de seu, presidida polo párroco Juan Villa-
nueva Rodríguez, co estudante de maxisterio 
Nicandro Golán Pereiro na secretaría. Por ou-
tra banda, neses anos de ditadura alternaranse 
na presidencia do Pósito os armadores José 
Fernández López e José Guerra Amor, actuan-
do como secretarios sucesivamente o propio 
Nicandro Golán e Manuel Monzo Ríos. Baixo a 
súa dirección, o Pósito despregará un amplo 
programa de actuacións, entre as que estará a 
celebración de actividades lúdicas. No ano 1927 
organizarán varias sesións cinematográficas e 
veladas musicais, cando menos unha en xaneiro 
e outra en agosto a cargo da coral eumesa 
“Cántigas e Amoríos”; mais, se en algo puxeron 
unha gran dose de entusiasmo, foi no deseño e 
na posta en marcha dun amplo programa edu-
cativo, xa anunciado nos estatutos. Nese mes-
mo ano botarán a andar tres escolas: unha de 

primeiro ensino, outra de orientación marítima 
e unha terceira para adultos, que impartirá au-
las nocturnas. O seu local de ensino estará em-
prazado, neses primeiros anos, no edificio do 
Salón Moderno, na rúa Linares Rivas. Para re-
gular o seu funcionamento, redactábanse uns 
estatutos nos que se fixaban as finalidades que 
guiaran aos mariñeiros de Sada a sumar esfor-
zos para iniciar unha empresa coma esta: 

Para vencer el individualismo, es decir, ese 
egoísmo agotador de toda energía social, ya 
que solo inspira el bien propio sin considera-
ción al bien ajeno […], se requiere una co-
operación social abnegada y sentida por […] 
completar una educación cultural primaria y 
superior de nuestros hijos, quienes, formando 
ya otra generación, agradecerán nuestros 
sacrificios y han de procurar, mejor que noso-
tros, el progreso colectivo 

A acción educativa entendíase como algo 
que ía máis alá da transmisión de coñecementos 
e aptitudes. Cumpría formar aos cidadáns dun 
futuro de progreso que só se podía acadar por 
medio da acción colectiva e da solidariedade. 
Para trasladar á realidade esa arela, era preciso 
contar co profesorado axeitado. Deste xeito, o 
Pósito contrataba a Enrique Isorna Couselo 
como mestre, a Nicandro Golán como auxiliar 
e, algo máis tarde, a Agustín González Viejo 
como profesor de orientación marítima. As es-
colas das que se facían cargo, así a primaria co-
mo a profesional, manterán a súa actividade ata 
o inicio da Guerra Civil, se ben serán transfor-
madas en escolas nacionais no primeiro bienio 
da II República, o que eximía ao Pósito dos 
gastos que o seu mantemento ocasionaba. 

 

UNHA EXPERIENCIA INNOVADORA: O 
PÓSITO INFANTIL ESCOLAR 

Outra iniciativa promovida polo Pósito, 
análoga ás desenvolvidas noutros portos de mar, 
consistiría na creación dun Pósito Infantil Esco-
lar. Tan curiosa iniciativa botaba a andar no ano 
1928 conformada polo propio alumnado da esco-
la, coa intención de formar á veciñanza xa desde 
a infancia nas prácticas societarias, xerando fu-
turos xestores da entidade adulta. Nestes ter-
mos establecían os estatutos a súa finalidade: 

El Pósito infantil de Sada es una Asociación 
formada por los niños que asisten a la escuela 
del Pósito de Sada, o hijos de los socios que 
tienen como principal misión difundir en las 
mismas el amor a la institución, capacitándo-

Estatutos do Pósito Infantil Escolar. 
Arquivo do Reino de Galicia,  

Fondo do Goberno Civil, G-2552. 
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les para que puedan dirigirla en el día de ma-
ñana mediante el conocimiento práctico y 
teórico de su mecanismo y estructura.  
[…] Entre los fines a que inmediatamente 
han de dedicarse los asociados para cumplir 
en lo futuro tales deberes se contarán: la co-
operación, el mutualismo y las prácticas de 
economía social.5 

Ao igual que o Pósito de “adultos”, o Pósito 
Infantil dotábase de diferentes seccións, sen que 
faltara a Sección Cultural y Artística. Creábase 
coa intención de promover “un cuadro artístico 
encargado de preparar funciones teatrales, en 
donde se representen obras sencillas del teatro 
clásico español y sainetes, diálogos y monólo-
gos escogidos entre los autores del teatro con-
temporáneo”, así como un orfeón que interpre-
tase pezas galegas e do resto do Estado. Por 
outra parte, unha “Junta tutelar”, formada por 
tres adultos, era a encargada de “organizar con-
ferencias, lectura de obras selectas y recitacio-
nes de las poesías más notables”, e o Pósito In-
fantil pretendía tamén celebrar actos  

para conmemorar el aniversario de hechos 
célebres realizados por los hombres de cien-
cia, literatos, poetas, descubridores, navegan-
tes, etc., así como la fiesta de la Raza, fiesta 
del libro, homenaje a la Vejez del marino y 
otros que se consideren como medios adecua-
dos de propagar la cultura entre los asociados 

O 12 de xaneiro ficaba constituída a nova 
entidade, cunha directiva composta, segundo 
reflicte a acta fundacional, do seguinte xeito: 

Se procede a la elección de la Junta de Go-
bierno de dicho Pósito, que después de verifi-
cado el escrutinio dio los siguientes resulta-
dos:  
Presidente, Ramón Blanco Ramos de trece 
años de edad, Vice-Presidente Andrés López 
Suárez, Secretario Perfecto López Ogando de 
trece años, Tesorero Francisco Verdía Bouza 
de doce años, Contador Justo Gayol Fraga de 
once años, y vocales Eduardo Brandariz Can-
le de once años, Manuel Seijo Fariña de diez 
años y Juan Santos Souto de once años, todos 
alumnos de la Escuela de este Pósito. 

 

A IRRUPCIÓN DO FOLCLORE GALEGO: 
MAREIRAS E A TROULA 

Os anos 20 representan a irrupción de for-
mas de ocio importadas de ámbitos urbanos, 
con elementos característicos que adquiriran 
dimensión internacional, como os novos bailes 
e estilos musicais. Mais, en paralelo, os mesmos 

anos 20 representan o inicio da recuperación do 
folclore musical galego. Proliferan entón as 
corais ou as agrupacións tradicionais instru-
mentais e de danza. Sada non é allea a ningún 
destes fenómenos, e nisto terá moito que ver a 
aparición, tamén nesta década, dun movemento 
político e cultural que reivindicaba o carácter 
diferencial de Galicia, con lingua de seu, e o 
dereito ao autogoberno. O nacionalismo, ema-
nado das Irmandades da Fala, chega a Sada da 
man de persoas como Manuel Lugrís Freire, 
natural da vila afincado na Coruña, que era 
unha das figuras máis relevantes da Irmandade 
herculina, ou o seu curmán, o xa citado Freire-
Calvelo. Ligada a ambos estivera a tentativa, xa 
no ano 1922, de constituír na localidade unha 
Mocedade da Fala, que non chegará a se mate-
rializar. Mais si se realizarán sucesivos actos 
nos que participarán agrupacións musicais es-
treitamente vinculadas ás Irmandades veciñas 
de Betanzos ou da Coruña. 

A ditadura dificultará o desenvolvemento 
de iniciativas de índole política encadradas no 
ámbito ideolóxico do nacionalismo galego. Isto 
motivará a posta en marcha de entidades cultu-
rais cunha actividade que tamén, de forma máis 
ou menos velada, incluían o proselitismo políti-
co. É o caso da xuntanza Mareiras (nome tirado, 
precisamente, do título dun drama de Lugrís), 
creada en abril de 1926 e liderada por Freire-
Calvelo, a quen acompañaban un grupo de mo-
zos entre os que se incluía un moi novo Xohán 
Antón Suárez Picallo. O irmán deste último, Ra-
món, nun artigo publicado en Buenos Aires, da-
ba conta da nova organización e describía o inte-
rior do seu local, emprazado nunhas ruínas, nas 
inmediacións do castelo de Corbeiroa:  

Unha lus de carburo alumeaba un salonciño don-
de había unha mesa con libros, xornaes e revistas 
galegas [...] e na parede, como nun altar a ban-
deira galega, ca fouce, co remo atravesado e coa 
estrela. Debaixo esta lenda: “Mareiras”. Xuntaza 
Nacionalista dos rapaces mariñeiros de Sada.7 

Seguía o artigo comentando a actividade 
deste grupo de mozos, que “saen á rúa os días de 
festa coa gaita, as tradicionaes conchas de vieira, 
e o pandeiro, cantan unha boa coleición de canti-
gas mariñeiras, algunhas axeitadas as aspira-
cións galeguistas” e, xa en horario nocturno, 
“lén, estudan, din poesías e pensar crear un ca-
dro que represente teatro galego, especialmente 
o de Lugrís Freire, que ten como esceario a vila 
de Sada, seu pobo natal”. O certo é que a prensa 
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A agrupación folclórica  
A Troula, retratada  
con motivo da súa  
presentación pública  
en abril de 1928. 
Fotografías de Francisco 
Varela Posse  
(Eco de Galicia, La Habana, 
20/08/1928)  

vai dar noticia dalgunhas das excursións de Ma-
reiras pola comarca, saídas nas que ían acompa-
ñados “de un gaitero, tamborilero y bombo” coa 
intención de que “la 'farra' sea más completa y la 
nota galleguista del más subido tono”7. 

Descoñécese ata que ano se mantivo Ma-
reiras en activo. En todo caso, a partir do ano 
1926 deixa de haber referencias. Do que si hai 
constancia é da creación, xa en abril de 1928, 
dunha nova entidade de similares característi-
cas: a agrupación folclórica A Troula, moi acti-
va neses últimos anos 20 e que perduraría, se 
ben baixo outra denominación e ao amparo du-
nha sociedade cultural, nos anos da II Repúbli-
ca8. No seu libro Cousas, contos, lembranzas da 
terra, do mar e da nosa xente (Lugo, 1977), o sa-
dense Emilio Santos Martínez, integrante da 
Troula cando mozo, lembraba a súa experiencia 
no seo da entidade: 

¿Quén non se lembra daqueles «Rapaces da 
Troula»? Con súa presenza arroupados de 
labregos enxebres, coas súas cerolas, polai-
nas, chaleque e pantalón de pana, camisa 
branca e monteira oferecíamos o noso peque-
no arte, e cos cartos que xuntábamos aló íba-
mos onde faguese falla, calados, caladiños sin 
que ninguén se adecatase, ansí eran os 
«Rapaces da Troula».  

As nenas que tamén eran da «Troula» arroupá-
banse co seu traxe de labregas, tan agarimosas 
e feiticeiras, todos xuntos, por onde pasaban, 
levaban ledicia, o mesmo no pobo que en roma-
xes lexanas. Aló onde chegaban os «Rapaces da 
Troula» estaba a nosa Galiza queridiña. 

[...] A Santa Marta de Babío foron os 
«Rapaces da Troula» […]. Alí vivía un home 
alexado no seu eido pra atopar un refuxio pro 
seu acougo, iste home chamábase don Casiano 
Rosendo Rey (que na Groria se atope) o que 
un día fora o mestre de todos aqueles que iban 
na «Troula». Cando veu chegar o coro monte 
arriba con bágoas nos seus ollos chamou o 
fogueteiro e díxolle: «Vai traguer doce bom-
bas de palenque e céibaas o ceo, porque isos 
que aí veñen, son os meus nenos e son mere-
centes dun bon saúdo, porque adimais portan 
con iles toda ledicia da nosa terra meiga. 

E un a un foi dándolles unha aperta e namen-
tras as bombas estoupaban Pepiño Freire o 
direutor enchía o fol da gaita, facía roncar o 
roncón e co punteiro na boca daba a sinal de 
escomenzar unha boa peza. 

 
1. Gayoso Barreiro, M.: Sada y sus Contornos. 80 aniversa-

rio da escola. 1928-2008, Deputación Provincial da Co-
ruña, 2008. 

2. L. Freire-Calvelo, M.: “Por tierras mariñanas”, Mariña-
na, nº 8, 15/04/1925. 

3. El Ideal Gallego, 02/07/1924 e 19/07/1924. 
4. ARG, FGC, G-3683. 
5. ARG, FGC, G-2552. 
6. Suárez Picallo, R.: “Os novos. Manoel L. Freire-7. Cal-

velo”, Céltiga, 25/11/1926. 
7. El Pueblo Gallego, 29/05/1926. 
8. A Troula, con algún dos seus anteriores compoñentes, 

reaparecería no ano 1957, se ben non chegaría a actuar 
(Rodríguez Ares, R.: “La orquestina Panchón y la aso-
ciación A Troula”, Mariñán, 10/2016). Xa no ano 2016 
constitúese unha agrupación de música tradicional en 
Sada baixo a denominación de Nova Troula, moi activa 
no presente; o nome homenaxea á formación orixinal. 
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VII. ESCOLMA DE TEXTOS DIALECTAIS 

  

Vida do mariñeiro 

O mariñeiro march’ás cinco da tarde, e bota 
tod’á noite no mar. Si pesca vén d’asexo, sobre da 
noite, ás nove ou des, e si non colle vén sin nada 
prá casa. Ó mellor, sobre todo nos meses d’outu-
bre, noviembr’e diciembre, van así… da media 
noite ó día, e veñen ás oito ou ás nove da mañán. 
Tamén van ó amanexo, sobre do día, e volven ás 
doce da noite. E ó día, collen o día pra larghar e 
si non pescan veñen prá casa, per si larghan bo-
tan tod’á noite. A vida do mariñeiro élle do peor 
qu’hai, e ademáis pouco pagha (e aínda hai alg-
hún que non quer’oficio e quer’ir ó mar!), e hoxe 
menos mal. Antes íbase co cachiño de pan pró 
bou e a tirar pola corda. Iban a remos, nas buce-
tas (ahora van a motor), cun cachiño de pan, na-
quel gharruchiño pra botar tod’á noite. Chovera 
que ghranizara salías’ó mar. Tamén iban outras 
veces ás catr’ou cinco da mañán pr’álá a baixo, ó 
Cebado, a coller unhas xibas, e pra Sada pola 
tard’a vendelas pola calle para ghaná-la peseta 
pra comprá-lo pan, e volvía pola noit’á casiña. 

(María Fernández) 
 

Casamento curioso 

Daquela eu falaba co fillo do meu home. Es-
cribíam’o fillo d’Habana, per’un día (eu nunca qui-
ría vir á casa do meu home, por aquelo de qu’era 
moza do fillo) oblighéim’a vir aquí, á casa do meu 
home, e dixérame: “non quero que pases eses tra-
ballos, veste para aquí e xa’stá”. O meu home que-
dóu viudo, e o fillo’staba casado con Lola de Bou-
za, i entonces dixo: “prá nosa casa vén ben esta 
que sab’atar no aparello (daquela non sabía facer 
mais que liñó) i e ghobernaduriña, ca conozo des-
de que nacéu (que nacín cand’o fillo)”. 

(Felisa Martínez) 
 

Morte 

Hoxe, hai tempo, morréu o meu neniño, ó 
amanecer, ás dúas da mañán. Estuvo tres horas 
na aghonía, o meu Juaniño: “mamá, ai mamá”, 
“qué meu neniño, qué?”, “non sei que me pasa po-
la cabeciña que se me vai a vista e non vexo na-
da”, “xa volverá, meu neniño, xa volverá”. Pero 
non volvéu. E hoxe quiría’star tod’o día na ca-
sa…, pero tamén quero ir á misa, e non houbo 
maneira que ma dixeran. O cura non poido, que é 
moi cumplido. Xa llo pedín, unha pra meu home e 
outra pra meu neniño, pero xa tiñ’á palabra dada. 

(Felisa Martínez) 
 

Vida da pescadora na lonxa 

Eu sonlle pescadora. Empecéi de catorce 
anos a ir á rampla. Compraba na rampla e salía 
daquí ás oito da mañán e ripitíamo-lo viaxe. 
Sempre ib’á pé, anque despóis puxeron un ca-
mión e íbamos no camión e víñamos ás tres da 
tarde. Tod’á miña vida anduven na rampla, e 
seghún compraba tamén vindía. Siascaso vindí-
amos un lote de pateiros a cincuenta reás (ahora 
pode valer sesenta pesos, o malo é que non-os 
hai). Vindíamos tamén lotes de chocos, len-
ghuados, calamares, sardiñas, rebalos, lirpas, 
lirpotes, rodaballo, mocarte e moitos máis. 

(Maruca Carcamán) 
 

Vida da peixeira ambulante 

Eu andaba ca sardiña. Ib’á Santa Crus, a Me-
ra, camiñando ca cesta na cabeza berrándolles ás 
mulleres polas aldeas ofrecéndolles sardiñas. Un 
día cheguéi a unha porta, a Endexo, e dígholl’eu 
áquéla muller: “quere sardiña?”, “non, vaite qu’ho-
xe non damos limosna”, “arre carái con usté! Non 
lle pido limosna que lle pido si quere sardiña”, “no
-nas quero, hoxe non damos limosna”, “ind’á co-
m’o demo con todo!”. (Había cada unha bárbara). 

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

 

María do Carme Ríos Panisse 

Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232.  
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Tíñamos andado así, polos montes, pola Besta 
(qu’é pra Mera), pra Veigue… Íbamos pró puerto 
e dormíamos nas cestas e andábamos descalciñas 
por ahí, chovendo, cas pateliñas na cabeza ofre-
céndolles ás mulleres a sardiña. 

(María Fernández) 
 

Vida dunha redeira 

As rederas empezaban moi novas a traballar na 
rede e o primeiro que aprendían era a facer o liñó, é 
decir, botar o ourelo. Dedicábanse sobre todo a arran-
xar avarías. Íanas buscar a casa e levábanas ás praias 
onde estaban os aparellos. Cobraban un peso diario e a 
comida, polo ano 1908, desprazándose desde Sada ata 
Pontedeume, ata a Marquesa (praia de Betanzos) ou 
Miño, principalmente. Vexamos un día do seu traballo.  

Un día leváronnos a traballar ó aparello á 
Marquesa, cerca de Betanzos. Íbamos a traba-
llar pró Parrulo, e puxéronnos a caldeirada 
(picarasa chámanll’eles) de bacalao, sin pan, e 
puxéronnos en ves de pan unha pataca aghuan-
tand’a sardiña (non era bacalao, eran sardiñas 
saladas com’á pila!). O viño x’o beberan, e había 
un raghacho, que non había fonte, e a bebere 
augha (e logho!). E despóis díronm’unha corri-
da bárbara, a min: “Porqu’esta condenada sem-
pre dí que non está ben!” “eu na miña casa nun-
ca comín sin pan”, dixen ás demais; pero non 
m’iba ir a palabras cos homes, porqu’estaba nun 
sitio forasteiro e sóio tiña que me tirara ó mar, 
si me tiraba ó mar... porque, o barco nadando, 
na Marquesa augha ó redor, nun charco, pra 
donde hei ir eu? Pois    aghuardar. O caso é que 
coma patacas, si non como pan x’o comeréi á 
noite. Pero, á noite vín co Parrulo ó Sada á casa 
da muller. Pucheiro ó lume, fervendo augha pra 
darnos café, nunc’o café aparecéu. Un a chorar, 
outro a ghritar (os fillos) e outro a botar na ca-
ma… En fin que pasamos sin cena e máis mor-
tas de frío, e cartos sin cobrar. E, ó día sighinte, 
a Virxen do Carmen polo mar e o Parrulo 
acompañándoa! Con todo non lle deseo mal, que 
Dios lle dé a ghloria, que descans’en pas como 
descansan os meus si Dios quier. 

(Felisa Martínez) 
 

Un accidente no Atiro 

Cando máis medo toméi foi cando tumbára-
mos no río d’Álvaro’n Sabún. Botéi lo menos 
dous anos despóis que me pasóu o caso e ib’álí e 
as pernas a temblar e non pudía contenerme. 

Tumbáramos nunha punta qu’hai naquela 
pedra e unha racha de vento fixo tumbá-lo bote 
por fora da punta, e todos salimos méno-lo com-
pañeiro que non se quixo tirar ó bucío, e falóu con 
nosoutros sempre, porqu’el vivía i estaba debaixo 
do bote e si se tira e xurde pra riba non morría. 
Pero asustóus’ó ’ncontrarse solo (sinón que se 
liase na rede... porque, non sabemos… pudía liar-
se debaixo da rede tamenhe... porque, quén sa-
be?...). O bote tumbara e a rede ’stab’á bordo e 
pudía dar voltas por debaixo e liá-lo a el. O caso é 
que morréu cand’o mar desfix’o bote contr’ás pe-
dras. E, ó outro día, con medo e todo, xa se foi ó 
mare porqu’o mare non se pudía deixar, éramos 
rapaces novos e daquela vivíamos sólo deso. 

(Manuel Presedo)  
 

Oficios de pesca 

Os primeiros pescadores1 qu’houbo en Sada 
nos tempos vellos foron os cedazos, despóis dos 
cedazos viñeron as traíñas, despóis das traíñas 
viñeron as rapetas, despóis as tarrafas, despóis 
os racús e despóis os xeitos, perseghidos na ría 
da Cruña polos cedazos, qu’eran os amos da ría. 
Os cedazos eran artes de pesca cas que se facía 
un “o” onde collían o peixe cerrándoo. Cun 
troeiro sacábase do “o” (dos cedazos). Destes 
cedazos eu recordo Ferro e máis Marisán, na 
ría da Cruña. Eu era moi pequeno entonces. 

(Xán Guillén) 

Cando non habí’á tarrafa cambiábamos a 
outros oficios. Cambiábamos ó palanghre (qu’é 
cordear), á rapeta da brava, ó xeito, ó boliche... 
tíñamos varios oficios. De liña, de cordel nada 
(en Sada nunca se traballóu a eso) máis cá 
tarrafa, palanghre, rapeta da brava, xeito e 
boliche, que vén sendo xábregha. 

(Ramiro Carcamán) 
 

Faenas de pesca 

Pois, aquel día de verdá que non che fumos 
moi contentos, porque o mare érach’un pouco 
vivo e habíache quenhe non lle ghustaba moito. 
Pero por certo, fumos ind’á forza, ind’á forza e 
montámo-lo cabo Priore. E por alí íbamos un 
pouquiño cansados, porqu’había unha briza do 
norte e non ghraciaba qu’había que boghare, pero 
fumos indo e foise quedando calma, e fumos 
bogha bogha hasta Portonovo. Cheghamos a 
Portonovo, fondeamos un pouco, pero claro, alí 
non había bon sitio pra larghar. Erach’á brava, 
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que daquela había qu’andar á brava, e os rebalos, 
pra collelos había que tirars’o mare. De maneira 
que fumos indo, e fumos hast’á boca de Cedeira, e 
alí, antes de cheghar a Cedeira, na plaia pequena 
larghamos e non matamos nada, e a xente toda 
enfadada. Dimos volta dalí, e viñemos vindo 
pouco a pouco e metémonos na plaia ghrande, na 
Frouxeira, e por certo vaia!, alí tuvemos unha 
mui ghrande. Larghamos por terra de 
Percibilleira e matamos un lance de rebalo que 
carghámo-la lancha, i érache unha lancha 
ghrande, chamábas’ Inocencia, era daquí de Sada, 
do Periquete. E carghámo-la pero carghadiña. 
Hai qu’aleghría, despóis a xente toda bailaba x’ó 
creo! Pero despóis inda ch’houbo que vir a remos 
hast’á Cruña e non ch’era unha broma, que non 
ch’había modo máis que boghare. Nin botámo-la 
vela arriba. De ves en cando parrábamos a botar 
un pitillo e con todo, cansado tod’o mundo 
botab’unha risada, pero claro’stá, a risada iba, 
pero, com’unha copiña non-a había, qu xa 
s’acabara un nada que levaba. Pero cando 
cheghamos á Cruña, entre frito e unhos vasiños 
(aínda che me parece que foi onte!)...pero vaia! 
vendímolo moi ben, daba muito ghusto vendelo 
despóis. De todas maneiras non ch’é un enredo 
vilo vender á Cruña a remos si non houber’un 
vento favorable, e poucas veces o había, porque, 
ighual s’iba a Baldaio, cerca de Malpica. 

