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COLECTIVOS DE SADA 

ESPERTO. MOVEMENTO CULTURAL 

 
Grupo Esperto 

ESPERTO é un movemento cultural que 
xermina en Sada no ano 2014 por iniciativa de 
catro amigos, que vai medrando ao carón da 
realización dunha curta chamada "ESPERTO" 
que foi presentada en Sada e Coruña. Foron 
xurdindo e estreitándose lazos entre artistas e 
como aos catro lles encanta a arte en xeral, se 
lles ocorreu crear un grupo de Facebook no que 
calquera profesional puidese dar a coñecer as 
súas obras e quen guste delas, poida desfrutalas. 

No 2016 rodaron unha nova curta chamada 
"EL CREDO", na que participaron, entre ou-
tros, o cómico e actor Oswaldo Digón, a pre-
sentadora Ana Pérez, a pintora Noa Persán, o 
grupo de música The Trunks, os bailaríns Es-
tefanía Gómez e Armando Martén... e que pre-
sentaron en sociedade ese mesmo outono en 
Sada, enchendo a vila, durante máis dun mes, 
de multitude de eventos culturais como varias 
exposicións de pintura (Alexandre Monntoya, 
Perrilla Talía...) e de fotografía, de actuacións 
musicais (Nastasia Zürcher, En Casa del Herre-
ro...), un recital poético (Isaac Xubín) e dúas 
proxeccións documentais. Tamén foi presenta-
do nas localidades de Betanzos e Coruña, con 
cadanseu concerto e exposición. 

Tiveron varias colaboracións con La Fábri-
ca de la Imagen, realizando concertos acústicos 
acompañados de pequenas exposicións de arte
(Playa Cuberris e Mike Churches - Ito Mos-
quera, Silvia Penide - Perrilla Talía). 

Durante o verán do 2017 tiveron a iniciati-
va de convocar, con bastante éxito de participa-
ción, un concurso de fotografía e remataron de 
rodar o que foi o súa terceira curta semiprofe-
sional "ISTO É O QUE ACONTECERÁ" pro-
tagonizada pola actriz Isabel Risco. Estreouse 
o pasado outono en Sada, volvendo a encher de 
novo o pobo de arte, durante un mes e medio, 
con orixinais maridaxes viño (sumiller Sonia 
Molero de Uve Positivo) Pintura (Abel Baran-

dela, "o pintor do viño") e música (La Dance), 
varios concertos (Som do Galpom, Las Anto-
nias), dúas presentacións de libros (un de rela-
tos de Isacc Pedrouzo e outro de poesía de Pa-
rís Joel), tres exposicións de pintura: Miguelan-
xo Prado, Pedro Roldán e outra colectiva con 
artistas da terra, unha conferencia do documen-
talista Daniel Landa, director de "Un mundo 
Aparte" e "Pacífico") e unha exposición de foto-
grafía. 

Nos últimos meses, colaboraron no proxecto 
"ELAS SON ARTISTAS", un festival metropo-
litano de música e artes pola igualdade, encar-
gándose da organización e da produción no con-
cello de Sada. Con motivo do mesmo, gravouse 
no barrio de Fontán unha curta que leva o título 
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de "ELAS", no que participaron artistas saden-
ses de varias disciplinas e de todas as idades. 
Presentouse no mes do xuño no edificio da Te-
rraza cunha gran acollida por parte do público 
tanto alí coma nas redes sociais, o vídeo conta 
xa con máis de 6.000 visitas. Tamén tivo lugar 
un concerto da cantante galego-suíza e gañado-
ra dun premio Martín Códax, Nastasia Zürcher. 

Para o próximo outono teñen preparadas 
senllas exposicións de pintura e de fotografía, 
unha conferencia dun documentalista e aventu-
reiro aínda por confirmar, un recital poético dife-
rente, ameno, e para todos os públicos no que 
intervirán outras disciplinas coma música, pintu-
ra e baile, con motivo do día internacional contra 
la violencia ás mulleres, e no seu día grande, terá 
lugar un pequeno "Festival das Artes" que terá 
coma colofón un concerto "moi top". 

