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A FEIRA DE ED‐MUNDO 

VIAXE AO ENCONTRO COA MEMORIA 
 

Edmundo Moure Rojas 

Van cumprirse, en maio de 2018, dez anos 
dunha das miñas máis importantes viaxes ao 
encontro coa memoria; un suspiro no fluír mis-
terioso do tempo, mais un lapso significativo 
para este escriba transeúnte, procurando sen 
cesar as proxeccións das raíces galegas, a tra-
vés do tronco do meu pai emigrante, ese neno 
que abandonara a súa aldea lucense hai noventa 
e catro anos, para fundar unha estirpe que hoxe 
integran case dous centenares de individuos. 
Como afirmei moitas veces, a herdanza do noso 
proxenitor consistiu en traspasar aos seus oito 
fillos o amor pola Terra Nai, pero, sobre todo, 
pola súa lingua e a súa cultura. 

Esta viaxe da que falarei aquí foi a Sada, A 
Coruña, Galicia atlántica, en maio de 2008, con 
ocasión de presentar o libro La Feria del Mun-
do, escolma de crónicas de Ramón Suárez Pica-
llo, escritas en Chile entre 1942 e 1956. A obra, 
publicada polo Consello da Cultura Galega, en 
coidada e fina edición de 410 páxinas, era a cul-
minación dun traballo de longos anos, na he-
meroteca da Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile e no seo do Instituto de Estudios Avan-
zados da Universidade de Santiago, baixo a ini-
ciativa e supervisión da súa directora, Carmen 
Norambuena Carrasco, destacada especialista 
en temas migratorios, historiadora e académica, 
quen concorrera a un Congreso Migratorio 
efectuado na Coruña, a inicios da década dos 90 
do pasado século. Carmen viaxou entón a Sada, 
para coñecer a patria de nacenza de Ramón 
Suárez Picallo, ese ilustre político inmigrante 
do forzoso exilio español provocado pola Gue-
rra Civil e a derrota da República. 

Nesa ocasión, ela manifestou a súa vontade 
de recuperar a extraordinaria obra xornalística 
de Ramón, producida durante dezaseis anos en 
Chile, da que tiña noticia nas súas permanentes 
indagacións sobre a pegada cultural dese puña-
do de galegos que escolleron como destino o 

país máis austral do mundo. No medio deses 
mesteres, iniciados por ela en 1985, coñecémo-
nos, precisamente na sede do Lar Gallego, onde 
eu oficiaba como director de cultura e encarga-
do da biblioteca institucional. 

Fun convidado por ela a sumarme ao pro-
xecto, en 1998, cando levabamos adiante as xes-
tións para artellar, baixo a tutela do IDEA 
(Instituto de Estudios Avanzados), un centro de 
estudos de lingua e cultura galegas, xunto ao 
por entón novo estudante de Historia, Álex 
Cornejo Serrano. A tarefa significaba un gran 
desafío: recuperar dos arquivos virtuais as cró-
nicas, artigos e viñetas que Ramón Suárez Pica-
llo publicara nos xornais La Hora, La Nación e 
La Opinión, medios de prensa da capital chilena, 
de El Sur, xornal da cidade de Concepción, e da 
revista Ercilla. Logo, o lento e meticuloso labor 
de extraer e fotocopiar o material, clasificalo e 
levar a cabo unha selección cronolóxica e temá-
tica. Culminamos esa etapa no 2005. En forma 
paralela, a través do desenvolvemento do Pro-
grama de Estudos Galegos, establecemos nu-
merosos contactos con amigos e coñecidos de 
Galicia, con funcionarios da Xunta, como Fer-
nando Amarelo de Castro, Celso Currás, Ma-
nuel Regueiro; escritores, profesores e investi-
gadores, algúns deles vencellados ao Consello 
da Cultura Galega, como Ramón Villares, Xosé 
López García, Rosa Aneiros, Anxos Sumai, Xo-
sé María Palmeiro; outros, como Luís González 
Tosar (este poeta arxentino-galego, foi peza 
chave no propósito de fundar o centro de estu-
dos en Chile), Xulio López Valcárcel, Xavier 
Alcalá, Ana Miranda, Manolo Beiras, Luís Vaa-
monde (pido escusas polos nomes omitidos). 

Dicíndoo cunha imaxe moi galega: claros 
afluentes que nos levarían a canalizar o río volu-
minoso da prosa viva de Ramón Suárez Picallo 
nun belo libro. Pechabamos así un longo periplo 
andarego de Ramón, iniciado para nós os chile-
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nos en 1940, e culminado en 1956, recibindo del, 
con humildade e paixón, a testemuña dunha 
existencia entregada, sobre todo, ao galeguismo, 
unha causa de amor pola historia, a lingua e a 
cultura de Galicia que asumín como tarefa pro-
pia, como causa luminosa e motivación cotiá. 

Na patria de Breogán atopei sempre os ecos 
rumorosos de sincera acollida e entendemento, 
pero en ningún sitio produciuse iso coa intensi-
dade afectiva dos meus amigos e compañeiros 
de Sada, a quen querería lembrar aquí, na sin-
xela evocación dos seus nomes: Paco Pita, Lito 
Pérez, Abel López, Amable Caño, Marisa Na-
veiro, Rexina Basadre, Xosé Val Díaz, o escul-
tor, Manolo Cotos, Ramón, bisobriño do ilustre 
cronista Suárez Picallo, e outros que quixese 
lembrar, aos que expoño as miñas escusas pola 
involuntaria omisión. 

Sada é para min, como a bauticei en segre-
do, “vibrante recuncho republicano”. Alí puiden 
compartir, á calor dunha nidia amizade, o entu-
siasmo e o empeño, sen claudicacións, por facer 
advir a auténtica democracia, nacida no respec-
to á diversidade das diversas nacións que inte-
gran o Estado Español. Como non lembrar os 
encontros, os diálogos interminables ante unha 
mesa onde gustabamos os incomparables viños 
e primicias da cociña galega; a faísca retran-
queira de Amable, a cordialidade de Paco, o in-
cansable prurito intelectual do mozo Lito, a 
hospitalaria xenerosidade de Abel, a cálida ami-
zade de Valdi, a solicitude cordial de Marisa e 
de Rexina…? É imposible, para este escriba, 
facer debida honra ao recibido na pequena pa-
tria de Ramón Suárez Picallo. 

Paco Pita e Marisa Naveiro leváronme a 
coñecer os múltiples recunchos da mariña de 
Sada, as aldeas veciñas, os lugares dende onde 
emigraron tantos fillos de Galicia para espa-
llarse polo mundo, pola nosa Sudamérica. Fo-
ron días intensos para unha breve e inesqueci-

ble estada. Lembrei entón que vinte e tres anos 
antes tiven a oportunidade e o privilexio de 
asistir, en Santiago de Compostela, ao Congre-
so “Rosalía de Castro e ou seu Tempo”, que 
conmemoraba o centenario do pasamento da 
excelsa poeta. A exaltación do meu ánimo era 
agora parecida en Sada, aínda que percibía nela 
unha especie de maduración reflexiva ante cer-
tos resultados tanxibles da miña permanente 
procura, plasmándose nunha vella e indeleble 
sentenza: “Non son eu quen vive, son todos os 
que viven en min”. 

Agora, como chileno fillo de pai galego, de-
bo manifestar neste escrito que esta colleita 
comezou a xestarse hai oito décadas. Para dei-
xalo así establecido, recorrerei a ese mozo ami-
go con quen comparto as indagacións que ben 
garda a memoria sobre o fillo pródigo de Sada, 
un chileno sen raíces xenéticas coñecidas en 
Galicia, pero quen se namorou dela a través do 
coñecemento da súa riqueza cultural: Álex Se-
rrano Cornejo... 

...Hoxe académico de Historia e especialista 
en estudos migratorios, realizou un significati-
vo labor de investigación respecto ao galeguis-
mo en Chile e as súas estreitas relacións coa 
achega de Ramón Suárez Picallo, considerando 
as características da emigración galega neste 
recuncho do mundo e o seu carácter minorita-
rio, en relación co resto das colectividades his-
panas. Do seu ensaio “O Galeguismo en Chile, 
1940 – 1950”, extraio para os lectores de Areal 
parágrafos de gran interese e de actualidade na 
hora presente, cando unha especie de velada 
ditadura dos medios de expresión peninsulares, 
coludidos cun sistema socioeconómico nefasto, 
baixo unha monarquía pseudodemocrática que 
constrinxe calquera expresión política disiden-
te (caso de Catalunya), pretende impoñer en 
toda España un criterio de conformismo ideoló-
xico e social, mediante cortinas de fume legalis-

Edmundo Moure en Sada no 
ano 2008. Falando na casa  

natal de Ramón Suárez Picallo 
Fotografía de Marisa Naveiro 
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xos dilemas e contradicións continúan latentes 
e sen auténtica solución: 

La emigración en Chile, a lo largo de su tra-
yectoria histórica, nunca superó el 5% de la 
población total del país. De ese pequeño 
número de inmigrantes, la comunidad que 
alcanza la mayor cuantía es la hispana… Al 
analizarla, resulta evidente el predominio de 
vascos, catalanes, andaluces, extremeños y 
castellanos, siendo los gallegos una minoría 
que no supera el 10%. En ese sentido, cabe 
preguntarse si existieron en Chile manifesta-
ciones ideológicas o políticas del galleguismo 
después de la Guerra Civil española, y cuál fue 
el nivel de apoyo de los gallegos residentes. 

La comunidad gallega de Chile siguió los patro-
nes asociativos de sus congéneres an la diáspo-
ra, como Cuba, Argentina y Uruguay, aunque 
en menor escala. Las organizaciones generadas 
fueron estableciendo una corriente de opinión 
favorable a la construcción de una Galicia dife-
renciada de la comunidad hispana, pero que 
nunca llegó a postular tendencias separatistas. 
Es más, sus entidades se declaran hispanistas, 
aun cuando escasos elementos individuales op-
tan por una posición regionalista o nacionalista. 

Pero el galleguismo no se hará sentir en tierra 
chilena hasta 1940, con la llegada de Ramón 
Suárez Picallo y Manuel Celso Garrido, los 
cuales, desde la trinchera periodística de diarios 
como La Hora y La Opinión, mostrarán a la 
sociedad chilena un concepto y una idea de Ga-
licia absolutamente nuevos para ella. 

En el momento del arribo de Suárez Picallo a 
Chile, a finales de 1940, los gallegos residentes 
sólo contaban con una pequeña organización 
llamada Lar Gallego, presidida por Antonio 
Pérez González, que reunía a un reducido gru-
po de amigos que realizaban parladoiros en el 
restaurante La Bahía. Ramón se dio a la tarea 
de organizar el galleguismo, el cual nunca se 
desarrolló en Chile de manera mayoritaria… 
Esto se debió a que los gallegos eran una mi-
noría dentro de los españoles radicados en el 
país… Los éxitos económicos –también cir-
cunscritos a una minoría-, acercaban a la mayor 
parte de los hispanos y gallegos “acomodados” 
a los grupos dirigentes conservadores de la 
sociedad chilena, simpatizantes y colaboradores 
con el franquismo... 

Pero, que era?, que significaba aquel gale-
guismo, liderado sen dúbida por Alfonso Rodrí-
guez Castelao, desde o seu exilio en Buenos Ai-
res? Nin máis nin menos que a defensa das parti-

cularidades históricas e culturais de Galicia, a 
preservación comunal e o pleno desenvolvemento 
literario da súa lingua, a despeito do unitarismo 
ditatorial de Francisco Franco; en suma, a loita 
secular pola identidade. 

Oitenta anos despois, isto mantense como 
postura xeral e política subrepticia en todas as 
institucións hispanas que se acubillan baixo o bei-
rado de Estadio Español de Santiago de Chile. Só 
os cataláns ostentan unha posición diferente, sen-
do fieis ao legado da súa historia particular. Ho-
xe, eles son obxecto de mofa e escarnio polos “ 
españolistas” sen concesións, fillos, netos e bisne-
tos da emigración, debido a que sobrevive apenas 
un puñado de vellos emigrantes, mentres os seus 
descendentes, xordos ás voces da memoria, viven 
nunha sorte da burbulla, máis ou menos confor-
table, que lles depara o sistema. 

Suárez Picallo asumió la tarea de generar un 
discurso que resaltase las realidades regionales 
españolas, en especial la de Galicia, ya sea a 
través de sus cotidianas crónicas periodísticas, 
o profiriendo conferencias para difundir el co-
nocimiento de la patria gallega en la sociedad 
chilena, especialmente para conmemorar el Día 
de Galicia, como la célebre alocución pronun-
ciada en el Centro Republicano Español (hoy 
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desaparecido), en 1942, titulada “Estampas de 
la Leyenda Jacobea”. En esta labor, su éxito fue 
consolidándose poco a poco, llegando a ser re-
conocido por la prensa galleguista de Buenos 
Aires, que permanentemente publicaba notas 
encomiásticas respecto al trabajo de Suárez 
Picallo en Chile: ‘…Brillante labor de gallegui-
dad la que desarrolla Suárez Picallo en aquel 
ambiente. La colectividad gallega se hallaba 
desorientada, políticamente hablando, y con la 
conciencia patriótica adormecida. Y Suárez Pi-
callo, con artículos y crónicas en los periódicos 
chilenos y con su palabra elocuente, obró el 
milagro de encender el sentimiento galleguista’ 

E rematamos esta breve referencia ao ensaio 
de Álex Cornejo Serrano, con reflexións que ben 
sintetizan a achega do xenio de Suárez Picallo e a 
entrega de toda a súa existencia á causa dunha 
Galicia ceibe, dona en plenitude da súa historia e 
da súa cultura: 

Su labor quedará complementada con su monu-
mental trabajo en la prensa chilena, que duran-
te más de una década lo tuvo como columnista 
en diferentes medios de la capital y de la pro-
vincia. Al conocido trabajo en La Hora, se agre-
gan las columnas en los periódicos La Opinión y 
El Sur de Concepción, y también en la revista 
Ercilla. El denominador común es el carácter 
progresista de esas publicaciones, durante una 

década favorable a esta tendencia, como fue la 
de los 40’, de vocación democrática y humanis-
ta, impulsada de manera significativa por tres 
sucesivos gobiernos del Partido Radical chile-
no, a cuyo alero se llevaran a cabo epopeyas 
notables como la del Winnipeg, el barco de la 
esperanza que trajera desde Francia a dos mil 
trescientos refugiados españoles. 

La segunda gran aportación al galleguismo 
realizada por Ramón Suárez Picallo fue la de 
constituir, junto con las colectividades vasca 
y catalana, la sección chilena de Galeuzca, en 
la que participa como delegado chileno junto 
con el poeta Manuel Celso Garrido, hecho 
que se legitimó con su incorporación al Con-
sejo de Galicia… Los actos que celebraban 
las tres colectividades se hacían con la pre-
sencia conjunta de sus regiones… 

Por los éxitos obtenidos en la creación de Ga-
leuzca en Chile y tras la visita del Gallego Ro-
dolfo Prada Chamocín, brazo derecho de Alfon-
so Castelao en la capital del Plata, en diciembre 
de 1944, comienza a destacarse la labor galle-
guista desarrollada por Suárez Picallo en tierra 
chilena, de la cual se hace eco, desde Buenos 
Aires, A Nosa Terra. 

Teño nas miñas mans un exemplar de La 
Feria del Mundo, editado a comezos do 2008 polo 
Consello da Cultura Galega, escolma debida á 
certeira selección de Rosa Aneiros e Xosé López. 
Na primeira anteportada destacan tres dedicato-
rias que me honran e emocionan: as de Xosé Nei-
ra Vilas, Avelino Pousa Antelo e Isaac Díaz Par-
do, cuxo facsímile inclúo neste artigo. Avelino 
escribiu a data, 30 de maio de 2008, en que os 
tres ilustres galegos rubricaron o libro. 

Ese día presentamos a obra no Centro Cultu-
ral de Sada. Concorrín, xentilmente convidado 
por Abel López Soto, naquel momento alcalde da 
vila, e por Paco Pita, directivo da Asociación Ir-
máns Suárez Picallo. Ademais dos xa nomeados, 
estaban Ramón Villares, presidente do Consello 
da Cultura Galega e outros distinguidos repre-
sentantes da cultura galega e das forzas vivas da 
comunidade de Sada, 

Que máis podería agregar este viaxeiro do 
Último Reino? A palabra “grazas” e o propósito 
de volver a Sada, cos meus recordos, as miñas 
palabras e os meus libros debaixo do brazo. Xa 
non será unha travesía máis, senón o regreso dun 
fillo que fixo súa a pequena e doce patria de Ra-
món Suárez Picallo. 

Que así sexa. 

Exemplar de La feria del mundo dedicado a Ed-
mundo Moure por X. Neira Vilas, A. Pousa Antelo 
e I. Díaz Pardo (fotografía cedida por E. Moure) e 
unha imaxe do momento en que a dedicatoria foi 
escrita (fotografía de M. Naveiro) 
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LEMBRANZAS 

A DESCUBERTA DO GALEGO 
 

Xosé Anxo Seoane Cao 

Oxalá non sexa este o último artigo dunha 
sección (LEMBRANZAS) na que pretendo re-
cordar e  reflexionar sobre certos acontecemen-
tos significativos para min, tamén para a miña 
xeración, e que difiren un pouco das circuns-
tancias que rodean a vida cotiá na que se desen-
volven os mozos, e as mozas de agora.  

Considerei que de igual maneira que a min 
sempre me gustou saber cousas dos maiores, do 
seu tempo, aos novos tamén lles pode pasar o 
mesmo. E os que son da miña quinta, recorda-
rán anécdotas que viviron en primeira persoa 
semellantes ás miñas. Por outra banda, pode 
tamén considerarse un sinxelo exercicio de me-
moria, nestes momentos de madurez no que a 
“memoria selectiva” recorda con máis fidelidade 
as cousas acontecidas hai moitos anos que 
aqueloutras que aconteceron hai unhas sema-
nas ou meses.  

Pertenzo á última xeración que aprendeu no 
sistema educativo franquista. Ese sistema mar-
cado polo exame de ingreso no instituto, as re-
válidas do bacharelato elemental e superior e as 
clases de Formación del Espíritu Nacional impar-
tidas polos falanxistas, “Política”, coma nós nos 
referiamos a elas. 

Naqueles tempos, os máis novos non tiña-
mos conciencia da existencia do galego, por 
máis que na casa escoitases falar aos teus pais 
dunha maneira moi particular, distinta á lingua 
empregada na escola e no instituto. En realida-
de pensabas que esa era a súa maneira de falar 
o castelán, mellor dito, o español. Unha manei-
ra peculiar característica dos que non tiveran 
moitas oportunidades académicas e dos que vi-
ñan da aldea, por aquel entón case todos. Leva-
bamos os prexuízos xa connosco e non o sabia-
mos. Nin sequera cando ías á aldea á casa dos 
avós (eu crieime nunha vila, capital do antigo 
Reino de Galicia) considerabas que aquilo era 
un idioma diferente.  

E ninguén che dicía o contrario. Polo tanto, 
era normal que non tiveras coñecemento da 
existencia da lingua galega, aínda que estiveses 
convivindo con ela de maneira cotiá e con certa 
naturalidade, pero nunca conscientemente. Tí-
ñano todo perfectamente calculado para que 
formaras parte do sistema dende moi pequeno. 
Refírome evidentemente ao “sistema”. 

Os cursos ían pasando e ti o único que tiñas 
que facer era ir memorizando todos os contidos 
que aparecían nos libros de texto para logo vo-
mitalos o máis fielmente posible nos exames 
correspondentes. E así nas cinco avaliacións do 
curso. Nin se che ocorría poñer en dúbida o que 
neses manuais escritos por persoas adeptas ao 
réxime aparecía. A historia era así. Incuestiona-
ble. Que sorte teñen os rapaces hoxe en día, 
que lles ensinan a ser librepensadores, a anali-
zar textos distintos, a consultar diferentes fon-
tes, documentos… E crear así a historia. Ter 
argumentos para debater. Que marabilla! 

En 1976, cursando 6º de bacharelato, un 
grupo de amigos descubrimos o disco de 
Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro 
(editado en 1975). Era esa Rosalía que nos apa-
recía no libro de texto de Historia de la Litera-
tura Española como “una de las más genuínas 
representantes del romanticismo español, que 
también escribió en su lengua vernácula.” O 
mesmo pasaba con Cunqueiro, aínda que no seu 
caso aparecía como fabulador. 

De súpeto intuímos que o galego era unha 
lingua, e que ademais gozaba de literatura, e de 
calidade. Poemas que nos facían sentir a nosa 
terra como nunca antes sentiramos. Lonxe do 
“tiruriru” da gaita do Cafú cando bailabamos 
nas danzas de labradores e mariñeiros da OJE.  

Xuntabámonos polas tardes e escoitabamos 
este e outros “LP” (vinilos) unha e outra vez. 
Cada día descubriamos novas cancións: “Aí vén 
o maio”, interpretada por Luís Emilio Batallán 
e inspirada no poema de Curros Enríquez. Lo-
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go Suso Vaamonde, cantando poemas dun tal 
Celso Emilio Ferreiro, máis adiante do poeta 
nacional de Galicia, Manuel María... Milladoi-
ro, Fuxan os ventos…, chegaron máis tarde. 

O disco “Galicia, miña nai dos dous ma-
res” (1976), de Juan Pardo, quen non era preci-
samente un cantante do noso agrado, púxonos 
en contacto con poemas de Pondal e de Cabani-
llas. E iso tamén nos levou ao Himno e á figura 
inmensa de Castelao, a miña gran descuberta 
persoal e o meu primeiro libro en galego: “Obra 
completa: 1. Narrativa e teatro.”  

O libro merqueino na xa desaparecida 
“Librería Ágora”, na rúa Rego de Auga da Co-
ruña. Ocupaba o espazo que noutro tempo ocu-
para a librería “La Regional” de Uxío Carré 
Aldao, un dos fundadores da Real Academia 
Galega (30/09/1906), lugar onde se desenvol-
vía nunha primeira etapa o faladoiro galeguista 
coñecido como “A cova céltica”. 

A lectura deste libro cambiou por completo 
a miña perspectiva sobre Galicia e sobre o gale-
go. Dende o primeiro momento quedei engan-
chado a este autor, a este artista polifacético 
que tiña a capacidade de con dous trazos, con 
dúas palabras, dicilo todo. Lía catro liñas e fica-
ba parado pensando, evocando o lido, imaxi-
nando, fabulando, revivindo, adaptando ao meu 
entendemento. As situacións que “pintaba” con 
sinxelas palabras tiñan unha profundidade que 
me custaba explicar. Aínda hoxe me pasa en 
cada nova lectura que fago das súas obras. Por 
moitas veces que lea os seus textos, sempre 
atopo algo diferente, algo que me leva a recun-

chos emotivos nos que nunca antes estivera. 

Supoño que esa emoción sentida era similar á 
que no seu día sentiron aqueles precursores can-
do descubriron que detrás do que algúns consi-
deraban unha lingua rural, de pailáns, menos-
prezada… había unha lingua excelsa, culta, cu-
nha forza expresiva sen igual, cunha grande tra-
dición literaria escrita e que se constituía como o 
mellor instrumento para cantar e contar. 

Teño que confesar que non lin o “prólogo 
para un prólogo” de Eduardo Blanco Amor, nin 
a “triple cronoloxía” sobre o autor que aparece 
no libro ata que non rematei de ler os textos. 

O primeiro que lin foi “Un ollo de vidro. 
Memorias dun esquelete”. Eu, igual que Caste-
lao,  “non fuxo dos cimeterios endexamáis”. 
Creo que de aí me vén a min o gusto polo seu 
estudo. Quen me dera que un enterrador me 
entregase as memorias dun esqueleto escritas 
cun garabullo en anacos de periódico e papeis 
de fumar. Ademais, a través do ollo de vidro 
que de nada lle servira en vida. O que máis me 
impresionou foi o vampiro que saía todas as 
noites do cemiterio a chucharlles o sangue  aos 
pobres, e sobre todo cando descobres que ese 
vampiro “fora en vida un canalla que roubaba 
por dar regalía ao seu bandullo de porco; dono 
da xustiza, roubaba dende a súa confortable 
casa. Para que dicir máis? Era…, era un caci-
que!”. Nese momento sabes o lugar que ocupas 
ti na sociedade e a xente contra a que queres 
loitar. Si, espertou en min a conciencia de clase 
e a necesidade de contribuír á dignificación do 
“país”, se así o queremos dicir. 
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mil veces. Chámanlle a marquesiña, O pai de 
Migueliño, O Rifante, Se eu fose autor… Ima-
xinábame no “galiñeiro” do cine Alfonseti na 
miña mocidade betanceira asistindo a esta re-
presentación e rindo a cachón ao escoitar dicir 
parvadas á fidalgona e ás dúas fidalguiñas no-
vas diante da cadeliña morta. Ademais estaban 
os debuxos, os trazos limpos, sinxelos que com-
plementaban a palabra, coidada, especialmente 
escollida para cada personaxe… A teoría do 
pouco que o di todo.  

 “Retrincos” recolle cinco narracións de dis-
tintas datas e cun singular enfoque autobiográ-
fico. O segredo e O inglés evocan a emigración 
temporal na pampa arxenti-
na. Peito de lobo xa nos tras-
lada á época festeira do seu 
Rianxo natal cando era mo-
zo. O retrato cóntanos como 
debuxa o neno moribundo 
de Melchor, o taberneiro, 
cando xa esquecera o seu 
título de licenciado en Medi-
cina. Esas palabras do pai: 
“Tiven moitos fillos, pero o 
máis bonito de todos foi o 
que me morreu. Velaí está o 
retrato que non mente.” Sa-
bela enfronta dous tempos 
persoais distintos, a época 
de estudante en Compostela 
e o seu retorno a Rianxo  ao 
pouco de obter a súa acta de 
deputado das Cortes Consti-
tuíntes. Quen non se lembra 
das palabras que Sabela, quen con postura de 
regateira e mirándoo de fite en fite, cos ollos 
mergullados en bágoas, lle sía con voz estreme-
cida: “--Meu bailador!”. 

E por último a súa novela dedicada aos mo-
zos galegos, “Os dous de sempre”. Pedriño e 
Rañolas. O manxador, “un rapaz que sería ca-
paz de manxar a seu pai polas pernas”  e o eiva-
do, o que finalmente trunfa na emigración eu-
ropea e consegue as súas pernas ortopédicas; o 
profundador, o anarquista inconformista e ina-
daptado que antes do seu suicidio deixa escrito 
con grandes letras mouras: PROTESTO! 