(Manuel Presedo) 
 

O patexo 

O patexo non era un carghamento 
pilighroso, porque, siscaso, podíase vir carghado 

e cás’irse a pique, íbas’un pouco a lancha, pero 
com’o patexo boiaba, logho, desaloghábase, e 
tirába-la cubert’ó mare, e quedabas valeiro e así 
non había coidado ninghún. A cousa do patexo 
era mui esclava, moito. Sanghrábanlles as más (a 
min non que teño a mán moi dura) ós cinco 
qu’andaban na buceta. Había qu’ir collelo a 
Cedeira, cando s’iba en lanchas ghrandes, nas 
ppequenas collíase polas rías. Pero, había viaxes 
que cando íbamos a Cedeira xa non estaba mal. 
Eu acord’un viaxe d’ílo antevíspera dos 
Remedios, e, por certo, éramos traballadores 
naquel tempo (xa hai anos desto). E claro fumos 
hasta aló sin botá-la vela arriba e boghando 
sempre. Catr’homiños e o rapás ghobernábanos. 
E, claro, cheghamos mui cansados pra vir 
carghadiños e daquela non ghanabas no viaxe 
máis de tres ou catro pesos, que non ghanabas 
máis, no vivnte, dezasete, vinteún, vintecatro, 
non ghanabas máis. Era unha pobreza 
barbarisma! Pois desto, cand’este conto (estab’eu 
solteiro, aínda, Serafín de Fufú andaba de rapás e 
Ghrabiel de Prada er’o que mandab’á lancha, 
qu’era a lancha do Parrulo. Xa morreron todos, 
unicamente Serafín)... Fumos alá, carghamos de 
patexo, botámo-los dous días,índa non, peroo así 
a todo vendímo-lo patexo, descarghámolo e 
fumos ós Remedios, e logho!, á romería, arriba 
de Betanzos, e despois a san Esidro. 

(Manuel Presedo) 

Día de sorte 

Hox’estóu mui contento, porque tamenhe, o 
día dos Santos Inocentes, tocóuchenos unha 
bravada na casa mui bunita, pero non foi 

Embarcacións en Fontán. Fotografía de Francisco Varela Posse (Vida Gallega, Vigo, 20/08/1925) 
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inocentada eh! Eu tomeino ’n primeiro cando mo 
contaban, que me parecía qu’era por sere día dos 
Santos Inocentes, pero despóis cando viñeron e 
me trouxeron un rebalo de muestra dixen eu: “ai, 
daquela é verdade, así si que me ghust’á minhe!”, e 
quedeiche ben contento, que por certo, máis 
aleghría nunc’á recibinhe. Fixeron moitos cartos, 
sete mididas que son unhos cen mil pesos, e tocan 
a unhas quince mil pesetas a cada ún. Foi a calada, 
é decir a mareíña máis ghrande que fixemos en 
tod’á costeira. É unha marea mui bunita porque 
foi ó rebalo, foi unha suerte. E máis non foi á 
brava. Ahora non hai que poñerse os calzoncilloos 
de baeta e ún desnudo á augha, saltando pola area 
nin por nada, ahora desd’abordo fais’a marea do 
rebalo, e debidamente. 

Aqui hai unha cuadrilla deles que queren 
levá-la marea. Estanche mui contentos porque, 
claro’stá, unha presiña destas a tod’o mundo lle 
ghusta. Pero’stán mui contentos porque veu sin 
pensar, pero, veu mui benhe, veu mui benhe. Ó 
achaque rímonos un pouco. Bótase unha copiña, 
en fin, un cafeíño... porque frío faino, pero, 
ahora xa non se quitan as zocas, qu’ahora x’os 
mariñeiros no-nas queren tammpouco que 
todos ghastan zapatós e botas e por ahí. E dá 
máis ghustiño por eso. 

(Manuel Presedo) 
 

Informadores 

Elvira Novo, 58 anos. Pescadora (vendedora de 
peixe na praza). 
Emilio Eljurjo, 45 anos. Carpinteiro de ribeira. 
Antonio López (O Nelo), 56 anos. Redeiro e 
pescador 
Xosé Carballido, 60 anos. Pescador 
Maruca Carcamán, 67 anos. Pescadora da lonxa 
Ramiro Carcamán, 71 anos. Pescador (patrón). 
Manuel Presedo (Moliño), 70 anos. Pescador 
(patrón) e redeiro. 
Felisa Martínez, 82 anos. Redeira ambulante. 
María Fernández, 68 anos. Vendedora 
ambulante. 
Xán Guillén, 86 anos. Pescador. 
Xosé Mariño, 60 anos. Empregado nunha 
fábrica de salazón e conserva. 
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1. Os utensilios de pesca dan ás veces o nome aos pescado-

res que os utilizan. 

Embarcacións amarradas no Cargadoiro.  
Fotografía de Francisco Varela Posse  
(Céltiga, Buenos Aires, 25/01/1928) 
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O pasado 19 de agosto de 2017, saíu publi-
cada no BOE a licitación das obras de rexene-
ración da praia de Sada dentro da “Actuación 
medioambiental en la ría del Pedrido, fase I, 
Playa de Sada (A Coruña)", un proxecto xa re-
dactado pola Demarcación de Costas de Galicia 
no afastado 2005. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EsIA) do 
proxecto da ría elaborouse inicialmente no ano 
2006. Posteriormente realizáronse dous perío-
dos de consulta: unha no 2007 e outra no 2009. 
Publicouse a Declaración de Impacto Ambien-
tal (BOE do 16 de abril de 2010). Nesta Decla-
ración de Impacto Ambiental contéstanse as 
alegacións de distintas entidades e organismos 
públicos, pero as medidas correctoras son míni-
mas e pouco concretas. O cambio máis impor-
tante nesa declaración foi deixar de extraer a 
area a usar nos recheos na zona do Pedrido e 
non actuar na praia do Regueiro. O proxecto 
segue tendo graves erros en todo o planeado na 
ría, pártese da idea errónea de considerar que 
as praias só teñen un uso recreativo para a po-
boación, cando son medios vivos que aportan 
múltiples beneficios ao medio ambiente.  

A Delegación de As Mariñas, xunto con ou-
tras organizacións e asociacións conservacionis-
tas (Hábitat, O Rabo do Galo, Plataforma pola 
Defensa da Ría de Sada e Betanzos, Adega-
Coruña, Arco Iris) presentamos un escrito ante a 
Demarcación de Costas de Galicia en agosto de 
2015 opoñéndonos a esta rexeneración da praia 
de Sada. Agora a licitación segue a ser a mesma e 
a Delegación de As Mariñas da Sociedade Gale-
ga de Historia Natural segue opoñéndose a esta 
obra, basicamente polas mesmas causas: 

- O punto de extracción de áridos a usar no 
recheo (nun banco areoso enfronte de Lorbé) 
prexudica á pesca de baixura por ser unha zona 
de cría de diversas especies comerciais. 

- Na extracción de areas nesta zona vanse 
emitir partículas finas que van afectar ás zonas de 
cultivo Sada I e Sada II (sobre todo bateas) sen que 
as medidas correctoras garantan a súa eficacia. 

- Nesta zona, enfronte a Lorbé, non se to-
maron mostras para analizar a súa composición 
química, cando é coñecido que todas as rías ga-
legas teñen sedimentos contaminados por me-
tais pesados. Lembremos que logo se van depo-
sitar na praia de Sada. 

O PROXECTO DE “REXENERACIÓN” DA PRAIA DE SADA:  
UNHA INÚTIL OBRA NA RESERVA DAS MARIÑAS CORUÑESAS 

E TERRAS DO MANDEO  
 

Delegación de As Mariñas da Sociedade Galega de Historia Natural 

Fig. 1: pradería de zostera en marea baixa. Praia de Sada 
Fotografía da SGHN 
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- No EsIA non aparece a existencia dun 
zosteral na praia cando xa era unha cousa máis 
que evidente a simple vista (ver fig.1), curiosa-
mente a Confraría de Sada preocúpase pola zo-
na de cría da xiba, pero non citan que se repro-
duce sobre as plantas de zostera. Lembremos 
que existe o convenio OSPAR (Convención 
para a Protección do Medio Ambiente Mariño 
do Atlántico do Noroeste) que entre outras 
cousas, recolle recomendacións para protexer e 
mellorar os hábitats das praderías de faneróga-
mas mariñas e ademais a Zostera noltei figura 
como especie vulnerable no Atlántico dentro 
do Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, 
“para el desarrollo del Listado de Especies Sil-
vestres en Régimen de Protección Especial y 
del Catálogo Español de Especies Amenaza-
das”. 

- O aporte de area para crear unha praia de 
70 m de anchura en zona seca mais outros tan-
tos de zona somerxida vai eliminar todo esta 
pradería mariña (ver fig. 2). 

- Resulta curioso que a antiga Dirección 
Xeral de Conservación da Xunta de Galicia ad-
virta da existencia de praderías de zostera na 
praia de Gandarío e non fale nada do enorme 
zosteral que xa existía en Sada. A remediación 
en Gandarío vai intentar non reencher con area 
nunha contorna de 25 m arredor destas zonas. 

- A area incorporada vai ser volta a cubrir 
por sedimentos finos en poucos anos, como xa 
pasou coa experiencia dos aportes de area de 

1994. Será un gasto inútil de recursos públicos. 
A praia de Sada tende a acumular limos, xa que 
a circulación de correntes está moi impedida 
polo espigón do porto deportivo xunto cos pro-
pios aportes do río Maior. 

- En relación ao anterior resulta curioso que 
Demarcación de Costas, nunha contestación ao 
concello de Sada, recoñeza que este aporte po-
siblemente acabará enchéndose de limos e polo 
tanto en teoría menos “agradable” para o baño. 

- No proxecto en ningún momento se fala 
de solucionar os graves problemas de contami-
nación da zona, sobre todo polos aportes do río 
Maior. Lembremos que neste río verte a depu-
radora do polígono industrial de Bergondo e 
tamén do Espírito Santo-Sada, sen contar coas 
augas pluviais e as que proceden das Brañas. As 
augas da praia non teñen boa calidade para o 
baño e o proxecto non atalla o problema. 

- Na Declaración de Impacto Ambiental 
non se fala de que a praia de Sada é unha im-
portante zona para as aves acuáticas na ría de 
Betanzos, a desaparición da pradería de zostera 
eliminará esta zona de alimentación e descanso. 
Calquera idea de turismo ornitolóxico terá que 
esperar tempos mellores. 

- En definitiva, os “beneficios” turísticos da 
rexeneración serán mínimos e só durante un ou 
dous veráns. A avaricia dun sector turístico 
miope vai destruír unha fonte de riqueza a lon-
go prazo para todos os cidadáns. 

Fig. 2: distribución aproximada 
das praderías de Zostera noltei 
(gris escuro) e Z. marina (gris 
claro), segundo prospeccións da 
Delegación de As Mariñas da 
SGHN e informacións de  
Verónica García-Redondo.  
Foto aérea: SIGPAC  
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Verónica García-Redon-
do é licenciada en Ciencias do 
Mar pola Universidade de 
Cádiz e cursou o Mestrado 
interuniversitario de Bioloxía 
Mariña pola Universidade da 
Coruña. Actualmente perten-
ce ao grupo de investigación 
BioCost da Universidade da 
Coruña e é alumna do Pro-
grama de Doutoramento 
“Marine Science, Technology 
and Management” (Do*Mar) 
realizando a súa tese de dou-
toramento sobre a Biodiver-
sidade e a Conservación das 
pradarías de Zostera marina no litoral galego. 
Entre outros traballos, é coautora de dous capí-
tulos no Atlas das praderías mariñas de España 
e dun artigo científico sobre as pradarías mari-
ñas do Parque Nacional das Illas Atlánticas de 
Galicia. Como parte do seu traballo estudou as 
pradarías mariñas das rías de Ares e Betanzos. 

 

Cales son os beneficios ambientais das pra-
derías de Zostera da ría de Betanzos? 

Os principais serían que ao captar nutrintes 
e sustancias tóxicas que mitigan os efectos da 
eutrofización e a contaminación costeira, e ao 
producir O2 e captar CO2, mitigan o quecemen-
to global. Ademais, favorecen a sedimentación 
de partículas e a estabilización dos sedimentos, 
diminuíndo a turbidez das augas e aumentando 
a transparencia das mesmas. Doutra banda, xe-
ran substrato para numerosos organismos ben-
tónicos, o que se denomina puntos quentes de 
biodiversidade. Son o lugar onde crecen e viven 
numerosos animais de importancia ecolóxica e 
económica como o caso da xiba (Sepia officina-
lis), que fai as súas postas nas follas de Zostera 

marina da praia de Sada e ato-
pa alí protección e camuflaxe 
fronte a depredadores. 
 

Cales son as especies e su-
perficies ocupadas pola pra-
dería mariña na praia de 
Sada? Que características 
son destacables nesta zona? 
É moi vella a pradería? 

A pradaría de Sada é unha 
pradaría mixta composta por 
Zostera marina e Zostera noltei, 
o que se coñece comunmente 
por Xebra ou Seba de folla 

ancha e de folla estreita respectivamente. Ocu-
pan 1,5 ha Z. mariña e 12 ha Z. noltei, o que su-
pón algo máis do 27% da superficie que poderí-
an chegar a ocupar nesta praia. 

As plantas desenvolven flores na época de 
floración. Ademais, é unha das pradarías gale-
gas que alberga postas de xiba. 
 

No proxecto de rexeneración da praia fálase 
dos lodos que non facilitan o baño, pero co-
mo inflúe a pradería de zostera nestes lo-
dos?. Pode axudar a estabilizalos? 

Así é. Unha das vantaxes que teñen as 
pradarías de fanerógamas é que favorecen a 
sedimentación de material particulado e esta-
bilizan estes sedimentos, axudando a unha me-
nor turbidez na auga. Unha forma fácil de en-
tendelo é imaxinándonos un terreo areoso, se 
nese terreo se plantan árbores a area sedimén-
tase e compáctase, algo similar ocorre cos lo-
dos e as pradarías. Hai que ter en conta que se 
non estivesen as pradarías o substrato estaría 
en suspensión. 
 

ENTREVISTA A VERÓNICA GARCÍA‐REDONDO,  
INVESTIGADORA DO GRUPO BIOCOST (UDC) ESPECIALIZADA 

EN PRADERÍAS MARIÑAS 
 

Delegación de As Mariñas da Sociedade Galega de Historia Natural 

Verónica García-Redondo,  
investigadora especializada  

en praderías mariñas 
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O dragado e posterior aporte duns 233.000  
metros cúbicos de area, como vai afectar ao 
zosteral? 

O aporte desa cantidade de area provocará 
a desaparición directa da pradaría e de todos os 
servizos que actualmente nos ofrece (produción 
de O2, captación de CO2, estabilización dos se-
dimentos, desaparición da biota asociada, zona 
de posta de especies de interese pesqueiro, 
etc…). Existen varios casos de rexeneración de 
praias tanto no litoral galego como español on-
de o aporte de area, nunha praia cunha pradaría 
ou nunha praia próxima, provocou a súa desa-
parición definitiva. 
 

Realmente pode exporse algunha medida 
correctora sobre ou zosteral á hora de reali-
zar as obras ou non servirá de nada? 

Algúns proxectos propoñen que se com-
pensen os efectos destrutivos das obras sobre 
as pradarías mariñas, protexendo áreas de pra-
darías mariñas desprotexidas ou ameazadas 
noutras zonas. Para iso, e como establece a UE 
en relación á Rede Natura 2000, isto só é posi-
ble a condición de que se demostre que a prada-
ría a protexer é equivalente en estrutura e ser-
vizos á pradaría destruída, o cal requiriría estu-
dos científicos moi precisos que neste caso non 
se realizaron. 

 

Doutra banda, é cada vez máis frecuente que 
os proxectos de obras costeiras propoñan trans-
plantes ou repoboacións submarinas para 
“compensar” os efectos destrutivos derivados, 
que os devanditos proxectos van causar nas pra-
darías mariñas naturais. En primeiro lugar, non 
se pode compensar unha deterioración do ecosis-
tema mariño ofrecendo medidas que non garan-
ten o éxito da compensación. En segundo lugar, 
sería necesario mellorar o noso coñecemento 
científico sobre a rexeneración e o transplante de 
pradarías xa que a cantidade de experiencias rea-
lizadas sobre este tema a nivel mundial non apoia 
a súa utilidade debido á baixa eficiencia e viabili-
dade dos transplantes de anxiospermas mariñas. 
 

Como pensas que podería evolucionar nun 
futuro a praia de Sada sen rexeneración e 
con rexeneración? 

Sen rexeneración sería de esperar que a 
pradaría medrase en extensión e en densida-
de de plantas como o veu facendo nestes últi-
mos anos. 

Con rexeneración, perdería de forma direc-
ta a pradaría provocando unha perda notable da 
biodiversidade e a súa recuperación nun futuro 
sería unha incógnita. Ademais a area podería 
volver a colmatar de substratos finos dadas as 
condicións e a hidrodinámica da zona. 

Pradería de  
zostera na praia de 
Sada. 
Fotografía de  
M. Pérez Lorenzo 
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Un xenio anda solto: pintor, deseñador, 
ceramista, escritor, ilustrador, editor, animador 
cultural, empresario de éxito... Isaac Díaz Par-
do (1920-2012) realizou, a grandes trazos, ar-
quitectura de vangarda, deseñou e patentou 
máquinas avanzadas para a fabricación de por-
celana e estableceu novos sistemas de produ-
ción e administración nas súas empresas. Foi a 
personalidade máis galardoada de Galicia: dou-
tor honoris causa polas universidades de San-
tiago de Compostela e A Coruña e medalla de 
ouro da Xunta de Galicia, recibiu todas cantas 
distincións se outorgaron en Galicia, sendo un 
dos personaxes máis queridos e populares da 
súa comunidade. 

Todo comezou en xuño de 1936 cando o 
fillo pequeno do deseñador, pintor e escenó-
grafo Camilo Díaz Baliño realizou na praza 
do Obradoiro de Santiago de Compostela, 
como propaganda para o plebiscito do Esta-
tuto de Autonomía de Galicia, unha inter-
vención que percorría a totalidade do espazo 
existente entre os catro rexios edificios 
(Catedral, Hospital dos Reis Católicos, Pala-
cio de Raxoi e Colexio de Fonseca): foi nese 
preciso momento cando o novísimo Díaz 
deuse de conta da extraordinaria capacidade 
simbólica que tiña a súa actuación (arte, de-
seño?), unha obra precursora do que hoxe 
entendemos por instalación, e decidiu unir o 
seu destino á actividade artística. 

A partir de aí comezou unha carreira chea 
de creatividade e determinación que culminou 
cunha das súas máis importantes realizacións: 
a recuperación da antiga cerámica de Sargade-
los, unha empresa que ocupou a última etapa 
da súa vida e que resultou ser a culminación 
de toda unha serie de ideas que foi desenvol-
vendo e ampliando ao longo da súa vida. Por-

que Sargadelos supuña algo máis que volver a 
pór en funcionamento unha das máis presti-
xiosas industrias galegas do século XVIII: era 
ademais unha verdadeira declaración de prin-
cipios, ao concibir unha industria que reivindi-
caba as formas propias de Galicia. 

DO LOCAL AO UNIVERSAL 
ISAAC DÍAZ PARDO: UNHA IDEA ORIXINAL DO DESEÑO  

NA ERA DA GLOBALIZACIÓN 
 

Xosé Díaz Arias de Castro 

Cadeira antropomórfica, deseño de Díaz Pardo en 
1976. Feita en madeira de castiñeiro e aceiro  

pintado de negro, formaba parte do mobiliario  
das galerías Sargadelos. 

Fotografía cedida por Xosé Díaz 

ESTUDO
S LO

CA
IS 

25 



 

  Despois de licenciarse en Belas Artes en 
Madrid, e como colofón a unha curta pero exi-
tosa carreira artística -con exposicións en Ma-
drid, Barcelona, Londres, Buenos Aires...-, Dí-
az volta a Galicia, colga paleta e pinceis e en 
1949 funda Cerámicas do Castro, unha indus-
tria de porcelana nas proximidades de A Co-
ruña. A súa idea era socializar a creatividade, 
ou o que era o mesmo: necesitaba que o seu 
talento artístico chegara ao conxunto da so-
ciedade. De aí a súa aposta polo deseño. Pero 
os anos 40 e 50 eran duros, e ante a imposibi-
lidade de conseguir a tecnoloxía axeitada, in-
venta e patenta a maquinaria e os fornos para 
sacar adiante a empresa. Pouco tempo despois, 
en 1955, o prestixio das súas 
porcelanas chega a Buenos 
Aires, por aqueles anos unha 
das capitais máis influíntes 
de América Latina, e acepta 
unha invitación de varios 
artistas e intelectuais -entre 
os que cabe destacar a Luís 
Seoane, un importante pin-
tor, editor e escritor galego-
arxentino- para levantar 
unha fábrica de porcelana a 
imaxe e semellanza de Cerá-
micas do Castro. A expe-
riencia americana reafírmao 
na súa idea dun deseño culto 
e respectuoso coa cultura 
que o crea, á vez que o ta-
lento, erudición e moderni-
dade dos exiliados republi-
canos que o envolven, o en-
riquecen e lle dan alento pa-
ra os proxectos que con eles 
vai concibindo para o seu 
regreso a Galicia. 

É así como nace unha das 
súas máis importantes ache-
gas ao mundo do deseño e a 
cultura: a creación do Laboratorio de Formas 
de Galicia, unha sociedade instrumental de ba-
se teórica que exercía de auténtico think tank e 
que fará realidade unha serie de proxectos rela-
cionados coa arte, o deseño, a industria, a di-
vulgación cultural, a recuperación de institu-
cións históricas e o mundo editorial. O Labora-
torio nace en 1963, man a man con Seoane, e a 
súa filosofía resúmese na importancia de coñe-
cer o pasado con capacidade analítica e crítica 

para poder establecer as bases do futuro. Este 
principio teórico establecía a idea esencial do 
Laboratorio: as formas estúdanse dende o pun-
to de vista dunha linguaxe, e como tal lingua-
xe, posúen un antecedente, nacen nun lugar 
determinado, teñen orixe. En definitiva a ache-
ga do Laboratorio ao deseño contemporáneo 
non é outra que a de proxectar formas con refe-
rencias sólidas que potencien as súas calidades 
simbólicas. Ou dito doutro xeito: os deseños 
han ter, ademais dun carácter funcional, un ca-
rácter comunicativo, de maneira que funcione 
en dous niveis: o material e o emocional. Só así, 
desta forma, o deseño poderá afrontar o reto da 
globalización, para que se diferencie e se distin-

ga transmitindo uns valores 
propios, enraizados na cultu-
ra da que nace. A frase de 
Seoane, “queremos enrique-
cer ao mundo coa nosa dife-
renza”, resume con precisión 
a filosofía do Laboratorio de 
Formas. 