Somos Arte, somos Cultura, somos Rock 
and Roll. 
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UNHA CANTIGA DE ESCARNIO E MALDIZER:  

A TODOS OS LIBROS DE LECTURA OBRIGADA 

(AKA UNHA ODA A  LIBRE LITERATURA)  

 

Amara Fontão 

Non é algo persoal. É máis, até gostei dal-
gúns de vós cando nos coñecemos na biblio ou 
no Fnac. Sei que non é culpa vosa, que non es-
collestes convertervos nun libro de lectura 
obrigada, que vos vistes arrastrados a esta si-
tuación. Mais, non o podo evitar, ódiovos. 
Ódiovos a máis non poder.  

Non quero soar dramática, pero hei de dicir 
que os libros de lectura dos colexios e institu-
tos, son os asasinos do gusto pola lectura de 
moitas moitas crianzas. Presuntamente. (Non 
vaia ter eu un problema coa (in)xustiza.) Entre 
as súas páxinas os libros de lectura obrigada 
levan dentro un antídoto, que en verdade é ve-
leno. Digo isto porque desprenden algo que 
rompe o meigallo no que caemos moitas cando 
aprendemos a ler.  

Xuntando sílabas amodiño, como boas 
amantes primeirizas. Cun sentir parecido ao 
das arqueólogas cando descifran o significado 
dun xeroglífico; coa vocación das mariñeiras, 
pescadoras de páxinas. Imos collendo soltura 
até que un día chegamos a atopar unha ringlei-
ra de palabras, nas que descubrimos o signifi-
cado de todo. Esa sensación é incomparábel a 
ningunha outra. E así nos convertemos en lec-
toras, cando nos mergullamos, arrastradas po-
los cantos das sereas da literatura. (As escrito-
ras en realidade teñen pernas de peixe…) Así 
imos enchendo a nosa mesiña de noite, e o no-
so maxín.  

A verdadeira razón pola que gostamos da 
lectura é porque ler é liberarse, alén da realida-
de. O feito de que alguén veña a impoñerche o 
que tes que ler cabrea. E moito.  

Ben sabemos que o sistema educativo queda 
moi lonxe de equilibrar as desigualdades exis-
tentes entre o alumnado, ou de crear concien-

cias libres. Comprendo a necesidade do esta-
blishment de manipularnos e alienarnos para o 
seu propio interese. Pero a literatura é unha 
liña vermella. Obrigarnos a ler é como levar 
paxaros de viaxe por todo o mundo dentro du-
nha gaiola. O lóxico é que reaccionemos contra 
unha imposición, incluso sen querer e contra 
algo que amamos.  

Comprendo que para traballar sobre calque-
ra obxecto de estudo debamos ler para infor-
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marnos. Comprendo que aquelas persoas que 
gosten da lectura teñan no seu favor todo o que 
esta aporta, e que os que queiran mellorar deci-
dan envorcar nela os seus esforzos voluntaria-
mente. O que non comprendo é que se force a 
toda unha clase (un grupo heteroxéneo en can-
to a gustos e madurez) a ler o mesmo libro, coa 
intención de que se convertan en lectoras. Os 
que non gostan de ler non van mudar de idea, e 

os que si gostan van deixar os seus libros por 
outros impostos. Cambiarán o desfrute intrín-
seco pola presión dun día para rematar e a an-
sia de recordar os detalles.  

Queridas programacións de materia e crite-
rios de avaliación, gostamos de decidir en que 
nube queremos ter as nosas cabezas. De aquí 
non nos van baixar.  