“Os vellos non deben de namorarse” foi evi-
dentemente a primeira peza de teatro que lin e 
grazas ao prólogo e ás indicacións non tiven 

problema ningún en seguir esta farsa, maxinada 
por un pintor e non por un literato, de tres vellos 
que se namoran de tres mozas. Cada vello co 
seu rival mozo e a todos aqueles vainos buscar 
a morte advertíndoos das dramáticas conse-
cuencias que terán os seus amores serodios. 

Imaxino a todos os galegos de Buenos Aires 
enchendo o teatro Mayo aquel 14 de agosto de 
1941. E quen non se lembra da canción a xeito 
de fado que interpretaba o coro de boticarios no 
primeiro lance: 

 
Están as nubes chorando 
por un amor que morreu 
están as nubes molladas 
de tanto como choveu. 
 

Lela, Lela,  
Leliña por quen eu morro 
quero mirarme 
nas meniñas dos teus ollos. 
Non me deixes 
e ten compasión de min. 
Sen ti non podo, 
sen ti non podo vivir. 
 

Dame alento cas túas palabras, 
dame celme do teu corazón, 
dame lume cas túas miradas, 
dame vida co teu doce amor. 
 

Lela, Lela, 
Leliña por quen eu morro 
quero mirarme 
nas meniñas dos teus ollos. 
 

Non me deixes 
e ten compasión de min. 
Sen ti non podo, 
sen ti non podo vivir. 

 

Deu, dá e seguirá dando moito de si este 
meu primeiro libro en galego. Segue a me 
acompañar; cada vez ten máis valor, polo que 
nel vou subliñando e tamén porque cada vez as 
súas tapas están máis gastadas. Este meu-noso 
libro daquel que dixo: “Fíxenme médico por 
amor a meu pai; non exerzo a medicina, por 
amor á humanidade.” 

O segundo libro que merquei foi “Merlín e 
familia”, de Álvaro Cunqueiro, o xardineiro da 
linguaxe. Pero esa xa é outra historia. 
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5 DE ABRIL 
 

Amara Fontão  

Ás veces a xente fica abraiada cando abro a 
boca. Non porque diga nada que lles chegue ao 
sentimento ou lles cambie o xeito de olla-lo 
mundo. Algúns chegan a traducir o seu pasmo: 
¿y tú por que hablas gallego? Non son unha per-
soa calada, e menos unha persoa que cala; mais 
nunca fun quen de responder de veras. Formu-
láronme a preguntiña do demo ben veces, e non 
por isto minguaron a rabia e a pena que me en-
volven cada vez que non atino a atopar as ver-
bas para facerlles comprender. No momento 
saio do paso con palabras ocas; “porque é a mi-
ña lingua”, “porque estamos na Galiza”, “e ti 
por que falas castelán?”  

Hoxe escribo a resposta que endexamais 
cheguei a dar, co corazón limpo tralas chu-
vias de marzo e na tranquilidade dun mar 
que coñeceu a tempestade. Coma todo, é a 
auga o primeiro motivo. A que fixo que o 
meu fose un mundo de verdor cinguido, a 
que me aprendeu a ledicia de cada raiola de 
Sol e a que entre bicos de salitre xogou infi-
nidade de horas comigo. Mais a auga -nin 
ningún outro elemento do meu persoal Uni-
verso- veu a presentarse coma tal. Foron os 
meus guías os que me agasallaron as pala-
bras, enredándome para sempre no pensa-
mento. Ao darme a súa lingua, estes guías 
pasaron ser unha parte de min. Cando dixen 
por vez primeira auga non o souben, mais 
agora decátome do valor case místico que ten 
o ser posuidora da palabra, a única herdanza 
verdadeira. 

De entre todos os devanceiros que toma-
ron, adaptaron e pasaron a nosa cultura até 
min, é a miña avoa a que se tornou no meu 
faro. Grazas á fala lévoa sen precisala ao meu 
carón, sabéndome portadora doutras que nin 
tan sequera coñecín. Estas raíces lonxe de 
apresarme ao chan fanme máis libre, xa que 
sei que levo todo o que preciso. A avoa-faro 
segue a me iluminar na noite da véspera de 
completar oitenta e cinco voltas ao Sol, sen se 
marear un chisquiño. Grazas a ela navego po-

lo mundo entoando cantos de serea. Con ela 
viaxo sen me mover; tamén é máquina do 
tempo. Provén dunha sociedade rural, tradi-
cional e precapitalista bastante afastada da 
actual; fascinada polo ‘progreso’ á vez que crí-
tica. De mil xeitos vítima das violencias e in-
xustizas patriarcais e machistas, sempre me 
insistiu en cultivar a obediencia e o altruísmo. 
Malia isto, teño que confesar que é unha 
axente dobre, pois lidera unha revolución sen 
precedentes no seu fogar, cando clandestina-
mente me di que ‘non me deixe facer’. Ela non 
tivo a chance de estudar, de viaxar ou sequera 
de escoller a cor do vestido en tantos anos de 
loito. Pregunteille sendo eu ben cativa que lle 
gustaría ser de maior. Díxome que profesora, 
aínda que case non sabía ler e escribir. Ao seu 
xeito deume a entender o enorme poder que 
dá o saber, fundamental en calquera intento 
de emancipación. Malia non ser graduada de 
ningún tipo, foi a mellor mestra que tiven. A 
súa intelixencia non evita a súa natural intui-
ción e a súa confianza no destino, xa que ve a 
vida en gran parte na forma que lle aprende-
ron e que á súa vez foi aprendida doutros, 
continuando así até o infinito. Maxicamente, 
ela transmíteme a voz de milleiros de persoas, 
xa que a nosa lingua é a alma viva da súa xen-
te. Non serei eu quen deixe morrer o espírito 
de Breogán. De morrer este, tamén morrería 
eu. Por iso falo galego. 

As persoas temos o dereito de crear a no-
sa propia identidade. Cando tomamos esta 
liberdade e tornamos en seres auténticos, te-
mos a obriga de confrontar as inxurias das 
mans opresoras e das linguas secuestradas. 
Os supostos valores de individualismo e de-
mocracia das sociedades capitalistas resultan 
hipócritas cando vemos e experimentamos 
odio polo feito de diferenciarnos, o que suce-
de demasiado a miúdo na Galiza. Mais non 
nos confundamos, non somos mártires nin 
profetas, senón que gozamos de vivir de acor-
do co que somos e guiadas polo noso instinto. 



 

 

10 

O
PI

N
IÓ

N
 E

 A
CT

U
A

LID
A

D
E 

Porque para ser reivindicativas, primeiro de-
bemos ser. Tampouco somos parvas ou sandí-
as, polo que tantas veces nos toman os que -
como dicía Castelao- “por creren que sendo 
diferentes somos contrarios a eles e confun-
den a dureza para deixarse asimilar coa dure-
za para asimilar”. 

Ao final do día resulta que os meus motivos 
para falar a miña lingua son puro egoísmo, pois 
é o amor propio e o desexo de supervivencia o 
que me move. Porque entendo que eu formo 
parte de algo maior, que á súa vez forma parte 
do Todo. Soamente entendéndose a si se pode 
entender o resto. 

Fotografía cedida pola autora 
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UN PASO ADIANTE E OUTRO ATRÁS 
 

Iago Santalla 

Foi no 2014 cando se lle dedicou as letras 
galegas a Xosé Mª Díaz Castro. Daquela, popu-
larizouse entre quen aínda non o lera o poema 
de Nimbos “Penélope” no que se comparaba a 
nosa historia coas teas que Penélope tecía e 
destecía. Hoxe este poema serve para pensar 
que está a pasar coa liberdade de expresión, 
serve para reflexionar sobre o feito de que al-
guén se arrogue o dereito de decidir sobre o 
que podemos dicir, ler ou escribir. Xa o dicía, 
tamén Celso Emilio “que ninguén queira orde-
arme os libros que debo ler, as preces que debo 
rezar, os vítores que hei de dar”. Celso Emilio, 
que apenas viu nacer á democracia pola que loi-
tou toda a súa vida, entendía que a liberdade de 
expresión era un piar básico da mesma. 

Hoxe en día danos por discutir sobre se é 
lexítimo dicir todo o que se nos pasa pola ca-
beza ou non. Unha cousa é educar no respecto 
e no saber estar e outra castigar coa lei as fal-
tas de educación. Se realmente cremos que 
pertencemos a unha democracia avanzada e 
consolidada, a liberdade de expresión non ne-
cesita unha tutelaxe xudicial senón que ten 
que ser tutelada polo propio pobo. Se cremos 
na palabra oral e escrita como 
medio para exercer a citada 
liberdade temos que asumir 
que é un arma de dobre fío e 
que sempre haberá quen a 
utilice dunha maneira ofensi-
va; mais iso vai implícito na 
propia liberdade de expre-
sión. Polo tanto, non debe-
mos confundir o mal gusto 
coa liberdade que marca un 
estado democrático. 

Temos que ser conscien-
tes de que o sistema que nos 
goberna con todos os seus fa-
llos que non son poucos, non 
foi creado da nada senón que 
supuxo un proceso de cambio 
que virou a quilla cara á liber-

dade. Se temos en conta isto a liberdade ten 
que ser o noso ben máis prezado, un ben que 
ningún gobernante se debe atrever nin sequera 
a tocar. Isto que hoxe soa a utopía, hai cinco ou 
dez anos soaba a obviedade e cando digo obvie-
dade digo algo que a ninguén se lle pasaba po-
lo maxín que podía ser discutido. Hoxe non so 
é discutido é que a liberdade de expresión foi 
tocada e limitada por unha lei que, como todas 
as leis de este tipo, está situada nunha arbitra-
riedade que dá lugar a inxustizas flagrantes de 
tal xeito que podemos afirmar que non é igual 
para todos. 

O problema é a desmemoria, a falta de in-
terese na propia historia fomentada interesada-
mente polo goberno condénanos a repetila, po-
lo que parece unha estratexia de retroceso 
ocultada entre os biombos da democracia. 
Dándonos conta disto, é necesario espertar, 
levantarnos contra a mordaza e dicir alto e cla-
ro que esa lei é unha falta total e absoluta de 
respecto a un pobo maduro que elixiu a demo-
cracia , sabe vivir en democracia e non lle ten 
medo á democracia. Ese pobo ten que ensinar-
lla aos seus representantes que non son titores 

nin bardos nin mesías de nada. 
Son servidores dun pobo que 
elixiu un determinado proxec-
to por eles ideado pero, en nin-
gún caso, son quen de dicirlle 
ao pobo o que pode ou non 
pode ler ou escoitar; quizais, 
teñan que volver repasar o 
ideario do 25 de abril e cantar 
con nós o pobo e quen máis 
ordena. Non están no tempo 
dos súbditos, están en tempo 
da cidadanía. 

O poeta Díaz Castro 
Fotografía de cultura.gal 
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PARRA DE VIAJE 
 

Theodoro Elssaca 

El viaje de Parra ha sido totalmente inespe-
rado, a pesar de sus 103 años de sarcasmo, co-
mo si esta actitud de rebeldía fuera otra jugada 
magistral.  

Un acertijo de salida, para o parra afianzar 
el círculo del infinito con un “as” bajo la manga, 
su proverbial “Voy & Vuelvo”, el símbolo místi-
co del “Uróboros”. 

Conocí a Nicanor cuando yo tenía solo die-
cisiete años, “como la canción de la Violeta”, me 
dijo un día con su entonación chispeante, tara-
reando “volver a los diecisiete”, en los cursos 
donde enseñaba literatura a los estudiantes de 
ingeniería. Han pasado más de cuarenta años y 
hoy he venido a despedirlo. 

Entro a la solemne Catedral de Santiago, 
donde son velados tus restos, los del poeta me-
nos solemne.  

Cristóbal Ugarte, tu nieto arquitecto, decla-
ma los antipoemas desde el púlpito inmaculado. 
Colombina, la hija menor y albacea, protesta al 
cura guitarreando a Violeta y en primera fila se 
encuentran: a la izquierda la presidenta saliente 
y a la derecha el presidente entrante, ambos 
aplauden. Más parreano imposible “La izquierda 
y la derecha unidas, jamás serán vencidas”. 

Tu larga y vital trayectoria de claroscuros, 
nos hizo creer en un pacto secreto con el man-
dinga, de manera que tu antireloj ahora comen-
zaría a retroceder, hasta llegar al parto.  

Nadie había preparado este viaje, tanto así 
que, emitida la noticia, no se sabía dónde serían 
velados los restos del poeta chillanejo de San 
Fabián de Alico. Recién pasada la medianoche, 
luego de las extensas conversaciones con el go-
bierno, se anunció la decisión de traerte, final-
mente, a la ceremoniosa Catedral de Santiago. 
Parecía una perfecta Mise-en-scène hasta que 
surgió la prohibición de interpretar música de 
Violeta Parra, lo que suscitó el enojo de la fa-
milia, al punto de amenazar con llevarse el fére-
tro de nuestro Premio Cervantes, a otro parraí-
so, lejos de aquí. 

Como dices en tu poema “Para serles since-
ro”, de Discursos de sobremesa: 

No se diga que son mis funerales 
Olvídense! 

Vivo no me pondrán en el ataúd 
Al cementerio x mis propios pies 

Tus creaciones son un antiarte, confronta-
cional, profanador de las obras religiosas, como 
el artefacto “Cautiverio Feliz”, consistente en 
un enorme falo erecto, al interior de un antiguo 

Theo Elssaca falando na 
Capela de San Roque, de 
Sada, en presenza de Paco 
Pita, presidente da A. C. 
Irmáns Suárez Picallo 
Fotografía de E. Rodríguez 
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relicario eclesiástico. Obra objetual que desbor-
da la escritura. Aquí yace canonizado el cuerpo 
del desacralizador, en el corazón más sacro de 
la nación. Un perfecto acto final. Superlativo. 

Recorro la calle Lincoln, hacia tu casa, que 
promete transformarse en el memorial del 
hombre imaginario. Mientras subo veo todo 
tipo de situaciones parreanas. Se trata de un fu-
neral con cuecas y cantos gregorianos, un 
“embutido” de ángeles y demonios, para el in-
mortal antipoeta y mago de dos milenios. He 
venido a dejarte un poema sin endecasílabos, 
una flor del jardín de la infancia, una carta 
humedecida, un pequeño artefacto cinético, jun-
to a la tumba cubierta de conchas marinas, en 
el patio del ruinoso Castillo Negro. 

Como si fuese un antirefrán a “los últimos 
serán los primeros”, aquí yace el primer Parra 
Sandoval, el último en irse. 

En esta fronda despeinada me enseñaste tu 
cuaderno donde habías escrito “Antimuseo, di-
rección obligada”. Más que un coleccionista dedi-
cado a clasificar, eras un acumulador de objetos, 
de allí surgían los artefactos. Alguna vez te pre-

gunté cómo sería ese antimuseo y dijiste seguro: 
Quite the opposite, justo lo contrario. 

Eres el poeta sustantivo y contradictorio 
para la poesía de tu tiempo, el que rompió la 
tradición y los moldes, incorporando las voces 
tribales. Aunque pareciera que nos dices adiós, 
más bien te quedarás con nosotros, presente, en 
tu legado paradojal, sepultado en Las Cruces, 
línea virtuosa del Litoral de los Poetas, entre 
Neruda y Huidobro, en la cruz del medio, como 
aquel crucificado en el Gólgota. 

Desde aquí, tu trueno seguirá hablando 
fuerte, Nicanor.  

Me quedo en este sueño sin orillas, a la vera 
del mar, hasta el anochecer. De súbito, he creí-
do ver un artefacto cruzando la bóveda cósmi-
ca, tal vez sea tu ataúd atómico yendo en direc-
ción contraria. 

 
Despedida ao Premio Cervantes Nicanor Parra, soli-

citada pola Universidad del Bío Bío a Theodoro Elssaca 
para a súa revista cultural Quinchamalí  

Theodoro Elssaca despedindo ao seu amigo Nicanor Parra, xunto ao féretro cuberto co tapiz realizado  
pola nai do antipoeta, coroado pola súa proverbial “Voy y Vuelvo”. Fotografía de Samia Liddawi  
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO CARLOS MASIDE (SADA) 
48 ANOS DESPOIS 

 

María América Díaz Pampín 

Celebrando a declaración de Ben de Intere-
se Cultural (BIC) para o Museo Carlos Maside 
consideramos que é necesario e urxente votar a 
vista atrás e recordar a importancia que supón 
ter no noso concello un Museo como o Carlos 
Maside. Desde o edificio que o alberga, obra do 
arquitecto Andrés Fernández-Albalat, ata a co-
lección de artistas galegos que ocupan as súas 
salas, o Carlos Maside foi nun tempo referencia 
cultural en Galicia cunha programación cultural 
que incluía mostras de gravados de Picasso e 
Miró e cine documental de artistas da Bauhaus. 

 

ORIXES 

Atopamos as primeiras referencias nunha 
carta do 1/VII/ 1969, no Epistolario entre Isa-
ac Díaz Pardo en carta a Luis Seoane coménta-
lle: “(…) iniciar los preparativos para las obras 
de la Sala Carlos Maside.” En resposta, Seoane 
contéstalle:  

En cuanto al pequeño Museo del Castro, de 
entrada hay que llamarle museo de arte con-
temporáneo Carlos Maside (…). Debe estruc-
turarse como museo con las siguientes seccio-
nes: pintura, escultura y grabado, expuestos 
permanentemente; Archivo de dibujos y gra-
bados. Sección bio-bibliográfica de artistas 
gallegos contemporáneos. Biblioteca de arte 
gallego y de arte en general. Y en cuanto a la 
reconstrucción del piso cuidar del clima inte-
rior, aparte, naturalmente del color de la pa-
red, un gris casi blanco, neutro, y hacer mam-
paras móviles (…). Debe el Museo garanti-
zarle al donante de obras por medio de docu-
mento adecuado y en el acta de constitución 
del museo, que las obras, archivo, etc., pasa-
rán a ser, en caso de cierre del museo, propie-
dad de un museo municipal o provincial galle-
go. Pienso que hay que estudiar muy bien 
todo esto para conseguir donaciones impor-
tantes que estoy seguro que pueden conse-
guirse. Vamos a tener de inmediato unas diez 
obras, de Buenos Aires, aparte de las donacio-
nes que se pueden conseguir ahí y los depósi-

tos (carta nº 57, en Luis Seoane, Notas ás súas 
cartas a Díaz Pardo, 1957-1979, de Díaz Pam-
pín, María América. Ed. do Castro, 2004). 

En carta a Díaz Pardo (8/VIII/1969), Seoa-
ne engade: “Debemos crear un museo de obra 
muy seleccionada y que sea útil para quién desee 
consultar libros gallegos a partir de Castelao.” 

 

PRIMERAS DOAZÓNS: 

Ata chegar a converterse na colección ac-
tual, estes pequenos movementos iniciaron o 
proceso: Luis Seoane dona obra e libros; Álvaro 
Gil dona un Frau e un Grandío; Felipe Armes-
to unha caricatura de Prudencio Canicrot feita 
por Castelao. 

 

INAUGURACIÓN 

O 18 de maio de 1970 inaugúrase o Museo, 
situado por aquel tempo no que comprendía os 
comedores do complexo de Cerámicas do Cas-
tro (que era o estudio de Seoane no Castro ). O 
acto correu a cargo de Rafael Dieste, e provo-
cou por parte de xornais coma A Nosa Terra de 
Buenos Aires duras críticas ao escritor por di-
cir o seu discurso en castelán. 

 

PADROADO 

Ricardo García Suárez, Ramón Piñeiro, 
Domingo García Sabell, Rafael Dieste, Sebas-
tián Martínez - Risco, Álvaro Gil, Isaac Díaz 
Pardo, Francisco Fernández del Riego, Eduar-
do Blanco Amor, Ramón Otero Pedrayo, Luis 
Seoane, Valentín Paz Andrade, Marino Dóne-
ga, Andrés Fernández Albalat, José Luis Váz-
quez Freire e Manuel Chamoso Lamas. 

 

COLECCIÓN 

Castelao, Luis Seoane, Maruja Mallo, Fran-
cisco Lloréns, Xesús Corredoira, Francisco 
Asorey, Arturo Souto, Laxeiro, Colmeiro, Car-
los Maside, Eugenio Granell, Urbano Lugrís 
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Asorey, Federico Ribas, Julia Min-
guillón... Pode contemplarse ade-
mais obra de artistas do grupo 
Atlántica. Finalmente, a última 
planta está dedicada ao debuxo hu-
morístico. 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

− EXPOSICIÓNS 

Destaca: 

• Primeira mostra : “Picasso 
Grabados. Miró Graba-
dos”. Do 20 de agosto ao 
10 de setembro, 1971. 

• “Solana”, outubro-novembro, 
1971. 

• “Guinovart”, abril 1973. 

− SESIÓNS DE CINE DOCU-
MENTAL 

Perseguindo o obxectivo de 
converter o Museo nun centro de 
divulgación e debate de arte e cul-
tura de vangarda –algo descoñeci-
do en Galicia neses anos-, Seoane 
pensou que unha das ferramentas 
máis valiosas para tal función era o 
cine. Por esta razón, unha das pri-
meiras compras foi un proxector de cine sonoro 
de 16 mm para levar a cabo sesións de cine do-
cumental, programadas por Xosé Díaz, fillo de 
Díaz Pardo, que se programaron ininterrompi-
damente desde setembro de 1970 ata xuño de 
1972. Coa colaboración das Embaixadas de 
Francia, Italia, Países Baixos e Canadá, así co-
mo o Instituto Alemán e o British Council. Fo-
ron un total de 21 sesións. Coma exemplo, re-
cordemos: 

• 1ª sesión, 26 de setembro de 1970: “As 
experiencias cinematográficas de Hans 
Ritcher e os ballets de Oskar Schlem-
mer ”(Era a primeira vez que en Galicia 
se proxectaba algo sobre a Bauhaus. 
Xosé Díaz recorda: “A sá do Museo 

enchíase sempre, e en ocasións, había 
xente que tiña que ver as películas de 
pé. Para as función, que anunciábamos 
na prensa local con dous días de antela-
ción, imprimiamos uns programas que 
ás veces alcanzaban os 11 folios en for-
mato A4.” 

• Derradeira sesión: xuño de 1972. Con 
título “Catro meses da arte contempo-
ránea” e incluía catro documentais adi-
cados a Van Gohg, Emil Nolde, Max 
Ernst e Wassili Kandisnsky. 

Esperamos que esta declaración BIC devol-
va ao museo eses tempos de plenitude cultural 
e volva a ser una referencia na rede de museos 
de Galicia. 

Cartel da mostra de grabados  
de Picasso e Miró do ano 1971 
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O CENTRO CULTURAL OBRERO,  
EMBRIÓN DE POSTERIORES PROXECTOS 

1930 é un ano de transición. A ditadura de 
Primo de Ribera derrúbase e ofrécense diversas 
expectativas de futuro que oscilan entre a volta 
ao réxime da Restauración ou a exploración dun 
novo modelo, o da democracia republicana. En 
todo caso, ante un porvir incerto, a oposición ao 
réxime ditatorial organízase e coalígase, prepa-
rada para tomar o poder. Mais ten que facelo 
nun marco de falta de liberdades, procurando 
mecanismos para se materializar e facer visible.  

Sada non é unha excepción. No mes de se-
tembro, un grupo de veciños de tendencias ideo-
lóxicas diversas reúnense e deciden poñer en 
marcha unha entidade de índole cultural e recre-
ativa pero que adquirirá unha dimensión moito 
maior e funcionará como vertebradora das dife-
rentes propostas da esquerda republicana, do 
nacionalismo e do movemento obreiro nesa an-
tesala da República. Trátase do Centro Cultural 
Obrero, un nome empregado tamén por outras 
asociacións análogas da contorna. 

Serán os seus fundadores Elisardo Abruñe-
do, Avelino Flórez, José Flórez, Juan Bermúdez, 
Francisco Fernández Vila, Francisco Vales, Ma-
nuel L. Freire-Calvelo e un José Monzo que 
chegaba do seu periplo pola emigración nortea-
mericana. Todos eles tiñan un denominador co-
mún: a xuventude. Aos seus 27 anos, Freire-
Calvelo era a persoa que contaba con maior ex-
periencia no asociacionismo cultural da localida-
de. Os demais integrantes non superaban os 30 
anos e varios deles contaban menos de 25. Este 
trazo definitorio non era casual: unha nova xera-
ción irrompía con forza nos diversos ámbitos da 
vida social, política e cultural de Sada. Era a xe-
ración que protagonizaría os anos vindeiros. 

A reunión fundacional tiña lugar o 21 de se-
tembro na casa de Avelino Flórez, en Sada de 
Arriba1. A directiva estaría encabezada por Mon-

zo, presidente, Freire-Calvelo, secretario, o anfi-
trión, tesoureiro e Francisco Vales, vicepresiden-
te. Provisionalmente, o local social ficaba instala-
do na rúa Mendizábal (actual Párroco Villanue-
va) nº 19-20, trasladándose xa en decembro á 
Praciña do Conde. Os estatutos, previamente 
aprobados polo Goberno Civil, definían ao Cen-
tro Cultural Obrero como “una sociedad que tie-
ne por objeto el elevar a sus socios a un mayor 
grado de cultura, y afianzar la unión y sociabili-
dad de los mismos”. Ademais, incidíase en que 
“no tendrá carácter político, es decir, que a nin-
guno de sus socios le será permitido su intromi-
sión en ninguna cuestión política dentro de la 
sociedad” ao tempo que se advertía de que “no se 
apoyará a ningún socio en los conflictos que ten-
ga con sus patronos”. Porén, establecíase o derei-
to á libre expresión nos actos que se organiza-
sen, garantíndose o “perfecto derecho a manifes-
tarse todas las ideas” nas conferencias. 

Uns días máis tarde, o 12 de outubro, tiña 
lugar, no Pabellón Moragra, a inauguración do 
Centro cun acto público. A prensa recollía o 
contido da xornada, gabando a iniciativa dos 
mozos de Sada. El Orzán comentaba a inter-
vención do médico coruñés José Búa Carou, 
que disertaba acerca do tema “Pro asociaciones 
obreras de cultura”: 

El Pabellón Moragra, donde se celebró el 
acto, estaba materialmente atestado de 
público. 

[…] Habló el Sr. Búa de la labor que reali-
zan en América los emigrados españoles, 
poniendo de relieve los múltiples estableci-
mientos de enseñanza y beneficencia que los 
emigrados levantaron en Galicia para ense-
ñanza y recogimiento de sus paisanos. 

Dedicó un canto a los trabajadores del mar 
de la villa de Sada, en su lucha con los ele-
mentos para ganar el diario sustento de su 
familia.2 

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

 

Manuel Pérez Lorenzo 
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La Voz de Galicia, pola súa parte, publicaba a 
seguinte crónica do evento: 

Explicó el objeto de la Asociación el presi-
dente de la misma don José Monzo, inteli-
gente obrero de la localidad, e hizo a la vez 
la presentación de los oradores. 