Non dubidaba Díaz de 
que a causa da globaliza-
ción o deseño sería someti-
do a unha profunda revi-
sión, onde o concepto 
“lugar” tería que acaparar o 
interese dos proxectos, que 
hoxe céntrase unicamente 
na innovación e a orixinali-
dade... e, como non, na re-
visión de estilos pasados 
como única saída á cansiña 
innovación que actualmen-
te nos impón o establish-
ment do deseño. Umberto 
Eco, coa lucidez e a liber-
dade que o caracterizaba, 
ironizou sobre algunha das 
derivas do deseño contem-
poráneo ao escribir aquilo 

de que “cando Philippe Stark quixo cambiar 
a forma do espremedor creou un ob-xecto de 
gran beleza, pero que deixa caer as pebidas 
no vaso, mentres que o espremedor clásico as 
retén xunto coa polpa”. Sostiña Díaz que a 
globalización provoca a uniformización do 
deseño, de maneira que aparecen formas moi 
parecidas en todo o planeta, co conseguinte 
empobrecemento das súas capacidades sim-
bólicas e comunicativas. Tal como senten-
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Cabezas modulares para ensamblar, 
deseñadas por Díaz en 1981 e  

decoradas co azul cobalto  
característico de Sargadelos 

Fotografía cedida por Xosé Díaz 
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ciou o arquitecto Víctor López Cotelo: “é o 
efecto Coca-Cola: sempre é a mesma e de fá-
cil identificación”. 

A década dos 60 será unha época chea de 
proxectos e realidades. A cabalo entre Arxen-
tina e España, Díaz vai debullando ideas e fa-
céndoas realidade. En 1963 funda Ediciós do 
Castro. Dedicada a divulgar temas culturais e 
históricos, foi durante décadas a editorial máis 
prolífica de Galicia e a que, coa súa colección 
Documentos para la historia contemporánea de 
Galicia, con máis de 250 títulos, sacou á luz a 
historia oculta do país, rescatando do esquece-
mento sucesos e personaxes fundamentais pa-
ra entender o presente. Ademais, a editorial, 
que posuía coleccións de ficción, ensaio, arte, 
deseño, etc., divulgaba todas cantas iniciativas 
se ían materializando, xa fosen de tipo cultu-
ral ou empresarial. 

En 1970 funda o Museo Carlos Maside, que 
a día de hoxe segue a ser o único museo de arte 
contemporánea de Galicia. A súa idea era clara: 
recuperar a arte da vangarda galega que a gue-
rra civil desbaratou, enviando ao exilio á maior 
parte dos artistas, algúns deles asasinados na 
represión posterior ao golpe de estado e moitos 
silenciados durante longos anos, artistas cuxa 
memoria rescatou o museo para xeracións futu-
ras. No edificio do museo, obra do arquitecto 

Andrés Fernández-Albalat, Díaz realizou o de-
seño de todo o interior: escadas, pasamáns, ilu-
minación, auditorio... o que converte este espa-
zo arquitectónico nunha auténtica xoia do inte-
riorismo público do século XX galego. É neste 
mesmo ano cando se inaugura o complexo in-

Arriba: Adán e Eva, óleo 
sobre lenzo de Isaac  

Díaz Pardo, pintado en 
1966 durante a súa  

estadía en Arxentina. 
Cedido por Xosé Díaz 

 
 

 

 

 

 

 

Díaz Pardo decorando 
un dos seus primeiros 
deseños na factoría  
coruñesa, en 1952. 
Fotografía cedida por 
Xosé Díaz 
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dustrial da nova etapa de Sargadelos, nun rin-
cón da Mariña de Lugo onde o ilustrado Anto-
nio Raymundo Ibáñez levantou en 1796 unha 
siderurxia cos primeiros altos fornos que se 
construíron en España e, en 1806, a mítica ma-
nufactura de cerámica Reales Fábricas de Sar-
gadelos, cuxas pezas repousan hoxe en museos 
e coleccións particulares. A filosofía de deseño 
que Díaz pon en práctica en Sargadelos non se 
baseou en remedar as decimonónicas pezas de 
Sargadelos; el tivo a orixinal idea de concibir 
unha porcelana con formas novas, con espírito 
contemporáneo, pero con referencias culturais 
propias para que aportaran aos seus deseños a 
carga simbólica que convertían as porcelanas 
de Sargadelos en elementos identificadores de 
Galicia. Deseños que propoñen un sistema de 
valores específico pero con vocación universal. 
Tal como o definiu o arquitecto e profesor da 
Domus Academy, Giulio Ceppi, que propoñía 
“facer produtos dos lugares e lugares dos pro-
dutos”. Ou como o expresou o sociólogo italia-
no Franceso Morace cando sentenciou “pensa 
localmente e propón globalmente”, como única 
maneira de personalizar e singularizar os dese-
ños no mundo actual. 

Paralelamente ao seu labor como ceramista, 
editor e animador cultural, Díaz desenvolveu 
un método de produción dos seus propios dese-
ños de mobiliario: mesas, cadeiras, expositores, 
andeis, etc., destinados principalmente aos es-
pazos das súas empresas e institucións cultu-
rais, como o xa citado Museo Carlos Maside, o 

Instituto Galego de Información, o Seminario 
de Estudios Cerámicos, o Laboratorio de In-
dustria e Comunicación ou as Galerías Sarga-
delos que se abriron en Galicia, Madrid, Barce-
lona, Sevilla, Milán ou Oporto, espazos comer-
ciais nos que ademais de vender os produtos 
cerámicos do Grupo Sargadelos, vendíanse li-
bros galegos e portugueses e posuían unha sala 
de exposicións onde se realizaban toda clase de 
actos culturais, sempre coa filosofía de divulgar 
a cultura galega, unha experiencia, en certa 
medida, parecida ao que representa hoxe Ikea 
onde, ademais de vender mobles, “véndese” un 
recoñecido estilo de vida nórdico. Actualmente 
(ata o 5 de novembro) pódese ver unha selec-
ción das pezas de Díaz na exposición sobre de-
seño de mobiliario (Da árbore á cadeira) na Ci-
dade da Cultura de Santiago de Compostela. 

Nas súas obras, escritos e actos defendeu sem-
pre un deseño con ética, sustentable e identi-
tario; un deseño socialmente responsable para 
satisfacer necesidades reais, fronte a un dese-
ño “comercial” só interesado en aumentar be-
neficios. Un deseño, en fin, que enriqueza ao 
ser humano e o integre nun sistema de valores 
humanísticos e con vocación de servizo. Sen 
dúbida, estamos ante un visionario que se 
adiantou á súa época, á que unicamente pre-
tendeu enriquecer. 

 
NOTA: este artigo, na súa edición en castelán, foi publi-
cado previamente en T: The New York Times Style Maga-
zine, nº 6, 09/2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Interior do Museo 
Carlos Maside, en 
Sada (A Coruña), 
coa escaleira,  
varandas e lámpada 
central deseñadas 
por Díaz en 1987. 
Fotografía cedida 
por Xosé Díaz 
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OS IRMÁUS NA CULTURA GALEGA 
 

José-Mª Monterroso Devesa 

INTRODUÇOM 

O escrevermos para o Areal da Asociaión 
Cultural Irmáns Suárez Picallo déu-nos pé a 
esculcar em dicionários e histórias várias para 
comprovar, mais umha volta perplexos, a 
quantidade de parelhas fraternais que, seja 
polo ambiente familiar, for por excepçom, po-
la mera coincidência, enriquecerom e enrique-
cem a nossa cultura, muitas delas passando 
desapercibidas. 

Cultura na mais ampla acepçom do termo. 
Nem sempre cultura propriamente galega em 
dous ou três casos de irmandade. Daí que, do 
centenar destas parelhas que fomos quem de 
localizar, nunca exaustivos, escolhéramos um 
mangado entre eles, pondo o foco nos já dessa-
parecidos, o suficiente para ilustrarmos tam 
curiosos casos de fraternidade cultural e/ou 
mesmo política... 

Desenvolveremos, pois, este elenco por or-
dem cronológica e dando apenas umhas pincela-
das sobre cada um dos elementos constitutivos 
do grupo familiar, mesmo limitando-nos por mor 
do espaço breve que umha revista proporciona. 
 

O SÉCULO XIX 

1. Temos como primeira parelha aos irmáus 
corunheses De la Sagra Peris. Bem conhecido, 
nom tanto em profundidade como de nome, o 
polígrafo RAMÓN DE LA SAGRA (1798-1871). 
Nada conhecido polos nosos lares seu irmáu mais 
velho, emigrado à futura República Oriental del 
Uruguay, JOAQUÍN DE LA SAGRA (1784-
1851). Se aquel dedicou a sua atençom, além dou-
tras criaçons, à história de Cuba, este, avogado, 
tivo longa actuaçom nos primeiros anos de dita 
república, sendo mais lembrado pola refundaçom 
do Hospital de Caridad (1825), o que lhe valéu o 
mote de padre de los expósitos. 

Poderá argüir-se que que aportarom à nossa 
cultura ou à nossa língua: directamente nada, 
mas indirectamente derom prestígio aos nomes 

de Galiza e Corunha, o qual tem abondo a ver co 
feito cultural. De origem familiar forâneo (pai 
andaluz, mai valenciana), a avó paterna, María 
Seoane Sánchez de Fisteus-Cúrtis era. 

2. Deixando os AÑÓN PAZ (Nicolasa e 
Francisco), os COLMEIRO PENIDO (Miguel 
e Manuel), os VALLADARES (Marcial e Ave-
lina) ou os CHAO FERNÁNDEZ (Eduardo e 
Alejandro), centremo-nos, já nos eidos do gale-
guismo cultural e no campo precursor, nos irm-
áus Camino Sigüer, neste caso três: ANTONIO 
CAMINO (Corunha?, 1818) figura no Álbum de 
la Caridad. ALBERTO CAMINO (Ferrol, 1820
-1861) é o mais importante deles e o mais prolí-
fico em galego (para comezar no mesmo 
Álbum). Quanto a DOMINGO CAMINO 
(Compostela, 1827-1879), tido por curmáu, se-
ria irmáu e tamém poeta galego circunstancial. 

3. Agora é que topamos cos verdadeiramente 
transcendentais irmáus composteláns De la Igle-
sia González, radicados ambos na Corunha. AN-
TONIO MARÍA DE LA IGLESIA (1822-1892), 
docente, director de Galicia. Revista universal de 
este Reino, foi um dos primeiros antólogos da poe-
sia e a literatura galega em geral com El idioma 
gallego, su antigüedad y vida, e impulsor dos Jogos 
Florais de 1861. Quanto a FRANCISCO MAR-
ÍA DE LA IGLESIA (1827-1897) é um dos pre-
cursores pola sua produçom na língua do país, 
salientando a sua A fonte do xuramento (1882), o 
histórico primeiro drama em galego. 

4. Outros irmáus de destaque forom os her-
culinos PUENTE BRAÑAS (José e Ricardo, 
curmáus de Alfredo Brañas), como os compos-
teláns TAFALL ABAD (Rafael e Santiago), os 
pontevedreses RODRÍGUEZ SEOANE (Luis e 
José) ou os SARALEGUI MEDINA (Leandro 
e Manuel), mas agora toca fixarmo-nos nos 
composteláns Brocos Gómez. 

ISIDORO BROCOS (1841-1914) é um dos 
grandes escultores e talhistas galegos, profes-
sor de Modelado de Picasso na Escuela de Artes 
y Ofícios corunhesa. No entanto, MODESTO 
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BROCOS (1852-1936), foi pintor em vários paí-
ses, acabando por se radicar no Rio de Janeiro, 
tendo incursionado na literatura espanhola cum 
romance (Viaje a Marte) na linha das sociedades 
utópicas. (É bom recordar que Luís Seoane, 
filho dum Seoane Brocos, tomou esse seu apeli-
do como seudónimo ocasional). 

5. Toca-lhes o turno agora aos pontevedre-
ses Muruáis Rodríguez. Ambos som bem mais 
recordáveis como activistas da cultura, através 
do jornalismo e as tertúlias, do que como cria-
dores. ANDRÉS MURUÁIS (1851-1882), mor-
to ainda novo, e JESÚS MURUÁIS (1852-
1903) eram curmáus de Filomena Dato Muru-
áis (sepultada, como é sabido, no vizinho cam-
posanto de Moruxo). 
 

O SÉCULO XX 

6. Poderíamos falar dos irmáus músicos e 
corunheses BALDOMIR RODRÍGUEZ (Fran-
cisco, emigrado ao Uruguai, e José), mas deten-
hamo-nos nos irmáus Vaamonde Lores, do 
tamém vizinho Ouces. 

FLORENCIO VAAMONDE (1860-1925) 
foi poeta e temperám tradutor para galego de 
vates grecolatinos. Quanto a CÉSAR VAA-
MONDE (1867-1942), inclinou-se pola Histó-
ria galega, sendo nomeado cronista oficial da 

Corunha. (Cita-se um terceiro irmáu, 
Carlos, poeta em espanhol). 

7. Deixando outras parelhas frater-
nas, tales os PÉREZ CASANOVA 
(Sofía e Vicente), os GARCÍA ACU-
ÑA (Fernando e José), os PARADA 
JUSTEL (Pio e Ramón), os PIÑEI-
RO GROBA (Mariano e Saturnino) 
ou os CASARES QUIROGA (Arturo 
e Santiago), cada qual nas actividades 
mais dispares e mais ou menos gale-
guistas, aqui traemos aos compos-
teláns -com raízes Taibo em Perilho- 
irmáus TAIBO GARCÍA. 

LUIS TAIBO (1877-1954), médico e 
músico radicado em México -e asaz 
esquecido-, de profusa obra, entre a 
que é de evocar o seu hino galego so-
bre letra de Alfredo Brañas, muito 
popular no momento. E VICTORIA-
NO TAIBO (1885-1966), bom poeta 
que ultimamente vem sendo lembra-
do, com um prémio literário co seu 

nome, por um colectivo de Morgadáns-
Gondomar, onde exercera o magistério. 

8. Sem esquecermos os irmáus TENREIRO 
RODRÍGUEZ (Ramón e Antonio), citemos já 
aos viveirenses Villar Ponte, embora, de 
ANTÓN VILAR PONTE (1881-1936) e 
RAMÓN VILAR PONTE (1890-1953) e a sua 
importáncia na vida de Galiza seria ocioso fa-
larmos. (A Asociaçom que nos convoca acolhéu 
recentemente, entre as suas publicaçons, um 
caderno dedicado a Ramón). 

9. Se acaso menos conhecido é um dos irm-
áus Dieste González (Gonçalves em origem): 
referimo-nos ao escritor uruguaiano EDUAR-
DO DIESTE (1882-1954), coa infância e juven-
tude em Rianxo, na bem estudada tertúlia com 
Castelao, mas radicado finalmente naquela re-
pública. Quanto ao rianxeiro RAFAEL DIES-
TE (1899-1981) tamém nom é necesário exten-
der-nos, afortunadamente bem vivo entre nós. 

10. Para recalarmos nos irmáus vilanoven-
ses (da Arousa) Camba Andréu. FRANCISCO 
CAMBA (1882-1948) e JULIO CAMBA (1884-
1962), escritores maioríssimamente em castel-
hano, este jornalista com a sua pegada humorís-
tica de estirpe galega, universalmente assi consi-
derada, mas pertencendo á literatura espanhola. 
(Bem documentado está o seu antigaleguismo). 

Leandro Saralegui 
(Vida Gallega, 20/10/1934)  

 

 

Casares Quiroga con Azaña 
(Vida Gallega, 30/09/1932) 
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11. Os irmáus composteláns IGLESIAS VI-
LARELLE (Josefa e Antonio) dam-nos passo aos 
corunheses Carré Alvarellos (filhos de Carré Al-
dao: de caste lhes vinha!), nada menos que três e 
os três praticamente monolíngües em galego: 
UXÍO CARRÉ (1885-1967), LEANDRO 
CARRÉ (1888-1976) e LUIS CARRÉ (1898-
1965), todos escritores de diversos géneros, este 
último cumha biografia de Curros, Leandro o 
mais sinalado, nom só como lexicógrafo e drama-
turgo, mas como etnógrafo, reiteradamente pu-
blicado e traduzido, polas suas Lendas galegas tra-
dizonaes, e cofundador, com Ángelo Casal, da edi-
torial Lar de tam boa memória. 

12. Deixando no seu quefazer artístico ou 
científico aos irmáus pontevedreses SOBRINO 
BUHIGAS (Carlos e Ramón) e seus curmáus 
CAMPO SOBRINO (Fernando e Enrique), 
abordemos aos irmáus corunheses Madariaga 
Rojo. SALVADOR DE MADARIAGA (1886-
1978), ensaísta espanhol de nível internacio-
nal, co seu arquivo doado ao Instituto Cornide 
de Estudios Coruñeses, e EMILIO DE MADA-
RIAGA (1887-1920), malogrado escultor de 
quem cabe citar entre nós o busto do Médico 
Rodríguez, na corunhesa praça de Ourense. 
Sendo forâneo seu pai, embora fosse luguesa 
sua avó paterna Castro, corunheses eram por 
linha materna. 

13. Os MARTÍNEZ-RISCO MACÍAS eram 
ourensáns (Manuel, médico no exílio francês, e 
Sebastián, o presidente da RAG, sobrinhos de 
Marcelo Macías) e curmáus de Vicente 
(Martínez-)Risco; em tanto os artistas DÍAZ 
BALIÑO, a médias ferroláns e corunheses 
(Camilo, Indalecio, Ramiro, Germán, Dolores) 
alcançam toda umha marca polo seu número de 
cinco; por sua parte, os RODRÍGUEZ PAS-
TOR ZACHARIAS VON DER MEDEN 
(Antonio e Margarita, que ficarom num híbrido 
Pastor de la Meden), forom filhos do banqueiro e 
mecenas corunhês Ricardo Rz. Pastor... 

...Cronologicamente dando a quenda os 
irmáus SUÁREZ PICALLO (Ramón e José 
Antonio), do que seria redundante falar aqui na 
sua própria revista, evocadora permanente de-
les... e dam pé aos irmáus Prieto Nespereira, 
ourensáns e artistas: JULIO PRIETO (1896-
1991), o grande gravador e a quase desconheci-
da compositora musical, radicada na Argentina, 
OBDULIA PRIETO, da que nem as datas vi-
tais sabemos. 

14. Deixando atrás os irmáus RUBINOS 
RAMOS (José e Antonio, aquel poeta em Cuba) 
e PARGA PONDAL (Salvador e Isidro), intro-
duzimo-nos de cheio no século passado com 
persoagens nadas nessa centúria. Assi, os irm-
áus BOUZA BREY (Fermín e Luis) permitem-
nos desenvolvermos os ourensáns irmáus De 
las Casas Blanco. 

ÁLVARO DE LAS CASAS (1901-1950) 
radicou-se em Buenos Aires, alternando na sua 
obra literária galego e espanhol: adoita-se es-
quecer que exercéu como secretário da primei-
ra Asociación de Escritores Gallegos (Ourense, 
1930, nom precisamente de Escritores em 
Língua Galega, tal a actual). Quanto a AU-
GUSTO MARÍA CASAS (suprimindo “de las”) 
(1906-1973), estabelecido em Barcelona, foi 
fundamentalmente poeta. Temos por irmáu 
deles ao filósofo SATURNINO CASAS 
BLANCO (n. 1913). 

15. Que dizer dos irmáus Mallo, nados 
GÓMEZ GONZÁLEZ (filhos de Justo Gómez 
Mallo): o protagonismo da pintora viveirense 
MARUJA MALLO (1902-1995), mesmo home-
nageada estoutro mês pola nossa Asociación 
cum jeitoso caderno, restou brilho à personali-
dade do escultor tudense CRISTINO MALLO 
(1905-1989). 

16. Som de destacar agora os irmáus alari-
canos Suárez Fernández: JOSÉ SUÁREZ 
(1902-1974), o fotógrafo de sona internacio-
nal (passando desapercibida a sua autoria do 
famoso retrato de Unamuno recostado na pai-
sagem), muito tempo exiliado na Argentina e 
no Uruguai, e MARCIAL SUÁREZ (1918-
1996), narrador. 

17. Irmáus, bem conhecido um mais do que 
o outro (como já estivemos vendo), forom os 
FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMESTO (Felipe -
Augusto Assía- e Fermín), os TORRADO ES-
TRADA (Adolfo e Ramón), os LORENZO 
FERNÁNDEZ (Xocas e Xurxo) ou os CAS-
TROVIEJO BLANCO-CICERÓN (José María 
e Concha). Paremo-nos agora nos irmáus tu-
denses ÁLVAREZ BLÁZQUEZ. 

De família longamente protagónica nas 
letras nom só galegas, aí temos a: DARÍO ÁZ. 
BLÁZQUEZ (1910-1979), médico e escritor, 
XOSÉ-Mª ÁZ. BLÁZQUEZ (1915-1985), o 
mais destacado, poeta, narrador, investigador 
literário, antólogo, editor, cronista oficial de 
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Vigo..., EMILIO ÁZ. BLÁZQUEZ (1919-
1988), tamém poeta, e ÁLVARO ÁZ. 
BLÁZQUEZ (1921-2005), gravador 
(Serigrafía Gallega). 

18. Em falando de artistas plásticos, deten-
hamo-nos nos irmáus corunheses Fernández 
Granell, ambos radicados nas Américas, cada-
quém na sua: EUGENIO GRANELL (1912-
2001) e MARIO GRANELL (1915-1991), am-
bos pintores (e tamém narradores), aquel coa 
sua fundaçom compostelá. 

19. A seguido dos MARTÍNEZ BARBEI-
TO (Carlos e Isabel, mesmo o seu irmáu arqui-
tecto Juan María), podemos deter-nos nos irm-
áus ourensáns Prego de Oliver Domínguez: 
ADOLFO PREGO (1913-2000), o dramaturgo 
em espanhol, e, sobretodo, o excelso pintor 
MANUEL PREGO (1915-1986). 

20. Sem esquecer as irmás, tamém ou-
rensás, Vázquez Iglesias: DORA VÁZQUEZ 
(1913-2010), poeta e narradora de literatura 
infantil, e PURA VÁZQUEZ (1918-2006), des-
tacada poeta. 

21. Deixando, injustamente, outras tantas 
parelhas fraternas, tales os MEIJIDE PARDO 
(Antonio e María Luisa), ou os BONET CO-
RREA (Choncha e Antonio), reparemos nos 
García Alén: ALFREDO GCÍA. ALÉN (1923-
1981), arqueólogo, e LUCIANO GCÍA. ALÉN 
(1928-2015), etnógrafo. 

22. E para rematarmos apresentamos-vos 
aos irmáus Ruibal Argibay (ainda viva a can-
tante Ángeles): JOSÉ RUIBAL (1925-1999), 
vanguardista dramaturgo em espanhol, e 
MERCEDES RUIBAL (1928-2003), pintora. 
 

A ACTUALIDADE 

Chegada é a hora de pôr ponto final e sim-
plesmente relacionarmos até quatro dezenas de 
conjuntos fraternas, já contemporâneas (a mai-
or parte vivendo hoje entre nós), sempre por 
ordem cronológica. 

− Cores Trasmonte, Baldomero e Ventura. 
− Sueiro Rodríguez, Jorge Víctor e Daniel. 
− Rielo Carballo, Isaac e Nicanor. 
− Bugallal Vela, Jaime, Pilar e Isabel. 
− Laredo Verdejo, José Luis, José María e Carlos. 
− Chao Rego, Xosé e Ramón Luis. 
− Quesada Porto, Antonio, Fernando e Jaime. 
− Mayer Viña, Enrique e Santiago. 

− Moralejo Álvarez, Remedios, Juan, José Luis 
e Serafín. 