Fotografías  
da autora 
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GALIZA NO DEVALO 
 

Manuel Lugrís Rodríguez 

Os recentes acontecementos políticos a ni-
vel estatal, son unha vez máis, idéntica canta-
rea histórica para o que se refire, e o que toca, 
ao noso pais: a escureza, practicamente absolu-
ta, de Galiza na intención, no discurso e, tamén, 
nas propostas. Todos os grupos parlamentares 
españois, incluídos aqueles que din asumir a 
defensa da nosa nación na cámara representati-
va dos cidadáns, (aos que por certo negáronlles 
a constitución de grupo propio en contraposi-
ción a outros “regionales”, coa aparente avinza 
dos seus mentores ), omitiron, non xa o noso 
nome xeográfico, senón a mais mínima referen-
cia ós problemas e necesidades básicas que nos 
atinxen tanto políticas, como económicas ou 
sociais. Así pois esa escureza, ficou convertida, 
máis ben, nunha tebra alobre, avesía e tan som-
briza como as almas daqueles validos que moi 
ben reflexara don Ramón Cabanillas nos seus 
patentes versos do “En pé” manifestatorio, ac-
tualizados ás falsías recorrentes dos redentori-
ños de hoxe. 

Nada muda para nos. A súa “comunidade 
autónoma”, ou mais ben Autómata, e dicir que 
se move e actúa secuencialmente con instru-
cións establecidas por unha programación que 
se chama Goberno Central, continua a carecer 
de poder real de decisión. Só as “transferencias” 
que discrecionalmente conceda ese Goberno 
segundo os seus propios intereses e, por riba de 
todo, polos mesmos intereses que considere 
politicamente de proveito para as súas argalla-
das interterritoriais, serán os tidos en conta. E 
aquí saímos tamén tosquiados. Madrid sempre 
nos considerou como terrichola secundaria, co-
mo aquela finca improdutiva na que, por riba 
de máis, habemos de gastar en tarabelas ou an-
davías para protexer os escasos provisos que 
frutifican nela. Hai comunidades favoritas e ou-
tras non. E todos sabemos cales son unhas e 
outras. Cousa de votos, pero, non soamente 
cousa de votos. Trátase, tamén, de elementos 
de identificación tanxible que actúan coma ga-
rantes dun trasnoitado patriotismo unívoco. 
Vamos, como moi ben se moqueara Berlanga 

no “Bienvenido Mr. Marshall” enchendo de ba-
tas de cola, faralaes e sombreiros cordobeses un 
tranquilo e honrado pobo da meseta castelá. O 
resultado de tal favorecer é ben coñecido: prolí-
fica rede de estradas, xeneroso subsidio agrario 
para unha virtual peonaxe de lealdade munici-
pal ó partido, tren de alta velocidade, polo me-
nos vinte e cinco anos antes que o noso 
“cansavaquiñas”, contratos navais que se detra-
en de Ferrol para levalos a outros estaleiros, 
portos exteriores que se financian polo Estado 
mentres os nosos debemos pagalos mesmo coa 
entrega do noso patrimonio, etc. Namentres, 
Galiza está abandonada á súa sorte: a autoes-
trada AP9 segue sen ser rescatada, a tarifa eléc-
trica propia é unha utopía, o noso campo lan-
guidece aínda nos anellos apeiros, aveños, es-
piochas e trebellos e baixo a vellez dos últimos 
labregos a pesares dunha livián ilusión de re-
torno de xoves ó agro a cabalo de axudas eco-
nómicas, o tecido empresarial faise cada vez 
mais feble coa absorción de empresas punteiras 
e a fuxida doutras o que supón unha permanen-
te merma fiscal que fai cada vez mais difícil un 
concerto económico propio, a destrución siste-
mática do sistema sanitario por mor dos recor-
tes; e tantos e tantos problemas que acumúlan-
se cada dia que pasa e, sobre todo, a traxedia 
demográfica que leva implícita, se non se estru-
tura unha solución xa; á vagarosa desaparición, 
cara ó futuro, do noso país, como pobo e como 
cultura de séculos. 