Fueron estos el culto maestro de la Escuela 
del Pósito de Pescadores, don Nicandro 
Golán Pereiro –que desarrolló el tema 
“Epopeyas de España en América” con evi-
dente dominio del tema– y el distinguido 
médico militar, presidente actual de la 
“Reunión de Artesanos” de La Coruña, señor 
Búa Carou. 

[…] Terminó el acto dando gracias al audi-
torio y al conferenciante señor Búa, el entu-
siasta secretario del Centro, don Manuel L. 
Freire-Calvelo, quien tuvo para el docto pro-
fesor y para la veterana sociedad que preside 
grandes alabanzas.3 

 

UNHA ACTIVIDADE CON MÚLTIPLES 
FACIANAS 

Na súa curta traxectoria, inferior a un ano, 
o Centro Cultural Obrero desenvolverá nume-
rosas iniciativas: reunirase unha biblioteca, rea-
lizaranse sesións de cine e celebraranse charlas 
sobre temas de utilidade pública. Un exemplo é 
a palestra dobre celebrada o domingo 14 de 
decembro, a cargo do médico Eduardo Pérez 
Hervada e o avogado Joaquín Martín Martínez. 
O primeiro disertou sobre a tuberculose “desde 
los puntos de vista médico y social” e analizou 
os medios de combatela, “afirmando que los dos 
pilares más fuertes de esta lucha son la cultura 
y la sanidad”. O segundo falou de “problemas 
relativos a la educación del niño”, centrando a 
súa intervención na relación entre as desigual-
dades sociais e o acceso á formación. Propuña a 

creación de escolas e cantinas escolares e a con-
cesión de bolsas 

propugnando una igualdad de posibilidades 
en el momento de nacer, para que cada cual 
llegue al lugar que le corresponde, sin que 
sea obstáculo la falta de dinero, con lo cual 
recibirá también la sociedad un beneficio.4 

A este acto sucederíano outros de similares 
características, ao tempo que o Centro incre-
mentaba a súa acción social, benéfica e reivin-
dicativa, logo do afundimento da lancha María 
del Carmen, no que falecían cinco mariñeiros. 
Axiña os seus integrantes comezaban unha in-
tensa campaña para recadar fondos cos que 
paliar a miseria na que ficaban afundidas as 
familias dos falecidos. Púñana a andar co se-
guinte manifesto:  

Cinco pescadores, cinco obreros del mar en 
lucha con el mismo han sacrificado sus vidas 
por la conquista de un mendrugo de pan. 

[…] a su cuidado tenían pequeños y esposas: 
uno de ellos deja varios huérfanos y la esposa 
pronta a lanzar otro al mundo. Si en nuestros 
pechos hay sentimientos de humanidad, debe-
mos acudir presto al socorro de su necesidad 
y amparo. 

Todos a una, con poco sacrificio podremos 
hacer mucho para aliviar su crítica situación 
y proveer a su sostenimiento y educación. 

[…] El Centro Cultural Obrero de Sada está 
dispuesto a hacer todos los sacrificios y ago-
tar cuantos medios estén en sus manos 
abriendo una suscripción popular […]. 

¡Ciudadanos!, socorramos a esos huérfanos a 
quienes una horrible desgracia sumió en 
tristísimo desamparo. 

¡Corazones compasivos!, a vuestras puertas 
llama esta Comisión que no hace alarde de 

Algúns dos dirixentes do Centro Cultural Obrero: José Monzo, Manuel Freire-Calvelo,  
Elisardo Abruñedo, Francisco F. Vila, José Flórez e Román Balbís.  

Fotografías de M. Pérez, Memoria de Sada e Marichelo Flórez 
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 otros títulos que el de sentir como el que más 
la compasión por los desgraciados y el más 
sincero deseo de socorrerlos! –José Monzo, 
Avelino Flórez, Manuel L. Freire-Calvelo y 
José Flórez.5 

Logo dun intenso traballo neses meses fi-
nais de 1930, o novo ano traía canda si a reno-
vación da directiva e a súa ampliación de 6 a 13 
membros. Monzo seguiría a ocupar a presiden-
cia e Avelino Flórez a tesourería, mais o resto 
de cargos recaerían en nomes de nova incorpo-
ración nestas tarefas, como o mestre Nicandro 
Golán (vicepresidente) ou Xohán Antón Suárez 
Picallo (secretario)6. 

 

TEATRO E MÚSICA: ASOCIACIONISMO 
AO SERVIZO DA ARTE 

Outra vertente da actuación do Centro Cul-
tural Obrero, efémera pero que deixará pegada 
en ulteriores entidades, consistirá na creación 
dun cadro teatral e dun coro. Xa a finais de ou-
tubro de 1930, a prensa daba conta de que “van 
muy adelantados los ensayos que realiza el cua-
dro de declamación”7, e anunciábase a inminen-
te estrea do mesmo. Esta tería lugar poucos dí-
as despois, o que convida a pensar que os traba-
llos deberon ter precedido á constitución da 
propia asociación, semanas antes. O conxunto 
teatral estaba formado por mozos e mozas da 
localidade8, e contaba entre os seus membros a 
un moi novo Xohán Antón Suárez Picallo como 
apuntador. Naquela xornada inaugural, ante un 
público que abarrotaba o Pabellón Moragra, o 
coro entoaba “cantos regionales” e representá-
banse La Contrabandista e a comedia Lo pasado o 
concluído o guardado, de Linares Rivas9.  

Non tería que transcorrer moito tempo para 
que as actrices e actores do Centro pisasen as 
táboas do popular recinto sadense. En febreiro 
levaban a escena unha nova obra de Linares Ri-
vas, La mala ley. Doutra volta, o teatro conxu-
gábase coa música, concluíndo o evento coa ac-
tuación dunha rondalla10. Xa no mes de xullo, 
con motivo das festas do Carme e noutro con-
texto ben diferente, o público de Sada asistía ao 
derradeiro acto coñecido do Centro Cultural 
Obrero. Nesta ocasión, o grupo teatral reforzá-
base con novos actores e actrices para represen-
tar Un drama de Calderón, de Muñoz Seca, e La 
garra, de Linares Rivas, o seu autor predilecto, 
polo que se ve11. Cinco obras en apenas 10 me-
ses, abordadas por un colectivo afeccionado, dan 

conta dunha actividade que merece, cando me-
nos, o cualificativo de intensa. 

Porén, non era a única entidade que estaba 
a desenvolver proxectos semellantes. En pa-
ralelo, unha asociación xa veterana, a socieade 
Sada y sus Contornos, fundada en New York 
pero cunha delegación na vila, creaba outra 
coral, dirixida por José López, da Coruña, co 
seu propio cadro dramático. Xa desde o curso 
1927-1928 viñan funcionando as escolas cus-
teadas pola entidade neoiorquina, orientadas 
por avanzados preceptos pedagóxicos e insta-
ladas nun moderno edificio. Agora, a acción 
educativa complementábase coa organización 
de actividades culturais na vila nas que se 
exaltaba a cultura e a lingua galega e nas que 
se pode intuír a forte pegada de quen exercía 
o cargo de presidente honorario da entidade: 
o escritor e político galeguista Manuel Lugrís 

Acta fundacional do Centro Cultural Obrero 
A. Reino de Galicia, Fondo Goberno Civil, G-1812 



 

 

19 

ESTUD
O

S LO
CA

IS 

Freire. De feito, a presentación do coro e do 
grupo teatral12, o 8 de marzo de 1931 e no 
escenario do Salón Moderno, contaría coa 
participación do sadense: 

La concurrencia fue verdaderamente extraor-
dinaria, y hubo que suspender la venta de 
localidades horas antes de empezar el festival. 

Hizo la presentación en un vibrante, elo-
cuente y enxebre discurso el señor Lugrís 
Freire […], entusiasta de dicha sociedad, 
llamando la atención sobre la importancia 
que aquella agrupación artística tenía como 
educadora de las gentes, divulgando la len-
gua y la música gallegas […]. 

Luego la naciente agrupación coral cantó 
tres piezas, entre las cuales “A mala fada”, de 
Marcial del Adalid, a tres voces, gustó de un 
modo extraordinario y fue ovacionadísima. 

Se puso en escena después la intensa y her-
mosísima comedia en dos actos, “O Pazo” 
del señor Lugrís. Los actores se portaron 
bien, y las señoritas Genoveva Franco, Jose-
fa Vecino y Maruja Ramos demostraron que 
a su gentileza unen condiciones artísticas de 
relevante mérito como aficionadas. La 
dramática y simbólica obra, una de las más 
bellas del notable autor, gustó como siem-
pre y reverdeció los bien ganados laureles 
de antaño.13 

Concluía o acto coa lectura dun monólogo 
de Leandro Carré, bailes de muiñeira a cargo 
do coro e a interpretación do Himno Galego 
“que la multitud oyó en pie, llena de emoción”. 
A prensa salientaba a calidade da coral, “un 
conjunto de cuarenta voces afinadísimas entre 
las cuales descuella la de una tiple, […] la se-
ñorita Alicia Casal, pletórica de facultades”14. O 
evento fora un éxito. Ata a Compañía de Tran-
vías establecera un servizo extraordinario pro-
longado ata a unha da madrugada para facilitar 
o regreso á Coruña das persoas que se despra-
zaran desde a cidade veciña15.  

Ao igual que o Centro Cultural Obrero, Sada 
y sus Contornos non deixaría pasar moito tempo 
ata volver a deleitar ao público local cun evento 
artístico. O 21 de xuño, tamén no Salón Moderno, 
representaban dúas obras de Xavier Prado La-
meiro e actuaba de novo o coro, entoando alalás e 
executando números de baile tradicional16. 

Para entón, a situación xa era outra; tamén a 
das entidades que traballaban no campo da cul-
tura e do entretemento. O 14 de abril, unha ma-

nifestación encabezada polo propio Lugrís Frei-
re percorría as rúas de Sada proclamando a Re-
pública e inaugurando o novo tempo. Un marco 
democrático –con todas as dificultades propias 
das democracias de entreguerras– e de liberda-
des que permitiría a expansión do asociacionis-
mo en todos os ámbitos e a conformación dun 
panorama político diverso.  

Precisamente, tanto o Centro Cultural Obre-
ro como Sada y sus Contornos cooperaran acti-
vamente para a chegada do novo réxime. A enti-
dade nada en Nova York viña de nomear Socio 
de Honra, en marzo, a Santiago Casares Quiro-
ga, o maior expoñente do republicanismo coru-
ñés, preso entón no Cárcel Modelo de Madrid 
logo da sublevación de Jaca. Ao seu nome enga-
díanse os de Villar Ponte e Abad Conde17. Toda 
unha declaración de intencións naquel preámbu-
lo do cambio. O Centro, pola súa parte, estaba a 
desenvolver esa función catalizadora do obrei-
rismo, a esquerda e o nacionalismo local, servin-
do como base para a conformación de proxectos 
que habían xerminar coa nova democracia. 

 
1. ARG, FGC, G-1812. 
2. El Orzán, 15/10/1930. 
3. La Voz de Galicia, 16/10/1930. 
4. El Pueblo Gallego, 20/12/1930. 
5. El Pueblo Gallego, 16/12/1930. 
6. Formaban o resto da directiva Francisco Fernández 

Vila (vicesecretario), Elisardo Abruñedo Arévalo 
(vicetesoureiro), Román Balbís García (bibliotecario), 
José Flórez, Francisco Vales, Eliseo Golán, Vicente 
Bermúdez, Serafín García Martín e Emilio Amor Pérez 
(vogais). 

7. La Voz de Galicia, 26/10/1930. 
8. Conformaban o cadro de declamación Josefina Salorio, 

Armonía Álvarez, Maruja Pérez, Enriqueta López, 
Irene Álvarez, Josefa Álvarez, María Sánchez, Aurora 
Bellas, Avelino Sánchez, Juan Guillén, Francisco Cer-
dido, Serafín García Martín, José Flórez Pérez, Luis 
Pita da Veiga Mojón, Francisco Vales, Luis Fernández 
Golán, José Rodríguez, Juan Fandiño, Francisco 
Fernández Vila, Juan Antonio Suárez Picallo  como 
apuntador e Avelino Flórez Pérez como traspunte (La 
Voz de Galicia, 02/11/1930 e 03/02/1931). 

9. La Voz de Galicia, 02/11/1930. 
10. La Voz de Galicia, 03/02/1931. 
11. La Voz de Galicia, 15/07/1931. 
12. Formaban parte, nesta primeira representación, as 

actrices Pepita Vecino, Maruja Ramos e Genoveva 
Franco e os actores Juan Vázquez, José Vázquez, Luis 
Fernández e Avelino Suárez (El Orzán, 04/03/1931). 

13. La Voz de Galicia, 03/03/1931. 
14. El Orzán, 04/03/1931. 
15. La Voz de Galicia, 07/03/1931. 
16. El Pueblo Gallego, 20/06/1931. 
17. El Pueblo Gallego, 04/03/1931. 
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Nun momento como o actual en que a deno-
minada globalización, con todo o que ela ten de 
uniformización do pensamento e da cultura e 
tamén de afogamento das manifestacións artís-
ticas arredadas dos núcleos de poder, figuras 
como a de Johán Vicente Viqueira merece, ao 
noso ver, cando menos un repaso. Certamente, 
non se trata dun autor tan coñecido como un 
Castelao ou un Otero Pedrayo, por poñer só 
dous exemplos, mais isto non quita para que 
Viqueira mereza ser lembrado e reivindicado, 
tendo en conta sobre todo que boa parte do seu 
discurso e do seu pensamento son 
hoxe perfectamente válidos e, en 
consecuencia, os seus escritos -
non excesivamente numerosos a 
causa dunha morte prematura- 
ofrecen en xeral unha calidade e 
unha profundidade cando menos 
sorprendente.  

A pesar de ter nacido en Ma-
drid no ano 1886, Johán Vicente 
Viqueira sendo aínda neno trasla-
douse a Galiza, concretamente á 
aldea de San Fiz de Vixoi 
(Bergondo), onde seu avó, o coñe-
cido promotor dos Xogos Florais 
da Coruña de 1861, José Pascual 
López Cortón, construíra o pazo 
de San Vitorio, lugar en que Viqueira pasaría 
longas tempadas durante boa parte da súa cur-
ta vida. Como sostén Xesús Torres Regueiro1, 
a infancia de Viqueira houbo de ser feliz dada a 
súa extracción social desafogada e, tamén, polo 
seu contacto co mundo rural, cuxa pegada apa-
rece episodicamente ao longo da súa obra. Fillo 
dun matrimonio composto por curmáns cunha 
grande proximidade de parentesco, e polo tanto 
necesitado da correspondente bula papal para 
se levar a efecto o enlace, o mozo Viqueira sem-
pre presentou unha grande disposición para o 
estudo e a observación, e unha grande sensibili-
dade en relación coa cultura galega e cos pro-
blemas da mesma na súa época. 

O caso de Viqueira como intelectual é, ao 
noso parecer, o dunha personalidade complexa 
que intentou atacar diferentes frontes, desde a 
filosofía até a psicoloxía sen esquecer a peda-
goxía e, mesmo, a creación literaria poética, na 
que podemos dicir que foi un precursor do mo-
vemento neotrobadoresco moito tempo antes 
de Fermín Bouza Brey e mais Álvaro Cunquei-
ro se atreveren con esta estética. Ademais, foi 
tradutor de textos tanto científicos como es-
tritamente literarios escritos en alemán, inglés 
e italiano2. 

Por data de nacemento, Ri-
cardo Carballo Calero sitúa o no-
so autor dentro das Irmandades 
da Fala, o cal ten sentido por dú-
as razóns fundamentais: por ter 
participado activamente no seo 
das Irmandades e, tamén, por ter 
publicado unha parte máis que 
relevante da súa obra en A Nosa 
Terra.  

Mais, hai unha cuestión que 
cómpre plantexarse e que, ao 
noso ver, resulta fundamental 
para comprendermos mellor a 
Viqueira: como se produce a súa 
verdadeira descuberta de Galiza, 

con todo o que iso significa? A 
resposta non é de todo sinxela, sobre todo se 
temos en conta que, por procedencia social, o 
noso autor non reunía, a priori, ningún requi-
sito para se involucrar, sen ambigüidades, no 
movemento nacionalista recén creado. Así, a 
súa formación estranxeira -viviu durante 
anos pensionado en Alemaña, onde asistiu ás 
aulas dos catedráticos de filosofía máis so-
branceiros da época-, e o seu contacto directo 
coa Institución Libre de Enseñanza3 -tanto 
sendo alumno como sendo profesor- non pa-
recían os mellores ingredientes para levar a 
Viqueira ao nacionalismo e, porén, dita apro-
ximación desenvólvese, a xulgar polos escri-

JOHÁN VICENTE VIQUEIRA: UNHA SEMBLANZA 
 

Rubén Anido Regueiro 

X. V. Viqueira, debuxado 
por Cebreiro 
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tos, con total naturalidade e sen ningún tipo 
de equívoco. 

Quizais, lle puido ter acontecido algo non 
demasiado diferente ao Adrián Solovio da no-
vela Arredor de si de Ramón Otero Pedrayo, 
isto é, un mozo que se procura a si mesmo nas 
culturas e linguas máis diversas e só o conse-
guirá cando descubra o seu propio país. Viquei-
ra, neste sentido, regresará definitivamente do 
estranxeiro a Galiza en 1917 integrándose 
practicamente ao momento nas Irmandades e 
asumindo como propio o seu ideario. En todo 
este proceso puido desempeñar algún papel a 
figura do avó López Cortón, un dos principais 
dinamizadores do noso Rexurdimento. 

Unha das moitas mostras da preocupación 
de Viqueira por Galiza son os seus escritos 
sobre a problemática do ensino no seu tempo. 
Lembremos que o autor de Vixoi dedicou boa 
parte da súa vida á docencia, e deste xeito non 
resulta en absoluto estraño que considerase 
un ensino de boa calidade como a mellor re-
ceita para formar cidadáns e cidadás libres e 
con vontade de mellorar a sociedade. En 
“Nosos problemas educativos”, conxunto de 
doce traballos publicados en A Nosa Terra en 
1918, expón, partindo do precedente de Frei 
Martín Sarmiento, cales son os pasos a dar 
para conseguir un sistema educativo galego 
moderno. As súas ideas, coincidentes en boa 
medida coa dos galeguistas da época, inclúe a 
importancia pedagóxica da lingua galega nos 
planos de estudo, a relación destes coa reali-
dade viva do país e, como non podía ser dou-
tro xeito, pretende aplicar os preceptos da 
ILE a unha realidade educativa completamen-
te erma e chea de insuficiencias de toda clase. 
Porén, na realidade, e tal como sostén Henri-
que Monteagudo4, as propostas de Viqueira 
eran moi cautelosas na práctica, pois non van 
moito máis alá de permitir aos nenos falar o 
galego en clase, ser empregado o idioma de 
maneira auxiliar polo profesorado e introducir 
a literatura popular, fomentando a escrita da 
nosa lingua por parte dos rapaces e rapazas. 
Coidamos que estes presupostos foron toma-
dos en consideración para que algo despois, 
en 1921, Vicente Risco desenvolvese as medi-
das contempladas no seu “Plan pedagóxico 
pr'a galeguizazón das escolas”, publicadas 
neste caso na revista Nós, da que o ourensán 
era, xunto con Castelao, director. 

Con todo, a reivindicación dunha escola ga-
lega bateu con numerosos atrancos nun pano-
rama español en que o ensino seguía o modelo 
decimonónico e non permitía practicamente 
ningún tipo de reflexión sobre a diversidade 
lingüística e cultural de España. Non será até a 
II República cando se abra de verdade o debate 
sobre a reforma do sistema educativo, un deba-
te no que cobrará forza a necesidade de moder-
nización do mesmo e de apertura ás malchama-
das culturas periféricas. 

Por outra parte, e como sinalamos anterior-
mente, a faceta lírica de Viqueira, máis que des-
tacar pola cantidade, si o fai pola calidade xeral 
dos textos, aínda que para Carballo Calero 
cómpre facer unha matización importante: 

Os versos de Viqueira, antre os que figuran 
algunhas versiós do italián e do alemán, son 
esbozos líricos de vivencias amorosas ou pai-
saxísticas maiormente. Viqueira, doente vinte 
anos, canta a vida con acesa relixiosidade 
panteísta. Non se coida da regularidade mé-
trica, ou procura disonancias que o aprosiman 
aos modernistas, cuio espírito noustante refu-
ga .Trátase de notacións espontáneas de sen-
timentos, e no aspecto formal dan a impre-
sión de torsos abandonados, de apuntes non 
definitivamente elaborados.5 

Como mencionamos anteriormente, a figura 
de Viqueira é sobre todo coñecida por ter sido o 
primeiro autor galego que se atreveu a crear 
unha lírica neotrobadoresca, isto é, unha poesía 
do século vinte que intenta remedar as cantigas 
medievais profanas dos nosos cancioneiros. 
Aínda que o máis probábel é que o autor non se 
plantexase nin sequera a posibilidade de inau-
gurar unha nova maneira de escribir poesía, o 
certo é que en ningún manual de literatura ga-
lega do século XX se pode deixar de lado o fei-
to de Viqueira ser o primeiro en facer algo así 
en Galiza, isto é, en ser un precursor. Falamos 
concretamente dun texto asinado en Vixoi no 
verán de 1919: 

 

Vinde, amigas, da beira ás frondas 
e bañarnos hemos nas ondas, 
cantando amores. 
 

Vinde, vinde, no albeo do día, 
cando no ceu alto sobe a cotovía, 
cantando amores. 
  

Vinde, amigas, na riba do mar, 
con infinita de sede de amar, 
cantando amores. 
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Santificar a vida entre a bruma, 
envolveitas de florida escuma. 
Cantando amores. 

 

Lembremos que a descuberta dos cancio-
neiros medievais supuxo todo un novo alicien-
te para os poetas vinculados, en maior ou me-
nor medida, ao movemento da Vangarda. Nes-
te movemento, o neotrobadorismo tórnase pa-
radoxal: busca a innovación, un novo camiño 
na lírica galega de principios do século XX pe-
ro recorrendo a uns moldes literarios que están 
na orixe do noso sistema literario. No caso de 
Viqueira hai, ao noso ver, algo semellante a 
unha anomalía, pois pertencendo á xeración 
anterior á da Vangarda e escribindo maior-
mente textos afastados desta estética, en 
“Vinde, amigas, da beira ás frondas” fai algo 
inhabitual nel e, no entanto, se non chegase a 
escribir este poema hoxe probabelmente nin-
guén se lembraría do Viqueira poeta. A expli-
cación a esta “anomalía” ten a ver, segundo 
cremos, no feito de o neotrobarismo non cons-
tituír stricto sensu unha manifestación das co-
rrentes literarias de Vangarda, coa excepción, 
quizais, dalgún autor que procura, con maior 
ou menor éxito, reelaborar case por completo a 
estética medieval6. 

En relación coa literatura pero tamén ta-
mén co resto da realidade galega está algo 
mencionado anteriormente e que reviste unha 
grande relevancia non só en Viqueira, senón en 
toda a súa xeración: a situación social da lingua 
e mais a súa fixación gráfica, ou dito noutras 
palabras, a normalización e a normativización 
do galego. As Irmandades da Fala, como sabe-
mos, tiñan como primeira preocupación a lin-
gua propia do país, e na súa reivindicación en-
contráronse con non poucos atrancos, en reali-
dade nunca totalmente superados. A preocupa-
ción polo esmorecemento do idioma e a súa 
contaminación por parte do castelán corre pa-
rella ao xeito de poñela por escrito. Simplifican-
do, nesta época hai tres tendencias ortográficas: 
unha de carácter foneticista, abandeirada por 
Aurelio Ribalta; unha segunda seguidista do 
castelán, empregada por unha relevante maio-
ría de autores e, por último, unha tendencia de 
vontade etimolóxica, que aboga por recuperar 
as grafías históricas tomando en boa medida as 
solucións empregadas no galego medieval e, 
por suposto, conservadas no portugués.  

A quinta de San Fiz de Vixoi, en Bergondo,  
fogar de J. V. Viqueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abaixo e páx. seguinte: dúas das obras que  
conforman a bibliografía publicada por Viqueira 
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No caso de Viqueira, hai unha clara aposta 
por esta última tendencia, considerada polos 
seus seguidores como a máis acaída para a su-
pervivencia do idioma7. Cómpre ter en conta 
que Viqueira, un dos autores galegos da súa 
época máis coñecedores de Portugal, afirmou 
en reiteradas ocasións que o futuro do galego 
non está no seu isolamento, senón na súa apro-
ximación ao idioma veciño, algo semellante ao 
dito por Castelao no Sempre en Galiza moitos 
anos despois. Deste xeito, podemos afirmar que 
Viqueira foi un verdadeiro precursor das teses 
reintegracionistas, isto é, a solución ortográfica 
consistente en achegar o máximo posíbel o ga-
lego ao portugués. A participación directa de 
Viqueira no debate ortográfico foi moi activa, 
tal e como o mostra o feito, por exemplo, de ser 
membro da comisión creada en 1921 xunto con 
Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte e mais 
Vicente Risco. 

Por todo o visto até agora, parécenos 
inexcusábel reivindicar a figura de Johán Vi-
cente Viqueira. Home de sólida formación, 
coñecedor das linguas e culturas máis diver-
sas, foi, non obstante, un grande defensor da 
realidade do seu país, entendido por el como 
era propio dos membros das Irmandades da 
Fala: a importancia da lingua, a reivindicación 
da nosa historia particular e a necesidade im-
periosa de mellorar substancialmente o ensi-
no, entendido este desde unha perspectiva 
moderna, europea e, polo tanto, universal. 
Non sabemos que tería acontecido se Viqueira 
vivise máis anos, pero semella seguro que te-
ría desempeñado un papel protagonístico nos 
acontecementos históricos que lle tocaría vi-
vir a Galiza nos anos seguintes8. 

 

 

 
1. Xesús Torres Regueiro, Xoán Vicente Viqueira e o nacio-

nalismo galego, Ediciós do Castro, Sada, 1987. 
2. No libro Ensayos y poesías, publicado en 1930, os seus 

amigos incluíron textos tanto en prosa como en verso 
escritos en castelán e mais en galego. 

3. Cómpre lembrar que tanto Francisco Giner de los Ríos 
como Manuel Bartolomé Cossío tiñan unha máis que 
estreita relación persoal e familiar con Viqueira e que 
pasaban as vacacións de verán no pazo de San Vitorio, 
en Vixoi (Bergondo). Así mesmo, é preciso ter en conta 
que a ILE, a pesar das súas ideas innovadoras en mate-
ria de ensino, nunca se caracterizou pola súa defensa 
das linguas que non fosen o castelán. 