− Ónega López, José Ramón e Fernando. 
− López Facal, Joán e Xavier. 
− Casabella López, Xosé Manuel, Ra(Miro) e 

Xan. 
− Costa Beiro, Alfonso e Nacho. 
− Rodríguez Baixeras, Xavier, Rafael, Antonio 

e Enrique. 
− García Vilariño, Andrés e Rosa. 
− Santos Gayoso, Enrique e Xácome. 
− Rubia Alejos, Xoán e Francisco. 
− Ledo Andión, Xosé Luis e Margarita. 
− Guisán Seixas, Esperanza, Carmen, Joao e 

Rosa. 
− Navaza Blanco, Xavier e Gonzalo. 
− Taibo Arias, Nacho e Carlos. 
− Álvarez Cáccamo, Xosé María, Alfonso, Celso 

e Berta. 
− García Negro, Carme e Pilar. 
− Costa Gómez, Xosé María e Antonio. 
− Fernández Freixanes, Víctor e Xosé María. 
− Valle-Inclán Alsina, Xaquín e Xavier. 
− Romero Masiá, Ana e Rafael. 
− Juega Puig, Santiago e Juan. 
− Correa Corredoira, Xavier e Xulio. 
− López Valcárcel, Xulio e Xesús. 
− Fernández Senra, Xulio e Mariló. 
− Martínez Pereiro, Carlos, Paulino e Xosé Luis. 
− De Toro Santos, Suso e Xelís. 
− Sánchez Pereiro, Xosé Manuel e Luis. 
− Cermeño Baraja, José e Ana. 
− Lama López, Xavier e Mª Xesús. 
− Murado López, Antonio e Miguel Anxo. 
− Villar González, (Arxi)Miro e Rafael. 
− Lema Mouzo, Rafael e Xosé Manuel. 
− Creus Andrade, Juan, Estevo e David. 
− Rábade Villar, Mª do Cebreiro e Abe(lardo). 
− Trigo, José Manuel e Ramón. 
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ROTEIRO DO VAL NATIVO 
 

Luis Antonio Giadás Álvarez 

Eduardo Pondal era un poeta cosido á súa 
patria chica, a bisbarra de Bergantiños. Por iso, 
cando nace a Fundación que leva o seu nome, 
no Couto de Ponteceso, o primeiro acto será a 
inauguración do Roteiro do Val Nativo (como o 
vate denominaba á veiga baixa do Anllóns). 
Por iniciativa de José María Varela Martínez  
–a alma cultural neste territorio– e de Xosé 
Manuel Varela Varela –activo dinamizador– e 
co enxeñoso deseño de Adrián Varela Bermú-
dez, o escultor cabanés Anxo Cousillas Bermú-
dez elaborou catorce menhires, dez deles dun 
metro de altura e os outros catro de dous.  

Estes monólitos balizan un itinerario de ca-
tro quilómetros (dous de ida e dous de volta), 
que recolle a esencia xeográfico-sentimental do 
Bardo de Bergantiños. Cada monumento leva 
inscrito os dous versos iniciais dun poema acaído 
ó lugar onde está erguido e, enriba, o perfil de 
Don Eduardo, coa gorra de viseira coa que o de-
buxara para “La Voz de Galicia” Fernando Cor-
tés Bugía, o 19 de novembro do 1912. O cami-
ñante pode guiarse pola nariz desta efixie: cara 
onde apunte aquela, alí continuará o roteiro. 

Apuntemos que este proxecto é o froito dun 
traballo iniciado pola A. C. Monte Branco, grazas 
a unha axuda da Axencia Galega de Desenvolve-
mento Rural. Colaboraron tamén a Deputación de 
A Coruña, que editou os folletos divulgativos, e o 
Concello de Ponteceso, acondicionando a senda. 

O día de Santa Lucía do ano 2008 veu a “lus 
primeira” a Fundación Eduardo Pondal: nesa ma-
ñán (“miñán”, como se di no dialecto local) case 
cincuenta peregrinos inauguraban este Roteiro, 
entre eles os escritores Xelucho Abella Chouciño 
e Fernando Cabeza Quiles. Nestes nove anos, 
ducias de centros escolares e de asociacións de 
toda caste repetiron esta experiencia, auxiliados 
polas amenas explicacións do guía municipal 
Francisco Javier Couto Castro. 

Para calquera dos nosos lectores que se 
animen a emprender este safari literario, pasa-
mos a describir o percorrido. 

O inicio do Roteiro sitúase na Praza do Re-
cheo, na propia vila de Ponteceso, nun lugar 
habilitado para estacionamento de autobuses. 
Alí, no Paseo Fluvial, atopará un enorme mo-
nólito, creación de Isaac Díaz Pardo e esculpido 
polos artistas José Manuel Castro e Sabino An-
telo, inaugurado o 17 de maio de 1981, gravada 
nel a esgazadora suidade (morriña) do protago-
nista da “Campana d’Anllóns”:  

Campana, se polo vran 
ves lumiar na Ponte-Ceso 
a cachela de San Xoán, 
dille a todos que estou preso 
nos calabozos de Orán. 

Do outro lado da ponte que cruza o río An-
llóns, érguese o primeiro menhir, xunto á casa 
natal do poeta –pedra, cristal e mirto–, propie-
dade privada da súa familia política, ó morrer el 
mesmo e mais os seus irmáns e irmás sen des-
cendencia recoñecida:  

Eu nacín en agreste soedade,  
Eu nacín cabo dun agreste outeiro  
Pr’onde o Aullóns, con nobre maxestade  
camiña ao seu destino derradeiro. 

A rentes da entrada desta casa soarega está 
o segundo menhir, no alto das escaleiras que 
soben á Bouza:  

Cada esp’rito é un paxaro prisioneiro  
que canta a súa prisión… e, saudoso,  
recorda o seu fogar, o seu rueiro  
e o seu bosque nativo e silencioso. 

O terceiro menhir, pegado ó muro da Casa 
Pondal, avantando pola Corredoira dos Belechos:  

Volvendo de lonxes terras  
con suidás no corazón,  
vin dispois de longos anos  
onde a miña crianza foi. 

Aos poucos metros deixamos esta pista de 
terra e internámonos pola estrada asfaltada que 
leva ata a aldea de O Couto, quedando a nosa 
dereita a Casa Cuartel da Garda Civil. Agárda-
nos, á man esquerda, o cuarto monólito, na en-
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crucillada entre O Couto e Cedeira:  

Da xa pasada xuventú,  
queridos amigos,  
e tamén da miña infancia,  
para de min vós serdes esquecidos  
nada pode o pesar, nada a distancia. 

Xa albiscamos ao lonxe o campanario de 
Santiso de Cospindo. Á nosa dereita, o quinto 
monólito, ó pé do Cruceiro da Bouza:  

Carballos de Carballido,  
cando era rapaz deixeivos;  
vin despois de muitos anos: 
xa vamos vellos. 
O sexto monólito, na encrucillada entre o 

local “Monte Branco” e o camiño á igrexa de 
Santiso de Cospindo:  

Castro verde  
Castro verde, que rodeado  
dun pequeno pinarete,  
que se brandea co vento  
e que parece que xeme  
estrofas acompasadas  
de Celt e de súa xente. 
Xiramos cara á dereita, abeirando o valado 

que linda co cemiterio, atopando o sétimo mo-
nólito, na encrucillada da pista ao Briallo e a 
que vai á devandita igrexa de Santiso:  

¡Como branquea de lonxe,  
como branquea o pombal,  
ó pé dos garridos pinos  
que doce abrigo lle dan!  
¡Que garrido…! Miña nai,  
¿de quen é aquel pombal?. 

Pasamos a rentes do ben conservado pom-
bal e do adro: o cruceiro con pousadoiro alíñase 
coa fachada da igrexa nunha fermosa postal. 
Alí, enfronte á Fundación Pondal, o oitavo mo-
nólito, na pista que vai ao Torno:  

Certo, este é Lestemoño,  

cos seus prados arredor;  
aquel é San Vicente  
da Graña o rueiro bo. 

Fronte ao portal de acceso á Fundación, o 
noveno monólito, na encrucillada entre a Rúa 
da Fonte e a pista ó Quinteiro:  

Aquel pobo que, imbécil e brando,  
non honra os maiores,  
ese pobo, en verdade, perece  
e corre a vil morte. 

Atravesamos a aldea de O Couto, cruzando 
a praza de O Quinteiro –escenario da perfor-

mance “Noites do prácido luar”– e a Rúa da 
Torre, ata acadar a encrucillada da estrada O 
Couto/Corme coa pista que baixa a Currás. 
Doutro lado da estrada, espréitanos o décimo 
monumento:  

Lugares, caros lugares,  
¿non me conocedes vós?  
¿Tan mudado m’atopades  
daquel tempo que pasou?  
Certo, vós sóde-los mesmos,  
mas eu o mesmo non son. 

Proseguimos pola pista asfaltada de Currás 
(opcional seguir en liña recta ata as dunas da 
Barra, todo un sorpresivo descubrimento para 
os foráneos). O undécimo monólito agóchase 
nunha máxica férveda, a Fonte da Moura: Lu-
gar do río de profunda canle do río Lagares, 
onde se di que habita unha princesa moura. 

A partires da Fonte da Moura, gabeamos 
por unha enfesta pista de terra, o camiño que 
seguían os traballadores – e, sobre todo, as tra-
balladoras – da mina de titanio que había na Pra-
ia de Fóra ou Praia Pequena de Balarés, iniciati-
va do senlleiro xeólogo Isidro Parga Pondal. En-
castrado nun valado, o duodécimo menhir:  

Polo baixo cantando,  
o boo bergantiñán,  
co’aguillada ó lombo  
e garboso ademán,  
que á Ponteceso leva,  
en noite de luar. 

Saímos desta corredoira a unha chanceira – 
o Alto das Travesas – onde, a xeito de cruceiro, 
permanece o décimo terceiro monumento:  

Parece un pino botado do vento  
parece botado do Mar de Niñóns. 

Á esquerda deste cruce, subimos pola estra-
da asfaltada, apenas uns centos de metros, ata o 
noso destino final, o Monte Branco, xalonado 
coas torres de comunicación. Naquel altor, está 
a recompensa polo noso esforzo peregrino: a 
panorámica do Esteiro do Anllóns e da Ría 
Corme-Laxe, da que o entusiasmado Manolo 
Rivas comentou que “había que poñer alí unha 
Escola de Beleza”. 

Neste impresionante enclave, o décimo 
cuarto e derradeiro monólito despídese de nós, 
rematando aquí este Roteiro Pondaliano polo 
Val Nativo:  

Alí xaz o que fora  
noutros tempos, cantor dos eidos nosos.  
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Resulta obvio que a poesía de Eduardo Pon-
dal constitúe un dos cumios da literatura gale-
ga, mais quizais sexa menos coñecido o feito de 
que Emilia Pardo Bazán traducise ó castelán 
dúas composicións do bardo de Ponteceso1, co 
epígrafe “Baladas gallegas de Eduardo Pondal, 
libremente traducidas”2.  

En concreto, dona Emilia decantouse por 
verter ó castelán os poemas “La doncella” e “La 
vuelta al hogar” (“A volta ó eido”), os cales fo-
ron publicados en El Heraldo Gallego (10-3-
1878: 109) e haberían de recibir unha xenerosa 
acollida polo seu autor orixinal, segundo sabe-
mos pola epístola de Pondal dirixida a dona 
Emilia en sinal de agradecemento: 

Mi muy distinguida y simpática amiga: quien 
así interpreta los sentimientos de los demás, 
ciertamente posee un talento y una penetra-
ción no comunes. La traducción que V. ha 
hecho de mis efímeras poesías no sólo expre-
san perfectamente el espíritu de que están 
animadas, sino que (me complazco en decirlo) 
sobrepujan al original; pues me hace decir 
cosas que he sentido quizás, pero que no he 
podido decir por hallar insuficiente la pala-
bra. (vid. Freire López, 1991: 21)  

Recollemos a continuación as dúas baladas 
do escritor galego, traducidas por dona Emilia, 
as cales non adoitan reproducirse con asiduida-
de, e moito menos se sinala a páxina do xornal 
na que constan: 

EDUARDO PONDAL, TRADUCIDO Ó CASTELÁN  
POR EMILIA PARDO BAZÁN 

 

Yago Rodríguez Yáñez 

 

BALADAS GALLEGAS DE EDUARDO PONDAL 

LIBREMENTE TRADUCIDAS. 

                    

                    I. 

  [17]              La doncella 

¡Qu’o teu peito é menos branca,  La nieve que uces y tojos 
ouh nena, a neve que c’roa,   Corona en el mes de Enero, 
aló no mes de Janeiro,   No es de blanca y candorosa 
as uces do río Marzoa!    Como su seno. 
Uces da terra de Xallas,   Uces de tierra de Jallas, 
uces, deixádea pasar:   Dejadla camino abierto; 
ela é filla de Santiago,   Porque sus pies, a pisaros 
non ‘sta afeita a vos tratar.   No estarán hechos. 
      Ella en ciudad ha nacido..... 
Uces da ponte Arantón,    ¡Uces, que los troncos vuestros 
non toque-los seus vestidos,   Se separen de sus ropas 
qu’eles para vós non son.   Con gran respeto! 

 

(Pondal, 1995: 36)    EMILIA PARDO BAZAN 

 

  

Emilia Pardo Bazán  
retratada por Gamonal. 
La Esfera, 21/05/1921 
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A maiores, dona Emilia traduciría diferentes 
seccións das composicións pondalianas ó francés 
–tal e como recolle no seu estudo adicado ó autor 
de Ponteceso en Les Matinées Espagnoles (1887: 
327)–3, entre as cales se conta o comezo de 
“Salvage val de Brantoa” (vid. Pondal, 1995: 28). 
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1. Dona Emilia realizaría un interesante estudo titulado 
“Poètes galiciens” –no que trata a figura de Eduardo 
Pondal–, publicado en Les Matinées Espagnoles. Nouvelle 
Revue International Européenne (15-22 Mai 1887): 325-
331. 

2. A Eduardo Pondal dedicaría dona Emilia unha sección 
da súa obra De mi tierra, titulada “Luz de luna 
(Eduardo Pondal)” (67-81). 

3. «Verte vallée de Rouriz, dans la terre de Bergantiños, ô 
vallée chère aux Celtes, où s'élèvent les pins hauts et 
verdoyants, lorsque le barde Gundar dira adieu à ce 
monde, donne lui, ô vallée amie, suivant l'usage Celti-
que, une sépulture dans ton sein silencieux, sépulture 
connue de toi seule... Reçois dans ta solitude ce Barde 
errant, ô vallée aux brumes vagues et aux pins emplis 
de rumeurs indécises» (Pardo Bazán, 1887: 327).  
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 La vuelta al hogar 
 

Cando as doces anduriñas,    Cuando dulces golondrinas 
baixo un aleiro pousadas,    Bajo el alero posadas 
descansan do seu camiño    Descansan de su camino 
en busca da ardente África,  En pos de la ardiente África, 
as amantes vïageiras,   Las amantes viajeras 
co pico baixo da ala,   Con el pico bajo el ala  
naquel garrido silencio,   Durante el gentil silencio 
¿en que pensan? Na súa patria. En qué piensan? En su patria. 
    

Cand’eu era estudïante   Cuando yo era estudiante 
e ó doce albergue tornaba,   Y al dulce albergue tornaba 
lento cruzando a cabalo   Lento cruzando á caballo 
a fea terra de Xallas,   La yerma tierra de Jallas, 
ó atravesar silencioso   Al trasponer silencioso 
as soas e esquivas gandras,  Las estériles llamadas 
as rendas abandonando   Las riendas abandonando 
ó impulso das vagas auras,  A discreción de las auras, 
pol’agreste soedade   Por la soledad agreste 
pensativo camiñaba.    Pensativo caminaba. 
 

¿En qu’iba pensando entonces,  En que iba pensando entonces? 
decide, ventos de Xallas?  Decidlo, vientos de Baura! 
      

Sempr’iba pensando nela,  Siempre pensaba en aquella 
naquela doce rapaza,   Dulce doncellita hidalga, 
qu’era filla de Santiago,   En los palacios nacida, 
branca, garrida e fidalga.  En las ciudades criada. 

 

(Pondal, 1995: 47-48)           EMILIA PARDO BAZAN. 

A Condesa de Pardo Bazán en 1921. 
Vida Gallega, 30/07/1921 
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DA ALTA SABOIA ANTIFASCISTA Á ALTA POESÍA DE VALENTE 
 

Claudio Rodríguez Fer 

Eu quixen coñecer e de feito coñecín en 
máis dunha viaxe a Alta Saboia na que moraron 
os exiliados españois -e referentes na ética e na 
estética- Manuel Azaña, María Zambrano e 
José Ángel Valente, sobre todo pola miña rela-
ción persoal e investigadora con este último. 
En efecto, animado pola súa proximidade a Xe-
nebra, onde comezou a traballar e a vivir en 
1958, o poeta galego José Ángel Valente fixo 
excursións pola Alta Saboia francesa dende 
moito antes de establecerse no municipio sabo-
iardo de Collonges-sous-Salève en 1975. Unha 
das máis temperás, realizada aos poucos meses 
de chegar e guiado polo seu amigo anarquista 
Alejandro Sancho Riera, foi a que o levou ao 
cemiterio montañés de Morette, próximo ao 
Plateau des Glières. Tal visita tivo unha impor-
tante consecuencia poética, pois inspirou a 
composición “Cementerio de Morette-Glières, 
1944”, importante poema histórico que xa pui-
den contextualizar, en colaboración con Tera 
Blanco de Saracho, no libro biográfico Valente 
vital (Ginebra, Saboya, París). 

 Deste xeito, Valente visitou o cemiterio 
de Morette, situado na estrada existente entre 
Annecy e Thônes, onde foran enterrados com-
batentes da resistencia contra a ocupación nazi 
abatidos durante a Segunda Guerra Mundial. E 
nel encontrou a lápida en memoria de diversos 
resistentes españois, falecidos durante os durí-
simos enfrontamentos co exército alemán de 
1944, cuxos nomes e procedencias anotou con 
contida emoción, tal como recolle o poema que 
lles dedicou, co tempo á súa vez protagonista 
dun emotivo acto que me había levar a min a 
Annecy moitos anos despois. 

 En efecto, o 27 de maio de 2014, aniver-
sario da creación do Comité National de la Ré-
sistance por Jean Moulin, instalouse ante o mo-
numento “Aux Espagnols morts pour la Liber-
té dans les rangs de l’Armée Française et dans 
la Résistance”, que se encontra na Avenue de 
Genève de Annecy, unha placa coa versión ao 
francés do citado poema de Valente, realizada 

polo seu tradutor habitual a esta lingua, Jac-
ques Ancet, e acompañada por documentación 
histórica e fotográfica. No pedestal do monu-
mento, debido ao escultor anarquista zamorano 
Baltasar Lobo, exiliado en Francia tras a Gue-
rra Civil Española, pode lerse unha frase do 
Quijote de Cervantes segundo a cal pola liber-
dade “se puede y se debe arriesgar la vida”. 

A instalación foi promovida e presentada 
pola activa Amicale de la Résistance Espagnole 
en Haute-Savoie, presidida por Miguel Vera Pla-
tero, un dos catro fillos alí presentes do histórico 
comandante Miguel Vera Navas, quen durante a 
Segunda Guerra Mundial coordinou as forzas 
resistentes na zona e participou na liberación da 
cidade. Foi Miguel Vera Platero quen, en nome 
da Amicale, me convidou a participar na inaugu-
ración da placa en Annecy pola miña condición 
de amigo e estudoso do poeta e de director da 
Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética 
da Universidade de Santiago de Compostela.  

Tras o promotor do acto, Miguel Vera 
Platero, interviñemos o citado Jacques Ancet e 
eu mesmo, lendo o poema de Valente en francés 
e en español, respectivamente. A continuación 
falou o Xeneral Jean-René Bachelet, presidente 
da Association des Glières pour la mémoire de 
la Résistance, quen eloxiou a exemplar frater-
nidade dos que deron a vida en terra allea por 
construír xuntos a verdadeira Europa, sen dis-
tinción de razas, nacionalidades, linguas ou cre-
dos, baseándose tan só nos principios da igual-
dade e da liberdade contra a intolerancia xeno-
cida do III Reich alemán e dos seus aliados. 

A cerimonia estivo presidida por Anne Cos-
te de Champeron, representando á Prefectura 
de Alta Saboia, acompañada por Jean-Luc Ri-
gaut, alcalde de Annecy, e por Antoine de 
Menthon, vicepresidente do Consello Xeral de 
Alta Saboia, entre outras autoridades civís e 
militares. Realizouse tamén unha múltiple 
ofrenda floral das institucións e asociacións alí 
presentes, cuxos representantes depositaron as 
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flores na compaña de escolares, que acudiron 
cos seus profesores.  

Eu viaxei dende Suíza coa escritora e así 
mesmo memorialista Carmen Blanco, a quen 
acompañara a Xenebra con motivo dunha confe-
rencia por ela alí pronunciada. Mais tamén asisti-
ron amigos e admiradores galegos de Valente 
chegados dende Xenebra para a ocasión, como os 
inmigrantes Suso Baamonde, Pepe Ramil e Pepe 
Constenla, xunto cun bo número de españois de 
diversas procedencias xeográficas, todos eles des-
cendentes da emigración ou do exilio. 

Durante o acto, unha banda de música real-
zou solemnemente a non sempre contida emo-
ción do público interpretando as pezas “Chant 
des Partisans”, himno da Resistencia; “Les Allo-
broges”, himno de Saboia, e “La Marseillaise”, 
himno de Francia, pero tamén canto de resisten-
cia contra a ocupación alemá no momento en que 
tiveron lugar os combates conmemorados. 

“¿Quién podría decir que murieron en va-
no?”, escribiu Valente en relación con tal 
“historia nuestra que no conocimos”. Grazas á 
poesía de Valente e a iniciativas como esta da 
Amicale da Resistencia Española en Annecy 
non se esquecerá tan impresionante lección de 
historia solidaria en Francia e comezará tamén 
a coñecerse máis en España. Participar en tal 
acto foi para min unha honra inesquecible e 
unha vivencia ética equiparable á beleza estéti-
ca da moi bela Alta Saboia. 

Tal beleza contrasta vivamente cos tráxicos 
acontecementos acaecidos no Plateau des Glières, 
a verde e ondulada meseta onde se libraron tan 
cruentos combates e onde, paradoxalmente, pode 
agora gozarse dun delicioso e relaxante locus 
amoenus. Mais itinerarios próximos, como o per-
fectamente indicado do Sentier des Espagnols, en 
memoria da resistente sección Ebro, formada por 
exiliados republicanos, lembran en paneis o alí 
sucedido nos anos corenta.  

Ademais, no medio da meseta hai un sólido 
monumento á Resistencia esculpido por Émile 
Gilioli e inaugurado polo escritor -e por dúas 
veces ministro- André Malraux. Dentro da so-
bria construción está inscrito o lema daqueles 
resistentes: VIVRE LIBRE OU MOURIR. Es-
ta mesma divisa preside tamén o memorial do 
cemiterio de Morette, onde xacen os nove anti-
fascistas españois mencionados no poema de 
Valente. E á beira desta necrópole nacional de-

dicada á Resistencia da Alta Saboia poden visi-
tarse en dous edificios o Musée départemental 
de la Résistance, en homenaxe aos combatentes 
alí abatidos, e o Mémorial départemental de la 
Déportation, en homenaxe aos cidadáns da zo-
na deportados polos nazis. 

Tanto no cemiterio de Morette como no Pla-
teau de Glières existen centros de divulgación, 
nos que puiden ver duplicada a exposición “En 
quête de liberté: de l'Espagne à la Haute-Savoie”, 
dedicada á intervención republicana española na 
comarca e exhibida durante boa parte do ano 
2017. Mais a presenza de dito exilio republicano 
maniféstase en forma tricolor en ambos lugares, 
pois no cemiterio de Morette os sepulcros dos 
españois están marcados cun distintivo coas cores 
da bandeira republicana e no Plateau des Glières 
vin unha instalación educativa composta por mi-
lladoiros formados con pedras pintadas de ver-
mello, amarelo e morado. Estes milladoiros, que 
rodean bandeiras coa inscrición en español da 
histórica consigna “Más vale morir de pie que 
vivir de rodillas”, foron pintados por decenas de 
escolares da comarca para honrar así os liberta-
dores estranxeiros que deron a vida contra a bar-
barie nazi. Toda unha lección de ética e de estéti-
ca que aínda non se aprendeu na propia España. 

Así mesmo, na próxima vila de Thorens-
Glières hai un monumento co lema VIVRE LI-
BRE OU MOURIR en homenaxe aos heroes e 
mártires locais que loitaron contra a escravitu-
de e a servidume durante a ocupación nazi, que 
conta cunha sección en recoñecemento de catro 
dos resistentes españois abatidos en 1944 e que 
puiden ver honrada con flores máis de sete lus-
tros despois. 

Aloxado na veciña vila montañeira de 
Thônes, primeira vila de Francia liberada dos 
nazis polas súas propias forzas en medio das 
prealpinas montañas Aravis, os meus máis sen-
tidos amores e clamores parecían prolongarse 
en acolledores vales verdes e altos montes va-
rudos repousando de tan emocionantes encon-
tros e visitas. Nin sequera o turismo de monta-
ña, que non esquece ofertar unha Salle des 
Amoureux baixo os soportais do centro da vila, 
e a reputada gastronomía, en boa medida repre-
sentada polo queixo reblochon, distraen do do-
bre e intenso compromiso que se pode aspirar e 
respirar en tan paradisíaca comarca.  

No Passeur de Livres de Thônes, armario 
ao aire libre aberto día e noite aos viandantes 
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que desexen ler ou intercambiar algo, atopei 
libros dunha significativa parella de autores 
cun pouco de alter-ego dos visitantes vitais: 
Marguerite Yourcenar e Boris Vian. A verdade 
é que o azar obxectivo e a suxestión subxectiva 
deste tipo de proposta pública, moi frecuente 
nas vilas de Francia, na que sempre adoito cu-
riosear, non me decepcionou nunca, e moito 
menos en Thônes, de cuxo contorno natural 
fala Rousseau nas súas Confessions.  

Máis próximo a Xenebra encóntrase Collon-
ges-sous-Salève, en cuxa retirada e residencial 
Route du Champré se instalou Valente nos anos 
setenta. Mais o poeta non foi o primeiro antifas-
cista español alí afincado, xa que moito antes, en 
1939, se refuxiou nesta vila o derradeiro presi-
dente da II República Española, Manuel Azaña. 
En efecto, na vella casa coñecida como La Prasle, 
alugada polo seu polifacético cuñado Cipriano 
Rivas Cherif, residiu un tempo Azaña, tal como 
lembra unha placa situada na céntrica Place de 
Savoie, onde se indica que foi acollido polo etnó-
logo Marcel Griaule e a súa esposa Jeanne. Alí 
dimitiría Azaña como presidente da II República 
Española o 17 de febreiro de 1939 e alí escribiría 
os artigos que compuxeron o seu tan significativo 
libro Causas de la guerra de España. 

O propio Valente lembrou por escrito este 
episodio, así como outros tamén acontecidos en 
tan pequena veciñanza, da que por certo proce-
dían os antepasados paternos do músico Ravel. 
Porque, efectivamente, en Collonges-sous-
Salève morou de neno o escritor Rousseau, por 
ela pasou o poeta Lamartine e nela casaron en 
secreto o compositor Giuseppe Verdi e a can-
tante Giuseppina Strepponi, feitos dos que hai 

testemuños no rueiro e nos muros da vila, cuxa 
igrexa exhibe medallóns coas efixies dos ro-
mánticos Lamartine e Verdi. 

Impresiona lembrar que entre estas presen-
zas alongadas no tempo entre Francia e Suíza, 
así como preto de Italia, morou a trintena de per-
soas que acompañou a Azaña cando chegou a 
Collonges-sous-Salève fuxindo do fascismo. E 
tamén que dende aquí o galego Valente mostrara 
aínda a súa natureza exílica en 1975, escribindo 
ao escritor cubano José Lezama Lima pouco an-
tes da morte do Xeneral Franco: “Me encuentro 
bien en esta tierra ambigua, entre dos patrias, 
ninguna de las cuales es la mía (suponiendo que 
a uno le vaya quedando alguna)”. 

Dende Annecy, a principal cidade da Alta 
Saboia, emprazada entre as montañas prealpi-
nas e o gran lago que leva o seu nome, pode 
verse o impresionante Mont-Blanc, que deu 
nome ao seu aeroporto. A asombrosa beleza 
lacustre entre montañas de Annecy, reforzada 
por un histórico, monumental e pintoresco cas-
co vello, propiciou a súa explotación turística e 
cinematográfica, pois en medio dela filmaron 
Lelouch e Godard.  

Ademais, o lago de Annecy protagonizou 
unha das miñas películas preferidas: Le genou de 
Claire, de Éric Rohmer, que foi quen me descu-
briu a súa beleza durante a miña mocidade. 
Mais como teño escrito nun versículo alí conci-
bido precisamente en compañía da ensaísta e 
memorialista María Lopo, o lago e os montes 
da Alta Saboia remitirán sempre con xustiza 
poética ao tráxico tempo en que toda esta co-
marca se viu “convertida en meseta do corazón 
de Europa”. 

O poeta, ensaísta e tradutor  
José Ángel Valente 

(https://www.flickr.com/
photos/76540627@N03/7628906570/)  
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Estes coñecidos versos do poeta e drama-
turgo revolucionario alemán Bertolt Brecht, 
que teño usado moitas veces, volven resoar en 
min cando lembro a estes dous curas que, aínda 
que coincidiron no tempo, viviron xeografica-
mente moi lonxe e nunca se coñeceron persoal-
mente, pero tiveron moito en común. 

Francisco Carballo (Maceda, 1925-
Salamanca, 2014), cura, historiador, intelectual, 
profesor e home comprometido pastoral, social 
e politicamente co pobo galego, foi, sen dúbida, 
unha das figuras fundamentais na cultura e na 
sociedade galega contemporánea. Incansábel 
promotor de iniciativas culturais, pero tamén 
investigador divulgador da Igrexa e a historia 
de Galiza. O galeguismo e o cristianismo libe-
rador foi o eixo artellador da súa vida de com-
promiso con Galiza e a causa de Xesús de Na-
zaret. Foi ninguneado polos poderes políticos, 
civís e relixiosos. Pero a el importoulle sempre 
moi pouco, porque era unha persoa verdadeira-
mente boa e xenerosa que buscaba que o seu 
facer fora consecuente co seu pensar dixeran o 
que dixeran del. Ao ninguneo da Igrexa xerár-
quica sumouse durante un tempo unha certa 
persecución política polo seu compromiso soli-
dario e democrático coa nazón galega, pero os 
amigos que tivemos a sorte de ter un trato máis 
de preto con el sabemos que esta actitude ver-
goñenta das xerarquías da Igrexa e da política 
galega non lle roubou nin un chisco da alegría 
e do optimismo que rebordaba sempre. 

Camilo Torres (Bogotá, 1929-Patiocemen-
to, Santander, 1966), tamén cura, sociólo-
go,intelectual, profesor e home comprometido 
pastoral, social e politicamente co pobo colom-
biano, foi unha das figuras fundamentais da his-

toria colombiana. Posiblemente o colombiano 
máis coñecido internacionalmente, xunto con 
Gabriel García Márquez (1927-2014), co que 
coincidiu nos seus anos de estudo. Paco Carba-
llo e a Camilo Torres eran de dous países e dú-
as culturas moi distintos, pero uníaos unha pro-
ximidade xeracional e unha aposta común naci-
da dun cristianismo liberador comprometido 
política e socialmente; foron dous homes dos 
que “loitan toda a vida”, como dicía Brecht. 

Paco e Camilo eran dun tempo, levábanse 
escasamente catro anos; aínda que Camilo To-
rres morreu moi novo, con menos de corenta 
anos, e Paco Carballo morreu vello, con preto 
dos noventa anos. Moi comprometidos ambos 
social e politicamente, Camilo, como conse-
cuencia dun activo e intenso compromiso polí-
tico co pobo colombiano oprimido durante dé-
cadas, chegou a ser militante do Exército de 
Liberación Nacional (ELN); criticado, incom-
prendido e abandonado pola súa Igrexa, mo-
rreu asasinado polo exército a primeira vez que 
apareceu publicamente en combate, e vive na 
memoria do seu pobo cincuenta anos des-
pois.Paco, militante do movemento nacionalista 
galego (ANPG e logo BNG), tamén criticado e 
ninguneado pola súa Igrexa, morreu no seo do 
agarimo dos seus amigos e do seu pobo, e vive 
na memoria viva deste. 

Dúas figuras fascinantes moi queridas para 
min; dous curas comprometidos na liberación, 
que entregaron a súa vida polos seus irmáns. A 
Paco coñecino e trateino intensamente, fomos 
amigos moitos anos, e o afecto era mutuo. A Ca-
milo non cheguei a coñecelo persoalmente  
–morreu lonxe da miña terra cando eu era só un 
preadolescente...–; pero a súa figura fascinoume 

FRANCISCO CARBALLO E CAMILO TORRES,  
DOUS CURAS COMPROMETIDOS CO SEU POBO ATÉ A MORTE (I) 

 

Victorino Pérez Prieto 
 

Hai homes que loitan un día e son bos...  
Pero hainos que loitan toda a vida,  

eses son os imprescindibles  
(Bertolt Brecht) 
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desde o comezo dos anos 70, pouco despois da 
súa morte, cando entrei no seminario, cos últimos 
anos do franquismo e os primeiros da transición. 
Teño escritos bastantes cousas de ambos1. 

Sen dúbida, ambos persoeiros teñen tamén 
moito paralelo con outro cura galego compro-
metido coma eles pastoral, social e politicamen-
te até a fin: Moncho Valcarce (A Coruña 1935-
1993), do que teño escrito tamén bastantes pá-
xinas2. Moncho era case do tempo dos anterio-
res, pois naceu poucos anos despois; morreu 
con dez anos máis que Camilo e con bastantes 
menos que Paco. 

Tanto Francisco Carballo coma Moncho 
Valcarce teñen falado máis dunha vez de Cami-
lo Torres; para eles foi tamén un referente, aín-
da que ningún dos dous apostaran polo loita 
armada, innecesaria no país en que viviron. 
 

FRANCISCO CARBALLO, O COMPROMISO 
COA CAUSA DE XESÚS NA GALIZA 

Hai máis de vinte anos, polo 1995, escribía 
estas verbas sobre Paco Carballo 

Coñecín a Francisco Carballo como un cura 
que militaba activamente na política naciona-
lista. Creo que é esta a imaxe que prevaleceu 
para a maioría... Cumprirá revisar os tópi-
cos... as claves da súa vida non están na política, 

senón na súa fe e no compromiso desta coa reali-
dade concreta na que está, Galicia, particular-
mente no eido cultural.3 

Coñecérao máis de lonxe polos anos 70, can-
do eu estudaba filosofía e teoloxía no Seminario 
Maior de Compostela, e logo máis de preto, xa 
de cura a partir de 1981, e cando empezamos 
con Irimia, revista que eu dirixín na década das 
80 e na que el colaboraba habitualmente. El 
mesmo me confirmaría esta tese da fe cristiá co-
mo clave da súa vida nas conversas que tivemos 
a comezos dos 90 con ocasión do meu libro:  

As motivacións da miña vida sempre foron 
evanxélicas, nunca busquei na política ningún 
interese persoal. Considerei a miña actuación 
política como unha participación nun ámbito 
democrático e para colaborar coa democracia 
neste país; porque considerei que era necesa-
rio defender o país nunha liña de liberación.4 

Foi un bo amigo; compartiamos intensamente 
sempre que nos viamos e a feito polo correo; sem-
pre era o primeiro e facer as recensión dos meus 
libros en A Nosa Terra, o semanario nacionalista 
no que tamén eu colaboraba asiduamente. No 
último ano da súa vida, xa moi enfermo en Sala-
manca, escribiume que aínda tivera vagar para ler 
de novo as 550 páxinas do meu libro de teoloxía 
Dios, Hombre, Mundo. La Trinidad5: 

Francisco Carballo na Homenaxe nacional que se lle fixo en Marín no outo-
no de 2005. Na mesa, de esquerda a dereita: Afonso Eiré (director de A Nosa 
terra), Francisco Rodríguez (profesor e dirixente do BNG), Anselmo López 
Carreira (historiador), Victorino Pérez (teólogo), Rubén Aramburu (cura), 
Engracia Vidal (secretaria de Encrucillada), Santiago Prol (historiador) e 

Mª Pilar García Negro (profesora e dirixente do BNG). 
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Estou a pechar o teu libro sobre a Trindade, 
que lera dun tirón en Ourense e releo con 
calma, neste eremitorio. É impresionante!
Mais todo se queda en misterio revelado, en 
averiguación intensa e a marabillar... Teño 
escritas páxinas, aínda que ilexibles por ace-
leradas, que Deus, mundo, home son cerca-
nos, comunicativos e a estudar. Grazas por 
este magnífico ensaio teu tan detallado para 
sospeitar a Trindade de Deus Pai, Fillo e Es-
pírito. Todo un intento de sabedoría que Sa-
lomón nin cheirou,nin os seus posteriores 
amantes da sabedoría. 

Francisco Carballo (Celeiro de Asadur-
Maceda 1925) fora “un home do aparato ecle-
siástico” antes do seu compromiso na causa da 
liberación de Galiza, como el mesmo ten confe-
sado. Ourensán, entrou cedo na orde relixiosa 
dos PP. Paúles, no santuario dos Milagres pre-
to do seu pobo (1936); esta orde fora fundada 
por San Vicente de Paúl no s.XVII, co compro-
miso de formación do clero e a atención ás mi-
sións populares, sobre todo dos máis pobres, 
pois era un santo moi sensible a realidade do 
pobo. Fixo os estudios eclesiásticos primeiro en 
Madrid (Filosofía) e logo en Cuenca (Teoloxía); 
posteriormente fixo a Licenciatura en Historia 
e a Diplomatura en Socioloxía e Idiomas en 
Madrid. Foi profesor de filósofos e teólogos 
paúles, director do colexio de Baracaldo e rei-
tor do Colexio Maior de Salamanca, membro 
do Consello Provincial, etc. 

Veu para Galicia no 1973, como profesor da 
E.U. de Maxisterio e do Instituto de Vigo. Funda 
a Asociación Cultural de Vigo xunto con outro 
coñecido clérigo galeguista,o P.Seixas; sendo pre-

sidente dela uns anos. Ponse en contacto co mo-
vemento cultural, social e político, participando 
nel cada vez máis activamente. En en 1977 funda 
con outros militantes A Nosa Terra, publicación e 
logo editorial coa que colabora asiduamente. Co-
necta co movemento relixioso galeguista: partici-
pa activamente nos Coloquios e na formación de 
Encrucillada e de Irimia. El era a vangarda dos 
PP. Paúles en Galicia, xunto cos irmás Peleteiro 
e outros compañeiros que se propuxeran renovar 
e galeguizador o colexio dos Milagres: o obxecti-
vo era crear en Galiza unha Igrexa inculturada e 
traballar pola promoción das clases socias máis 
desfavorecidas. 

Pouco a pouco comprométese cada vez máis 
na política nacionalista co BNPG, participando 
en mitins e indo nas súas candidaturas. “Por 
unha razón de defensa do débil -di- e porque 
non había xente suficiente...” Na organización 
política atopa “un bo feixe de curas e monxas 
excepcionais: X. A. Iglesias, Gumersindo Cam-
paña, Moncho Valcarce ...”, di tamén6. En 1981 
foi condenado a seis meses e un día de prisión 
menor e a 20.000 pesetas de multa por calum-
nias á policía no libro Historia de Galicia. 

Ademais dos numerosos artigos en A Nosa 
terra, A trabe de ouro, Irimia, Encrucillada e ou-
tras publicacións, Francisco Carballo ten publi-
cado moitos libros, algúns só e outros en cola-
boración: El santuario del Monte Medo, Ourense, 
1963; La Iglesia en la Galicia contemporánea.1931
-1936,(con A.Magariños), Akal, Madrid 1977; 
Historia de Galicia (con X. R. Barreiro Fernán-
dez, A. López Carreira e Felipe Senén), ANPG, 
A Coruña 1979; Castelao contra a manipulación 
(con R. Carvalho Calero, Mª Pilar García Ne-
gro, E. Gutiérrez, Francisco Rodríguez e Siro), 
Xistral, Santiago de Compostela 1984; Historia 
de Galicia (con A. López Carreira), A Nosa Te-
rra, Vigo 1992; A Igrexa galega, A Nosa Terra, 
Vigo 1995; Alexandre Bóveda, A Nosa Terra, 
Vigo 1999; Breve historia de Galiza, A Nosa Te-
rra, Vigo 2000; Martín Sarmiento, A Nosa Te-
rra, Vigo 2002.  

Na entrevista para o meu libro no ano 93, 
Paco manifestaba claramente o dobre compro-
miso coa causa de Galicia e a causa de Xesús, 
na Igrexa, máis aló do tópico estendido de que 
“ser de Igrexa” e cura é estar en todo absoluta-
mente de acordo coa xerarquía eclesiástica: 

Certo galeguismo agnóstico, ou mesmo cren-
te non practicante, pero relixioso, que tivo ou 

Portadas do 
 libros de  
Victorino Pérez 
Prieto Galegos e 
cristiáns (SEPT, 
Vigo 1995), ao 
que se fai  
referencia  
neste artigo. 
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ten algunha práctica e non é ateo, que se sen-
te distante de calquera tipo de Igrexa, non 
acaba de ver o fenómeno de fermento que 
supón esta minoría da Igrexa galega que son 
os eclesiásticos e outros cristiáns comprome-
tidos co galeguismo. Considérao minoritario 
e considera que a Igrexa convencional é tan 
solidamente allea a Galicia que esta minoría 
non vai poder facer nada... Ese é o problema, 
están moi trabucados, eles quixeran ver un 
movemento máis masivo, máis sólido, máis 
revolucionario, con máis connotacións da 
igrexa da liberación latinoamericana.7 

Consideraba Carballo que hai unha carencia 
de coñecemento e formación relixiosa, funda-
mental, que leva a situarse mal nisto. 

Non queren darse de conta que na Igrexa hai 
unhas verdades fundamentais, os dogmas, e 
un mudo de liberdade. No primeiro (o Credo) 
temos que coincidir todos; no segundo non 
coincidimos moitos, pero estamos dentro da 
Igrexa igual, e hai un gran pluralismo. Es-
quecen que o monolitismo eclesiástico xa se 
foi superando. Que en todo caso o papa só e 
infalible cando fala 'ex cátedra', e os bispos 
non son nunca dogmaticamente infalibles, 
pódese discrepar deles. A causante foi en 
gran parte a catequese fatal que tivemos, e 
actualmente que a mesma Igrexa parece fo-
mentar ese confusionismo.8 

A pesar diso, Carballo afirma rotundamente 
que galeguistas e nacionalistas, con fe relixiosa 
ou non, coñecen esa minoría da Igrexa galega e 
respéctana e estímana cada vez máis. “Os nacio-
nalistas, cando encontran membros da Igrexa, 
curas ou monxas... cunha praxe galeguizadora 
consecuente nas súas parroquias ou noutros tra-
ballos, respéctanos enormemente”9. Isto modifi-
ca o anticlericalismo xeral que existe na socie-
dade galega; pois hai moitos católicos practican-
tes nas alternativas nacionalistas. 

Hoxe hai cristiáns practicantes, mesmo de 
Misa diaria e que participan na catequese, 
etc., en tódolos campos das organizacións 
nacionalistas: desde a realidade da base ó 
Consello Nacional, permanentes, concellais, 
responsables de zona, […] en organizacións 
políticas como sindicatos.10 

As organizacións nacionalistas tamén se fo-
ron facendo máis plurais e moitos que estaban 
afastados da Igrexa están recuperando a súa di-
mensión relixiosa. Carballo sabía tamén que a 
Igrexa do poder segue a ser unha “Igrexa opaca”, 
que non transparenta a misión para a que foi cre-
ada; e compre unha reforma en profundidade das 
estruturas e a mentalidade da Igrexa galega no 

seu conxunto, especialmente no que se refire ás 
súas máximas autoridades. Unha reforma que 
non se pode quedar en puro reformismo, e debe ir 
en dúas liñas fundamentais: a inculturación da fe 
(galeguizarse) e a democratización (diálogo fron-
te a adoutrinamento, diálogo profundo). Certa-
mente, reforma lenta, demasiado lenta... e que 
semella nos últimos anos que quedou estancada. 

Creo que merece a pena seguir traballando 
niso, aínda que as cousas vaian moi lentamen-
te... O interesante é o Reino de Deus, o intere-
sante é ir facendo unha sociedade máis humana; 
a Igrexa é o instrumento ordinario, o sacra-
mento, para facer iso.11 

Paco Carballo quedará na memoria dos seus 
amigos e dos galegos bos e xenerosos, cristiáns 
e non cristiáns, xente de fe relixiosa ou 
non,como un home que soubo ser fiel até a fin 
aos ideais evanxélicos e sociopolíticos galeguis-
tas. Homes coma el “son os imprescindibles”, 
como escribiu Bertolt Brecht. 

No número seguinte da revista, continuare-
mos falando de Camilo Torres, menos coñecido 
aquí, e quizais de Moncho Valcarce, máis coñe-
cido dos nosos lectores. 

 
 

1. Sobre Francisco Carballo, escribín un capítulo do meu 
libro Galegos e cristiáns e outros textos posteriores con 
ocasión dunha homenaxe en Marín no ano 2005, e arti-
gos coma  “O Deus de Francisco Carballo”, A Nosa 
Terra (17/11/2005). Sobre Camilo Torres, publiquei 
varios artigos en Colombia e Galiza con ocasión dos 
cincuenta anos do se pasamento: “¡No irás a ser un cura 
como Camilo Torres!”, Amerindia en la red (2016) http://
www.amerindiaenlared.org/biblioteca/8702/no-iras-a-ser
-un-cura-como-camilo-torres; “Camilo Torres, o crego 
guerrilleiro, 50 anos despois”, Irimia, nº 945 (2016); “Camilo 
Torres o amor eficaz”, Luzes n° 28 (2016); e o máis exten-
so “Camilo Torres: o compromiso radical co seu pobo até 
a morte”, Encrucillada, nº 198 (2016). 

2. “O cura das Encrobas”, El Progreso (12/02/1993); “Moncho 
Valcarce. El último cura comunista”, Alandar (04/ 
1993), Moncho Valcarce. Un símbolo para Galiza (ed.), 
Trifolium, Oleiros 2010; “Moncho Valcarce. Un mili-
tante social e político galeguista, un cura atípico, un 
profeta e un místico Cristián” (col.), Cadernos de Estudos 
Xerais, nº 4, A. C. Irmáns Suárez Picallo, Sada, 2015. 

3. Victorino Pérez, Galegos e cristiáns, SEPT Vigo 1995, p. 
221.  

4.  Ibid. p. 223.  
5. Victorino Pérez, Dios, Hombre, Mundo. La Trinidad en 

Raimon Panikkar, Herder, Barcelona 2008.  
6. Galegos e cristiáns, op. cit, p. 223. 
7. Ibid. p. 225.  
8. Id.  
9. Ibid. p. 226.  
10. Id.  
11. Ibid. p. 227.  
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TEMPO DE VIAXAR 
 

Antonio Sandoval Rey 

Cantas historias da emigración, e do exilio, ou 
de excursións ao estranxeiro por puro pracer, ou 
de mozos e maiores que van e veñen por traballo 
ou estudos, se escoitan cada día en Sada? Como 
tantas outras poboacións de Galicia, tamén aquí 
poderíamos saturar un mapamundi coas idas e 
vidas de quen tanto oco deixaron e aínda deixan 
coa súa ausencia. E coas rutas de quen desde fóra 
viñeron e veñen para converter esta localidade no 
seu fogar por un tempo, ou por toda a vida.  