4. Henrique Monteagudo, Historia social da lingua galega, 
Vigo, Galaxia, 2017, p. 451. 

5. Ricardo Carballo Calero, Historia da literatura galega 
contemporánea, Vigo, Galaxia, 1981, pp. 613-614. 

6. Estou a referirme, por exemplo, a algúns poemas de 
Álvaro Cunqueiro en que a preceptiva medieval é sub-
vertida moi imaxinativamente para conseguir textos 
que non son, en absoluto, unha especie de reconstru-
ción arqueolóxica como outros que fan parte do 
'corpus' do movemento neotrobadoresco. Un exemplo 
desta última tendencia témola, fundamentalmente, en 
Bouza-Brey. 

7. Unha mostra da defensa das grafías históricas témola 
na escrita do propio nome do autor, aínda que a forma 
maioritaria dos libros de texto e nos manuais sexa a 
máis convencional “Xoán” ou “Xohán”. Como curiosi-
dade, o nome da avenida sadense que leva o nome do 
autor utiliza o antropónimo con grafía non etimolóxi-
ca, como acontece igualmente nas rúas doutras vilas e 
cidades do país, como por exemplo Betanzos ou Ou-
rense. Por razóns obvias, paréceme adecuado conser-
var a grafía histórica. 

8. Johán Vicente Viqueira faleceu en 1924 na Lagoa 
(aldea lindeira co concello de Sada), lugar ao que se 
trasladara desde Vixoi por prescrición médica. Os seus 
restos descansan no cemiterio de Ouces. 
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Teño para min que escribir sobre 
galegos da emigración esquecidos 
pode considerarse unha teima perso-
al nestes tempos de comunicación 
cibernética. Coido que hai moitos 
con méritos dabondo mais é coma 
que non o tiveran. Poucos lembran a 
Avelino Díaz: Maribel Freire Freire 
(2002), docente investigadora quen 
fixera un extenso traballo sobre él e 
o Profesor da Facultade de Ciencias 
Sociais e da Comunicación da Uni-
versidade de Vigo Dr. Benigno Fer-
nández Salgado (2015) quen realiza-
ra un traballo sobre identidade na 
poesía de Avelino Díaz. 

Tamén houbo quen o propuxera 
para o Día das Letras Galegas 2017 
(Asociación Cultural “Avelino Díaz”, seus conve-
ciños e Xoán C. Vidal no Diario de Pontevedra, 
22.6.2016). Sabemos hoxe que iso non foi posible. 

E os poetas? E os escritores galegos? E as 
editoriais? Ren de ren. 

Di Benigno Fernández Salgado no texto xa 
citado:  

Aínda que inspirado poeta, Avelino Díaz 
(1894-1971) continúa a ser un completo des-
coñecido na literatura do país para o que es-
cribiu. Os seus libros, publicados en edición 
do propio autor en Bos Aires, non coñeceron 

unha segunda edición, e tanto as súas 
colaboracións xornalísticas coma os 
centos de poemas espallados pola 
variada prensa da colectividade gale-
go-porteña non foron nunca rastre-
xados e compilados de maneira siste-
mática (agás de) unha monografía 
(Freire 2002). 

Pois compre que hoxe falemos 
diste galego emigrado, poeta, xor-
nalista e militante galeguista que 
morrera na emigración, aló no 
afastado Bos Aires. 

Coñecín a Avelino no seo da 
Colectividade Galega emigrada a 
Bos Aires. Era un home alto, del-
gado, cun semblante serio que 
tentaba ocultar unha timidez no 

trato aínda que nas súas actuacións políticas ou 
públicas era rexo e de falar fluído. Podo agre-
gar que bondadoso. Foi nomeado “Padriño” do 
Conxunto Artístico Breogán aló polos anos 60 
onde Pilar Jeremías e máis eu participabamos 
do Coro. Alí puiden comprobar a súa capacida-
de de diálogo, colaboración e solidariedade. Di-
cía, definíndose a si mesmo en versos: “Son, a 
mais d-asalariado, / periodista d-afición, / poe-
ta por vocación / sin ser por eso nomeado.” 

Dirixía o Coro Breogán o Mestre Cesáreo 
Rodríguez. Cesáreo propuxo a Avelino, que 
participaba en moitas veces das xuntanzas da 

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS 

AVELINO DÍAZ: CANTOS DE NÓS LEMBRAMOS A ESTE POETA, 
XORNALISTA E GALEGUISTA QUE MORRE NA EMIGRACIÓN? 

 

José Martínez-Romero Gandos 
 

Iban á percura de hourizontes 
e de xanelas novas 

para poder ollar o ceio 
non sempre debruzados enriba dos carolos; 

iban á percura da Libertade, 
a Xusticia. Ió pan dondo 

que non tiveran na sua herdade 
dende o fondal dos séculos choídos 

(“Emigrantes”, Avelino Díaz, Pallaregas, 1963) 
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Dirección do Coro, a musicalización do seu po-
ema “Unha rosa” dedicado a Rosalía de Castro. 
Era o ano do centenario da publicación de 
“Cantares Gallegos (17 de maio de 1963) e 
Avelino quixo, deste xeito, render a súa home-
naxe á nosa grande poetisa. Levounos certo 
tempo ós coreutas afinar a interpretación musi-
cal proposta polo Director, que tiña sona de 
esixente e moi bo músico e gaiteiro. Na biblio-
grafía ou referencias non aparece o poema. Ti-
rando da miña memoria aparecen as notas mu-
sicais e a fermosa letra do poema: 

Unha rosa pra ti, Rosalía 
con galega e fidel devoción. 
En homaxe das rosas nacidas 
na verde roseira 
do teu corazón. 
Unha rosa recendosa 
que che dou, ruliña nosa. 
Unha rosa pra o teu corazón 
onde os vivos poemas están. 
Unha rosa de cor d’alborada... 

Avancemos no coñecemento deste grande 
poeta apelando, unha outra vez, á voz autoriza-
da de Benigno Fernández Salgado (2015): 

Dende 1939 ata mediados de 1960, Bos Aires 
foi a capital da cultura galega. Estes son os 
anos de maior produtividade poética e perio-
dística de Avelino Díaz. En 1947, cando se 
publica Debezos, a capital arxentina andaba 
polos cinco millóns. Deles, medio millón eran 
de ascendencia galega. Para a maior parte 
deles, Bos Aires fora o primeiro contacto cu-

nha urbe moderna e cosmopolita. Avelino 
arriba a Bos Aires en 1910 a primeira vez, e 
en 1922 a segunda e definitiva. Castelao chega 
dende Nova York en xullo de 1940. Ningún 
dos dous volvería con vida a Galicia. Castelao 
encontra en Montevideo e en Bos Aires unha 
Galicia non vencida que o agarda con respec-
to e esperanza. Esa Galicia era o froito do tra-
ballo de galeguistas coma Avelino Díaz. Li-
bros, emisións radiofónicas, grupos e escolas 
de teatro, grupos corais e de baile, xornais, 
organizacións societarias, políticas e xuvenís, 
activismo. Castelao morre en 1950 para pesar 
de todos os galegos da diáspora e de Avelino, 
en particular. Seis anos despois celébrase o 
evento singular do I Congreso da Emigra-
ción, do que Avelino Díaz será secretario. 
Blanco Amor publica A Esmorga en 1959. 
Neira Vilas, as Memorias dun neno labrego en 
1961. Pallaregas publícase en 1963. Suárez 
Picallo, o indutor de que o noso Avelino escri-
bise en galego, morre en 1964. Avelino, en 
1971. Os 11 poemas a Castelao, póstumos, apa-
recen en 1975. 

A referencia á relación con Ramón Suárez 
Picallo amerita unha explicación máis longa. 
Falei dista relación no Nº 9 da Revista Areal 
(2014) para sinalar a admiración que o poeta 
lucense tiña por Ramón. 

Coñecida é a actividade a prol da liberdade e 
a vocación republicana de Ramón Suárez Pica-
llo. Da pluma de Ramón saíron pezas de exalta-
ción desa liberdade que merecen ser tidas en 
conta polas novas xeracións. Menos coñecida é 

Homenaxe a Avelino Díaz po-
lo Conxunto Artístico Galego 

“Breogán” (xunto a el a súa 
esposa Felisa Iduriaga, detrás 

parte do Coro) 
Fotografía cedida polo autor 
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a súa actividade no cotián. Un home firme nas 
súas conviccións mais amable, sinxelo, sempre 
preto dos amigos e disposto a axudar. 

Unha axuda e motivación que Avelino Díaz 
recoñece na dedicatoria a Ramón co gallo da 
edición en Bos Aires do seu terceiro libro de po-
emas “Pallaregas” (ano 1963) pouco tempo antes 
do pasamento diste. Avelino xa non vía ben, lía 
dificultosamente e manifestaba algúns síntomas 
da enfermidade que o levara á morte, con 73 
anos, o 29 de marzo de 1971, en Bos Aires. 

Ramón tiña moito contacto connosco. E 
digo el connosco pois se achegaba ó Centro Lu-
cence onde desenvolvíamos a nosa actividade 
mozas e mozos a prol da cultura galega e com-
partía mesa e viño cando estas actividades re-
mataban. Nunha desas oportunidades entre-
goume o libro de Avelino e dixo: “Toma, este é 
un libro dun gran poeta da emigración e vai ser 
máis útil para vós”. 

 

Coma moitos emigrantes Avelino non tivo 
formación escolar na Terra. A penas ía a escola 
cando chovía. Nace Avelino no 1897 no seo du-
nha familia humilde no lugar da Travesa na 
freguesía de Santa Comba de Órrea, Concello 
de Riotorto (Lugo). Os dez anos trasládase a 
Meira e chegado ós doce inicia o seu periplo 
como emigrante. En Bos Aires le todo o que 
chega ás súas mans, traballa arreo cun parente. 
Fica alí só seis anos e regresa a Meira dise que 
por algúns problemas de saúde e porque aforra-
ra algo de diñeiro. 

Ten a penas 19 anos e, porén, moita creati-
vidade e solidariedade. Exerce en Meira de mes-
tre en tres aldeas mais sen título oficial nin pa-
ga. Mantense con viaxes á sega en Castela. Xa 
con 20 anos decide volver á emigración no 
1920. Un ano máis tarde, no 1921, casa con Fe-
lisa Iduriaga coa que terá catro fillos. 

A partires destas datas desenvolverá unha 
intensa actividade como propulsor e dinamiza-
dor do asociacionismo tan importante na diás-
pora. Engade una prolífica produción xornalís-
tica en periódicos da Colectividade Galega emi-
grada como El Despertar Gallego, A Nosa Terra, 
Lugo ou A Fouce.  

A súa recoñecida capacidade de orador amó-
sase nos numerosos actos políticos da Galicia 
emigrada, realizando pronunciamentos contra 
o fascismo español e a favor do recoñecemento 
da Nación Galega. No cumio das súas potencia-
lidades creativas dedícase a auto-editar os dous 
libros mencionados máis arriba. Tanto Flor de 
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retama coma Debezos foron moi ben acollidos 
pola crítica e pola Colectividade Galega onde 
tiña aprecio e popularidade. O libro Pallaregas 
pasou máis desapercibido. O autor xa amosaba 
os achaques da súa precaria saúde e participaba 
menos da vida política da Colectividade. 

A vida na emigración non é nin nunca foi 
doada. O mérito dos nosos emigrantes foi tra-
ballar arreo na procura da supervivencia e de-
senvolver unha intensa actividade para manter 
e desenvolver alí a cultura galega. 

Dinos Fernández Salgado (2015):  

Na poesía de Avelino, como en xeral na litera-
tura do exilio e da emigración, o tema do re-
torno, da volta ansiada, é motivo recorrente. 
Posto que facelo fisicamente é imposible, o 
poeta pode polo menos sublimar literariamen-
te o desexo de voltar ou de moverse libremen-
te. O soneto “Volveré” é o segundo poema do 
seu primeiro libro Flor de retama. “Destino”, o 
terceiro. Se examinamos a secuencia desta 
apertura poética, a ordenación parece signifi-
cativa: “Proa” (dirección) – “Volveré” (anhelo) 
– “Destino” (fin, propósito pero tamén “fado, 
sino”): “Volveré” (p. 6) reza así: 

Volveré por el camino 
por donde fui siendo mozo 
con este leve retozo 
de mi vivir vespertino. 

É o final anhelado que nunca chegou a facerse 
realidade. 

Nós, Pilar e máis eu, xunto a fillos e netos 
tivemos a sorte de retornar á Terra no 2002. 
Mais xa dicía eu nunha parte da miña tese de 

Doutoramento (que coma non podía ser doutro 
xeito estivo dedicada á emigración) que  

Emigrar é a paradoxal apetencia do home por 
afastarse daquilo que de seguida ha de reco-
ñecer como terriblemente necesario: a terra, 
cuxa distancia lle vai facer morrer de morri-
ña, de soidade, de nostalxia, de saudade
(Martínez-Romero (2005:13). 

Avelino Díaz morre o 29 de marzo de 1971 
no Sanatorio do Centro Galego de Bos Aires. 
Tiña 73 anos, estaba case que cego e padecía a 
enfermidade de Alzheimer. Foi soterrado no 
Panteón do Centro Galego na Chacarita, ó lado 
de Castelao e Ramón Suárez Picallo, dous ho-
mes ós que admirou toda a súa vida. 
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organizado pola Irmandade 
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ALGUNS DOS QUE FICAROM NAS AMÉRICAS… (I) 
 

José-Mª Monterroso Devesa 
 

Fai coarenta e cinco anos era eu un emigrante... agora son un refuxiado político... 
Em ámbolos dous casos non interveu a miña vontade; mais agora traime âs Améri-

cas unha fada descoñecida. Creo que veño a envellecer onde me criei. E ogallá que 
retorne de novo algún dia, por estas mesmas augas, para morrer onde nascín! 

 

              ALFONSO R. CASTELAO, Sempre en Galiza, Buque “Argentina”, Xullo de 1940 
 

Para María Miramontes Matos (m. Buenos Aires, 1964), Syra Alonso Bru-
fau (m. México, 1970), Jacinta Landa Vaz (m. México, 1993) e Ascensión 

Concheiro García (m. México, 2013)… grandes mulheres, umhas entre ou-
tras muitas, todas elas mortinhas no exílio americano. 

INTRODUÇOM 

Incomunicaçom Galiza-Portugal. Incomu-
nicaçom Portugal-Brasil. Incomunicaçom Es-
panha-América. Incomunicaçom Galiza-Amé-
rica... umhas vezes (Galiza-Portugal) fomen-
tada polo poder político, estoutras pola desídia 
dos governos; aqueloutras, em fim, derivadas 
das actitudes persoais dos emigrantes 
(maiormente quando nom alcançavam o status 
sonhado, mesmo quando abandonavam a famí-
lia legítima que ficara na Galiza... individuos 
havendo que cortarom qualquer vínculo coa 
Terra mai, mesmo mantendo na ignorância de-
la aos seus vástagos). 

Assi passa tamém cos persoeiros da cultura 
(algo menos cos políticos), que chegam a ser 
filhos adoptivos das vilas americanas... para fi-
carem ignorados na Galiza materna, ou bem, 
apenas lembrados na sua aldeia ou vila, caso 
dos doantes de escolas ou de campás para as 
igrejas, etc. 

Mais umha volta co nosso Ramón Suárez 
Picallo como fonte inspiradora (e tamém co seu 
artigo sobre o canguês Botello, reproduzido no 
núm. 15 da revista sadense), traemos a Areal 
agora umha reste de figuras que morrerom nas 
Américas, muitas delas sem nunca terem retor-
nado à Terra, e sem entrarmos a valorar as 
causas de tales feitos. 

Claro está que nom podemos comparar aos 
exiliados (forçosos por definiçom), que manti-
verom viva até a fim a morrinha do país irrecu-

perável... co sentimento bem menos radical ou 
monolítico dos emigrantes (forçados, si, em 
parte), nomeadamente aqueles que (como o 
nosso Ricardo Flores) passarom mais de meia 
vida no país de adopçom, com verdadeira difi-
culdade para escolherem entre as duas pátrias... 
uns, tamém é certo, se relacionando mais do 
que outros coa Terra natal. 

Necesariamente sintéticos, talvez nom acer-
temos a resumir o principal de cada vida. Por 
essa mesma razom de síntese, cingimo-nos ao 
passado século XX e ao continente americano –
essa segunda Galiza para tantos de nós-, e nem 
mesmo, pois ham faltar-nos nomes... quem po-
deria conhecê-los todos! Mas seguro que a mais 
de um leitor lhe resultará novidoso mais dum 
vulto entre esta trintena longa que lembramos 
nós e passamos a relembrar para vós, vultos 
nom todos de primeira linha, mas sempre me-
ritórios e dignos –da nossa evocaçom. 

Como toda selecçom, isto é o mais difícil: se-
leccionar. Som todos os que estám... mas nem de 
longe estarám todos os que forom. Ficarám fora 
homes como Rey Ruibal, Rodríguez Ribeira e 
Miguéns Parrado, Rodríguez Díaz, Vázquez-
Gómez e Somoza Gutiérrez, Rodríguez Elías, 
Garrido Rodríguez, Elpidio Villaverde, José Ru-
binos e Rey Baltar, Gayoso Frías, Avelino Díaz –
quem, felizmente, é exaustivamente tratado nes-
te mesmo número da revista- e Fuco G. Gómez, 
Sánchez Guisande e Paz Lestón, Pita Romero e 
Álvarez Gallego, Otero Espasandín e Delgado 
Gurriarán, Cuadrado e Xosé Sesto... (por riguro-
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sa ordem cronológica de passamento)... e quanta 
mulher que, reconhecemo-lo, aquí brilham pola 
sua ausência. (Outros, como Alejandro Finisterre 
ou o nosso Ricardo Flores, caem fora do período 
tratado). 

Finalmente, este trabalho nom é fruto de ses-
suda investigaçom, mas maiormente achega  
doutras fontes que em cada caso som citadas. Im-
portantes aportaçons houvo de Alberto Vilanova 
(Argentina) e de Pepe Neira (Cuba), assi como de 
Pérez Leira (para todo o continente), que nos 
permitem simplesmente espigar alguns nomes. A 
inflaçom literária que haverá é efeito da nossa 
deformaçom profissional. 

 

CUBA 

1.Delgado, Curros 

1.1.1900. 

Inicia-se a centúria -ou remata a anterior- 
co passamento em Cuba (Havana?) do narrador 
mindoniense Patricio Delgado Luaces, de 50 
anos, considerado “un dos iniciadores da prosa 
galega”, cumha única obra conhecida: ¡A besta! 
(1899-1900, em folhetim da revista Follas novas; 
reeditada em 1993), romance que, baixo o 
seudónimo de Xan de Masma, é “umha das esca-
sas mostras de novela longa nos tempos do 
Rexurdimento”. 

Emigrara Delgado na década de 1870, por 
motivos políticos que mesmo o levaram à ca-
deia. (CC 454, DV 172). 

1.2.1908. 

Vários galegos, e destacados galegos, anda-
vam naquelas décadas pola Grande Antilha: Ca-
banillas, Lugris, Antón Vilar Ponte, Basílio, Cu-
rros, Chané... Contava Manuel Curros Enríquez 
42 anos e tinha publicada toda a sua obra, quando 
emigra a Cuba (1894), ainda colónia espanhola, 
estabelecendo-se na Havana, onde bota dez anos 
(dez anos decisivos na história do país, que em 
período tal se independiza). 

Volta à Terra o celanovês em 1904 e, na Co-
runha, é coroado no teatro que, pouco depois, 
será bautizado Rosalía Castro (sic).  E volta à 
Havana, tornando a exercer o jornalismo. 

Nada comentaremos da sua biografia ante-
rior à emigraçom, nem dos seus avatares em 
Cuba, por serem abondo conhecidos. Nom é o 
nosso objecto. Si o é dizer que morre já em 
1908, março, com 56 anos, mês em que é chega-

do à Corunha, onde fica sepulto em Santo Ama-
ro, depois de multitudinária manifestaçom po-
pular. (CC 351). 

 

CUBA, ARGENTINA 

2.Chané, Cao 

2.1.1917. 

O compostelám José Castro González, 
Chané, morre na Havana com 61 anos. Chané 
estabelecera-se antes na Corunha, alcançando 
aginha sona como director de grupos corais, 

Enterro de Curros Enríquez na Coruña 

El Noroeste, 03/04/1908  
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tales o Orfeón Coruñés e El Eco (fundado em 
1892, sendo hoje o mais antigo da Espanha) -
corais que, daquela, interpretavam a chamada 
música académica ou clássica-, chegando a 
ser aludido como “o Clavé galego”. Essa fama 
adquiriu-na em sucessivos eventos na geo-
grafia espanhola e, particularmente, em cer-
tames internacionais (como o de París, 1889, 
primeiro prémio). 

Em 1893 parte para Cuba (lembremos, 
ainda colónia española), onde segue colhei-
tando sona ao fronte de coros e é ensalzado 
polo próprio Curros: justamente o vate cela-
novês e Chané juntarom as suas inspiraçons 
em composiçons tales Un adiós a Mariquiña 
ou Os teus ollos. Os seus restos tamém repou-
sam, desde aquele mesmo ano, em Santo 
Amaro da Corunha (cidade à que viajara em 
1907). (GEG/AVR). 

2.2.1918. 

Aos 56 anos morre em Lanús (Buenos Ai-
res) o célebre desenhador e caricaturista de 
Cervo José María Cao Luaces (a) PPKO. Tra-
balhador em Sargadelos, e com sucessivos de-
sempenhos em Gijón e Corunha -onde cursou 
Comércio e Magistério-, emigra em 1886 (com 
24 anos) à República Argentina, em cuja capital 
se vincula co jornalismo gráfico e satírico, para 
rematar, logo de fundar El Eco de Galicia (ver 
Castro López), e participar em Don Quijote, na 
famosa Caras y Caretas. 

Republicano federal, foi activo animador 
dos movimentos galeguistas e associacionis-
tas portenhos (Centro Gallego, Orfeón Galle-
go...). (GEG). 

 

CUBA, URUGUAI, ARGENTINA 

3.Armada, Trelles, Castro López 

3.1.1920. 

72 anos tinha ao morrer na Havana o orti-
gueirês Ramón Armada Teijeiro. Curmáu do 
pai de Díaz Baliño, fundara na capital cubana 
(1885), junto co nosso Lugris Freire, A Gaita 
Gallega, primeiro periódico americano integra-
mente em galego. ¡Non máis emigración! (1886), 
da sua autoria, é “a máis antiga peça teatral do 
nosso Rexurdimento (depóis de A fonte do xura-
mento)”. (DV 62). 

 

3.2.1924. 

José Alonso y Trelles, ribadense de 1857, 
morto entom em Montevidéu, emigrado que 
fora ao Uruguai com 18 anos, nada déu às 
nossas letras -agás alguns versinhos contidos 
na sua obra teatral, practicamente descon-
hecida, Crimen de amor-, e se o traemos aqui é 
por ter sido um relevante cultivador da lite-
ratura gauchesca, nomeadamente no poemá-
rio Paja Brava (1916) -onde, força é recon-
hecê-lo, um único poema leva o título Mágoa, 
talvez como tributo à língua materna, mas 
inexplicável a sua utilizaçom num país hispa-
no-falante-, publicado baixo o seudónimo de 
El Viejo Pancho. (Caso equiparável de adop-
çom da linguagem popular do país de acol-
hida, até passar por nativo, dá-no-lo Neira 
Vilas ao biografar o ferrolám do XIX Barto-
lomé Crespo (a) Creto Gangá, coa sua pioneira 
literalizaçom do bozal dos pretos cubanos). 

Trelles foi tamém político, tendo viajado 
umha vez à Galiza mai. Um seu busto ergue-se 
na praça de Ribadéu, replicado aginha no Uru-
guai (em Tala e em Montevidéu). 

3.3.1926. 

Manuel Castro López, luguês da capital, 
tinha 66 anos ao morrer em Villa Turdera 
(Gran Buenos Aires). Activista galeguista 
como criador, na capital argentina, do impor-
tantíssimo Almanaque Gallego (1898-1927, 
reeditado em Galiza, em 6 volumes, 2008-
2010), anuário dotado dum apreciável nível 
literário. Mesmo dirigiu o semanário El Eco 
de Galicia. A maiores, tem algumha obra poé-
tica em galego: O consolo, que foi musicado 
por Paz Hermo. 

Funcionário de Justiça e federalista que 
exercéu como secretário da assembleia do Par-
tido Republicano Federal (Lugo 1887) -na que 
se redigiu o anteprojecto de Constituiçom para 
o futuro Estado Galego-, viu-se obrigado a emi-
grar em 1892. Estava casado coa escritora Ra-
mona de la Peña. (DV 131). Barreiro Fernán-
dez, na reediçom do Almanaque, fai umha exce-
lente semblança de Castro: “republicano, masón 
e anticlerical, galeguista e historiador da gale-
guidade”, define-o. 
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A Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo fai 10 anos. Unha década traballan-
do pola dinamización cultural de Sada, o coñecemento da nosa realidade local, 
a difusión do coñecemento e a expresión da identidade galega. Desde este 
ano 2018, permitirémonos botar a vista atrás para repasar unha traxectoria aín-
da curta –se nos comparamos a outras entidades– pero enriquecedora, funda-
mentalmente grazas ás colaboracións desinteresadas de tantas persoas que 
nos permitiron poder desenvolver as nosas actividades. A continuación realiza-
remos un percorrido por estes dez primeiros anos de vida. Contribuirá, de se-
guro, a renovar os pulos que nos leven a proseguir no camiño, redefiníndoos 
sempre que sexa preciso co obxecto de procurar acadar novos públicos e de 
medrar en presenza social para que, en definitiva, a achega que, desde a nosa 
humildade, poidamos realizar sexa a cada paso máis útil á sociedade. 