Entre os destinos e orixes de todas 
esas persoas haberá algúns moi dis-
tantes, unidos como os demais 
xa para sempre a Sada a tra-
vés das liñas indelebles da 
morriña; unhas liñas 
que, nese mapamundi 
do que falamos, fíanse 
ata compoñer un ta-
piz único, cuxas ur-
das e tramas expli-
can boa parte da his-
toria das xentes des-
te lugar. Tamén da 
súa condición.  

Coidar ese tapiz, 
preservalo para as xe-
racións que o continua-
rán tecendo, estudalo e in-
terpretalo, debe ser por ese 
motivo unha das tarefas nas que 
se forme a quen hoxe son aínda novos. 
Máis aínda neste planeta cada vez máis globali-
zado, e en consecuencia de dimensións máis e 
máis pequenas, nas que a golpe de clic podes 
asomarte a unha cámara web de calquera extre-
mo continental; ou conseguir un voo máis ou 
menos barato que te leve ata alí en moi poucas 
horas. Antes non era así, claro. Antes unha car-
ta con novas dos teus seres queridos tardaba 
tanto tempo en chegar que daban ganas de en-
tregárllela ás veloces aves viaxeiras en troques 
de aos carteiros, como expresou un poeta nou-
tro país de emigrantes. 

As aves viaxeiras pertencen a outro tapiz ta-
mén fundamental: o da vida. A iso que chamamos 
biosfera, e que non é máis que un veo moi delga-
do que recubre esta rocha chamada Terra empe-
ñada en xirar arredor do Sol. Sada é parte da Re-
serva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo porque hai uns anos a UNESCO decidiu 
que así debía ser, tras escoitar a quen desde esta 
bisbarra expresaron en París o seu propósito de 
avogar cada día pola conservación da natureza. E 

de ser exemplo diso para o resto de rexións do 
mundo. As aves, claro, disto no saben 

nada. Moitas delas, nestes meses 
de outono, pasan por aquí 

rumbo ao sur. Regresarán 
en primavera. Mais, a on-

de van? De onde veñen?  

Miremos, por exem-
plo, un pouco máis 
alá das ondas. Andan 
por aí varios carráns 
cristados mergullán-
dose desde o aire 
para pescar eses pei-
xiños que tanto lles 

gustan. Esas escamas 
prateadas gardan o 

combustible necesario 
para a seguinte etapa da 

súa viaxe cara o oeste de 
África: as costas de Mauritania, 

sobre todo. Veñen do Báltico, Reino 
Unido, os Países Baixos... Un pouco máis 

alá, e cara a boca da ría, agariman as ondas coas 
puntas das súas ás varias pardelas cincentas. A 
partir de finais de outubro comezarán a mar-
char a algún lugar entre o sur de África e o sur 
de América. Algunha delas acaso chegue a ter á 
vista o estuario de Río da Prata.  

Máis cerca, na beira, corrican pilros comúns 
e píllaras reais. Chegaron de Groenlandia, Is-
landia, Escandinavia... E quen sabe se pasarán o 
inverno nalgunha zona húmida de Portugal, ou 
de Andalucía, ou moito máis ao sur. 



 

 

45 

ESTUDO
S XERA

IS 

Xa de costas ao mar, e botando a andar a 
carón do arboredo e as sebes, podemos atopar 
varios paxaros que en poucas semanas estarán 
cruzando o deserto do Sahara: papamoscas ne-
gros e comúns e picafollas musicais seguen a 
mesma ruta que andoriñas ou cirrios. Estes úl-
timos xa partiron a mediados de agosto. Foron 
dos primeiros en marchar. O seu destino é ta-
mén África, mais non exactamente o continen-
te, senón os seus ceos: ata que regresen en maio 
non volverán pousarse en terra. Por incrible 
que semelle, os ornitólogos demostraron que 
pasan todos eses meses voando. Incluso dor-
men alá arriba, baixo as estrelas. 

As viaxes destas e tantas outras aves, as 
liñas que trazan e trazan sobre o mapamundi 
para crear o seu propio tapiz, dinnos tamén 
moitas cousas acerca de nós mesmos. Para em-
pezar, que, en tanto que humanos, tamén nós 
somos parte inseparable da biosfera. Que a di-
versidade da vida, a infinidade de criaturas que 
poboan connosco este planeta, é como unha 
prenda que nos abriga e alimenta a un tempo. 
Asemade, que o mundo segue a ser marabilloso 
a ollos de quen saibamos miralo como se preci-
sa para aprecialo así. E que está na nosa man, 
cada día, evitar o seu deterioro, curalo alí onde 
o teñamos ferido, e conservalo no mellor estado 
posible para quen nos sucedan. Para as xentes 
de Sada de dentro de 50, 100 ou máis anos. E 
para as do resto de territorios da Terra, nos 
que, quen sabe?, calquera veciño ou veciña de 
aquí pode rematar por establecer o seu segundo 
ou terceiro fogar. 

Viaxar é tamén pensar no tempo futuro, e 
soñar con el, e traballar por que sexa o mellor 
posible; e ter as maletas listas para o camiño 
que leva cara alí. Unhas maletas que deben en-
cherse con esas outras prendas abrigosas e ali-
menticias que chamamos coñecemento, con-
ciencia, compromiso, audacia, responsabilida-
de... Vestidos con elas, os destinos que alí agar-
den a quen a eles cheguen serán os mellores 
posibles. Así que collamos agulla e fío, e cosá-
molas cada día para quen as poñerán, e para 
nós mesmos. E, como escribiu Ramón Sánchez 
Picallo desde o seu desterro en Chile, brinde-
mos “por cuantos aún tienen esperanzas en lo 
que traerá el tiempo que viene”, e porque a esa 
esperanza nos sumemos máis e máis viaxeiros, 
formando a máis intrépida das bandadas. 

Páx. ant.: charrán patinegro. 

Arriba: pilro común 

Abaixo: píllara real 

Fotografías do autor 
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A FEIRA DE ED‐MUNDO 

O LIBRO DAS PALABRAS 
 

Edmundo Moure Rojas 

Coñecín ao mestre Constantino García en 
1998, con ocasión das miñas primeiras xestións 
para articular en Chile o Programa de Estudos 
Galegos, que funcionou no Instituto de Estu-
dios Avanzados da Universidade de Santiago 
de Chile, entre os anos 1999 e 2009, para inte-
rromperse polo cese do aporte da Xunta de Ga-
licia, a falta de orzamento universitario local e 
o desinterese da colectividade galega residente 
para acceder a estudos (gratuítos) de lingua e 
cultura galegas. (É esta unha lamentábel reali-
dade que afecta a case a todos os centros e enti-
dades da Galicia exterior). 

Ao Constantino presentoumo o meu bo 
amigo Manuel González, director do Instituto 
da Lingua Galega, na Universidade de Santia-
go de Compostela. Foi para min un agasallo e 
unha descuberta coñecer a tan notábel mestre 
da filoloxía galega, mediante o constante exer-
cicio xornalístico, sobre todo desde os seus bre-
ves textos en La Voz de Galicia, durante déca-
das, cun amor entrañábel pola lingua galega, 
que estimaba como corpus vivo e dinámico, ópe-
ra magna construída ao longo dos séculos polos 
seus principais falantes: labregos e mariñeiros 
de Galicia, entendendo, ademais, que a acade-
mia só cautela as correctas expresións lingüís-
ticas, mediante normas que regulan o que cha-
mamos o "bo uso" do idioma, pero que nunca 
poderán substituír, nin tampouco tapar ese ru-
mor milenario que agroma do inconsciente co-
lectivo dun pobo como o noso, o galego, que 
traduciu a visión única e particular da súa cos-
mogonía por medio da construción dunha lin-
gua rumorosa, onomatopeica e singularmente 
poética que constitúe un dos imprescindíbeis 
cantos vitais e estéticos deste planeta chamado 
Terra, na veneración das culturas multifacéti-
cas que xamais quixeramos ver uniformadas 
nin menos asoballadas por ningún centralismo, 
sexa estatal ou global, ameaza que hoxe sobre-
voa a diversidade civilizatoria, e que aprecia-

mos, con alarma e rebeldía neste canto austral 
chamado Chile, exercida como violenta realida-
de contra a cultura vernácula mapuche e a súa 
engaiolante lingua, o mapudungun. 

Escribe o mestre: 
Todo falante sabe que a súa fala é un código co que 
se entende coas demais persoas que o rodean e ten 
sempre uns modelos ou patróns lingüísticos para 
imitar. Eses modelos adoitan se-las persoas que 
teñen un prestixio meirande ca el. Iso sucede en 
calquera lingua ou dialecto, e en calquera época da 
súa historia. Se pensamos no vasto mundo do Im-
perio Romano, vemos que en tódalas partes se 
conservou unha grande unidade da lingua falada 
porque tódolos falantes imitaban ós mandos políti-
cos, administrativos, educativos ou comerciais, 
que, á súa vez, mantiñan a mesma relación con 
respecto ós representantes do poder central de 
Roma manifestados nos seus patricios. Cando estes 
modelos romanos non foron xa tidos en conta po-
los demais falantes do imperio porque as invasións 
xermánicas romperon as comunicacións, a lingua 
latina foise quebrar e rompeu en varios dialectos 
[…]. 

Pouco a pouco estas linguas vulgares van suplindo 
ó latín e converténdose en linguas non só de co-
municación normal, senón tamén de comunicación 
cultural, literaria, etc. Pénsese que nesta época 
practicamente non había lectores e polo tanto os 
modelos eran orais: A fala dos clérigos nas súas 
prédicas, a dos notarios, administradores de xusti-
za, alcaldes, etc., representarían os modelos de 
prestixio social. A influencia dos xograres e dos 
actores das representacións teatrais serían os pa-
tróns da influencia literaria na lingua oral. 

Cando hoxe, lector amigo, temos algunha 
dúbida léxica, semántica ou gramatical, pode-
mos recorrer á xigantesca biblioteca virtual de 
Internet e así dilucidala. Meu pai e tamén nós, 
acudiamos aos dicionarios da RAE ou ao de 
Martín Alonso (para o idioma galego, non tiña-
mos daquela dicionarios). Nas extensas épocas 
da oralidade, antes do libro –produto de consi-
derábel difusión desde non hai tanto-, había que 
consultar aos máis cultos ou coñecedores da 
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comunidade, para dar realidade lingüística e 
conceptual a un obxecto ou ente novo do que 
non coñeciamos o nome. Mais debemos enten-
der que o idioma é dinámico, así como o Cons-
tantino afirma: 

As palabras cambian ó longo dos tempos a súa 
significación e mesmo poden desaparecer e ser 
substituídas por outras que tiñan significados algo 
parecidos ou por palabras de nova creación ou de 
recreación doutras xa existentes. 

Colleiteira de palabras foi Rosalía de Cas-
tro, na Galicia da segunda metade do século 
XIX, pese a que non era falante galega, como 
ben aclara Xesús Alonso Montero, xa que no 
seo da súa familia non se falaba 
esa “lingua de campesiños”, 
pero que soubo descubrir na-
quela fala popular un gran pa-
trimonio estético e poético pa-
ra a súa propia recreación de 
xenial escritora.  

En Chile, Gabriela Mistral fixo 
o propio, recompilando termos 
verbais, xiros e tópicos que per-
manecían aínda en boca dos ha-
bitantes do Val de Elqui, na IV 
Rexión de Chile, conservados 
durante catro séculos nesa vas-
tísima biblioteca sen muros que 
constitúe a oralidade. O mesmo 
continúa facendo hoxe Renato 
Cárdenas, en Chiloé (Nova Ga-
licia), onde sobreviven usos 
idiomáticos dos séculos XVII e XVIII que de-
sapareceron hai moito na Península Ibérica, 
xunto á riqueza léxica do entorno huilliche1. 

En xullo de 1999 volvín reunirme co ami-
go Constantino, nas dependencias do Instituto. 
Díxome, coa súa habitual pachorra e retranca 
galegas: -“Ti non parece que foses doutro sitio 
ca este, Moure… Non che vexo traza de sura-
mericano, se cadra”… Non souben se tomalo 
como un eloxio, polos meus xenes galaicos, ou 
como un deosto, desde a miña condición de chi-
leno do sur de sures. Logo, pedinlle doce exem-
plares dun dicionario breve da lingua galega, 
para os meus noveis alumnos en Chile. Levan-
touse do seu asento, deixou a pipa sobre do es-
critorio, colleu do andel seis volumes, para en-
tregarmos cun xesto obsequioso. Entón, collín 
pola miña conta outros seis, dicíndolle que ne-
cesitaba ese material para os meus cursos no 
remoto Chile, e sumeinos ao monte. Espetou-

me: -“Moure, vamos ver, ti es un ladrón ou 
que?”. 

Cando rematou aquel inesquecible curso de 
Lingua e Cultura Galegas ao que concorrín, en 
xullo de 1999, Ano Xacobeo, para máis datos, a 
Constantino correspondeulle entregarme o di-
ploma que certificaba alí o noso aprobado aca-
démico. Ao estenderme o pergamiño -el estaba 
na testeira do salón de honra, xunto a Fraga 
Iribarne, a Celso Currás e a Manuel Regueiro-, 
díxome: -“Doucho de lástima…” Respondinlle 
ao instante: -“Conste que falo mellor galego ca 
ti”. Era un exabrupto meu, unha arroutada in-
tempestiva quizais, pero no contexto de dous 

galegos brandindo a ironía co-
mo un estilete, resultou gracio-
sa esa brincadeira, e todos riron 
de boa gana. 

Constantino García entregouse 
á causa da lingua galega, desde 
e polo oficio da palabra, facendo 
gala da súa proverbial bonho-
mía e xenerosa humildade, allea 
por completo á procura de pre-
bendas, títulos ou galardóns. 
Actitude que nalgunha oportu-
nidade contrastamos coas prác-
ticas mediocres e vulgares du-
nha burocracia que adoita ac-
tuar, -aquí e alá- respecto dos 
bens culturais e artísticos, coma 
se se tratase dunha groseira 

compravenda de artigos suntuarios. 

En maio de 2004, noutra das miñas visitas, 
Constantino obsequioume con O Libro das Pa-
labras, auténtica xoia lingüística e filolóxica que 
é o tema central desta crónica.  

Mil duascentas páxinas de aportes ao coñe-
cemento da lingua galega, en instancias de cla-
rificación normativa e de non poucas discusións 
académicas para resolver determinadas formas, 
aínda non concluída en Galicia. Constantino 
García opta por aproveitar a experiencia dos 
paradigmas literarios, pero sen esquecer o di-
namismo do idioma, entre o seu uso utilitario e 
o respecto colectivo por quen lle deron vida e 
aínda lla outorgan desde a fala cotiá, ao abeiro 
dos seus oficios e diversas actividades sobre o 
corpo latexante da nación galega, dona dunha 
lingua, dun territorio e dunha historia que lle 
outorgan a súa plena identidade de nación. 
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Esta magna obra está constituída polos 
seguintes capítulos ou apartados: 

I. VARIA; II. RECANTOS DA LINGUA; 
III. FOLLAS DA LINGUA; IV. RETRINCOS 
DA LINGUA; V. COUSAS DA LINGUA 
1989; VI. CARTAFOL DA LINGUA; VII. PE-
NEIRANDO PALABRAS; VIII. TESOUROS 
DA LINGUA; IX. GLOSAS DA LINGUA; X. 
FIESTRAS DA LINGUA; XI. MATINANDO 
NA LINGUA… 

Cunha constante (non en balde chámase 
Constantino) entrega de textos analíticos e 
reflexivos, o mestre García levou a cabo un 
paciente e fondo labor a través dun xornal de 
ampla circulación, como o é La Voz de Galicia, 
para informar e inquietar aos lectores respec-
to da riqueza dunha lingua que permaneceu 
catro séculos no abandono das minorías cultas 
-por así dicilo-: nobreza, fidalgos e burgueses, 
entregada case por completo ao uso popular, 
tanto na Galicia ribeirega como na Galicia 
profunda: notábel simbiose que chamamos 
“cultura de beiramar” (“bordemar”, en Chiloé), 
por medio da cal o pobo galego une as súas 
actividades pesqueira e mariñeira coa agrícola 
campesiña, constituíndo unha identidade so-
ciolóxica dual, e outorgando á fala cotiá unha 
riquísima variedade de termos e expresións de 
ambos mundos. 

Xunto a esta multiplicidade, Galicia exhibe 
tamén unha extraordinaria diseminación de 
pequenos pobos, aldea, casais, parroquias e vi-
las, en cuxo territorio de trinta mil quilómetros 
cadrados atopamos a metade dos topónimos 
(nomes de lugares) de toda España. Un fenó-
meno que nos revela o afán das súas xentes por 
nomear os espazos, por apropialos, afectiva-
mente, por intermedio dos nomes, facendo viva 
e alcanzable a vella sentenza filosófica: “O que 
carece de nome non existe”. 

Hai catro afirmacións liminares neste pre-
cioso libro que vou escribir aquí, como a mellor 
homenaxe á obra laboriosa e inestimábel de 
Constantino García: 

- Galicia ten unha lingua de seu, que está deposita-
da na alma de tódolos galegofalantes, que teñen, 
ademais, a obriga moral de cultivala, usándoa en 
tódolos mesteres da súa vida; 

- Galicia ten unha lingua de seu, aínda que haxa 
quen pense que non serve senón para as pequenas 
ocasións e que para as grandes están o castelán ou 
mesmo o portugués; 

- Galicia ten una lingua de seu que non necesita a 
axuda dos que agora a queren salvar eliminando as 
súas raíces co pobo; 

- Galicia fala galego e non se deixará arrebata-lo 
seu tesouro máis prezado cambiando as súas ex-
presións máis íntimas, as súas verbas máis queri-
das, por expresións e verbas alleas ó seu espírito. 

Preciso e claro, máxime en tempos de vul-
gar homoxeneización de formas e modos, en 
desmedro das particularidades propias de cada 
pobo, e en beneficio dos poderes fácticos e anó-
nimos dun sistema que pretende transformar o 
planeta nunha sorte de supermercado xigantes-
co, onde a banalidade e o consumo compulsivo 
terminen transformándonos en submisos babe-
cos ou en simples escravos das transnacionais, 
entendéndonos a través dun trampitán sen ma-
tices, unha especie de lingua de simios. 

Hai un par de anos, propúxenme levar a 
cabo unha lectura diaria de O Libro das Pala-
bras, como quen efectúa o rito cotián de ler a 
Biblia, ese “libro de libros” que hoxe parece ler-
se bastante menos, rememorando os seus versí-
culos -suponse- para ser mellor persoa ou fa-
cerse “menos pecador” cada día. E que mellor 
oración, lida e aprehendida cada mañá, que as 
páxinas deste libro que recibín de mans de 
Constantino García! 

Ben, amigo lector, que algo me coñeces a 
través das palabras que escribo para ti: conféso-
che que non fun constante no meu propósito 
dunha lectura disciplinada e persistente. Pero 
hoxe renovo aquí a miña promesa e acometerei, 
sen pausa nin abandono, a tarefa de ler, con ri-
gor e renovado pracer, as mil catrocentas trinta 
reflexións lingüísticas que nos regala o mestre, 
pois, aínda que nunca serei un galegofalante, 
senón un tributario desa lingua de Castilla, que 
tanto eloxiara Pablo Neruda -renovada e enri-
quecida na América hispana-, procurarei facer 
honor a esa herdanza que un día nos trouxo, 
cruzando o mar proceloso, un neno galego de 
doce anos -o noso pai Cándido- desde a Galicia 
profunda, e que rebrota en cada recuncho onde 
unha palabra galega fai estalar a súa doce pro-
sodia baixo a luz da mañá. 

¡Aburiño! 

Setembro 2, 2017         

 
1. Huilliche: etnia do tronco mapuche, habitantes do sur de 
Chile, especialmente na Rexión de Los Lagos e Chiloé.  
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Esta historia contábaa o meu avó. É moi 
sinxela e non ten nada especial, pero gústame 
recordala aínda que soamente sexa porque, 
cerrando os ollos, paréceme estar na cociña da 
casa vella vendo o sorriso na faciana do meu 
avó. Nas temperás anoitecidas do inverno, 
sentaba ao carón da lareira, naquela súa ban-
queta de pau de carballo ennegrecida, e contá-
banos cousas fabuladas da vida cotiá. Daque-
loutra vida cotiá que nada ten que ver coa no-
sa. Daquela vida na que o tempo se podía ama-
ñar, non coma agora que vai tan á présa que 
nin o ves pasar. O meu avó, que tiña un alon-
gado sentido do humor, era un home bo e fe-
liz, polo que os seus contos endexamais eran 
tristes. Gozaba tanto contándoos que falaba 
sen acougo ata que a miña avoa o facía calar á 
forza ó rematar de preparar a cea: “¡Cala xa! 
¡Cona! ¡Pasa cos nenos para a mesa que xa está 
posta a cea!” 

Meu avó tiña unha historia distinta para 
cada día, pero de cando en cando repetía esta 
que vou contar. Amolábanos ter que escoitala 
de novo, pero resignabámonos sabedores de 
canto o divertía. Cada vez que a contaba adivi-
ñábaselle un amplo sorriso baixo o poboado e 
branco bigote da súa barba. Máis ou menos 
sempre empezaba dicindo: 

“Aquela mañá, Don Xerónimo, o cura párroco 
de Sada, andaba a camiñar preto da capela de San 
Roque cando ían ser horas de rezar o “Angelus” e, 
como estaba chovendo a todo chover, meteuse nela 
para mellor cumprir coa obriga de tal devoción 
mariana. Axeonllado diante da imaxe da Inmacu-
lada, pregaba cos ollos pechados e o recollemento 
interior, propio daquelas oracións, cando unha 
man pesada e ruda, caéndolle enriba do ombreiro, 
espertouno do seu ensimesmamento.” 

–Asustoume...! Que lle ocorre? –Dixo 
Don Xerónimo, mirando con receo a aquel 
home que non tiña moita pinta de estar alí 
para rezar. Era grande e ben formado e, po-
las roupas que levaba (dende logo pouco lim-

pas), semellaba ser labrador e vir ó dereito 
da mesma leira. 

–Non me ocorre nada! Quero Confesión! –
Contestou algo alporizado o home. 

–Coma se quere Misa...! Eu non confeso 
nin aquí, nin a estas horas. 

–E logo...? Non é cura? Ou que carallo 
de igrexa é esta que non ten cregos que con-
fesen? 

–A modiño, home, a modiño! Que te van 
escoitar... 

–Pois xa sería hora...!, que levo aquí toda a 
mañá buscando que me escoiten e non atopo a 
ninguén. 

De tal xeito que, despois de apazugar a 
aquel home, a Don Xerónimo non lle quedou 
máis remedio que meterse no confesionario de 
Don Xosé para escoitalo en confesión. Púxose 
polo pescozo a estola que alí había. Abriu pola 
páxina dos dez mandamentos o misal, que ta-
mén alí atopou, e rezou un avemaría. Logo de 
que se sentiu disposto para exercer o sacra-
mento, correu a cortina de veludo morado da-
quel pequeno habitáculo e, alí diante mesmo, 
axeonllado, apareceulle o home que lle espetou 
de súpeto: 

–”Ave María Purísima”! 

–Sen pecado concibida! 

–Xa..! E agora, Señor Cura, que e o que 
se fai? 

–Ti dirás, meu fillo? Supoño que desexarás 
confesar as túas faltas. 

–É que... aprendéronme o que se di ao che-
gar, pero... 

–A ver, fillo,... –Interrompeu o confesor– 
ti, canto tempo hai que no te confesas? 

–Eu..? Eu endexamais me confesei. Os ne-
nos pobres, no meu tempo, nin iamos á escola, 
nin iamos á igrexa. Meu pai sempre dicía que 

A CONFESIÓN 
 

Quijote 
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esas cousas eran para os ricos. Así que nunca 
lle puxen interese. 

–Entón...? Descubriches agora a luz de 
Deus? 

–Non. Que eu saiba... 

–Pois, que andas buscando, meu fillo? Que-
res que eu che axude a encontrar o camiño? 

–Non sei. Vostede dirá, señor cura. 