En agosto de 2007, o Goberno 
municipal de Sada, presidido por 
Abel López Soto e alentado por 
Isaac Díaz Pardo, toma a determi-
nación de declarar institucional-
mente o ano 2008 como Ano dos 
Irmáns Suárez Picallo, para así 
avanzar no estudo e coñecemen-
to de Ramón e Xohán Antón Suá-
rez Picallo e repatriar os restos 
mortais do primeiro desde Bue-
nos Aires. En paralelo, un grupo 
de veciñas e veciños, en estreita 
colaboración co Concello, organi-
za una comisión coa finalidade 
de organizar un programa de 
actos para todo o ano e promo-
ver diversas publicacións. Nace 
deste xeito a Comisión Irmáns 
Suárez Picallo, que, logo de varias 
reunión, constitúese legalmente 
en decembro, malia que a súa 
actividade pública desenvolvera-
se xa a partir de 2008. Da súa 

asemblea fundacional sae elixida 
a seguinte directiva: 
 

Presidente 
Francisco A. Pita Fernández 

Vicepresidente 
Manuel Pérez Lorenzo 

Secretaria 
Rexina Basadre Orozco 

Tesoureira 
Rosario Fraga Martínez 

Vogais 
Marisa Naveiro López 
Julio Corredoyra Maggy 
Isabel Aldao Losada 
Rosario Vázquez Mourín 

 

O 2008, a nova entidade dedícao 
exclusivamente á programación 
de actividades para o Ano dos 
Irmáns Suárez Picallo. En maio e 
outubro, co patrocinio de entida-
des públicas e privadas, realiza 

Un nacemento marcado polo traslado dos restos de Suárez Picallo 
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dous ciclos de xornadas sobre 
ambos irmáns, con charlas e me-
sas redondas nas que interveñen 
historiadores e investigadores 
como Carlos Velasco, Esperanza 
Mariño, Emilio Grandío, Eliseo 
Fernández, Justo Beramendi, Ra-
món Villares, Xosé Manoel Núñez 
Seixas, Hernán Díaz, Edmundo 
Moure (que veñen desde Arxenti-
na e Chile, respectivamente), Xe-
sús Torres, etc., ou testemuñas 
vivas que os trataron como Isaac 
Díaz Pardo, Avelino Pousa Antelo, 
Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas. 
No marco das xornadas realízanse 
roteiros por Sada e saen á luz di-
ferentes publicacións de textos 
de Ramón Suárez Picallo impulsa-
das pola comisión: La feria del 
mundo. Crónicas desde Chile, 
coordinada por Edmundo Moure 

e Carmen Norambuena, e Selec-
ción de textos en galego, coordi-
nada por Francisco Pita e Manuel 
Pérez Lorenzo. Ambas obras son 
publicadas polo Consello da Cul-
tura Galega e o Concello de Sada. 

No mesmo marco, a Comisión 
crea unha exposición sobre os 
irmáns Suárez Picallo, composta 
de 12 paneis nos que se desen-
volve a súa biografía con textos e 
material gráfico e unha colección 
de obxectos persoais que se exhi-
ben nunha vitrina, así como un 
folleto no que se reproduce o seu 
contido. A mostra inaugúrase en 
Sada en maio e percorre poste-
riormente numerosos concellos 
de toda Galicia. En outubro enví-
ase unha réplica a América, per-
correndo Arxentina e Chile. 

O 14 de abril, para conmemorar 
o aniversario da proclamación 
da II República, realízase unha 
ofrenda floral ante o monumen-
to ás vítimas da represión fran-
quista en Sada, inaugurado me-
ses antes. Esta cita quedará fixa-
da no calendario local para os 
próximos anos. 

O Ano dos Irmáns Suárez Picallo 
culmina co traslado dos restos de 
Ramón polo Concello de Sada 
(personificado no alcalde, Abel 
López) e a Xunta de Galicia (repre-
sentada polo Secretario Xeral de 
Relacións Institucionais, Xoán An-
tón Pérez Lema) desde Buenos 
Aires a Sada, sendo soterrado no 
cemiterio do Fiunchedo o 14 de 
outubro logo dun acto institucio-
nal no que participan o Vicepresi-
dente da Xunta de Galicia (Anxo 
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Xornadas Irmáns Suárez Picallo 

Esquerda: 

Mesa redonda con Avelino 
Pousa Antelo, Isaac Díaz  
Pardo, Xosé Neira Vilas e  
Anisia Miranda, coordinada 
por Ramón Villares 

Abaixo: 

Presentación de La Feria del 
Mundo, de Ramón Suárez 
Picallo, a cargo de Edmundo 
Moure. O escritor chileno  
falando na casa natal de  
Suárez Picallo 
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Quintana), a corporación municipal, 
personalidades da cultura e da Univer-
sidade e a directiva da nosa comisión. 

En febreiro do 2009 a Asemblea no-
mea unha nova directiva, incorporan-
do a Jesús Castro, Amable Carballeira 
e Ramón Tenreiro como vogais. Este 
novo ano estará marcado por un pro-
xecto ambicioso. Logo da intensa ex-
periencia do 2008, a Comisión pro-
ponse a edición dun libro en gran 
formato no que se recollan colabora-
cións de diferentes investigadores 
sobre Suárez Picallo, así como abun-
dante material gráfico e documental. 
Ramón Suárez Picallo. A voz esqueci-
da do galeguismo preséntase en Sada 
o 16 de outubro. Conta coas colabo-
racións de Ramón Villares, Xesús To-
rres, Emilio Grandío, Hernán Díaz, Jus-
to Beramendi, Manuel Pérez Lorenzo, 
Edmundo Moure, Francisco Pita Fer-
nández, Alfredo Erias, Esperanza Mari-
ño e Mercedes Fernández-Couto. 

Nese mesmo ano, o 14 de outubro, 
coincidindo co cabodano da morte de 
Ramón Suárez Picallo e o aniversario 
da súa repatriación, organízase unha 
ofrenda floral ante a súa tumba, acto 
que tamén será repetido cada ano de 
alí en adiante. Asemade, o 17 de outu-
bro créase un blogue, coordinado por 
Francisco Pita e no que se colgan tex-
tos de autores locais (nomeadamente 
de Ramón Suárez Picallo) e se anun-
cian as próximas actividades. 

10 A
N

O
S D

A
 A

. C. IRM
Á

N
S SUÁ

REZ PICA
LLO

 

Arriba: 

Traslado dos restos de Suárez Picallo ao 
Fiunchedo 

Abaixo: 

Presentación de Escolma de textos en 
galego, de Suárez Picallo, e charla a cargo 
de Xosé Manoel Núñez Seixas 

Presentación de Ramón Suárez Picallo. 
Años de formación política, de Hernán 
Díaz, con Isaac Díaz Pardo 
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A comezos do 2010 celébrase unha Asem-
blea Xeral Ordinaria na que se dá conta das 
actividades realizadas ata o momento, esta-
blécese unha cota anual para as socias e os 
socios e exponse a necesidade de abordar a 
transformación da Comisión nunha asocia-
ción cultural cun abano máis amplo de cam-
pos de actuación, con vocación de perma-
nencia e aberta á participación de toda a ci-
dadanía. Apróbase esta proposta, modifican-
do o nome da entidade por Asociación Cul-
tural Irmáns Suárez Picallo. Unha das priori-
dades da Asociación desde ese momento 
será incrementar o seu número de socios, 
acadando a cifra de 40 en outubro. Á directi-
va incorpórase Xosé Val Díaz como tesourei-
ro. En anos posteriores, e ata a actualidade, 
Francisco Pita seguirá a desempeñar o cargo 
de presidente, integrándose en tarefas direc-
tivas en diversas etapas Estevo Rodríguez 
Liste, Laura I. Pita Campos, Xaime Rodríguez 
Rodríguez, David García Pauwels, Vanesa 
Santiago Vázquez, Carme Gratacós Ríus, Ra-
fael Carballeira Coego e José Garrote Martín. 

A partir desta reconversión, comezaranse a 
desenvolver actividades con maior periodici-
dade: charlas, mesas redondas, presentacións 
de libros, proxeccións de documentais, actua-
cións musicais, homenaxes, etc. A mostra so-
bre os Irmáns Suárez Picallo proseguirá coa 
súa itinerancia por municipios de toda a xeo-
grafía galega, e crearanse novas exposicións: 
Francisco Varela Posse. O fotógrafo de Sada 
ou Ricardo Flores. Sempre en Sada. 2002-
2012. Promoveranse tamén diversas publica-
cións, como os Cadernos de Estudos Locais 
ou os Cadernos de Estudos Xerais, e traballa-
rase conxuntamente co Concello na progra-
mación cultural integrada na Feira Modernis-
ta, desenvolvendo roteiros, realizando charlas 
e elaborando a exposición A arquitectura mo-
dernista en Sada, que foi exhibida en anos 
sucesivos. A colaboración co ente municipal 
tamén deu froitos na conmemoración do na-

A conversión en asociación cultural  
con vocación de permanencia 

Tino Baz na presentación do nº 1 de Areal 

Homenaxe a Isaac e a Mimina, con Xosé Díaz e Abel López 

Xesús Castro e Carmen Castro (viúva de José Neira, sindicalista  
asasinado no 36) na ofrenda floral ás vítimas da represión franquista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Páx. seguinte: 

Miro Casabella na presentación do nº 2 de Areal 

Actos de inauguración das exposicións dedicadas ao fotógrafo 
Francisco Varela Posse e ao escritor Ricardo Flores 
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cemento de Manuel Lugrís Freire, coa 
organización de actos, a exposición Ma-
nuel Lugrís Freire. 150 aniversario e a edi-
ción dos libros A idea na palabra. Textos 
e documentos recuperados de Manuel 
Lugrís Freire, coordinado por Manuel 
Pérez, e O penedo do crime, de Lugrís 
Freire, primeira novela escrita integra-
mente en galego, que contou coa edi-
ción e estudo introdutorio de Xabier 
Campos Villar.  Ambos volumes foron 
impresos pola Deputación da Coruña. 

Ao longo destes anos, manterase unha 
estreita relación coa diáspora americana. 
Por Sada pasarán os escritores chilenos 
Gonzalo Contreras e Theodoro Elssaca, a 
escritora e docente arxentina Nora Streji-
levich ou o coro de Casa Galicia de Nova 
York. Tamén terase ocasión de homena-
xear a Manuel Couzo, presidente do C. E. 
Sada y sus Contornos de Buenos Aires. 

Como proxecto central, que serve, ade-
mais, para estruturar o calendario anual 
da asociación, ponse a andar unha revis-
ta cultural. Co nome de Areal. Revista 
Cultural de Sada será presentada o 15 de 
outubro de 2009 na Casa da Cultura Pin-
tor Lloréns. A súa periodicidade será se-
mestral, vendo luz un novo número nos 
meses de outubro de abril. As súas páxi-
nas acollerán artigos sobre temas histó-
ricos, literarios, científicos ou etnográfi-
cos, crónicas de opinión e a reprodución 
de textos e documentos de índole local. 
O presente exemplar é xa o décimo sex-
to e no vindeiro ano Areal poderá cele-
brar os seus dez anos de vida, un periplo 
irrealizable de non ser polas colabora-
cións dos comerciantes locais que, ao se 
publicitaren, sufragan en boa medida a 
súa impresión, cunha tirada que acadou 
os 900 exemplares no número anterior. 

Na última asemblea xeral da asociación, 
celebrada o pasado mes de febreiro, eli-
xiuse unha directiva composta polas se-
guintes persoas: 
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Presidente 
Francisco A. Pita Fernández 

Vicepresidente 
Manuel Pérez Lorenzo 

Secretario 
Manuel Blanco Dans 

Vicesecretaria 
Marisa Naveiro López 

Tesoureiro 
José Garrote Martín 

Vicetesoureiro 
Estevo Rodríguez Liste 

Vogais 
Jesús Castro Vidal 
Vanesa Santiago Vázquez 
David García Pauwels 
Rexina Basadre Orozco,  
Xaime Rodríguez Rodríguez 
Rafael Carballeira Coego 
Amable Carballeira Caño 

 
 

 
 

Libros 

–Suárez Picallo, R.: La feria del mundo. Crónicas 
desde Chile selección (coordinado por E. Moure e 
C. Norambuena) Santiago de Compostela: Conse-
llo da Cultura Galega; Sada: Concello de Sada, 
2008 (promovido pola Comisión Suárez Picallo). 

–Suárez Picallo, R.: Escolma de textos en galego, 
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Ga-
lega; Sada: Concello de Sada, 2008  (promovido e 
coordinado pola Comisión Suárez Picallo). 

–VV.AA.: Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida 
do galeguismo, Sada: Comisión Irmáns Suárez 
Picallo, 2009. 

–Lugrís Freire, M.: A idea na palabra. Textos e docu-
mentos recuperados (edición de M. Pérez Lorenzo), 
A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, Aso-
ciación Cultural Irmáns Suárez Picallo, 2014.  

–Lugrís Freire, M.: O penedo do crime (edición de 
X. Campos Villar), A Coruña: Deputación Provin-
cial da Coruña, Asociación Cultural Irmáns Suárez 
Picallo, 2014.  

Publicacións 
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Publicacións periódicas 

–Areal. Revista Cultural de Sada  

Periodicidade semestral. 16 números 

–Cadernos de Estudos Locais 

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

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

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

4 - «Manuel Couzo e o C. E. Sada y sus Contor-
nos» / 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. Ga-
yoso 

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

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 Sa-
da» /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 

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

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

16 - «O Entroido en Sada: as comparsas “Os Bro-
as” e “Os Pequeniños”» / AA.VV. 

17 - «Edificio “La Terraza” de Sada» / C. Fernández-
Gago 

18 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 
1929» / AA.VV. 

19 - «Inundacións en Sada: consecuencias locais 
de fenómenos climáticos globais» / R. Car-
balleira Coego  

Charla de J. R. Soraluce e L. Bouza na Feira Modernista de Sada 

Presentación de A vida sinxela de Marcelo Firmamento, de 
Vanesa Santiago 

Neira Vilas en Sada, agasallado co I Premio R. Suárez Picallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Páx. anterior: 

Homenaxe a Juan Carlos Medal 

M. Lugrís no acto de clausura do Ano Lugrís Freire 

Charla de Nora Strejilevich, 

Homenaxe a Manuel Couzo 
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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. Car-
balleira  

23 - «O Entroido en Sada. Comparsas do ano 
1982» / AA.VV. 

24 - «Mimina. Unha vida ao servizo da cul-
tura galega» / AA.VV. 

25 - «Homenaxe a Xosé Neira Vilas, amigo e 
grande escritor» / J. Martínez-Romero, 
A. Blanco Torrado 

26 - «O Entroido en Sada. Os Meiguiños de 
Fontán. Ano 1987» / AA.VV. 

Números extraordinarios e especiais: 

«Isaac Díaz Pardo e as Cerámicas do Castro» / X. Díaz 

«Isaac en Sada: documentos» / AA.VV. 

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

«Mariñana, unha revista ilustrada na Sada de 1925» / Xesús Torres Regueiro 

«Pombas e mazás. Palabras para Isaac Díaz Pardo no III cabodano do seu pasamento» / AA.VV.  

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

«As sete Terrazas de Sada» / J. R. Soraluce Blond, L. Bouza 

«Bo e xeneroso: Palabras de Isaac Díaz Pardo no V cabodano do se pasamento» / AA.VV. 

–Cadernos de Estudos Xerais 

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 cris-
tián» / 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  

11  - «Julio J. Casal e Galiza» /José-Mª Monterroso Devesa  

Visita de integrantes da A. C. Irmáns Suárez Picallo e do  Concello  
de Sada, representado pola concelleira Gabriela Castro, a Isaac Díaz 
Pardo para entregarlle as nosas publicacións 
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Donde cayó Camilo 
nació una cruz, 
pero no de madera 
sino de luz. 
Lo mataron cuando iba 
por su fusil, 
Camilo Torres muere 
para vivir. 
Cuentan que tras la bala 
se oyó una voz. 
Era Dios que gritaba: 
¡Revolución! 
[...] 

Camilo Torres muere 
para vivir (Daniel Viglietti/Víctor Jara) 

 

Falabamos na primeira parte deste traballo  
-no anterior número de Areal- de dous curas que 
coincidiron no tempo e tiveron moito en común, 
aínda que viviron xeograficamente moi lonxe: 
Francisco Carballo (Maceda, 1925-Salamanca, 
2014); cura, historiador, intelectual, profesor e 
home comprometido pastoral, social e politica-
mente co pobo galego; galeguista e cristián, é 
unha das figuras fundamentais da cultura e da 
sociedade galega contemporánea. E Camilo To-
rres (Bogotá, 1929-Patiocemento, Santander, 
1966); tamén cura, sociólogo, intelectual, profe-
sor e home comprometido pastoral, social e poli-
ticamente co pobo colombiano; é unha das figu-
ras fundamentais da historia colombiana. Paco 
Carballo e a Camilo Torres están unidos, sobre 
todo, por unha aposta intelectual e existencial 
común, nacida dun cristianismo liberador com-
prometido política e socialmente.  
 

CAMILO TORRES, UNHA REFERENCIA 
NA RENOVACIÓN DA IGREXA 

Camilo Torres exercía unha gran fascina-
ción nos mozos e non tan mozos da Igrexa pro-
gresista galega e española dos anos 70. Nos 

curas, frades, monxas, seminaristas e laicos, 
comunidades cristiás de base e parroquias com-
prometidas, que buscabamos daquela un novo 
modelo de Igrexa que saíse das cavernas do 
franquismo e superase o vergoñento papel xo-
gado pola igrexa española na Guerra Civil e 
nos 40 anos de franquismo, con honrosas ex-
cepcións. Unha Igrexa que buscaba ardente-
mente  colaborar na construción dunha socie-
dade democrática, máis xusta e solidaria, e 
unha igrexa popular cunha teoloxía que estive-
se á altura dos tempos, e non ancorada no pasa-
do. Non coñeciamos moito de Camilo; apenas 
tiñamos a imaxe romántica do cura comprome-
tido cos pobres e coa liberación do seu pobo. 
Pero éranos suficiente. Sabiamos moi pouco da 
súa presenza activa e a súa relación coa cultura 
universitaria e a política institucional colombia-
na. Sobre todo, estaba gravada en nós a imaxe 
de Camilo que nos deixaron os versos de Da-
niel Viglietti cantados por Víctor Jara.  

Para nós, Camilo pertencía a un país afasta-
do do que sabíamos pouco en España naqueles 
anos: Colombia. Apenas sabiamos algo da cla-
morosa situación de inxustiza e represión do 
pobo colombiano por parte da súa oligarquía, 
do mesmo xeito que tantos outros países da 
América Latina, e dunha guerrilla ao estilo 
doutras guerrillas latinoamericanas, que acaba 
de asinar a paz despois de máis de cincuenta 
anos de loita.Coñeciamos máis a situación dou-
tros países como Brasil, Arxentina, Chile, Nica-
ragua ou O Salvador. Pero de Colombia tiña-
mos tamén moi presente un nome xa entón tan 
mítico para nós como o de Camilo: Medellín. O 
encontro do episcopado latinoamericano nesta 
cidade colombiana, era o engaiolante punto de 
partida da Teoloxía da Liberación, co apoio do 
episcopado das igrexas latinoamericanas; aínda 
que pouco sabiamos do feito de que fora preci-

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

CAMILO TORRES, O AMOR EFICAZ 
 

Victorino Pérez Prieto 
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samente a xerarquía da Igrexa colombiana a 
que menos apoiou este evento fundamental, 
malia ter sido no seu territorio. 

Camilo era un símbolo: unha referencia e 
un ideal para uns, e un demo para outros. Non 
nos fascinaba o Camilo co fusil, pois moitos 
pensabamos que a inxustiza e a violencia insti-
tucional non se ían a cambiar coas armas, do 
mesmo xeito violento, e pensabamos que había 
que romper a espiral de violencia sen métodos 
violentos. Pero fascinábanos o Camilo do com-
promiso de liberación radical, antiburgués, 
que falaba de revolución sen perder a tenrura 
–como escribiu o Che Guevara–; o Camilo da 
fe evanxélica e da súa identidade sacerdotal re-
novadora. O seguidor dun Xesús revoluciona-
rio; un radical coma el, que vai á raíz e non se 
anda con componendas, que critica os sepulcros 
branqueados e está claramente cos máis pobres. 

Tardamos en coñecer o proxecto de “amor 
eficaz” de Camilo –chave do seu pensamento- e 
os seus escritos; pero estabamos convencidos de 
que a súa aposta radical, revolucionaria, era un 
dos xeitos máis honestos de seguir a Xesús de 
Nazaret e vivir o espírito do Evanxeo: cambiá-
deo todo, buscade o imposible. Estabamos con-
vencidos de que –como elaboramos mellor anos 
despois- non só outro mundo, outra sociedade e 
outra igrexa, “é posible”, senón que este mundo, 
tal como o estabamos a facer, “é imposible”, pois 
non ten futuro para a maioría da xente, para a 
maioría dos fillos e fillas queridos de Deus. 

Camilo Torres, cura comprometido, activo 
profesor da Universidade Nacional de Colom-
bia, activista social e político, e finalmente, por 
moi breve tempo, membro do Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), chega a escribir: “Tuve 
que despojarme de la sotana, para poder ser un 
verdadero sacerdote; el deber de un católico es ser 
revolucionario y el deber de cada revolucionario 
es hacer la revolución”.  

Un anónimo prologuista das súas obras 
escribe: 

Contra lo que pretendía la prensa reacciona-
ria de Colombia, que respiraba a fondo sobre 
el ‘ex-cura bandolero muerto’, Camilo Torres 
no es un pasado bajo una tierra anónima sin 
flores... Camilo Torres es una causa, la causa 
de América Latina.1 

De xeito semellante, Castelao escribira a 
finais dos años 30, ao pe dun dos seus impresio-

nantes debuxos de Atila en Galicia: “Non ente-
rran cadavres, enterran semente”. 

O anónimo prologuista, segue:  

Camilo Torres sucedió en el país y en la Iglesia 
de Colombia. Alguien dijo que sólo en Colom-
bia podía suceder. Por la compacta e inmovi-
lista tradición católica de aquella nación; por la 
sumisa dependencia que esa tradición ha veni-
do imponiendo sobre las clases desposeídas; 
por el rotativo juego de poderes, siempre oli-
gárquicos, de las manos de los liberales para 
las manos de los conservadores; por la consus-
tanciada apariencia de democracia en que vive 
Colombia, justificando la situación de penuria 
en que malvive el pueblo colombiano.  

 

CAMILO TORRES RESTREPO, UN CURA 
QUE FIXO UNHA OPCIÓN DE CLASE 

Camilo Torres (Bogotá 1929), de extracción 
social burguesa, unha boa familia dun medico e 
profesor da Universidade, foi nos primeiros anos 
-como Carballo- un sacerdote privilexiado polos 
seus superiores, profesor universitario formado 
en socioloxía e teoloxía en Europa, creativo e so-
licitado periodista, orador de masas... pero Cami-
lo traizoa abertamente a súa clase, deixa a sotana 
e pásase ao lado do pobo dos suburbios e fábricas 
de Bogotá, que fora coñecendo a fondo con visitas 
e traballos de campo cos seus estudantes da uni-
versidade, e as “veredas” campesiñas (coma as 
nosas aldeas e parroquias rurais), en fin, a carón 
das forzas da revolución. E morre na montaña, 
extra muros, coma un excomungado, baixo as ba-
las do orde “lexitimamente establecido”, coma o 
Nazareno. Camilo fixo un amplo e severo diag-
nóstico da Igrexa e da sociedade colombiana: a 
xerarquía e o clero colombiano -alleos segundo el 
ás esixencias da xustiza social e a demanda evan-
xélica do Mestre, e que el chega a cualificar logo 
como “a máis atrasada del mundo”-,e as “25 fami-
lias millonarias” da oligarquía colombiana, que 
nunca poderían perdoar a traizón de clase dun 
fillo da burguesía bogotana (o seu pai era un re-
putado médico e profesor da Universidade).  

Tras dos anos de estudio no seminario de 
Bogotá, que seguiron á súa carreira de Dereito 
abandonada polos estudos de Filosofía e Teolo-
xía, Camilo ordénase sacerdote en 1954 e vaise á 
reputada universidade de Lovaina (Bélxica), on-
de fai a licenciatura en Socioloxía (1954-1958); a 
súa tese de grao levaba por título Una aproxima-
ción estadística a la realidad socioeconómica de Bo-
gotá, publicada pouco despois no seu país.2 
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De volta ao seu país en 1959, a súa rexa fe 
cristiá converterase en urxencia práctica, en 
tarefa histórica de militante, que o levará a un 
compromiso cada vez máis radical. Apoia acti-
vamente a causa dos pobres e da crlaicalase 
traballadora; capelán e profesor da Universi-
dade Nacional en Bogotá, é cofundador con 
Orlando Fals da súa Facultade de Socioloxía 
en 1961, da que é nomeado para o Consello 
Directivo e encargado das cátedras de Sociolo-
xía Urbana e Metodoloxía do Traballo. É ta-
mén membro fundador e presidente do Move-
mento Universitario de Promoción Comunal 
(MUNIPROC), que segundo a súa intención 
pretende vincular aos estudantes coa realidade 
dos sectores máis deprimidos da sociedade. 
Realiza, xunto con profesores e estudantes, 
programas de acción comunal en barrios po-
pulares de Bogotá. En xaneiro de 1962 é no-
meado tamén Profesor-Decano do Instituto de 
Administración Social da Escola Superior de 
Administración Pública (ESAP).  

Pouco a pouco, Camilo vai crendo e manifes-
tando que para asegurar a xustiza social, os 
cristiáns teñen a obriga de participar na políti-
ca, e aínda máis na loita armada. Funda o 
“Frente Unido del Pueblo”, un movemento de 
oposición á coalición dos partidos Liberal e 
Conservador, que busca ser unha Plataforma 
para un movemento de unidade popular que una 
ás esquerdas para ser verdadeira alternativa de 
cambio á coalición conservadora. O movemento 
elabora e edita unha publicación semanal co 
mesmo nome: Frente Unido, que acada unha 
gran difusión. Camilo encabeza marchas pacífi-
cas cos estudantes, e colabora como brazo polí-
tico do ELN, ao contactar cos líderes do move-
mento guerrilleiro, que iniciara as súas activida-
des en xullo de 1964 e fixera a súa aparición en 
publico a comezos dese mesmo ano de 1965. 

Finalmente, tras moitas discrepancias co 
seu bispo, solicita a súa redución ao estado lai-
cal en xullo de 1965; aínda que el insiste en en-
trevistas e nos seus últimos escritos que se sin-
te sacerdote, e que “sempre será sacerdote”. Lo-
go renuncia tamén ao seu traballo como profe-
sor na Universidade, disolve o Frente Unido, 
vaise á montaña de Santander e enrólase na 
guerrilla en outubro dese ano. Camilo participa 
nela coma un membro de baixo rango, dándolle 

asistencia espiritual e ideolóxica á xente. Mo-
rrerá na súa primeira experiencia en combate, o 
15 de febreiro de 1966 en Patiocemento (no 
Magdalena Medio, departamento de Santan-
der); seguramente sen dar un só tiro, pois leva-
ba só uns poucos meses na guerrilla e era moi 
malo coas armas, como confesou o seu instru-
tor. Hoxe sabemos que estaba gravemente 
ameazado de morte xa antes de irse a guerrilla, 
e circulaba a idea de que lle planeaban unha 
morte menos honrosa que esta, un xeito que 
acabara co súa memoria e o mito que se fora 
forxando nos últimos anos. 