–Moi ben... fillo, moi ben! –Exclamou cun 
sorriso bondadoso e, facendo unha pequena 
pausa, acomodou o queixo da faciana na palma 
da man dereita, e mirando cara arriba cos ollos 
entornados, proseguiu vagaroso– Deus creou o 
ceo, e a terra, e os animais, e todas as cousas; e 
creou ó home e á muller á súa imaxe e seme-
llanza. –O sacerdote seguiu e seguiu repasando 
a Historia Sagrada ata ser interrompido. 

–Eh! Amodo...! Pare un pouco, señor cura! 
Xa lle dixen que estas cousas de igrexa non me 
interesan nada. 

–Meu fillo, os camiños do Señor son ines-
crutables, mais el dirixe os nosos pasos cara á 
senda da verdade.. –Dixo o confesor acomodán-
dose a estola por enriba da súa prominente ba-
rriga namentres engordaba a voz poñéndoa ao 
nivel da sabedoría dos seus longos anos de ex-
periencia sacerdotal. 

–Pois que quere que lle diga...? Eu as miñas 
corredoiras coñézoas dabondo e sei moi ben 
onde me levan. -Respondeu o confesado. 

–Falamos de camiños figurados, alma de 
Deus!; dos designios do Noso Señor, da súa 
bondade infinita, do seu perdón. 

–Aí, aí! Aí fala ben vostede. Que lle hai xen-
te moi mala e a min quérenme foder. 

–Non digas esa palabra, fillo, que ó Señor 
non lle gusta que falemos así. 

–Ao Señor nos lle gustará..., pero a min 
hanme foder coma non me axude alguén. –
Replicou convencido e logo preguntou– E..., a 
vostede respéctano no cuartelillo, non si? 

“Nas temperás anoitecidas do inverno, sentaba ao carón da lareira” 

Orixinal de M. Suárez de Concha 
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–Home..., sonche bos cristiáns. 

–Serán bos cristiáns, pero o sarxento bo 
fillo de puta que é. 

–Ai..., miña Nai Sacratísima! Que non se 
din bocaladas... home! E inda menos no sacra-
mento da Confesión. 

–E como se lle chama entón a un fillo de 
puta...? 

–Pero home de Deus...! Dime logo, home, 
dime: Que che pasou co bo do sarxento? 

–Que anda a buscarme para levarme preso. 

–Algo farías...! 

–O que tiña que facer. Eu sonlle moi xusto, 
e polas boas, moi bo, mais polas malas... 

–Que pasou entón, para que te busque a 
Garda Civil. 

–Pero, ten ou non ten vara no cuartelillo? 
Porque a min dixéronme que vostede era o úni-
co que podería axudarme neste enredo. 

–Vara, vara... Algunha haberá ... Podo falar 
co sarxento. Claro que... depende do que haxa 
que falar. 

–Do “Rato”, que son eu. Chámanme así. 
Dígalle a ese farfallán con bigote do sarxento 
que pare quieto e que me deixe en paz. Que te-
ño a razón, e xa lle dixen que, eu, polas malas 
son moi atravesado. 

–Pero dime, de que se trata? En que tes a 
razón? 

–Pois verá, señor cura... Eu teño un veciño, 
labrador coma min, que non é mala persoa, pe-
ro tocante aos lindes da terra é outro fillo de 
puta como o sarxento. 

–Pero alma cándida...! Que estamos na casa 
de Deus. Non se pode falar así! 

–Vostede perdoe, señor cura, pero eu falo 
como o sinto e o meu veciño rouboume metros 
na Finca dos Carrouchos. 

–Pois fala co teu veciño. Ide medir a finca 
de novo e deixades as cosas arranxadas coma 
deberades de ter xa feito. Non tedes os vosos 
lindes reflectidos nas escrituras? 

–Eu que hei ter escritura! Para que se que-
re...? Na miña aldea, darse a man cuspida entre 
dous homes é selar un trato. Non fan falta pa-
peis, o trato vai a misa. 

–Vaia, home...! Polo menos algo mandades 
á misa. 

–Pois como lle dicía, o moi langrán do meu 
veciño moveu tres metros o marco que separa-
ba as nosas fincas. Entre as dúas percorría 
unha corredoira pertencente á miña propieda-
de. E nin curto nin preguizoso, colleu o marco 
e o moveuno para facela del. Pero non lle para 
aquí a cousa; meteulle unha cancela que a pe-
cha para que ninguén poida pasar. Que lle pa-
rece, señor cura...? 

–Home..., tal como o contas... 

–Pois non minto. Eu na miña vida minto. 

–Ben...! Boa virtude, meu fillo, boa virtude. 
E dime: Ti falaches co teu veciño? 

–Claro que falei 

–E que lle dixeches? 

–Que as súas bestas podían pastar todo o 
que quixesen na súa finca, que para iso era del a 
finca e del as bestas, pero coma unha soa delas 
comese na miña corredoira, esnaquizábaa. 

–E denunciouche á Garda Civil por amea-
zas, non si..? 

–Non! Por ameazas non. 

–Entón? 

–Mateille unha egua. 

–Ai Santo Deus! Serasme bruto, home! 

–O que avisa non é traidor, e a egua comeu 
moras da silveira da miña corredoira. 

–San Roque bendito nos asista! Como che 
hei de arranxar semellante lea...? Como cha 
arranxarei, home...? Como cha arranxarei...? 

–Pois falando co sarxento, que non entra 
nas razóns da miña xustiza. 

–Pero, como ha de entrar, alma de Deus? 
Como ha de entrar...? –Concluíu o sacerdote 
con certo xesto de preocupación e logo orde-
nou– Anda, lisca!, que xa me contaches todo 
canto precisaba ter sabido. Xa pensarei como 
amañar a túa desfeita. Vaite con Deus...!, e date 
por confesado. Non reces nada, que xa pregarei 
eu polos dous en penitencia. –E deixando voar 
a súa man dereita cos movementos da cruz con-
cluíu– Ego te absolvo a peccatis tuis!. 
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ARENA 
 

Theodoro Elssaca 

Instantes de aire o de piedra. 
Son el yin y el yang del recorrido. 
Candente pasión hasta arribar a Ítaca. 
 

No hay otro momento 
mejor que este trance. 
Cada instante es único e irrepetible, 
eso le otorga la belleza de la intriga. 
Quizás por la conciencia  
de saber que somos mortales, 
la huella se torna fugaz. 
Tal vez por los nombres 
que escribimos en la arena, 
el agua y el aire. 
Porque se fueron esos besos, 
y la marejada va borrando, 
mientras arremete el viento. 
 

No hay un día igual a otro día, 
ni un silencio, huella o mirada 
que se repita en esta senda. 
Porque no hay sangre  
igual a otra sangre 
ni pasado, ni camino.  

FALA RAMÓN SUÁREZ PICALLO 
 

José Devesa 

Estradas do vento por riba do mar 
a ti levarám-me depois de eu finar 
 

Ai, meu Fiunchedo! 
 

as cinsas de meu aí pousarám... 
suspiros da i-alma por mim viajarám 
 

Ai meu fiunchal! 
 
qual aves milhenta que venhem e vam 
ou frases nom ditas sem ponto final 
 

Ai, meu Fiunchedo! 
 

e um amor sem fendas de mim ham levar 
por Galiza toda por Sada meu lar 
 

Ai, meu Fiunchedo! 
Ai, meu fiunchal! 
 

Corunha, 21-10-16 

DAMERO 
 

Theodoro Elssaca 

Bajo un reloj detenido por siglos 
el pianista ciego eleva la música 
pulsando con certeza las blancas de marfil 
y matemáticas las negras de ébano. 
 

Sus manos se reflejan áureas 
en la lustrosa madera, 
secreto sarcófago de mi nostalgia 
sobre el marmóreo damero. 
 

La clavija de bronce bien templada. 
En el cielo, lámparas de fulgor y cristal 
luz absorbida en el granate del terciopelo 
como el sonido y las voces que me abandonaron. 
 

Hace reverberar imágenes insepultas 
que emergen de la negrura del instrumento 
igual a un halcón herido 
                                       arrastrado por la tormenta. 
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TODOS OS PARAÍSOS 
 

Vanesa Santiago Vázquez 

 
 
 
 
 
 
 
O ceo está cuberto 
O sol brilla sobre o mundo enteiro 
Que ía importar 
A guerra estalou en Iraq 
Hai xa tempo e tempo 
e días e días 
o ceo está cuberto 
e o sol brilla 
E os furacáns e terremotos 
e a fame negra e núa 
e unha semente de odio 
sementada en terra húmida 
que os xardineiros enchoupan 
todos os días 
  

As  mans claman xustiza 
As tristes nais 
soñan co paraíso 
Elas queren estar alí 
a carón dos seus fillos 
  

O ceo está cuberto 
O sol brilla sobre o mundo enteiro 
E penso: que problema hai? 
Todos estamos tolos 
Todos ficamos sós 
  

E todos os pequenos paraísos 
agardan por nós 
e esperan cada día 
a nosa chegada 

FATUM PARCAE 
 

Theodoro Elssaca 

Creo que hoy será el día de mi muerte. 
La capa negra y la guadaña, 
se asoman en el horizonte. 
 

Las Parcas cortarán el hilo 
que unen sutil vida y misterio. 
 

Creo que hoy será ese día 
cuando escribo este poema final. 
 

Pero no saldré huyendo  
del temido mandinga  
en sus entierros y candelillas 
de los pactos infernales en Corral Quemado. 
 

No me ahuyentará su afanoso rastro de azufre 
durante las invocaciones del nigromante, 
no rehuiré la imagen diabólica del Codex Gigas, 
tenebrosa demonología de aquelarres. 
Al contrario, me quedaré combatiente a esperarla. 
 

No cerraré la puerta 
ni pediré consejo 
en la víspera lóbrega 
de la fiesta de los gusanos. 
 

No voy a hundirme en la tierra 
ni me dejaré vestir la pálida mortaja.  
 

Por todos los vivos que me ha robado, 
me quedaré aquí para desollar a la muerte, 
le sacaré los ojos y dejaré sus vísceras colgando. 
Romperé cada uno de sus malditos huesos 
hasta molerlos como tiza lanzada con rabia al viento. 
 

La Muerte, la Muerte anda por estos lados,  
ya la he visto. 

Ofrenda floral a Suárez Picallo o 14 de outubro de 2016. Lendo, Theo Elssaca (páx. ant.) e José Devesa (arriba). 
Fotografías de Estevo Rodríguez 
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UNHA CARTA E UN CABLEGRAMA  
DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO A CAMILO DÍAZ BALIÑO DO
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Carta de Ramón Suárez Picallo a Camilo Díaz Baliño 
Biblioteca de Galicia. Depósito Díaz Pardo, Isaac, 2011. Herdeiros de Isaac Díaz Pardo.  

Reprodución facilitada por Ana Hermida. 
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A relación entre Suárez Picallo e o artista plásti-
co Camilo Díaz Baliño, afincado en Compostela, 
xorde a mediados dos anos 20, motivada polo ideal 
común nacionalista. 

Coñecéronse no ano 1926, no transcurso da visi-
ta que Ramón fixo a Galicia. Daquela, co obxecto 
de entrevistalo para o xornal El Despertar Gallego 
de Buenos Aires, o sadense visítao na súa casa da 
rúa das Hortas: 

Para conocer todos los encantos espirituales de 
Compostela, disponíamos de poquísimo tiempo 
[…]. Esto y el vehemente deseo de conocer a uno 
de los más recios artistas gallegos de la presente 
generación, nos llevó a la calle de las Huertas 37, 
donde vive y trabaja Camilo Díaz Baliño. Nos recibe 
en... no sabemos si llamarle Estudio, Taller o San-
tuario. Porque Camilo es un trabajador infatigable, 
un estudioso febril, al tanto de todos los problemas 
de la hora y un Santo-artista en cuya alma palpita 

todo el misticismo de la Raza, mezclado con la re-
beldía de quienes están dispuestos a regar con la 
propia sangre las flores de su Ideal […]. 

Envuelto en un sayal blanquísimo que le da aspecto 
de sacerdote de una religión nueva, plena de amor y 
de fraternidad, bastó que le dijéramos quiénes éra-
mos, de dónde y a qué veníamos a Compostela, para 
que se llenara de alegría casi infantil, al abrazarnos.1  

A amizade entre ambos cobraría forza nos anos 
da II República e perduraría ata o asasinato de Díaz 
Baliño en agosto de 1936. Andando os anos, o fillo 
de Camilo, Isaac Díaz Pardo, estableceríase en Sada 
e trataría a Ramón no exilio bonaerense. 

 

M. P. L. 
 

 

 

1. El Despertar Gallego, Buenos Aires, 28/11/1926. 

Cablegrama de Ramón Suárez Picallo a Camilo Díaz Baliño 
Biblioteca de Galicia. Depósito Díaz Pardo, Isaac, 2011. Herdeiros de Isaac Díaz Pardo.  

Reprodución facilitada por Ana Hermida. 
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04-09-1911 

Se enteró el Ayuntamiento de Sada de otra 
circular de la Jefatura de Obras Públicas nom-
brando citar a la Excma. Señora Condesa viuda 
de Pardo Bazán para que el día 9 del actual 
comparezca ante el Sr. Alcalde para cobrar el 
importe de las expropiaciones de fincas com-
prendidas en la carretera de Sada a Santa Cruz. 

 

08-04-1912 

Pasando a Ruegos y Preguntas el Sr. Presi-
dente propuso que el Ayuntamiento elevase un 
mensaje a la Real Academia Española de la Len-
gua solicitando la elección de la Excma. Sra. Con-
desa Dª Emilia Pardo Bazán para ocupar una va-
cante en dicha docta Academia, como lo hacen 
otros ayuntamientos y con mayor motivo, por te-
ner aquí su residencia de verano y que se participe 
a dicha Sra. Por unanimidad fue aceptada esta pro-
posición y que el Sr. Presidente eleve los oportu-
nos mensajes en nombre de la Corporación. 

 

13-04-1912 

El Sr. Presidente dio cuenta de haber reci-
bido un B.L.M. del Presidente de la Real Aca-
demia de la Lengua al cual se le dio lectura ma-
nifestando no poder acceder a los deseos de es-
ta Corporación  en cuanto a la designación  co-
mo miembro de la misma a la Excma. Sra. Con-
desa de Pardo Bazán  por prohibirlo los estatu-
tos de la Asociación  de lo cual quedó enterada 
la Corporación con sentimiento. 

29-04-1912 

Se informa de una carta  de Pardo Bazán 
agradeciendo (non se conserva dita carta) la 
petición para ser designada académica. 

 

11-08-1913 

Telégrafos. Teniendo en cuenta la Corpo-
ración las gestiones verificadas por la Excma. 
Sra. Condesa de Pardo Bazán para la concesión 
a este pueblo de una oficina de telégrafos, que 
efectivamente está concedida, acordó por una-
nimidad tributar a dicha señora del más afec-
tuoso voto de gracias. 

A FAMILIA PARDO BAZÁN 
NO ARQUIVO MUNICIPAL DE SADA (I) 

 

Francisco A. Pita Fernández 

LIBROS DE ACTAS DO PLENO (1911-1913) 

A familia da escritora Emilia Pardo Bazán garda unha estreita relación co municipio de Sada. Primeiro, coa súa 
residencia permanente en Meirás, logo, a partir do século XVIII, empregando a súa posesión como lugar de vera-
neo. Xa en tempo de dona Emilia, as Torres de Meirás, creación súa, serían escenario no que decorrería boa parte 
da súa vida e lugar prioritario de traballo da Condesa. Por ese motivo, deixaron pegada, nomeadamente a célebre 
escritora, na documentación que garda o Arquivo Municipal de Sada. Dedicaremos algúns espazos en Areal a ir 
recollendo estas referencias. 

Visita dunha comisión do Concello da Coruña  
a Emilia Pardo Bazán nas Torres de Meirás.  

Vida Gallega, Vigo, 20/02/1917 
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EL HOMBRE Y SU PAISAJE 

Estas palabras, dedicadas a la obra de Bote-
llo, no quieren ser una crítica, son una expre-
sión del estado de ánimo en que nos dejó su 
presencia. 

Si es cierto que cada hombre es hijo de su 
paisaje, Botello lo es enteramente de la costa ver-
de, húmeda y tibia de la Galicia brumosa y noro-
estana. Por donde quiera que vaya, él y todos los 
hombres de su estirpe, rotos todos los vínculos 
familiares, geográficos, políticos y espirituales 
con su tierra natal, en lo más íntimo de su ser irá 
ese poso: la visión de su paisaje adentrado por los 
ojos en los días calmos de la infancia. 

Botello es un paisajista. En la Academia de 
San Fernando aprovechó bien las lecciones y en 
Burdeos a la orilla del Garonne, de calor y háli-
tos indefinidos, los puso en prácticas con fortuna. 
 

EL PAISAJE EN LA PINTURA 

Es relativamente nueva la personalidad del 
paisaje en la pintura. Durante siglos se pintaba 
personas y cosas, el paisaje no intervenía para 
nada. Fue Patinir quien por primera vez lo in-
corporará como motivo pictórico, con persona-
lidad propia, dando vida a todo un arte nuevo. 

Naturalmente, los mejores paisajistas serán 
aquellos que vivan los más bellos paisajes. 

Galicia, paisaje de ensueño, tiene en este 
orden toda una escuela. Llorens, Souto, Col-
meiro y ahora Botello son sus representantes 
más jóvenes. Souto y Colmeiro acaban de reali-

zar exposiciones con gran éxito,  en La Habana 
y Buenos Aires respectivamente. Botello ha 
puesto ante nuestros ojos el primer fruto de su 
esfuerzo como Benjamín de la familia. 
 

EL COLOR 

Verde, Verde, Verde. Los mil matices del 
verde que se dan en Galicia, en una verdadera 
orgía estética. El verde de los “Amieiros”, el 
árbol bien amado de los campesinos porque su 
carne, convertida en ejes de sus carros, va ento-
nando por los caminos, en los anocheceres pláci-
dos, extrañas músicas; porque su madera roja 
da, en las largas noches de invierno, calor sin 
echar humo. El verde de los tojales que cubren 
de flores de oro las yerbas escarchadas en pleno 
invierno, el verde del brezo y de la yerba caste-
llana, que crecen a la vera de los regatos bajo la 
fresca sombra de los abedules regados por el 
manantial cristalino; el verde del mar, que se 
vislumbra a los lejos, en su “Playa de Panjón”, 
atenuada por unos harapos de bruma misteriosa; 
el verde de la tierra humanizada, convertida en 
huertas virgilianas por el esfuerzo del hombre; 
el verde del castaño patriarcal verdi-dorado de 
agosto, junto a los estrechos caminos carreteros. 
Todos esos verdes están ahí, vivos o atenuados, 
insinuados a veces, en la obra de este artista jo-
ven que, sin saberlo él quizá, lleva envuelta el 
alma en el color de su tierra. 
 

LUZ 

Al espectador que no conozca España, ni la 
Francia atlántica, habrá de llamarle la atención 

UN ARTIGO DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO  
PUBLICADO NA REPÚBLICA DOMINICANA 

IMPRESIONES DE ARTE 

ANTE UNA EXPOSICIÓN DEL PINTOR BOTELLO 

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, no número anterior da revista Areal comezamos a recuperar os textos que publicou no xor-
nal dominicano. O presente é outra mostra. 
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Suárez Picallo en dúas etapas da súa vida. Arriba, 
como  exiliado en Buenos Aires (fotografía cedida 
por L. Pérez Leira). Abaixo, como emigrante na 
mesma cidade (Céltiga, 02/1926) 

la rigurosa tenuidad de la luz gris que alumbra 
los cuadros de Botello. Y es que así como en Va-
lencia todo lo es la luz; así como en Andalucía to-
do lo es el sol, en las tierras atlánticas todo lo es 
la bruma. La bruma que es otra de las tónicas del 
paisaje gallego, de la que Botello tampoco podrá 
desprenderse nunca. Será en vano que se esfuerce 
en hacerlo. Aun Cuando trae un pedazo de tierra 
tropical, ardida de sol, la bruma, que también en-
vuelve el alma, asomará por alguna parte a mane-
ra de fantasma. 
 

TÉCNICA 

La academia puede no dar talento artístico; 
pero, en cambio, enseña a administrar el que se 
tenga. Botello administra maravillosamente el 
suyo, con una técnica depurada y casi perfecta, 
donde está bien clara la tradición de San Fernan-
do de Madrid. 

Con ese bagaje técnico, con un esfuerzo redo-
blado, cuando tenga dentro de su espíritu bastan-
tes cosas que decir, Botello las dirá, sin duda al-
guna, pincel en mano, que viene a ser la manera 
que tienen los pintores de decir su verdad artísti-
ca a los demás. 

Mientras tanto, saludemos su juventud y su 
sensibilidad y, sobre todo, esa su fidelidad con-
movedora al calor y a la luz de la tierra que le 
vio nacer. 

 

La Nación, Ciudad Trujillo, 30/05/1940 

 
1. El pintor Ángel Botello Barros nació en Cangas do 

Morrazo en 1913, y falleció en San Juan de Puerto 
Rico en 1986. Pintor, artista gráfico y escultor. Co-
menzó sus estudios de arte en 1930 bajo la tutela de 
François Maurice Roganeaux en la Escuela de Bellas 
Artes de Burdeos, Francia. En 1935 regresó a España 
para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid. La Guerra Civil Española inte-
rrumpió su educación y en 1940 fue a establecerse en 
la República Dominicana, y luego en Haití. En 1953 se 
radicó en Puerto Rico y abrió la Galería Las Antillas 
(luego Galería Botello), una de las primeras galerías de 
arte en la isla. Desde entonces se dedicó por completo 
a su trabajo artístico y, aunque cultivó el paisaje y el 
bodegón, sería la representación de la figura humana 
—especialmente la de los niños— el tema central de su 
obra. Un lenguaje pictórico sencillo, basado en la sim-
plificación geométrica de las figuras y en grandes áreas 
de color plano fuertemente delineadas, son las carac-
terísticas fundamentales de su obra.  

Bethania Ortega 
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HAI 100 ANOS 
 

Con motivo de haberse iniciado la pesca de 
la sardina en esta ría, se advierte animación en-
tre armadores y pescadores para emprender la 
campaña de verano, que hasta ahora había sido 
casi nula. 

La cosecha en los campos presenta muy 
buen aspecto en todos los frutos y si la del mar 
correspondiese proporcionalmente, ello consti-
tuiría un gran alivio a la enorme carestía que 
todos los artículos experimentan con motivo de 
la guerra. 

La oportunidad del trabajo daría entonces 
reproductiva ocupación a pescadores y labrado-
res. En esto si que vale la pena de pensar con 
levantado espíritu en vez de perturbar los áni-
mos y desviar la vida de este sereno cauce con 
ideas e invocaciones que ningún fin práctico 
reportan, obligando por ejemplo a la asociación 
forzosa y poniendo en ejecución determinados 
actos que constituyen coacciones más rotundas 
que  aquellas que se atribuyen al caciquismo y 
contra las cuales se protesta.  

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 24/07/1917) 

 

Empiezan a poblar las casitas de campo di-
ferentes familias dispuestas a pasar el verano 
entre nosotros. Entre éstas figura nuestro 
grande amigo e ilustre escritor cantor entusias-
ta de las Mariñas y de Sada, don Alejandro 
Pérez Lugín, que veranea en el Couto con su 
amable y distinguida esposa. Reciben muchas 
afectuosas bienvenidas. 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 24/07/1917) 

 
HAI 90 ANOS 

 
 

Una inauguración 
El grupo escolar de Sada 

Aunque con algún retraso, porque el exceso 
de original nos impidió hacerlo ayer, vamos a 
dar cuanta a nuestros lectores de la inaugura-
ción, verificada el domingo último, del magnífi-
co grupo escolar levantado en la simpática villa 
mariñana por la sociedad de emigrados en Nor-
teamérica “Sada y sus Contornos”. 

Ante el kiosko “La Terraza” se organizó la 
comitiva, que, recorriendo las calles del pueblo, se 

dirigió al local de la escuela, descubriéndose en el 
trayecto que da a la Avenida de Fontán el nombre 
de “Sada y sus Contornos”, donde el señor Lugrís 
Freire pronunció un discurso alusivo al acto. 

En el edificio que se inauguraba habló el 
presidente de aquella sociedad, quien hizo la 
presentación de las autoridades y de los orado-
res. Habló luego el señor Martínez Quijada, 
leyó unas cuartillas el señor Villar Ponte y por 
último hizo uso de la palabra el profesor de la 
Universidad de Washington señor Sanjurjo. 

En “La Terraza” se celebró después un ban-
quete que amenizó el coro ferrolano “Ecos da 
Terra”, y se pronunciaron varios discursos, 
haciendo resumen de la fiesta el señor Lugrís 
Freire, ofreciendo los señores Baamonde [sic.] 
Lores y G. del Valle cien obras para la bibliote-
ca de las escuelas. 

En la Alameda y en la Plaza de San Roque 
hubo bailes durante la tarde; en el salón de “La 
Terraza” un té danzante, y en el teatro un 
artística velada. 

(El Orzán, A Coruña, 07/09/1927) 
 

HAI 80 ANOS 
 

 

Ayer entró en Compostela la peregrinación de Cerbeiro 
Procedentes de la comarca arceprestal de Cer-

beiro (Oleiros y Sada), llegaron esta mañana a 
Santiago unos 1.500 peregrinos en varios autobu-
ses, con objeto de figurar en la peregrinación ofi-
cial de dicho arciprestazgo. 

Después de organizada en la Alameda, la pere-
grinación se dirigió a la Plaza de España, ingre-
sando luego en la Basílica por el Obradoiro. Los 
estandartes fueron portados por el señor alcalde 
de Oleiros y por la señorita Anita Poyán [sic.], de 
la villa de Sada. Acompañaban al alcalde, el juez 
municipal de Sada y el alcalde de dicha villa; y a la 
señorita Poyán, las señoritas Carolina Moreno y 
Celina Quintás. 

Presidieron esta peregrinación el arcipreste y 
párroco de Oleiros don Luis Pastor, con el de Sada 
don Juan Villanueva, al que acompañaba su her-
mano, el general del Cuerpo Jurídico don Valeria-
no, y el farmacéutico de Sada don Francisco López 
Vázquez. 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 08/09/1937) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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Hai 6 meses, como cada 14 de abril, ten lu-
gar no Paseo Marítimo a ofrenda ás vítimas da 
represión franquista. Cada ano máis xente se 
suma a este acto. 

A revista Areal acada xa o número 14 e é 
presentada na Capela de San Roque polo noso 
compañeiro Manuel Pérez Lorenzo o día 21 de 
abril. Ademais, sae con ela do prelo un novo 
número dos nosos Cadernos de Estudos Xerais, 
“Maruja Mallo, vida no exilio dunha artista 
universal”, con motivo de que esta artista é a 
quen a Real Academia das Artes de Galicia lle 
dedica este ano. O historiador Felipe Senén im-
parte unha charla ao respecto. Contamos para 
amenizar o acto coa actuación musical de “Os 
dous de sempre”, Alberto Carbonell (acordeón) 
e Manolo do Val (gaita e guitarra), cun reperto-
rio moi ameno no que remata participando todo 
o público. 

En xuño, a instancias da nosa Asociación, 
asistimos na sede da Real Academia Galega a 
unha reunión co Presidente, e o Secretario, así 
como concelleiras de Bergondo para organizar 
un posible acto de homenaxe a Filomena Dato 
e dar a coñecer a súa obra. Estúdanse as posibi-
lidades e as achegas por parte de cada entidade. 

No diario da RAG figura a seguinte nota: 

«O presidente da Real Academia Galega re-
cibiu onte pola tarde na rúa Tabernas a re-
presentantes da Asociación Irmáns Suárez 
Picallo e do Concello de Bergondo. Víctor F. 
Freixanes amosou o interese da institución 
en participar na súa proposta de homenaxe a 
Filomena Dato. A escritora, figura destacada 
da denominada literatura feminista a cabalo 
entre os séculos XIX e XX, foi nomeada aca-
démica correspondente ao se fundar a RAG, 
en 1906». 

O día 2 de xuño, ás 20 horas, realízase a char-
la informativa sobre “Enerxías alternativas. O 
caso da enerxía eólica en Galiza”, que imparte o 
investigador e profesor da Universidade de San-
tiago de Compostela Pedro Varela Vázquez. Esta 
vez o acto ten lugar na nova sala La Fábrica de la 
Imagen (rúa Bergondo nº 2, Sada), cedida ama-
blemente polos seus propietarios. 

En xuño, ten lugar na Capela de San Roque 
a presentación do nº 10 dos Cadernos de Estudos 
Xerais, “Os seis poemas galegos de Federico 
García Lorca”, un pequeno pero moi interesan-
te estudo de como nacen estes poemas, os ami-
gos galegos de Federico, e a transcendencia 
desta achega lorquiana á nosa literatura. Con-

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Presentación do 
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De arriba a abaixo:  
Presentación de A vida 

sinxela de Marcelo  
Firmamento, de Vanesa 
Santiago, charla sobre 
enerxías alternativas, 
presentación do CEX 

sobre os poemas galegos 
de Lorca e homenaxe a 

Filomena Dato en  
Moruxo. 

 
Fotografías de  

M. Naveiro 

tamos coa presenza do autor, Luís Pérez Ro-
dríguez, que é socio e colaborador noso. 

Foi en maio cando Vanesa Santiago, a nosa 
compañeira na directiva, foi recoñecida co Pre-
mio de Narrativa Illa Nova de Galaxia 2017 po-
lo seu libro A vida sinxela de Marcelo Firmamento, 
onde nos fala dos mariñeiros de Fontán nos 
anos corenta, dos océanos, das baleas, mesturan-
do fantasía e realidade. Pois ben, como non po-
día ser menos o presenta en Sada para todos nós 
no mes de xullo, nun acto moi entrañable. 

O 26 de xullo reunímonos no adro de Moru-
xo co abade do Mosteiro de Bergondo, os alcal-
des dos concellos de Bergondo e Sada, represen-
tantes do parlamento galego, concelleiros e pú-
blico en xeral, para honrar a figura de Filomena 
Dato, cuxos restos repousan neste camposanto. 
No acto represéntase unha dramatización da es-
critora a cargo da artista Ana Hermida, rematan-
do cunha ofrenda floral e o reparto do tríptico 
que con este motivo elaborou a nosa Asociación. 

Tamén durante estes meses participamos 
no recente creado Consello Sectorial de Cultura 
do Concello de Sada, no que se busca colaborar 
con outras asociacións e a administración local 
para activar a cultura no noso municipio. 
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A vida sinxela de Marcelo Firmamento 
Vanesa Santiago 

Galaxia, 2017 
Páxinas: 200 

ISBN: 978-84-9151-068-0  
 

A existencia de Marcelo Firmamento estaba destina-
da a ser especial dende o seu nacemento, dende que as 
ondas mariñas tocan o seu berce. A novela trasládanos á 
vila mariñeira de Sada nos anos corenta, alí escoitamos 
as historias do vello Rederrota, sentimos a dor do desa-
mor, a interrogante ausencia dun pai e a irracional espe-
ranza da nai, que levará a Marcelo Firmamento a per-
correr o mundo en grandes buques e a descubrir misterios 
dos que remata por ser parte. E a balea… ai, a balea! 

Ao lado de Marcelo Firmamento viaxamos de océa-
no en océano tras a pista dun pai que non coñece e descu-
brimos un pobo, o galego, espallado polos cinco continen-
tes. A fantasía e a realidade mestúranse nun universo 
onde as quimeras, mesmo a da liberdade, cobran vida e 
poden resucitar, igual que o Taramanco. 

Con A vida sinxela de Marcelo Firmamento, Vane-
sa Santiago resultou a gañadora do I Premio de 
Narrativa Illa Nova, convocado pola editorial Gala-
xia neste 2017 para conmemorar o sexaxésimo ani-
versario da colección Illa Nova, na que naceran as 
obras de autores como Xosé Luis Méndez Ferrín, 
Bernardino Graña, Xohana Torres, María Xosé 
Queizán ou Carlos Casares. Agora, como entón, o 
Premio Illa Nova procura abrir unha canle de ex-
presión e alargar os vieiros para unha nova xera-
ción de autores e autoras, que anove o eido da lite-
ratura galega do mesmo xeito que o fixeran aqueles 
precursores e precursoras, hoxe voces consagradas, 
sesenta anos atrás. 

A relación de Vanesa Santiago coa literatura 
fantástica vén de lonxe. Coñecémola pola súa nove-
la Ninguén Lembra (Urco Editora, 2012) e polos seus 
relatos na serie Contos estraños (A sombra da luz; A 
revelación de Li Kun-woo; Niño de serpes). Arestora, 
ven confirmar o momento doce e o rexurdir que está 
a experimentar o realismo máxico, cunha historia, 
esta A vida sinxela de Marcelo Firmamento, que acom-
paña nas librarías a propostas como O tabú na tras-
lenda, de Isidro Novo, ou Dormir com Lisboa, de 
Fausta Cardoso (ambas de Urco, 2017).  

O feito diferencial do realismo máxico de Vane-
sa Santiago vai ser o seu vencello co mar e coas via-
xes, espallando a fantasía alí onde vai o protagonis-
ta, fronte o carácter localista que adoita manexar o 
xénero, circunscribindo a acción a un pequenísimo 
recanto do mundo, sexa a Lisboa de Fausta Cardo-
so, a Amarelle de Isidro Novo, a San Salvador de 
Cecebre de Wenceslao Fernández Flórez, a San 
Xoán de Esmelle de Álvaro Cunqueiro ou o Macon-
do de García Márquez. Do realismo máxico vincu-
lado ao lugar físico pasamos ao realismo máxico 
global, vinculado ao personaxe.  

Narrada en terceira persoa por unha narradora 
heterodiexética omnisciente, A vida sinxela de Mar-
celo Firmamento ten carácter de crónica, no que a 
narradora coñeceu ao protagonista máis non pre-
senciou os feitos relatados nin participou neles, ma-
lia que teña os seus propios medios para saber das 
aventuras do Marcelo. Baseándose na coñecida tei-
ma dos mariñeiros de que as cousas do mar non se 
contan na terra, o relato xoga coa incerteza que ro-
dea sempre as historias de mariñeiros, envolvidas 
nunha brétema na que se mesturan realidade e len-
da, pois transcorren fóra da nosa vista, nun escena-
rio, o mar, que dende o berce da humanidade é sinó-
nimo de quimérico e inacadable, e fican narradas en 
redutos pechados de peiraos, lonxas e baiucas por-
tuarias. Por iso a autora abre o libro cun expresivo 
verso de Miro Villar ao respecto: «En cada mariñei-
ro dorme un ser mitolóxico». 

Neste devandito realismo máxico global presen-
ciaremos elementos fantásticos a tres niveis, dende 
o local ata o universal. Comezaremos polas lendas 
da propia Fontán, en Sada, como a da moura da Co-
vadanza, na praia de Morazón, e de aí pasamos a 
mitos do folclore galego como os trasnos piratas, 
para seguir con seres clásicos como as sereas e re-
matar coa mitoloxía inuit e outros pobos nórdicos, 
coa aparición de Sedna, a deusa dos mares, nai de 
todos os animais mariños, da parella que forman 
Sila e Nunam, deus Pai e deusa Nai, e os seus fi-
llos mudaformas. Fica espazo tamén para as refe-
rencias metaliterarias, como o Corazón de Edmundo 
de Amicis (velaí a semellanza do famoso conto Dos 
Apeninos aos Andes coa aventura do propio Marcelo), 
a Horizontes perdidos de James Hilton, e por riba de 
todas a Moby Dick de Melville, que fan a súa propia 
achega de mitoloxía moderna. 

O QUE LIMOS 
 

Tomás Rivera 
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S Dende o nacemento do Marcelo Firmamento, co 
seu caractónimo (mar e ceo), o protagonista e o mar 
van ir da man ao longo de toda a novela, como fica 
Fontán, a vila mariñeira do concello de Sada, no que 
comeza e remata unha narración que mestura a fan-
tasía e a realidade ata confundilas e facelas indistin-
guibles. Peneirados polo paso do tempo e da néboa 
das lembranzas, os meirandes prodixios da historia 
do Marcelo e do resto dos personaxes semellan reais 
e axiña se acada a suspensión de incredulidade. 

A vida sinxela de Marcelo Firmamento transcorre 
tamén parella á historia recente da Galiza, come-
zando cunha visita do ditador Francisco Franco á 
vila de Sada, coincidindo co nacemento do protago-
nista. O exilio e os asasinatos, desaparicións e en-
carceramentos de comunistas, galeguistas e libre-
pensadores están presentes na novela e condicionan 
a vida dos seus personaxes, ficticios ou reais que 
tamén aparecen no texto, como o sadense Ramón 
Suárez Picallo, deputado en cortes e impulsor do 
Estatuto de Autonomía do 36, morto no exilio des-
pois de chegar o corazón dos galegos coa súa retó-
rica acendida, falándolles na súa mesma fala. 

A novela, se ben mestura fantasía e realidade co-
mo dixemos, tamén as contrapón, sendo a realidade o 
mundo irracional, cincento e ríxido dos homes, unha 
sociedade de totalitarismo sen espazo para os soños. 
Claro exemplo desta con-
traposición é a figura da 
balea: nobre e desinteresa-
da salvadora dun dos per-
sonaxes principais da obra, 
traizoada polos homes 
encarnados nos caprichos 
do máis cruel tirano que 
en España houbo, nunha 
escena que mesmo move 
ás bágoas. De feito, a fan-
tasía ha supor sempre 
unha fuxida á crueza da 
realidade, permitindo a 
Marcelo fuxir de burócra-
tas e policías do réxime aló 
onde haxa unha ditadura, 
en España, na Arxentina 
ou no Uruguay. 

Porque a singradura 
do Marcelo comeza nos 
anos corenta e esténdese 
ao longo dos anos sesen-
ta e setenta, anos de dita-
duras a unha beira e á 
outra do Atlántico. Anos 
tamén de longas viaxes 
en buques, mercantes e 
de pasaxeiros, e de gale-
gos que atravesaban o 

océano buscando un futuro que a súa terra lles ne-
gaba. De mariñeiros galegos cáseque en cada barco 
do mundo e espallados por cada cidade e cada vila 
de América, dende Nova Iorque ata a derradeira 
punta de Tierra de Fuego. 

Así resulta pracenteiro ir trazando nun mapa o 
ronsel que deixa a viaxe do Marcelo. A pesca de bai-
xura primeiro no mar de Sada no Raíña dos Anxos, a 
Hong Kong máis tarde, e a América despois: Nova 
Iorque, o Brasil, o Uruguay, a Arxentina, e alí Bue-
nos Aires e en tren cara á Pampa: Santa Rosa, Ushua-
ia e volta á Galiza... descubrir tamén a vida cotiá na 
Fontán daqueles tempos, cos usos, oficios e tradicións 
dunha vila mariñeira, e os contos que chegaban de 
América, un mundo lonxano e mítico do cal os india-
nos traían pedras nas maletas para facer escolas onde po-
ñían soles e flores nas fiestras (e así era nos edificios mo-
dernistas, como a escola de Sada y sus contornos). 

Toda a lectura é pracenteira, abofé, e emotiva, tan-
to pola mesma historia como polo ton máxico que lle 
soubo imprimir Vanesa Santiago. A narración, embe-
bida dunha forte oralidade polo carácter e polas apoia-
turas que emprega, semella mexer ao lector como as 
ondas dun mar vagariño e reproducir a sensación de 
atoparse fronte á narradora, escoitando o relato. A 
vida sinxela de Marcelo Firmamento ten momentos con-
movedores e contaxia o sentimento de saudade por 

lugares e tempos perdidos, 
acadando que as lembran-
zas e os escenarios se sin-
tan como propios. 

Son  moitas as histo-
rias e moitos os persona-
xes inesquecibles os que 
deixa a novela de Vanesa 
Santiago. O muradán 
Rederrota, a súa rede im-
perecedoira e a súa lan-
cha azulgrana, a Murada-
na. O cadelo Taramanco, 
sempre agardando leal o 
regreso a porto do Mar-
celo. A casa das fiestras 
pechadas, coa súa ana-
moura encerrada nun 
frasco de vidro. A fábrica 
de xeo cos seus cubos 
xeometricamente perfec-
tos. Ellaine e a súa voca-
ción de cosmonauta. As 
mensaxes nunha botella 
deitadas ao mar que che-
gan ao seu destino. O 
capitán Sentinela e o seu 
espello dos mares. Os 
mariñeiros cos que cruza 
camiños Marcelo: o Mou-
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ro, o Murallas, o Marabillas... O teutón capitán Ba-
ha e o seu enfrontamento melvilleniano cun titánico 
cachalote sucado de arpóns. A Pampa co seu mar de 
penachos. E a balea, que é boa xente, e ben merece 
o seu lugar na capa. 

Namentres se le, e sobor de todo unha vez re-
matado, A vida sinxela de Marcelo Firmamento deixa 
un pouso de saudade e de tristura. Como vimos de 
dicir, por un mundo pasado que marchou e non ha 
volver, de barrios e vilas da nenez onde todos se 
coñecían convertidos en lugares impersoais habita-
dos por estraños que nin saúdan. De pistas de terra 
reemplazadas por rúas alcatranadas e casiñas derru-
badas para levantar predios de seis andares. De ve-
llos mariñeiros esvaecidos e barcos de pesca muda-
dos en embarcacións de recreo. De tempos nos que 
a vida era máis sinxela, máis pura e todo se desfru-
taba máis, cando aínda había amorodos nas silveiras 
e todo semellaba arrecender con máis forza.  

Porén, é unha historia de esperanza, na que ga-
ña a fermosura, na forma e no fondo. A fantasía ten 
moitas manifestacións, e en mans de Vanesa Santia-
go é ferramenta redentora, que alumea e guía os 
camiños. E, que coma ocorre sempre no bo realismo 
máxico, no que nos aprenderan os mestres Álvaro 
Cunqueiro, Vicente Risco, Wenceslao Fernández 
Flórez ou Carlos Casares e do que recolle o relevo a 

gañadora do Illa Nova, abrolla no recanto máis 
inesperado do cotián. 

Recén publicado no intre de escribir esta recen-
sión, e namentres agardamos a que se pronuncie a 
crítica seria -con ou sen carné-, imos recollendo as 
reaccións dos lectores e lectoras de a pé, eses que á 
fin veñen sendo xuíces últimos dunha obra literaria, 
e coinciden nas mesmas sensacións: o efecto arrola-
dor da prosodia de Vanesa Santiago, o carácter con-
movedor da historia, o forte sentimento de saudade 
que transmite e o valor costumista co que se achega 
á Galiza mariñeira da época que retrata. Mesmo en 
que é unha novela que crea imaxes poderosas, moi 
evocadoras, e que unha vez rematada invita a unha 
dixestión post-lectura acougada.  

No apartado da edición, o volume está encader-
nado en rústica con lapelas, con papel groso e ma-
quetado con marxes amplas e un tamaño de letra 
que permite unha lectura cómoda. Inclúese unha 
faixa cunha foto da autora e o texto promocional 
«Unha viaxe ao corazón do mar. Unha descuberta 
máxica», e como valor engadido existe unha postal 
promocional que se pode atopar nas librarías. 

O texto distribúese en trinta dous capítulos bre-
ves de extensión desigual, que permiten deixar e 
retomar a lectura con facilidade. 
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 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 

LÓPEZ 

 
 

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



 

 

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» / 

X. 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. 
nº especial - «Mariñana, unha revista ilustrada na Sada de 

1925» / Xesús Torres Regueiro. 
16 - «O Entroido en Sada: as comparsas “Os Broas” e “Os 

Pequeniños”» / AA.VV. 
nº extraord. - «Pombas e mazás. Palabras para Isaac Díaz 

Pardo no III cabodano do seu pasamento» / AA.VV.  
17 - «Edificio “La Terraza” de Sada» / C. Fernández-Gago 
18 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 1929» / AA.VV. 

PUBLICACIÓNS DA A. C. IRMÁNS SUÁREZ PICALLO 
 
 
 
 
 

CADERNOS DE ESTUDOS LOCAIS 

CARACAS 
CHAN DA ALDEA 20, CARNOEDO (SADA) 

1 - «Xosé María Díaz Castro» / E. Mariño Davila, V. Pérez Prieto, A. 
Blanco Torrado  

2 - «De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de E. Blanco-Amor» / L. 
Pérez Rodríguez  

3 - «Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra 
Mundial» / M. González Prieto e R. Axeitos Valiño  

4 - «Moncho Valcarce: un militante social e político galeguista, un 
cura atípico, un profeta e un místico cristián» / VV.AA.  

5 - «Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo» / VV.AA.  

6 - «Luisa Viqueira Landa: unha heroína republicana» / VV.AA.  

7 - «Oitava de voces para Manuel María» / VV.AA.  
8 - «A longa pós-guerra (1936-1953) de Ramón Villar Ponte» /José

-Mª Monterroso Devesa  
9 - «Maruja Mallo: Vida e exilio dunha artista universal» / Carlos 

Nuevo Cal e Analía Álvarez González  
10 - «Os Seis poemas galegos de Federico García Lorca» / L. Pérez 

Rodríguez  

CADERNOS DE ESTUDOS XERAIS 

19 - «Inundacións en Sada: consecuencias locais de fenómenos climá-
ticos globais» / R. Carballeira Coego  

nº extraord. - «Opúsculo agradecido. Paralabras para Isaac Díaz Par-
do no IV cabodano do seu pasamento» / AA.VV. 

nª especial - «As sete Terrazas de Sada» / J. R. Soraluce Blond, L. Bouza 
20 - «A praia de Sada - I. Area, fango e orixe xeomorfolóxico» / R. 

Carballeira, Á. Alonso 
21 - «A praia de Sada - II. Evolución histórica recente» / R. Carballeira 
22 - «A praia de Sada - III. Natureza» / R. Carballeira  
23 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 1982» / AA.VV. 
24 - «Mimina. Unha vida ao servizo da cultura galega» / AA.VV. 
nº extraord. - «Bo e xeneroso: Palabras de Isaac Díaz Pardo no V 

cabodano do se pasamento» · AA.VV. 
25 - «Homenaxe a Xosé Neira Vilas, amigo e grande escritor» · J. 

Martínez-Romero, A. Blanco Torrado 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVA 2017 
 

 

Presidente 
Francisco A. Pita Fernández 

 

 

Vicepresidente 
Manuel Pérez Lorenzo 

 

 

Secretaria 
Vanesa Santiago Vázquez 

 

 

Vicesecretaria 
Marisa Naveiro López 

 

 

Tesoureiro 
José Garrote Martín 

 

 

Vogais 
Rexina Basadre Orozco 
Rafael Carballeira Coego 

Jesús Castro Vidal 
David García Pauwels 
Carme Gratacós Rius 
Estevo Rodríguez Liste 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
Xosé Val Díaz 

 

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

* * * 
 

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

Areal non se responsabiliza nin comparte necesariamente a opinión dos autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBL ICITE  
O SEU NEGOCIO  

NAS PÁXINAS  
DE AREAL 



 

 

MEMORIA DE SADA 

Fotografías cedidas por Memoria de Sada (memoriadesada.com) 

Arriba: embarcacións na rampla nos anos 60 
Abaixo: descargando patexo na praia no ano 1948 



 

 

    Edita                                                                                                                                                         Colaboran 

Embarcacións e carros descargando patexo na Praia. Anos 50 
Fotografía cedida por memoriadesada.com 

 