 

CAMILO TORRES, UN SEGUIDOR DE 
XESÚS CRISTO E UN HUMANISTA  
INTEGRAL 

Camilo era un humanista integral. Ten dito: 
“Sen o home, Cristo sería un redentor inútil”; a 
súa foi unha “encarnación consecuente”. No con-
tacto coa realidade do seu país decátase que “os 

Victorino Pérez con Camilo Torres  
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que aman non teñen fe [relixiosa] e os 
que teñen fe [relixiosa]  non aman”, 
como chegou dicir. Era a gran contra-
dición do seu país, profundamente reli-
xioso e profundamente inxusto e  vio-
lento a un tempo; ben pouco fiel ao 
espírito de Xesús de Nazaret. Por iso, 
escribe, o sacerdote debe ser “un profe-
sional do amor, a tempo integral”: 

Descubrí el cristianismo como una 
vida centrada totalmente en el 
amor al prójimo; percibí que valía la 
pena comprometerse en este amor, 
en esta vida, y por eso escogí el sa-
cerdocio para convertirme en un 
servidor de la humanidad.3 

Si proclamaba que “soamente mediante a re-
volución é posible realizar ese amor ao próximo”, 
era porque el esixía un amor eficaz, expresión cla-
ve no pensamento de Camilo “A revolución -
repetía Camilo- é un imperativo cristián”. 

El problema para el cristianismo se presenta 
en términos de caridad eficaz; o sea, en térmi-
nos de aquello que constituye la primera 
prioridad del apostolado en el mundo moder-
no y de los países subdesarrollados... 

Comprendí que en Colombia no se podía reali-
zar este amor simplemente por la  beneficen-
cia sino que urgía una revolución con la cual 
este amor estaba íntimamente vinculado.4 

A teoloxía do evanxeo do amor eficaz está na 
base do pensamento de Camilo, e é o funda-
mento e a motivación do seu radical testemuño 
cristián. O teólogo colombiano Mario Peresson 
sinala como aspectos característicos da súa re-
flexión teolóxica5: 

- Unha teoloxía encarnada na realidade his-
tórica e social, e existencia como amor.  

- A Palabra de Deus, inspiración e guía da 
súa praxe e da súa teoloxía. Lectura profé-
tica da Biblia, que leva a Camilo a redes-
cubrir a esencia do cristianismo como 
amor eficaz ao próximo. 

- A mediación interpretativa e práxica das 
ciencias sociais; que el realiza en basea os 
seus estudios (cualificación científica) e me-
diante o contacto coas realidades socioeco-
nómicas, aplicando métodos obxectivos. O 
cristianismo debe ter a eficacia como parte 
dos seus principios, xa que o amor ineficaz 
non é máis que unha hipocrisía.  

- A praxe política-revolucionaria: encarnación 
histórica do amor que busca facerse eficaz.  

O amor faise historicamente eficaz mediante 
a praxe política revolucionaria até as últimas 
consecuencias. O propio Camilo Torres escribe 
no primeiro número do xornal que fundou:  

Después de la revolución los cristianos ten-
dremos la conciencia de que establecimos un 
sistema que está orientado sobre el amor al 
prójimo.6 

“¡Camilo Torres vive!”, proclaman desde hai 
anos moitas pintadas en Bogotá e noutros luga-
res do país. O espírito de Camilo Torres segue 
ben vivo despois de décadas na Igrexa de base e 
no pobo colombiano; pero tamén en todo o cris-
tianismo liberacionista latinoamericano. Así o 
puiden comprobar no ano 2016, nos 50 anos da 
súa morte, celebrado con numerosos congresos 
e eventos no país, nos que finalmente se recoñe-
ceu a importancia da súa persoa e do seu legado. 

 
1. “Camilo Torres es una causa”, en Camilo Torres Res-

trepo, Escritos, Bogotá 1985. Como indiquei na primei-
ra parte deste traballo, sobre Camilo Torres publiquei 
varios artigos en Colombia e Galiza con ocasión dos 
cincuenta anos do seu pasamento; o máis extenso é: 
“Camilo Torres: o compromiso radical co seu pobo até 
a morte”, Encrucillada, nº 198 (2016).  

2. La proletarización de Bogotá: ensayo de metodología es-
tadística, Universidad Nacional, Bogotá1961, logo pu-
blicada en Fondo Editorial CEREC, 1987. 

3. Camilo Torres, Cristianismo y revolución, Ed. Era, Méxi-
co 1970. 

4. Ibid. 
5. M. Peresson, Camilo Torres Restrepo: precursor de la teo-

logía latinoamericana de la liberación, Bogotá 2001. 
6. “Mensaje a los cristianos”, Frente Unido, n. 1, Bogotá 

1965.   

Biblia e cruz que acompañaban a Camilo no seu tempo de guerrilleiro 
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O PROFEMINISMO CATÓLICO DE FILOMENA DATO MURUAIS 
 

Carmen Blanco 

POLA MEMORIA DA LIBERDADE 

Eu teño escrito sobre Filomena Dato Mu-
ruais (Ourense, 1856-Moruxo, Bergondo, A 
Coruña, 1926) nos meus libros Literatura galega 
da muller (Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 
1991), Escritoras galegas (Editorial Compostela, 
Santiago de Compostela, 1992) e Libros de mu-
lleres (Por unha bibliografía de escritoras en lingua 
galega: 1863-1992) (Edi-
cións do Cumio, Vigo, 
1994) por ser unha poe-
tisa que tivo unha relati-
va importancia socio-
literaria e histórica no 
panorama da literatura 
galega, como tamén a 
tivo no panorama socio-
literario español, dentro 
da historia particular 
das mulleres e da histo-
ria en xeral. Falei dela 
en moitas outras oca-
sións tamén facendo me-
moria do ronsel reivin-
dicativo da defensa da 
dignidade das mulleres e 
da defensa das liberda-
des humanas no seu con-
xunto. Por este compro-
miso meu coa memoria 
da liberdade é polo que Filomena Dato Mu-
ruais está presente na miña obra. 

 

MEMORIA DE FILOMENA DATO  
MURUAIS EN LITERATURA GALEGA  
DA MULLER 

No apartado “As escritoras galegas” de Lite-
ratura galega da muller analizo a súa achega á 
literatura en lingua galega en verso e sitúoa 
dentro da ideoloxía pro-feminina católica no 
período 1800-1939, etapa marcada pola prolife-
ración de autoras en torno ao brillo da obra de 
Rosalía de Castro, con anterioridade ao levanta-

mento militar de 1936 contra o réxime legal da 
II República, e, con posterioridade, polo comba-
te ideolóxico propio da guerra, momento no que 
a obra de Filomena Dato Muruais aparece pos-
tumamente como apoio do nacional-catolicismo 
no caso do seu poema “Al Santísimo Sacramen-
to”. Reproduzo a continuación o texto revisado 
(Blanco 1991: 324-325 e 332-333).   

Entre as autoras deste 
momento con libro publi-
cado cómpre falar en pri-
meiro lugar de Filomena 
Dato Muruais, a autora 
de Follatos (1891), onde 
se recolle o poema titula-
do “Defensa das mulle-
res” que fora premiado 
en Ourense en 1887 no 
concurso en Homenaxe 
ao Pai Feijoo. Este texto 
reflicte a situación pro-
blemática da muller na 
sociedade de entón e insí-
rese ideoloxicamente 
dentro da liña pro-
feminina do cristianismo. 
Ricardo Carballo Calero 
sinalou o seu parentesco 
coas famosas redondillas 
de Juana Inés de la Cruz 

(Carballo Calero 1975: 453) e realmente as pala-
bras da autora da Respuesta a sor Filotea de la 
Cruz que comezan 

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois ocasión 
de lo mismo que culpáis 
si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén 
¿por qué queréis que obren bien 
Si las incitáis al mal?  
(Cruz 1983: 201) 

parecen resoar no apartado segundo do poema 
da ourensá: 
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Homes que á muller culpades 
dos crimes que cometedes 
e decides que das desgrazas 
sempre son causa as mulleres, 
[...] 
Pois se por elas pecades 
a culpa non lles votedes, 
que nunca o sol tivo culpa 
de que quen o mire cegue.  
(Dato Muruais 1891: 8-9. A versión é miña)  

Mais tamén a composición cita e glosa o 
ensaio titulado “Defensa de las mujeres” de 
Feijoo. Estes versos teñen, pois, un ton rei-
vindicativo que podemos denominar feminis-
ta xa que critican a tradicional misoxinia, que 
identifica ás mulleres co mal, e o androcen-
trismo cheo de prexuízos, tanto do pensa-
mento filosófico como do científico. Ao mes-
mo tempo, defenden a capacidade política e 
intelectual do sexo feminino e sinalan os éxi-
tos acadados grazas á sabedoría e á bondade 
femininas ao longo da historia, a pesar do am-
biente hostil no que tiveron que florecer. E, 
posto que estamos falando de escritoras, inte-
resa destacar a súa reivindicación da igualda-
de no terreo da intelixencia e a súa denuncia 
da discriminación no campo da educación: 

Ós que negan á muller 
intelixencia e talento, 
a mellor contestación 
quizá que fose o desprezo. 
¿De onde sacaron que as almas 
teñen como os corpos sexo? 
Porque as probes das mulleres 
nunca tiveron ensino 
como os homes, que eran tontas, 
os homes tontos dixeron. 
(Dato Muruais 1891: 15. Versión miña) 

Resulta evidente, pois, que durante a etapa 
1800-1939 sobresae e contrasta Rosalía de Cas-
tro fronte ao resto das escritoras con libro publi-
cado. Destaca pola súa calidade e pola súa im-
portancia histórica. E contrasta pola súa ideolo-
xía máis crítica e avanzada, posto que, de feito, 
Filomena Dato, Francisca Herrera, Carmen 
Prieto e Hermiña Fariña atópanse apegadas a un 
catolicismo retrógrado que nalgún caso obstacu-
liza dogmaticamente as súas creacións. Neste 
sentido, é ilustrativo que a obra de todas elas se 
sumase ao levantamento franquista. Así, no li-
bro Galicia por la España Nueva (1937) de Esther 
Gallo Lamas aparece un poema “Al Santísimo 
Sacramento” de Filomena Dato e outro “Al Exc-
mo. E Iltmo. General D. Francisco Franco Ba-

hamonde, gloria de su siglo y honor y admira-
ción de los siglos venideros” de Francisca He-
rrera. Filomena Dato Muruais estaba xa morta, 
Francisca Herrera Garrido vivía. 
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OBSERVAR GAIVOTAS 
 

Antonio Sandoval Rey 

Gaivotas. Quen as temos moi preto deixamos 
de consideralas meras aves para pensar nelas co-
mo veciñas. Unhas veciñas case sempre empeña-
das en facerse notar: ruidosas, enxeñosas, empe-
ñadas en compartir as súas dixestións cos nosos 
automóbiles, ás veces agresivas... Pero que cando 
pasan voando ao lonxe, sobre as ondas da ría, re-
súltannos aínda fermosa. 

Hai moitas décadas as aves mariñas coma elas 
aínda orientaban aos homes de mar cara a situa-
ción dos máis nutridos cardumes de pesca de cada 
xornada. Era oportuno probar sempre coa rede alí 
onde se apiñaban. Logo, íanse descansar en praias 
por entón non tan frecuentadas coma hoxe, ou 
nestas data de primavera aos seus niños en cantís 
e illotes o máis afastados posible. 

Máis lles valese que estivesen afastados, por-
que ata eles gabeaban non poucos rapaces entre 
maio e xullo na procura de ovos. Disque eran moi 
apreciados en confeitaría, e que nalgunhas zonas 
de Galicia se pagaban razoablemente ben. Había 
verdadeiros expertos na súa escolla, capaces de 
calibrar a pulso se no seu interior había xa un po-
lo a medio medrar. Outros utilizaban un balde de 
auga. Se o ovo se afundía, había polo. Nestes ca-
sos, algúns o devolvían ao niño, por compaixón e 
para asegurarse ovos en anos futuros. Pero outros 
os escachaban, para obrigar aos pais a facer unha 
nova posta, e regresar días despois a por ela. 

As que crían na primavera en Sada e a súa 
contorna son gaivotas patiamarelas, en latín La-
rus michahellis. É habitual escoitar que antes eran 
moito máis numerosas. Pero ollo: ese “antes” hai 
agora que matizalo. Porque se ben hai unha déca-
da Galicia acadou a cifra máis alta das que da súa 
especie se coñece, hoxe a súa poboación está a ca-
er en picado en moitas das súas colonias. E faino 
decontado. Conviría coñecer ben as causas deste 
descenso, e evitar suposicións sen base científica. 
Porque, á fin e ao cabo, comparten moitos am-
bientes connosco, e todo sentido común di que se 
na túa veciñanza comeza a faltar demasiada xente, 
máis vale que te informes do que ocorre. 

O motivo de que lles fose tan ben ás patiama-
relas desde finais do século pasado probablemente 
teña varias explicacións. Dúas delas, xa que logo, 
parecen clave. Unha é a súa condición oportunis-
ta, a súa intelixencia e o seu cada vez menor te-
mor aos humanos, xa que non as perseguimos e 
nin moito menos valoramos alimentarnos cos 
seus fillos. A outra, a inxente cantidade de alimen-
to que durante ese tempo puxemos ao seu dispor 
en vertedoiros e bolsas de desperdicios mal pecha-
das en rúas e prazas. Ou dende tantos barcos de 
pesca que se desfán dos seus descartes mar aberto. 

As patiamarelas pasan con facilidade dos trin-
ta anos de vida se non sofren contratempos serios. 
Salvo algún falcón de bo porte chegado en inver-
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no do norte de Europa, ou algunha femia de azor, 
carecen de depredadores capaces de enfrontarse a 
elas. O tipo de perigos que deben evitar son os 
anzois ou as pelexas cos gatos por unha pata de 
polo abandonada nunha beirarrúa. Porén, este 
derradeiro ano moitas apareceron mortas ou mo-
ribundas nas costas da bisbarra. O pasado mes de 
agosto soaron as alarmas cando un número moi 
avultado ingresou no Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre de Santa Cruz, en Oleiros. Os 
técnicos da Xunta de Galicia confirmaron o que 
xa avanzaran os ornitólogos: a causa de mortan-
dade era o botulismo. É difícil imaxinar a costa de 
Sada e as Mariñas sen gaivotas patiamarelas. Ben 
é verdade que se limitasen o seu raio de acción á 
praia e á ría resultarían menos molestas e mesmo 
máis ornamentais, pero non debemos esquecer 
que se se instalaron nas nosas azoteas foi grazas a 
nós, os humanos. Unha especie esta nosa, e isto 
ninguén o ha discutir, moito máis sucia cá súa. 
Non hai máis que ver como estamos deixando o 
planeta para os seus descendentes e, o que é de 
todo incomprensible, para os nosos. 

De verán comezarán a aparecer os novos 
nados nos próximos meses, de plumaxe parda e 
estriada. Tardarán uns catro anos en acadar o 
traxe gris e branco de seus pais, a súas patas e 
bicos de abraiante cor amarela e ese anel ocular 
vermello que visto de preto resulta do máis re-
chamante. E aínda máis en obter a experiencia 
da vida que remata por converter a unha gaivo-
ta adulta nun animal de extraordinaria capaci-
dade de supervivencia. 

Aos ornitólogos adoitar engaiolarnos as 
gaivotas. Somos quen de pasar horas mirándo-
as, así sexan patiamarelas ou esoutras especies 

que en outono e inverno veñen de países de 
lonxe a pasar aquí os meses fríos: choronas, ca-
becinegras, escuras, arxénteas, gaivotóns... To-
das elas poden verse no areal con facilidade. En 
ocasións xúntanselles outras máis escasas en 
Galicia, como polares e cáspicas. 

E é que observar gaivotas non é só reparar 
nos caracteres que diferencian a estas especies ou 
nos detalles da súa plumaxe que permiten coñecer 
a súa idade. É ademais pensar sobre o mundo que 
compartimos con elas. Coas viaxeiras, acudimos 
coa imaxinación ás súas rexións de orixe. Coas 
sedentarias patiamarelas parolamos en silencio 
sobre os respectivos xeitos de ser das nosas espe-
cies, ás veces non tan diferentes. 

A ciencia que estuda o comportamento dos 
animais chámase etoloxía. É relativamente recen-
te, pois o seu verdadeiro impulso non ten aínda un 
século. Debémosllo sobre todo a tres biólogos 
extraordinarios: Konrad Lorenz, Karl von Frisch 
e Nikolaas Tinbergen, quen polos seus estudos 
nese campo mereceron en 1973 o Premio Nobel 
de Fisioloxía e Medicina. 

O terceiro deles, Nikolaas Tinbergen, deu os 
seus primeiros pasos nese campo precisamente 
observando gaivotas. No seu caso, arxénteas, moi 
similares ás patiamarelas. Fíxoo na súa natal Ho-
landa, tomando durante longas horas nota das 
actitudes destas aves, as súas vocalizacións, as 
súas relacións sociais. O resultado do seu traballo, 
sumado ao de Lorenz cos gansos, considérase a 
fundación de todo un novo campo de estudo cien-
tífico. Hoxe a etoloxía é unha clave fundamental 
para entender moito mellor, por comparanza, a 
forma de ser da nosa propia especie. Observar gai-
votas é tamén observarnos. 

Gaivota sombría (páx. anterior)  
e chorona (esquerda)  
Fotografías do autor 
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1. INT. COCIÑA DA CASA DOS SANDE – 
HORA DO XANTAR 

Marta está sentada na mesa da cociña xunto co 
seu pai Arximiro (PX). A súa nai Herminia está 
de pé preparando unha ensalada (PX). Arximi-
ro leva una cullerada de garavanzos con espi-
nacas á boca (PP). Anóxase moito e tira a cu-
ller ao prato en sinal de desaprobación. (PM) 

ARXIMIRO 

Sempre a mesma merda de comida. E ade-
mais fría. Para isto paso todo o día traba-
llando! 

MARTA 

(asustada e con medo, mira  cara á nai)
(PP) (PM) 

Papá, sempre estás igual! A min gústame, e 
non está fría. 

ARXIMIRO 

(dirixíndose á filla e con acenos de darlle 
unha labazada) (PM) 

Ti non te metas que aínda vas levar un mo-
cazo! 

HERMINIA 

Non as pagues coa rapaza. Eu son a única 
culpable. Trae o prato que quento outra vez a 
comida. (PM) 

ARXIMIRO 

(érguese tirando o pano de mesa, moi al-
porizado) (PX) 

Aí quedades as dúas. 

 

2. TRANSICIÓN 

Gravación do mar batendo bravamente na cos-
ta. As ondas desatan toda a súa furia sobre as 
rochas. (PX) (PM) (PP) 

 

3. INT. INSTITUTO – HORA DO RECREO  

Marta está sentada nun banco do patio inte-
rior. Preto dela un rapaz e unha rapaza. Están 
discutindo. (PX) 

ANXO 

Cantas veces che teño dito que non te vistas 
como unha puta! Non te dás conta que todo o 
mundo te está a mirar! (PP) 

PAULA 

Pero Anxo, se ninguén se fixa en min. (PP) 

ANXO 

(dirixíndose a Miguel) (PM) 

DEÁMOSLLES VOZ 
 

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO GAÑADOR  
DO IV CONCURSO DE GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO  

QUE CONVOCA A ÁREA DE IGUALDADE  
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

 

Autoras/es: 
Sara Arrojo, Ómar Calvo, Lorena Castro,  

Silvia Castro, Amara Fontão, María García,  
Cristina Orgeira, Alicia Pedreira 

 

Coordinador:  
Xosé Seoane 

 

IES Isaac Díaz Pardo. Sada. 
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Lectura dramatizada do guión a cargo das autoras no acto celebrado pola Concellería de Igualdade  
do Concello de Sada na Casa da Cultura “Pintor Lloréns” con motivo do Día da Muller 

E ti, que carallo miras? Seica chegustan as 
pernasda miña moza! 

MARTA 

(pon cara de pena, érguese e marcha sen 
dicir nada) (PP) (PX) 

 

4. TRANSICIÓN 

Gravación do mar batendo bravamente na cos-
ta. As ondas desatan toda a súa furia sobre as 
rochas. (PX) (PM) (PP) 

 

5. INT. SALÓN DA CASA DOS SANDE – 
ANTES DA CEA  

Arximiro está sentado no sofá vendo a televi-
sión. Ten cara de anoxo e mira con frecuencia 

o seu reloxo. Ao pouco tempo chega a súa mu-
ller da rúa cunha bolsa dunha marca de roupa. 
Vén ben vestida, incluso maquillada. (PX) (PP) 
(PX) (PP) 

ARXIMIRO 

De onde vés a estas horas? (PP) 

HERMINIA 

De facer unhas compras. Necesito unha saia 
nova. (PM) 

ARXIMIRO 

Para que quererás ti unha saia, para ensinar 
as pernas. E cantas veces teño que che dicir 
que non pintes os beizos como unha fulana!
(PM) 
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6. INT. COCIÑA DA CASA DOS SANDE – 
HORA DO ALMORZO  

Herminia está de pé preparando o almorzo. 
Entra Marta. (PX) 

MARTA 

(achégase á nai para darlle un bico) (PP) 

Pero que che pasou na faciana, mamá? 

HERMINIA 

(tratando de agachar o rostro) (PP) 

Nada, filla. Non te preocupes. Son cousas de 
maiores! 

 

7. TRANSICIÓN 

Gravación do mar batendo bravamente na cos-
ta. As ondas desatan toda a súa furia sobre as 
rochas.(PX) (PM) (PP) 

 

8. EXT. PATIO EXTERIOR DO  
INSTITUTO – HORA DO RECREO  

Marta está paseando con dúas amigas polo pa-
tio. Decátanse que unha parella está discutindo. 
Están sentados nun banco e escoitan toda a 
conversa que manteñen. (PX) (PM) (PP) 

ANXO 

Déixame ver o teu móbil. Quero saber quen é 
ese que sempre che está mandando mensaxes. 

PAULA 

(pon certos impedimentos, pero non os 
suficientes como para impedir que Anxo 
lle quite o móbil das mans) 

Dáme o meu móbil. Seica non podo ter ami-
gos. Acaso eu miro as túas mensaxes! 

ANXO 

Non compares; ti es a miña moza, entendes: A 
MIÑA MOZA! Miña e de ninguén máis. 

PAULA 

Pero Anxo, por que non confías en min, se eu 
nunca te enganei. 

 

ANXO 

Todas as mulleres sodes iguais. Hai que 
atarvos en curto! Que non se che ocorra con-
tradicirme, se non vas descubrir o meu xenio! 

 

9. INT. INSTITUTO –  HORA DE CLASE  

Marta está sentada na súa mesa de traballo e 
fíxase na súa compañeira Paula. Decátase que, 
malia a maquillaxe, ten un pequeno hematoma 
no ollo. (PM) (PP) 

MARTA 

(erguéndose con moita enerxía, berrando, 
con impotencia. Todos fican en silencio, 
abraiados) (PP) (PX) 

Xa estou farta de tanto silencio, de tanta co-
vardía! E que non vos decatades do que está 
pasando? Basta xa: NON MIREMOS PA-
RA OUTRO LADO. DEÁMOSLLES 
VOZ ÁS VÍTIMAS.  

 

10. TRANSICIÓN 

Gravación do mar en calma. As ondas déitanse 
suavemente e arrolan agarimosamente a area 
dourada da praia. (PX) (PM) (PP) 

 

11. INT. CLASE DE PAULA NO  
INSTITUTO –  HORA DE CLASE 

Primeiro plano de Paula con marcas de malos 
tratos. O seu xesto vai mudando dende a pena 
ata a esperanza. 

 

12. INT. COCIÑA CASA DOS SANDE –  
NO ALMORZO 

Primeiro plano de Herminia con marcas de ma-
los tratos. O seu xesto vai mudando dende a 
pena ata a esperanza. 

 

13. EXT. PRAIA. MAR EN CALMA –   
POLA TARDIÑA 

Plano xeral de Marta paseando con Herminia e 
con Paula. Encóntranse con Lorena, Miguel, 
Amara e Ómar. Fundido lento... 
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REGUEIFAS 
 

Miguel Mosquera García 

Regueifas entre a choiva e o verán 
Tres mil mortas bágoas caídas van 
E aínda así ese anxo vivo voador 

O paxaro da terra que me cura san 
O mal que me quita a dor 

Coa súa lingua áspera, 
con sabor deste inferno cálido e húmido 

onde o pensamento leve é queimador 
e despois eu, fillo do demo, son ido 

 
--------- 

 
Debilítase a miña mente 

Mentres o meu corazón colle forzas 
Para resistir os golpes dunha moa 

Que está a triturar paseniño a miña testa 
Mais aínda a miúdo 

Cando noto o calado do frío nas rúas, 
Metaforicamente penso 

E xunto todos os sentidos, 
Para buscarlle o quinto pé 

Ao gato que leva a túa face por cara 
 

--------- 
 

A túa pel branca 
Deixa clarexar ós ollos 
na túa lingua magna 

nos teus falares enxoitos, 
vin nas túas moufas 

o sorriso da miña face 
achegueime á túa boca 

i es o anxo deste 
enxame  

 
 

E pobre díxolle a margarida ao ceo: 
“Seica chove e que a terra non se molla, 

seica de beber auga non canso. 
E aínda que o ceo estea na terra, 

Segue aí o meu anxo?” 
Ai, a destempo margarida 

Linda e espida 
Mollada pola xeada 
Dun verán tardío 

No que a destempo foron as cereixas 
Que en inverno núas quedaron 

Co óso ó aire festeiro, 
como a moa dun muíño antigo 

onde os nosos devanceiros, 
recollían margaridas espidos. 

 
--------- 

 
Fun eu quen de apiolarte 

Por xulgar que foses ti quen de cativarme. 
Fun eu quen te agochou baixo a miña negrura, 

Garrido paxaro mouro que a miña alma despoxou. 
Quen es ti para cegarme co teu afago de claridade? 

 
--------- 

 
Escuro no espírito albelo 

 
De plumaxe louro, 
Un paxaro profano, 

Que aprehende toda cousa escura: 
Canta alén do diáfano. 

Grito de inxuria enxordecedor 
Que entrementres palidece coa luz do día 

Vólvese forte no calixinoso fedor 
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NAS VIAXES NACEN 
PREGOS E ROSAS 

 

Vanesa Santiago Vázquez 

Amence, e co amencer 
agardo en silencio ao frío 
baixo o arco do concello. 
Pasan limpando as rúas: 
Auga en liberdade canta. 
Abre rosas aos pés. 
  
Abre as portas o autobús 
e saio de min mesma. 
Instálome no asento 
onde outros centos se instalaron antes. 
Pecho os ollos con lentes de sol 
aínda que é noite. 
Pecho os oídos con música 
aínda que o corazón latexa 
forte, forte, forte, 
e abre rosas aos pés. 
  
Molla o cristal o bafo 
do alento que suspiro. 
Vexo pasar a igrexa de Sada. 
Vexo pasar o umbro Tarabelo 
nas horas temperás do percorrido. 
Vexo pasar o pazo da condesa, 
que albisca as verdes terras de Meirás. 
O sol raia o horizonte, 
a beleza traspásame coma o tenro Cupido. 
E abre rosas aos pés. 
  
Despois non vexo nada 
mais alá dos meus lentes. 
Apértome en min mesma 
na apracible mañá 
e sinto como vibran 
os meus pés repousados 
sobre o motor latente 
que segue o meu camiño. 
E rega sen sabelo as rosas 
que medran aos meus pés. 

ANTANO Vs (Á)GORA 
 

Manuel González Prieto  

Un macuto adverbio de tempo 
 

disposto a liscar (e) 
emporcar as mans (e)  
remexer na ferruxe (e) 
latricar funesto (e) 
tocar a defunto (e) 
difundir indiscretamente 

 
E o segundeiro 
 

(a)restora ditoso  
(a) rentes do pau está disposto  
(a) queimar (a) restreba 
(a) todo correr(a) piques está de lograr o barullo e 
(a)rremete contra si mesmo 

 
A escasos minutos 
 

deu a rev(i)ravolta e 
con destino (i)gnoto 
desatendeu a predición da s(i)b(i)la 
ela r(i) e, 
de novo (i)racunda 
 

Orando as horas 
 

(u)le a barbureta 
mentres nós (u)rdimos o complot contra o presidente 
a (u)nción dos enfermos e 
con (u)nto fervemos o caldo 
 

Impasible e atemporal 
 

(o)ra ela, (o)ra seu pai 
(o)ráculo 
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O vello militante está alí. 
Ergueito na dignidade da súa 
decadencia física. sustentados 
os anos no metálico bastón a 
xeito de caxata que terma nos 
dedos engurrados da súa man 
esquerda e o arroubo de mirada 
a concentrarse no continuo re-
bulir dos compañeiros que en-
tran e saen da sala. Está coma 
entalado no chan do limiar da-
quel hotel de catro estrelas no 
que se desenvolve a Asemblea 
da súa Organización. Hoxe, por 
fin puido vir. A enfermidade 
confinarao durante moitos meses entre médicos, 
consultas e sanatorios e no desterro do propio 
fogar, afastado da súa vida de máis de tres déca-
das de prodixio e actividade na loita ilusionada 
de lograr un mundo mellor sen esperar ren en 
troques de tanta dedicación. Síntese, en certo 
modo, un estraño. Examina as facianas que pa-
san e apenas recoñece algunha delas. Quizais un 
hola breve, un palmeo de compromiso no om-
breiro… A tarde empardecida que vén do porto, 
en axiridos externos de gaivotas e a lene luz que 
penetra polos vidros das xanelas, confunden os 
seus pensamentos co fume do tabaco que o abe-
lloa e o balbordo inaudible das conversas e polé-
micas que se disparan no descanso entre reunión 
que xa non trata de entender, nin sequera de asi-
milar na incomprensión que delimita o tempo no 
que se atopa inevitablemente inserido. 

No seu nocello inda conserva aquela pegada 
en carne viva do impacto que lle propinaran na 
manifestación de Santiago hai xa corenta anos. O 
relembro, permanente proído en días de néboa, 
que conserva como una condecoración na dor das 
noites de insomnio e nas mañás da perna a sorro 
de cara á parada do autobús. E eses pensamentos 
traen outros recordos da suor e esforzos, xungui-
dos en febre de medos non esquecidos e de incom-
prensións que houbo de enfrontar na súa mesma 
casa, no traballo, no labor cotián. Eran os días da 
entrega sen preguntas. Os días en que estaba no 
corazón da vida e no que todo parecía camiñar 
cara a consumación dos seus anceios. No tempo 

en que pasaron tantas cousas e 
tantas outras quedaron no ron-
sel do esquezo desde dentro de 
si mesmo. Agora sentía o balei-
ro do inactivo. Non ter capaci-
dade de iniciativa, de non poder 
penetrar na esencia dos proble-
mas que alí se plantexaban, de 
se coidar en non ficar ridículo 
diante dos seus propios correli-
xionarios o non saber tratalos 
temas con un mínimo de rigo-
rosidade. E un abraio de impo-
tencia semellaba aferrollalo 
contra do chan enmoquetado 

daquel hotel que xamais nos seu tempos de rúa e 
algueirada puidera ter pensado que acollera una 
xuntanza da Organización . Só absolutamente só, 
co caxato dos anos e o cancro consumíndolle as 
entrañas, estaba co único apoio da súa dignidade. 

Pasarían todos perante do seu talante de vello 
e de enfermo. Pero tiña no mais fondo de seu 
unha pequena esperanza. Unha lumieira de míni-
ma ilusión que presentía agochada no cerebro, algo 
intanxible aínda que estaba seguro de que algún 
día se manifestaría abertamente. El era como a 
sociedade que lle tocara vivir na que os seus perí-
odos temporais casaban perfectamente co seu de-
vir persoal. As décadas dos setenta e dos oitenta 
eran a primavera que a piques está de xerminar 
no verán que non chegou na entrada súpeta do 
outono, no seu corpo e na desmotivación, no aco-
modo, no falso substituír da frescura de ideas po-
lo despacho estratificado de inercia e burocracia. 

Un grupo de rapaces que elevaban as súas 
voces nunha acalorada discusión sacouno das 
súas cavilacións. Eran da organización da moci-
dade que cuestionaban non sabía que demo de 
acordo que se tomara no último punto da Orde 
do Día debatido. E facíano alporizados, sen me-
dir as palabras con senso palatino, proclamando 
os seus pareceres sen ningún tipo de reserva… 
O vello militante voltou ó seu interior e no baru-
llo do limiar do hotel de catro estrelas creu ver a 
luminaria de ilusión que era a luz dun esplendo-
roso verán que estaba por chegar no futuro. 

A REFLEXIÓN 
 

Manuel Lugrís Rodríguez 
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Eu sempre tiven na mente botarme ó monte. 
Aferrarme á terra coma as bestas salvaxes. Ser 
coma un cabalo ceibe sen máis deus que a nature-
za. Deixar que o tempo transcorrera asido ás mi-
ñas crinas, cos seus anoxos de inverno e a súas 
carantoñas primaverais. Encherme de liberdade! 

Pero a vida arrástranos, ás veces, a lugares 
insospeitados. Arremuiñados nun recuncho polo 
destino, deixámonos remexer ó seu antollo, coma 
se foramos follas mortas nun outono intermina-
ble. Non somos quen de fuxir de nós. Bébedos de 
razoamentos en prol das excelencias humanas, 
cegos de noso, imos na procura da estabilidade, e 
a cada alento novo, en cada cumio novo, atopa-
mos máis inquedanza. Pero agora xa non. Eu 
non. Agora vou ceibe de calquera prexuízo. 

*** 
Non se pode dicir que deixara de ser feliz na 

miña infancia ou que non tivera a liberdade ne-
cesaria para facer o que calquera neno facía na-
queles tempos. Ademais, Sada, onde me criei, 
era unha vila agarimosa e moi axeitada para 
que os rapaces puideramos pasalo ben. Pero, 
non sei se de escoitar falar a Don Pedro Latas 
(o meu ben recordado profesor da escola) das 
modernidades e avances industriais nas gran-
des cidades ou que decotío rebulían paxaros na 
miña testa, fuxín da casa. Deume unha tolada e 
marchei sen máis cartos que os que pillei dun 
caixón da cómoda de miña nai, e sen máis per-
tenzas có posto e unha maleta máis chea de so-
ños imposibles que doutra cousa. 

O caso é que despois de innomeables falca-
truadas coeime de polisón nun transatlántico que 
ía cara a América. Agochado todo o día, coma 
una rata máis da bodega daquel barco, facíanseme 
interminables as horas. Pola noite, como todos 
durmían, non sendo algún paparón que mo poñía 
difícil, aproveitaba para acadar provisións na co-
ciña ou onde puidera atopar algo comestible. Fí-
xose longo aquel sen vivir, tendo en conta que, a 
maiores, non tiña nin idea de onde ía rematar 
aquela viaxe nin canto habería de durar. Non po-
dería calcular os días que pasei desexando ver o 
sol, pero parecéronme unha eternidade. Unha 

noite, cando me dispoñía a facer a miña rolda de 
sempre, deime conta de que axiña iamos chegar a 
terra, pois toda a xente andaba alporizada. Empe-
zou todo a bulir e a piques estiven de ser descu-
berto. Cando estivo atracado o barco, xa raiaba o 
sol. Eu, aínda que morría por encherme de luz, 
tiven que esperar que chegara a calma, que non 
chegou ata a anoitecida. Así que me vin, coa miña 
maleta baleira, pasando frío por uns peiraos cheos 
de xente farrapenta cos que non puiden entender-
me, non sei se por bébedos ou porque falaban 
unha fala descoñecida para min. Non moi lonxe, 
unhas luces de neón escintilaban no que puiden 
supoñer como os arrabaldes da cidade. Acheguei-
me ata alí e vin aquilo ateigado de homes e mulle-
res de todo xeito. Homes de pel escura con cola-
res de ouro. Mariñeiros de peitos engurrados e 
brazos tatuados. Homes grandes de cabelos dou-
rados e ollos azuis, ou homes pequenos de cabelo 
escuro e ollos chineses. Todos eles semellaban 
ser xente do mar afastados moito tempo da terra 
firme. Todos eles na procura de alcohol e das mu-
lleres que por alí andaban ben rechamantes e li-
xeiras de roupa malia que o tempo non era para 
tal. Axiña me vin coma un can, escorrentado por 
aqueles lobishomes que se mofaban de min e que 
ben entendía, sen entenderlles nada. Ríanse, em-
purrábanme, facíanme xestos porcalláns e mesmo 
alguén, con diñeiro na man e movendo a súa pel-
ve, sinalábanme indecorosamente as carnes gra-
xentas daquelas pobres mulleres. Cando xa deci-
dira fuxir de semellante tolemia, unha desas mu-
lleres que por alí andaban veu cara a min e falán-
dome con acento americano díxome cun sorriso: 

-No te azuctec, mi amol...! Queeate acá conmi-
go, que la nochsie etá mu fría” 

Enchéronme de ledicia aquelas verbas que 
escoitaba. Xa tiña ganas de ter con quen falar 
despois de tanto tempo; saber onde estaba; ter 
unha man amiga... Endexamais me puiden es-
quecer daquela muller coa vida desamañada, 
pero chea de encanto e de bondade. 

Chamábase Valentina e tiña alugado alí un 
pequeno apartamento a onde levaba ós homes; 
pero aquela noite soamente me levou a min e non 
polos meus cartos. Aquela noite, ós dous prestá-

A DOCE COLETTE 
 

Quijote 



 

 

54 

D
O

CU
M

EN
TO

S banos falar e falamos dabondo. Souben que era 
Nova York o lugar a onde chegara e que ela ta-
mén o fixera un bo día fuxindo da miseria e dun 
home que tiña pouco de home e moito de salvaxe. 
Ofreceume acougo na súa casa ata que puidese 
amañar outra cousa e quedei sen pensalo dúas 
veces. Durmía no sofá do salón de tal maneira 
que me fun acostumando ó xeito de ter que mar-
char e tornar coa mesma quenda cá dos homes 
que alí chegaban ou saían. Co tempo, pasei a ser 
un máis naquel mundo estraño; mesmo facía as 
cousas da casa, coma andaba a buligar polos ba-
res da zona mesturado coas xentes de todo tipo e 
condición que por alí andaban. Folgando entre 
aquelas mulleres obrigadas a enganar e uns ho-
mes afeitos a ser enganados, foron crecendo as 
miñas habilidades e, case sen darme conta, con-
vertinme nun pícaro sen vergoña. Un mariñeiro, 
seareiro daquel barrio que, inda que bo home, era 
máis bebedor que mariñeiro, aprendeume a tocar 
o acordeón. Non tendo máis que facer, botei ho-
ras e horas argallando nas teclas daquel aparato e 
puiden axiña tocar de corrido un pasodobre e al-
gunha que outra cousa. Dediqueime entón a per-
correr toda canta taberna, cantina ou bar que por 
alí había, amosando o meu repertorio. Aquilo re-
sultou ser un bo negocio, a máis dos cartos apa-
ñados, comía e bebía canto puidese desexar e tiña 
de balde ó meu antollo os agasallos carnais de 
moitas daquelas mulleres. 

No fondo era un pobriño... Namoreime de 
Colette, unha francesa de cabelos dourados a 
quen todos desexaban. E ben que me previu 
Valentina... Mais eu derretíame ó sentir o seu 
alento mergullándose na miña faciana namen-
tres musicaba cos ollos pechados: 

-Mon amour, chiot, chiot...! Mon amour, chiot, 
chiot...! 

Despois de tanto tempo, eu xa viña de volta 
de cantos avatares me puidese atopar no medio 
daquel enxame no que andaba a vivir. Pero non 
sospeitara ata que punto os celos habían de ra-
buñar as miñas entrañas e roubarme o sentido. 
“Eu son de quen me paga” Espetábache de de-
cotío Colette. Ben sabía cal era o seu traballo, 
pero xa logo non era quen de soportar que a 
súa perfumada e delicada pel puidese ser mel de 
deuses para outros labios que non foran os 
meus. E unha noite, cego de dor e bébedo coma 
nunca me vira, arranqueina dos brazos dun ho-
me nos que andaba e asesteille unha puñalada 
mortal. Leváronme preso e o xuíz botoume do-
ce anos de prisión. Dábame igual doce que 
douscentos; as miñas ilusións fóranse todas con 
Colette. Pero na cadea pásanse moitas horas 
folgando e xúntaste a xente do máis insospeita-
do proceder. Un tal Salvatore dominaba o penal 
e nada sucedía sen o seu consentimento. Ó pa-
recer era un afamado mafioso neoiorquino que 
alí todos respectaban, ata os gardas da prisión. 

El andaba sempre ó seu e, non 
sendo cuns poucos achegados, 
non falaba con ninguén. Máis 
eu debinlle caer ben que me 
mandou chamar. 

-Vostede dirá, Don Salvato-
re -Faleille coidando de mos-
trar respecto. 

-Verás, rapaz... -Díxome 
poñendo o seu brazo sobre os 
meus ombros.- Ti aínda non o 
sabes, pero dígocho eu: Levas 
máis de cinco anos xa na cadea 
e, polo teu bo comportamento e 
outras circunstancias, vanche 
rebaixar os anos de condena e 
botarte fóra axiña. Chegado ese 
día, teño un bo traballo para ti. 

“Mon amour, chiot, chiot...! Mon 
amour, chiot, chiot...!” 
Orixinal de M. Suárez de Concha 
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Tal coma me anunciara o gran Don Salvato-
re, axiña me atopei polas rúas de Nova York tra-
ballando para el. Cando quixen darme conta, xa 
me convertera nun respectado mafioso. Tiña un 
coche de luxo, vivía nun fermoso e céntrico apar-
tamento, e as máis cotizadas mulleres da cidade 
daban, de cando en cando, unha pasada pola mi-
ña cama. Entrei nunha espiral de ansiedade; de-
sexaba telo todo; todo ó completo; ser o máis 
grande... Mudeime a Miami e montei o meu pro-
pio negocio coa axuda de matóns da miña con-
fianza. Non foi doado. Polo visto, as xentes da-
quela cidade non estaban adoitadas a se dobregar 
con facilidade e tivemos que empurralas. Un bo 
día, por sorpresa e á mesma hora, pasamos cos 
coches por diante de sete establecementos rebel-
des e ametrallámolos. Eu mesmo ía nun dos co-
ches disparando. Foi impresionante. Era a nosa 
guerra e gañámola. Fomos nova de portada nos 
xornais de todo o mundo. Agachámonos por un 
tempo e ninguén deu con nós, pois nada sabían, 
non sendo os que podían morrer e calaban por 
medo. Cando tocou tornar, non foi necesario fa-
cer máis demostracións de forza; todo o mundo 
prestouse a colaborar. O negocio comezou a ro-
dar e medrar e, como xa tiña a pel curtida para 
calquera cousa, ampliei os eidos de actuación. 
Abandonei pouco a pouco o asunto da extorsión 
e centreime no contrabando internacional: Ar-
mas, drogas, pedras preciosas, obras de arte ou 
calquera cousa que fose rendible sen importar o 
risco. Amasei diñeiro coma un banco. E o que 
son as cousas...; pasei a ser un mecenas; un home 
querido e admirado. Con cartos todo é posible, 
mesmo ter o poder. Eu fun quen de pór alcaldes, 
cambiar gobernos, impulsar revolucións... Podía-
se ver alí por onde eu pasara unha rúa co meu 
nome, ou escolas, ou teatros; mesmo chegáronlle 
a pór o meu nome a un estadio de fútbol. Merca-
ra unha illa, tiña un iate que máis parecía un pa-
zo flotante que un barco, e un avión privado co 
que chegaba nun abrir e cerrar de ollos a calque-
ra lugar do mundo. Tíñao todo, máis do que en-
dexamais puidese sospeitar. Pero non era feliz. 

Nunha festa que celebraba na miña casa de 
Miami, veume a luz. Nese intre deime conta de 
que realmente non posuía nada con verdadeiro 
valor. Que non tiña a ninguén. Que estaba só, 
inda que todo o tempo o pasase rodeado de 
xente que me afagaba. Que só xente allea era 
todo o que atesouraba de familia. 

Acordeime de Valentina que ben me avisara: 
“Non te deixes emboubar por Colette”. Colette...! 
A doce Colette...! Rompérame o corazón e a vida. 

Era tan fermosa que certamente me embobou. 
Ela foi o meu primeiro amor; o único amor... 

Con estes pensamentos andaba cando deci-
dín deixalo todo. Deixalo todo. Desaparecer. 

Pareime a pensar na estratexia a levar a ca-
bo para fuxir, e decidín botar man das miñas 
influencias. Despois de darlle poderes legais e 
absolutos a quen estimei conveniente, cambiei o 
rostro e a impresión dos dedos nunha clínica de 
cirurxía estética. Borrei dos rexistros oficias 
tódalas miñas pegadas, e cambiei de nome e 
apelidos. Coa nova identidade, novo pasaporte 
e o meu acordeón que sempre conservei, deci-
dín volver ós arrabaldes de Nova York. 

Malia suxerir dor na miña conciencia, trinta 
anos despois ese lugar mantiña a quentura de 
inferno que recordaba e a dozura de ceo que me 
encandeara. 

Volvín ao meu antigo oficio de facer soar o 
acordeón naquelas rúas. Comía e bebía coma o 
fixera entón. Tornara ó mesmo xeito de vivir 
daqueles anos, pero ninguén facía memoria do 
rapaz miúdo que tocaba o acordeón. Mellor; 
moito mellor. Nese intre soamente cobizaba 
atopar felicidade. E tíñaa..., tanta que ata reco-
brei, como xa non recordaba, a morriña da mi-
ña Sada querida; da familia perdida. 

*** 
Antonte entrei a tocar nunha taberna e, de 

súpeto, case que me dá un volta. Alí estaba, fer-
mosa coma sempre... Coa mesma xuventude. 
Co mesmo corpo de anxo. Cos seus cabelos 
dourados e ollos azuis. Con ese amplo sorriso 
na mirada que semella quererte bicar. Cos seus 
beizos carnosos, quentes, delicados e perfuma-
dos de mel de deuses... 

Era Colette...? Non morrera...? 
Semellaba que non pasaran aqueles trinta 

anos por ela. Era coma un milagre; coma unha 
aparición; coma se se reencarnase nela mesma. 
Ríase coa xente coma sempre rira. Rifaba coa 
xente coma sempre rifara. Todos querían ir 
canda ela. Movíase coma unha deusa e se al-
guén a amolaba, dicía coma sempre dixera: “Eu 
son de quen me paga”. Ía cun home e ó cabo ía con 
outro, e outro... Non me importou. 

Agora xa no me importa o que faga. Agora 
os celos xa non rabuñan as miñas entrañas nin 
me rouban o sentido. Agora xa non. A min non. 
Agora vou ceibe de calquera prexuízo. 
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Con el triste motivo del fallecimiento del 
insigne dramaturgo Linares Rivas, maestro y 
amigo muy admirado, evocábamos días atrás la 
efemérides literaria de la lectura de “La Casa de 
la Troya”, comedia, en el Pazo veraniego del 
gran novelista Pérez Lugín. 

Grata y jubilosa reunión de conocidas per-
sonas de la amistad de ambos escritores. Hallá-
base entre ellas, como dijimos, Anselmi, el ma-
ravilloso tenor lírico de la voz de oro que, al 
morir, ofrendó su propio corazón a la Villa y 
Corte de Madrid, donde era el ídolo. 

Todos hemos apreciado, además del talento, 
la gracia fina y sutil, muy de la tierra, del queri-
do don Manuel. Y cuántos le oyeron hablan 
aún, con ponderaciones supremas, de cómo 
cantaba Anselmi. ¡Pues nosotros sabemos de 
una vez –aquella vez, precisamente,– en que 
Anselmi no quiso cantar! 

Es una nota original en el profuso e intere-
sante anecdotario del glorioso autor dramático. 
Intervino en ella el “divo” cierta tarde de estío 
en que era huésped de Lugín, allá en la maravi-
lla aldeana de las Mariñas de Sada; fondo risue-
ño de algunas de las páginas gallegas más emo-
cionadas del autor de “La Corredoira y la Rua”. 

Giuseppe Anselmi, que estaba en el apogeo 
de sus triunfos –“Peppino”, el tenor predilecto 
de los públicos, de las damas y de las empresas 
internacionales!– había venido a Galicia en plan 
descanso, reparador y tónico, al abrirse un 
paréntesis en las funciones del Real. Llevando a 
Lugín de apasionado cicerone, recorría encan-
tado el exquisito artista, valles y cumbres, alde-
as y sotos, absorto ante tanta belleza. 

–¡Oh, como e dolce! 

Se extasiaba el vibrante “cavalier” Cavara-
dosi, el apasionado Des Grieux de las jornadas 
apoteósicas, en íntimo contacto con la naturale-
za. Dejaba que cantasen los pájaros, las brisas 
en el bosque, las fuentes rústicas, indefectible-
mente cantarinas. Enmudecía ante las perspec-
tivas luminosas; y si murmuraban los arroyos y 
zumbaban los insectos bajo el sol, recordaba 
apenas lejanas murmuraciones de la crítica y 
los aguijones de la envidia... 

 ¿Quién pensaba en que cantase él en aque-
lla sedante paz, tan grata al espíritu? Pero esa 
tarde... 

*** 
Linares acababa de llegar de Madrid a su 

“Pazo de la Peregrina”. Pérez Lugín veraneaba 
en el altozano del Couto, sobre el panorama de 
la ría sadense. Dando una gran voz hubieran 
podido oírse los dos amigos si ambos no fuesen 
sordos. (Aquí del viejo cuento: 

–¿Va usted a pescar? 
–No. ¡Voy a pescar! 
–¡Ah, yo creí que iba usted a pescar!) 
Bueno. Pues los dos, el ilustre creador de 

“Flor de los Pazos” y el afamado novelista ten-
ían entre manos la adaptación a la escena de 
“La Casa de la Troya”; adaptación que tanto 
beneficio les dio luego. En la ocasión citada, 
después de comer en la casona de Lugín, iba 
Linares a leer los tres primeros actos. 

Recordarán ustedes que poco después del 
prólogo cruza la escena la atormentada figura 
de “Carballo”, un muchacho romántico que se 
arruinó por una bella cantante y anda tirado 
por los caminos. Bebe para olvidarla y la evoca 
angustiado: 

O TENOR GIUSEPPE ANSELMI, CON LINARES RIVAS EN SADA 

UNA ANÉCDOTA DE LINARES RIVAS 

LA LECTURA DE «LA CASA DE LA TROYA» 

AQUELLA VEZ QUE NO QUISO CANTAR ANSELMI 

Santiago del Burgo, pseudónimo do xornalista Alejandro Barreiro, lembra nesta reportaxe, publicada en La Voz 
de Galicia o 16/08/1938, unha reunión na casa de veraneo de Pérez Lugín en Sada. Nela participaron, entre 
outras personalidades do universo literario e artístico, o dramaturgo Linares Rivas e o tenor italiano Giuseppe 
Anselmi, unha das principais figuras da lírica naquela altura. Extractamos unha parte da extensa crónica. 
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–¡Oh, Manón 
la tua non e 
la mano che mi tocca...! 
Esta frase desgarrada es su obsesión. Nada 

más canta en la comedia. Pero ninguno de no-
sotros sabía si cantaba más o si cantaba menos. 

Anselmi, tan elegante, tan correcto siempre, 
asiste al almuerzo como el primer acto Paco 
Villagómez, Casás, Ponte y Blanco, Folla Yordi 
y otros. Y fue presentado a don Manuel. 

–¡Yo le he aplaudido a usted mucho, artistazo! 
–¡Signore senatore...! 
–¡Cómo suspira usted “el Sueño” y como 

ataca y matiza el “Adiós”! 
–¡Tanto honore! 
De pronto, acordándose, dijo Linares Rivas: 
–Pues ahora, va usted a cantar aquí. 
Anselmi palideció. Sus manos finas se contra-

jeron. Hubo un silencio embarazoso. El divo, con 
una grave entonación de barítono, afirmó al fin: 

–¡Io no canto! 
–¿Qué no canta? 
–¡Io no e venuto qui a cantare, signor senatore! 
Estábamos volados. Los señores de la casa 

se miraban perplejos ante la súbita idea de Li-
nares; –que en el fondo no pasaba de ser una 
broma afectuosa. 

–¡Non canto! 
El “mal entendido”, el equívoco, siguió. Li-

nares Rivas enfundó el mamotreto de cuartillas 
y con “voz sorda” fue rotundo también:  

–¡Pues yo no leo! 
¡Cielos! Los invitados a oír la comedia nos 

mirábamos. Los donaires de la estudiantina, los 
amores de Gerardo y Carmiña, la tragedia ínti-
ma de Panduriño, iban a quedar, por el 
momento, inéditos para nosotros. 

Linares Rivas leía también como es 
notorio, subrayando efectos y transicio-
nes. Hasta las acotaciones, irónicas mu-

chas veces, cobraban vida y musicalidad apun-
tadas por él... En cuanto a Anselmi, hubiera 
querido oírle toda la comarca! Y así, callada-
mente, se habían ido juntando en torno a la ca-
sa del Magno Alejandro los vecinos más conti-
guos, después los de lejos, los otros y los de 
más allá. 

–¡Está ahí Anselmi! ¡Va a cantar! 
Esto lo supimos más tarde. Linares Rivas 

era también ajeno a la impaciencia rural. Ape-
nas pasaba aquel requerimiento suyo de ser una 
ocurrencia afectuosa para que el eminente can-
tante marcase “con piedra blanca” el éxito ini-
cial de la comedia. 

Pero Anselmi –fue hombre virilmente gua-
po, hombre de cine. “Cara de plata” que diría 
Valle Inclán– siguió terne, sin saber en suma 
de qué se trataba. 

–¡Non canto! 
–¡No leo! 
Villagómez, gran señor, intervino con un am-

plio gesto conciliador, como en “El Abolengo”: 
–¡Pero si conozco bien la página...! ¡Cantaré yo! 
Linares pudo oírle, y fue franco: 
–Usted no, Paco. Usted no. 
Cayeron inermes los brazos que tenían las 

espadas en alto, mientras e café y los licores y 
el sol que entraba en grandes haces por las ga-
lerías desvanecía la oscura nube. Las señoras 
actuaron de hadas madrinas. 

Y Linares Rivas galante, leyó, al fin, la co-
media y hasta cantó el mismo fragmento con 
una afinación que movió al aplauso incluso al 
magnífico artista que con Massini, De Luca, Ca-
ruso y Schipa resumía entonces el “bel canto”. 

¡Él mismo obtuvo las fotografías de la fiesta! 

Fotografía obtida polo propio Anselmi  
na xornada descrita por Barreiro.  

No centro, Linares Rivas lendo a adaptación 
de La Casa de la Troya 

La Voz de Galicia, 16/08/1938 
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OUTRO TEXTO DE SUÁREZ PICALLO EN CÉLTIGA 
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Ha muerto en La 
Habana, donde se hallaba 
como refugiado, Luis Ba-
garia, el gran dibujante 
caricaturista español, uni-
versalmente conocido y 
estimado.  

Dentro del grupo de 
caricaturistas españoles 
que cubren la etapa histó-
rica que se inicia en las 
guerras civiles absolutistas 
y liberales en la segunda 
década del siglo XIX, y 
que se disgrega en la fron-
tera pirenaica en febrero de 
1939, Bagaria era más que 
una figura representativa, 
una institución altísima.  

Cronológica y espiritualmente, Bagaria era 
del grupo llamado de los continuadores. Inme-
diatamente posterior a la generación del 98, 
que supo crear, una ácida amargura, una promi-
sora esperanza. La esperanza de una España 
enrutada hacia todos los caminos del porvenir, 
del pensamiento y del espíritu.  

Bagaria, siendo como era, un gran artista, 
puso todo el caudal de su sensibilidad, de su ex-
quisita elegancia, al servicio del pueblo por me-
dio del más popular vehículo de su cultura: el 
periódico. Dibujante, pintor, caricaturista y un 
tanto filósofo, resumen todas esas cualidades en 
la diaria nota gráfica de algún gran diario espa-
ñol, desde “El Sol”, de Madrid, en sus mejores 
tiempos, hasta “La Vanguardia”, de Barcelona, 

pasando por la famosa “La 
Esquella de la Torratxa”.  

Desde el más minucioso 
recurso picaresco del políti-
co de menor cuantía hasta 
los más voluminosos erro-
res de las más altas Institu-
ciones del Estado español, 
en la Monarquía como en la 
República, pasando por las 
zonas oscuras donde se 
confunde lo ridículo con lo 
pintoresco, todos los temas 
políticos, sociales, cultura-
les y espirituales de la ac-
tualidad pasaban por su 
lápiz sutil y elegante de ca-
talán y de español, que sab-
ía de las azules luminosida-

des del Mediterráneo y de las grises y confusas 
brumosidades del Atlántico. Y pasaban con 
ironía burda, limpia, creadora, sin tortuosida-
des de recovecos sombríos. Porque Bagaria era 
alegre como un niño con traje nuevo.  

En los tiempos en que no se podía decir lo 
que se sentía y era obligado pensar lo que se 
decía, el dibujo diario de Bagaria consistía habi-
tualmente en un “boratado de almohadón” de-
dicado a colegiadas de quince años. Pero el es-
pañol habituado a sus recursos, buscaba en el 
tema inofensivo y candoroso, el otro tema, que 
hallaba siempre en una línea rara, en el pétalo 
de una flor de pura invención de Bagaria, y que 
no era tal flor, que era otra cosa envuelta en 
unas líneas de extraordinaria belleza estética. 

UN ARTIGO DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO  
PUBLICADO NA REPÚBLICA DOMINICANA 

EN LA MUERTE DE UN GRAN ARTISTA 

LUIS BAGARIA1 

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, en números anteriores da revista Areal comezamos a recuperar os textos que publicou no 
xornal dominicano. Hoxe continuamos cunha nova entrega. 
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Viñeta de Bagaría no xornal  
El Sol (15/01/1931). 
 

 
Pax. ant.: retrato de Bagaría.  

La Calle, 03/04/1931 

Bagaria era un artista y un hombre genero-
so. Acogedor de inquietudes juveniles, alenta-
dor de vocaciones nuevas, consejero de orienta-
ciones seguras.  

En los clásicos cafés madrileños, algunos 
de los cuales estaban decorados por él; en los 
bares de las Ramblas de Barcelona y en las ter-
tulias intelectuales de La Habana y de Buenos 
Aires, su figura chula y desgarbada de medi-
terráneo braquicéfalo, era popular y querida, 
porque era al darse en gracia y en Arte, mece-
nas opulento, pródigo y manirroto señor de 
bienes del corazón y del espíritu.  

Una vez viajo por América, después de 
haberlo hecho por toda Europa y África. De re-
greso dijo que no saldría más de España. Decla-
raba que se sentía viejo. Pero otro día mal-
humorado el huracán de la desventura pasó por 
sobre la tierra de España con violencia tal, que 
fueron desechados y desarraigados los árboles 
más añosos, fueron lanzados e impelidos hacia 
otras tierras: Bagaria era uno de aquellos árbo-
les, roble, encina, pino o almendro, cruzaron 

fronteras y mares, y en climas 
nuevos se quedan sin savia, ape-
nas verdorosas algunas hojas de 
la esperanza.  

Bagaria llegó a La Habana, 
como otros llegaron a México, a 
Chile, a Santo Domingo, a Bue-
nos Aires o a Nueva York; se les 
seca la última raíz y el árbol vi-
goroso quedó convertido en el 
esqueleto de un gigante.  

Bagaria a muerto en el exi-
lio, como Machado, como Mar-
celino Domingo y otros mu-
chos. Perdida la visión física del 
paisaje lejano y bienamado, su 
visión espiritual, clavada en el 
fondo de las pupilas, hecha car-
ne en la carne del corazón, fue 

su visión postrera.  
Pasa su dolor y para esa visión, una oración 

sin palabras.  
 

La Nación, Ciudad Trujillo, 30/06/1940 

 
1. Lluis Bagaria i Bou nació en Barcelona en 1882 y 

murió en La Habana en 1940. Gran ilustrador, fue 
uno de los principales caricaturistas españoles de la 
primera mitad del siglo XX. Considerado un reno-
vador del género por sus trazos sintéticos y expresi-
vos que publicó en la prensa catalana (hasta 1912) y 
madrileña (hasta 1936). Fue una de las principales 
firmas de la revista España y el diario El Sol. Al es-
tallar la guerra civil regresó a Barcelona para dibu-
jar en el diario La Vanguardia. Cofundador el 11 de 
febrero de 1933 de la Asociación de Amigos de la 
Unión Soviética, creada en unos tiempos en que la 
derecha política española sostenía un tono condena-
torio, en relación a los relatos sobre las conquistas y 
los problemas del socialismo en la URSS. Al final de 
la guerra civil se exilió en París y en La Habana, 
donde murió a los pocos meses de su llegada.  

Bethania Ortega 
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Petición justa 
Los vecinos de Osedo y Soñeiro han soli-

citado que se restablezca el servicio de corre-
os que antes había desde Sada a las parro-
quias citadas. 

Fundan su petición en que de dicha villa a 
sus casas hay 10 kilómetros de distancia, que 
todos los días tienen que andar si esperan reci-
bir correspondencia. 

Su reclamación, muy justa, esperamos que 
ha de ser atendida. 

 

(El Ideal Gallego, A Coruña, 04/06/1918) 

 

 
HAI 90 ANOS 

 
 

Homenaje póstumo 
Por la correspondencia recibida de Nueva 

York nos enteramos de que un grupo de saden-
ses residente en aquella ciudad se proponen cos-
tear una lápida conmemorativa del nacimiento 
del venerable y malogrado profesor de instruc-
ción primaria D. José María Golán. 

Será colocada en la fachada de la casa nati-
va del docto pedagogo sadense. 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 27/06/1928) 
 

Campañas periodísticas 
Hemos leído en uno de los últimos núme-

ros de la revista “Eco de Galicia”, de la Habana, 
un bien escrito artículo titulado “Intereses ga-
llegos”, cuyo autor es el periodista D. Manuel 
L. Freire-Calvelo. 

Dice respecto a Sada: “Esta populosa, ale-
gre y progresiva villa galiciana, con grandes 
condiciones para convertirse en un puerto 
seguro si en él se hiciesen algunas obras, está 
en la actualidad desamparada de protección 
contra el mar y expuesta a sus embates; pues, 
por su naturaleza esencial-mente marinera, 
ha ido agrupando sus numerosas viviendas 
casi inmediatas a aquél y solamente defendi-
das por una murallita que hemos dado en lla-
mar el “malecón”. 

Entre otras cosas termina diciendo en este 
artículo el Sr. Freire-Calvelo: “Los moradores 

de Sada, hace muchos años que tienen solicita-
do de los Poderes públicos, un puerto de refu-
gio para barcas de pesca y muros de conten-
ción que defiendan sus vidas y sus propiedades 
de los ataques del mar. Pero aún no les han 
hecho caso”. 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 27/06/1928) 
 
 

HAI 80 ANOS 
 

 

Un palacio para el Caudillo. 
El pueblo coruñés  regala el antiguo pazo  
de la condesa de Pardo Bazán 

Por el pueblo coruñés ha sido adquirido, para 
residencia veraniega de S. E. el Caudillo, el palacio 
Torres de Meirás, antigua mansión señorial res-
taurada por la que fue su propietaria, condesa de 
Pardo Bazán. 

El Palacio de Torres de Meirás está situado a 
10 kilómetros de La Coruña, en uno de los paisajes 
más bellos de Galicia sobre la ría de Sada. 

En fecha próxima acudirán a Burgos las auto-
ridades y elementos sociales, para hacer entrega al 
Caudillo de la escritura de donación de la magnífi-
ca finca, firmada en el día de hoy. 

(El Pueblo Gallcgo, Vigo, 31/03/1938) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
 

M
EM

O
RIA

 D
E A

CTIV
ID

A
D

ES 

(L
a 

V
oz

 d
e G

al
ic

ia
, A

 C
or

uñ
a,

 3
1/

03
/1

93
8)

 



 

 

62 

M
EM

O
RI

A
 D

E 
A

CI
TI

V
A

D
ES

 

A finais de maio de 2008 organizabamos as 
primeiras xornadas sobre os Irmáns Suárez 
Picallo, polo que se fan agora dez anos desde 
que publicamente se deu a coñecer esta parte 
da historia sadense. Aquí remitirémonos aos 
últimos seis meses nos que seguimos coa acos-
tumada actividade. 

No acto que, como cada mes de outubro, se 
celebra no cemiterio en homenaxe a Ramón 
Suárez Picallo, léronse textos deste último e de 
Xosé Neira Vilas, presentándose un Caderno 
que leva por título “Homenaxe a Xosé Neira 
Vilas, amigo e grande escritor”. Estiveron pre-
sentes os autores: Xosé Martínez-Romero e 
Alfonso Blanco Torrado. 

O número 15 da revista Areal presentouse o 
20 de outubro na Capela de San Roque, cun acto 
que xirou en torno ao 90 aniversario do noso 
compañeiro na directiva Xesús Castro. O presi-
dente Paco Pita puxo de relevo a súa traxectoria 
e proxectouse o documental realizado por Xosé 
Seoane e Javier González Garrido: Conversas con 
Xesús Castro. A revista tamén inclúe o artigo de 
Iago Santalla “Carta a Xesús Castro Vidal”. 

Xosé-Mª Monterroso Devesa elabora un 
Caderno de Estudos Xerais sobre “Julio J. Casal e 
Galicia”. Nel estuda a impronta cultural exerci-
da polo poeta durante a súa estadía como cón-
sul de Uruguai na cidade da Coruña. É nesta 
cidade, en Portas Ártabras, onde presentamos o 
día 8 de novembro o Caderno cunha conferen-
cia a cargo do autor sobre A revista artistico-
literaria Alfar: A Coruña 1923-Montevideo 1955. 

En decembro, na capela de San Roque, tivo 
lugar a presentación do volume Meirás. Un pa-
zo, un caudillo, un espolio, da autoría de Carlos 
Babío Urkidi e Manuel Pérez Lorenzo. Intervi-
ñeron, ademais dos autores, Rafael Carballeira 
e Amable Carballeira en representación da nosa 
asociación (coorganizadora do evento), Isabel 
Reimúndez (Concelleira de Sada), Juan Pérez 
Babío (veciño de Meirás) e Manolo Monge 
(expresidente da CRMH). A sinopse do libro é 
a que segue: 

Unha das imaxes que máis asociamos á dita-
dura de Franco é a da silueta do Pazo de 
Meirás. Residencia de verán do Xefe do Es-
tado durante case catro décadas, o edificio, 
construído pola escritora Emilia Pardo Ba-

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Ofrenda floral  
a Suárez Picallo  

no cemiterio  
do Fiunchedo.  

Fotografía de M. Naveiro 
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zán, chegaría ás mans do ditador nun proceso 
marcado polas coaccións e os abusos sobre 
unha poboación sometida ao aparello represi-
vo do réxime.  

O presente volume estuda e documenta eses 
procedementos e analiza a actuación das ad-
ministracións en Meirás, co investimento con-
tinuado de fondos públicos nunha propiedade 
que, á morte de Franco, ficaría nas mans da 
súa familia. 

Un relato que vén botar luz sobre unha his-
toria que o franquismo nos transmitira en 
termos ben diferentes. O relato dun tempo 
que axuda a explicar, en boa medida, o noso 
presente. 

Tamén como cada xaneiro unha representa-
ción da Asociación achégase ao cemiterio de Boi-
saca, en Santiago, paras render homenaxe ao que 
fora o noso Socio de Honra: Isaac Díaz Pardo. 
Repartimos o Caderno onde se recollen as inter-
vencións do ano anterior. Nesta ocasión tivemos 
o pracer de escoitar as verbas de, entre outros, 
Clodomiro Montero, Alfonso Monxardín, María 
do Cebreiro, Claudio Rodríguez Fer, Víctor 
Freixanes e Xesús Alonso Montero. Ao remate 
interveu o grupo de gaitas Os catro de Vigo. 

Por iniciativa da nosa entidade e da Real 
Academia Galega, acollida polo Concello de 
Bergondo, no cemiterio de Moruxo réndese un 
recoñecemento a Filomena Dato, a “poetisa das 
Mariñas”, descubríndose unha escultura de 
Francisco Escuredo durante o acto no que in-
terveñen Rubén Aramburu, párroco de Bergon-
do, Paco Pita, presidente da nosa asociación, 
Ana Hermida, actriz, Dores Tembrás, editora e 
escritora bergondense, Víctor F. Freixanes, pre-
sidente da RAG e un grupo de alumnos de 2º da 
ESO do CPI Cruz do Sar, rematando o acto co-
as notas do himno galego, interpretado por 
Francisco Otero López. 

Homenaxe a Xesús Castro, 
charla de J-Mª Monterroso en 

Portas Ártabras, ofrenda a 
Díaz Pardo en Boisaca e pre-
sentación de Meirás. Un pazo, 

un caudillo, un espolio, de C. 
Babío e M. Pérez.  

Fotografías de M. Naveiro  
e L. Becerra 
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Dictados para un  
salvamento emocional 

Paris Joel 
Celya, 2017 
Páxinas: 70 

ISBN: 978-84-16299-62-1   
 

Dictados para un salvamento 
emocional é o primeiro libro de 
poemas en papel de Paris Joel, 
cantautor sadense ben coñecido 
pola maioría de nós. No libro, 
Paris descríbese como “cantor 
de puerta a puerta”, e de feito os 
versos escritos nestas páxinas 
nalgúns intres estás a escoitalos 
no canto de lelos. Transitan por 
eses versos e poemas camiños, 
mares e augas, lumes e invernos, 
días grises... “Afuera las calles 
de ceniza / auguran un día 
gris / que aguarda hombres sin 
chimeneas”. Pero o poeta-
cantor, cal aedo antigo, non dei-
xa de procurar ese salvamento 

emocional do que fala o título en 
cada liña, achegándose verso a 
verso á luz, á Ítaca de todas as 
sendas percorridas, transitando 
os océanos da vida a través dos 
seus ollos de neno para redescu-
brir o amor unha e outra vez 
baixo as súas diversas formas, 
nunha viaxe consciente da que 
nos fai partícipes e compañeiros. 
“Si no estás te canto y vuelo ha-
cia ti”, e con el voamos, entre o 
poemar e as notas rachadas desa 
guitarra vella que, conta, leva 
nas mans, en loita constante 
contra o abandono do corazón, 
enchéndonos as veas con opti-
mismo, porque “la tormenta 
pasa, como todo”, agás talvez as 
ausencias, mais coa mirada 
chantada no horizonte podere-
mos vivir gozando de “amistad 
verdadera, de atardeceres y 
arrecifes de coral”.  

 

Vanesa Santiago 

Meirás. Un pazo,  
un caudillo, un espolio 

Carlos Babío Urquidi 
Manuel Pérez Lorenzo 

Fundación Galiza Sempre, 
2017 

Páxinas: 416 
ISBN: 978-84-936100-9-8 

 

Da man da Fundación Ga-
liza Sempre publicouse hai 
meses o que é ao meu enten-
der o mellor libro no eido his-
toriográfico dos últimos anos. 
Co título Meirás. Un pazo, un 
caudillo, un espolio e baixo a 
responsabilidade de Carlos 
Babío e Manuel Pérez, este 
traballo supón un avance 
substancial nun episodio que 

pode parecer local pero que é 
un retrato dun réxime fagoci-
tario como foi o franquismo.  

Estruturado en cinco capí-
tulos, o devandito libro come-
za pola xénese do edificio e 
segue co inicio de todo este 
proceso que é un intento das 
elites coruñesas para achegar-
se a Franco, agardando me-
drar en influencia. Para isto 
articulan unha campaña de 
recadación coa experiencia das 
xa realizadas desde o golpe de 
xullo de 1936, presentada mes-
mo a día de hoxe polos acólitos 
do ditador como voluntaria 
mais que os autores do libro 
logran demostrar como forza-
da coa documentación achega-



 

 

Nos pagos de Huinca 
Loo  

Xavier Alcalá 
Ediciones Nós, 1982 

Páxinas: 188 
ISBN: 978-84-754000-3-7  

 

Publicada en 1982 pola his-
tórica Ediciones Nós, a mesma 
editorial que a traduciría ao cas-
telán como Cristiano Muerto, e 
reeditada por Galaxia, a novela 
de Xavier Alcalá segue de ac-
tualidade grazas a unha nova 
tradución, do ano 2016, no selo 
Mar Maior co título de Huinca 
Loo, un arroyo en la frontera. 

Con Nos pagos de Huinca Loo, 
Alcalá comezou un ciclo narrati-
vo dedicado á Pampa arxentina, 
continuado por Viaxes no país de 
Elal (1992) e Latitude Austral 
(2011), que Galaxia comercializa 
nunha colección titulada Soños e 
aventuras no sur do mundo. Nela o 
autor retrata a colonización da 
Pampa e a forxa das grandes 
fortunas dos primeiros facenda-

dos que conquistaron aquel afas-
tado recanto do mundo, nun 
tempo, os finais do século XVIII, 
no que Arxentina tivo –e perdeu
–  a oportunidade de se conver-
ter en potencia mundial, dacaba-
lo das súas exportacións e as 
súas materias primas. 

O protagonista, Santiago de 
Castro-Williams, é o arquetipo 

de facendando pampino: de orixe 
española, galega neste caso, her-
deiro dunha inmensa fortuna 
legada polo seu pai, Luis de Cas-
tro, educado nas mellores esco-
las de Inglaterra, debátese entre 
a frivolidade lene da burguesía 
ociosa e a brutalidade sensual da 
rigorosa vida da Pampa. A súa 
facenda, «A Raquelita», conta as 
cabezas de gando por ducias de 
milleiros, as súas extensións de 
terreo son meirandes que algu-
nhas rexións europeas e produ-
cen máis gran que aquelas. Pro-
pietario case incluso da vida dos 
seus peóns, vive, porén, ator-
mentado polas incógnitas que 
rodean a figura lendaria do pai, e 
ao misterio vergonzante que o 
levou a abandonar España e a 
fuxir a América. 

Todo o cal levará a Santiago 
a desafiar os convencionalismos 
establecidos e a escribir una bio-
grafía do seu pai, celebrada ao 
principio, polémica e molesta á 
fin, que remata por ser unha 
obra metaficcional, titulada ta-

da. Interesantes son por exemplo, 
os casos dos Concellos de Oleiros, 
Carral e Teo, xunto coa presenza 
ubicua de personaxes como Pedro 
Barrié (un dos maiores financiado-
res do golpe e gran beneficiario do 
mesmo, como demostra o feito de 
facerse co control da eléctrica de 
José Miñones, deputado republica-
no fusilado no Campo da Rata) e 
Alfonso Molina, nesa altura enxe-
ñeiro xefe da Deputación e cun 
papel político e social destacado 
nas vindeiras décadas. A chamada 
"Suscripción Pro Pazo" ábrese en 
maio de 1938 cunha carta a cada 
alcalde da provincia coruñesa con 
pregos para sinaturas, follas para a 
confección de listaxes e instru-
cións do seu cometido. Establecía-
se un importe a satisfacer por cada 
Concello, debendo remitir este o 
recadado á "Junta Pro Pazo" a 
través do Banco Pastor. Moi claro 
é o caso de Carral, onde son cons-
tituídas oito comisións locais 

(unha por parroquia) integradas 
por cregos, Falange e mestres. 
Dado o fracaso xeral desta recada-
ción, a "Junta Pro Pazo" decide 
pedir un crédito a repartir entre os 
Concellos para facerlle fronte á 
situación, o que conleva que o gas-
to vai recaer principalmente nas 
administracións. Diante da insufi-
ciencia do anterior, optouse polo 
desconto das nóminas de traballa-
dores do sector público e privado 
nun proceso sen fin nun estado de 
contas confuso administrado por 
Barrié e que nos leva a deducir que 
non se sabe o custe final do Pazo.  

En paralelo, a extensión do 
terreo regalado a Franco vai me-
drando desde os sesenta mil me-
tros cadrados iniciais ao máis do 
dobre que ten actualmente, con 
sucesivas ampliacións da man do 
propio Barrié pagando ou sen pa-
gar, sempre con métodos coerciti-
vos e Alfonso Molina, redactor 

dun proxecto de ampliación da 
estrada executado pola Deputa-
ción e regalado posteriormente ao 
caudillo. As obras con fondos pú-
blicos sucédense durante décadas: 
abastecemento de augas, melloras 
no Pazo e xardíns, construción de 
aloxamentos para persoal civil e 
militar, unha empresa de explota-
ción agraria, incorporación de pa-
trimonio artístico como as esta-
tuas da Catedral de Santiago xun-
to á poxa amañada da Casa Corni-
de da Coruña da man de novo de 
Pedro Barrié (1962), nun conxun-
to de actuacións que fan do espolio 
un calificativo mesmo moderado. 

En definitiva, un libro que vén 
cubrir un baleiro importante e que 
resulta fundamental no coñecemen-
to da nosa historia contemporánea, 
facendo unha gran contribución ao 
debate político da actualidade. 

 

Uxío Pedreira 
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mén Nos pagos de Huinca 
Loo, un máis dos recursos 
autorreferenciais dunha no-
vela na que o propio prota-
gonista sábese personaxe 
literario, e na que o autor 
amósase moi cómodo e mes-
mo divírtese xogando coas 
ferramentas que lle permi-
ten artellar a súa creación. 

Con 188 páxinas dividi-
das en sete capítulos, e na-
rrada empregando diversos 
puntos de vista –narración 
heterodiexética, intradiexé-
tica, extractos de diarios, 
xornais e outros textos– , 
mestura elementos da nove-
la histórica, da novela de 
costumes e, dalgún xeito, 
das historias de fronteira, de 
mundos en formación onde 
as identidades están a cons-
truírse. Onde galegos, vas-
cos, daneses, italianos... che-
garon deixando atrás un 
mundo vello e miserento 
para dar pulo a unha terra 
que se abría cara o futuro. 
Poderiamos dicir que a 
Pampa é, para os galegos, o 
noso propio Far-West. 

E Xavier Alcalá acada 
transmitírnolo cunha fonda 
sensualidade: a calor, o sol, o 

po dos camiños, o sangue, os 
ríos, o ar morno e maino dos 
solpores da Pampa, roto po-
lo bruar do gando o polo 
ouleo dun can solitario. To-
do cuberto por una profunda 
sensación de traxedia inexo-
rable, dun fado que pesa so-
bre os personaxes para pre-
cipitar a consecuencia das 
paixóns, sexa o amor e a 
luxuria na forma da viúva 
Teresa, ou a rabia e o odio 
racial encarnada no indio 
Carlitos. Pois a colonización 
da Pampa e as grandes ri-
quezas construíronse sobre 
a carraxe dun pobo aldraxa-
do e desposuído da súa terra. 

Pódese considerar que 
Nos pagos de Huinca Loo é, 
deste xeito, un fito na litera-
tura contemporánea galega,  
porén dunha lectura doada e 
non demasiado extensa, polo 
que supón tamén un bo xeito 
de achegarse á obra de Xa-
vier Alcalá. A edición orixi-
nal de Nós permite, por ou-
tra banda, ler o texto nun 
galego previo á normativa de 
1983, cunha forma, tanto no 
léxico como na ortografía, 
moi próxima ao portugués.  

 

Tomás Rivera 
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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 
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