E, que fan os responsables políticos da Te-
rriña? Que fan os redentores da Patria que evo-
caron o seu nome, coma heraldos dos outros 
salvadores centrocampistas de revellida amou-
ra? Si, que fan uns e outros? Cobrar a fin de 
mes a soldada da vergoña. E namentres, como 
dicía a voz do poeta cantor, xogando á demo-
cracia da que, aínda por riba, rúfanse de seren 
eles os verdadeiros valedores, os depositarios 
da vontade popular, baixo a advocación da súa 
apostasía defectiva. Palabras, palabras, pala-
bras. Que ben poderían seren manifestadas a un 
rapaz que rúa e rúa, sen “enchufe ou recomen-
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dación” na procura dun traballiño precario, moi 
precario, pero sen atopalo nunca, tras a clásica 
enfiada: “Xa nos poremos en contacto...”. Ou, 
asemade, a dun ancián no seu curruncho con-
treito nos pouco máis de trescentos euros du-
nha vida comesta polo tempo, ao obreiro despe-
dido por un ERE inxusto, ao enfermo agardan-
do horas na urxencia hospitalaria con escaso 
persoal, e a moitos e moitos que tiveron que 
emigrar deste edén que a súa televisión pinta, 
todos os días, de polbo, queixo e verbena per-
manente, de risadas e alegría infinda que non é 
máis que o sinistro graffiti caricaturesco da in-
mensa traxedia que agocha un pobo aterecido 
pola impotencia do engano remanescente e da 
mentira ideolóxica coma verdade única. Porque 
non hai meirande calote a un pobo que timar a 
súa boa vontade nos anceios lóxicos desa satis-
facción fugaz que oculta o profundo do drama 
de cada quen, desexo que decote aproveitan os 
renartes profesionais da maquinación social 
para colonizar as mentes e as arelas. Así, un 
pobo rendido, pero que aínda garda no seu in-
terior a lumieira de esperanza de que algún día 
todo cambie para sermos un país como outros, 
un país con faciana de seu representativa no 
mundo, coa cabeza ergueita e dono das súas 
decisións, até o punto en que isto é posible den-
tro do noso contexto europeo; pero tal e como é 
para os demais pobos deste legado histórico do 
que formamos parte fundamental e indubidable. 

Entón, cal é o primeiro chanzo, a dar, deste 
camiño? A toma de conciencia do pobo galego. 
Entender que se fai preciso apostar polos me-
dios propios de intervención pública de que es-
te pais está dotado desde hai anos. Medios sin-
dicais, da cultura, asociativos e tamén políticos. 

Relembrar o ideario das Irmandades que apos-
taban por cubrir todo o espazo da vida galega, 
baixo a gradual concienciación identitaria do 
referente nacional como vieiro de acadar o au-
togoberno e a soberanía que xa expuxera, na 
súa proclama de constitución para a Xunta 
Provisional de Goberno de Galicia cento seten-
ta e tantos anos atrás, Antolín Faraldo, e que se 
foi artellando no Provincialismo, Rexionalismo 
e máis tarde no Nacionalismo da man do Parti-
do Galeguista e dos órganos do exilio que man-
tiveron viva a esperanza patriótica nun proceso 
difícil e, moitas veces, incomprendido. No fer-
vedoiro político da chamada “Transición” tivo a 
política galega, o seu cume de meirande auxe 
nos primeiros anos do século XXI, co cogober-
no da Xunta e o acado dun municipalismo ur-
bano que puido ser o eixo principal dunha nova 
era hexemónica para o nacionalismo. Pero a 
defección dun amplo sector, aliado cos populis-
tas españois, deu ó traste con ese alento de es-
peranza positiva co que soñaban os bos e xene-
rosos desta Terra. E agora cómpre recomezar a 
andaina, nunca rematada, do noso proceso de 
construción nacional, até chegar a ese bo porto 
que vemos na lontanía. Moitos son os dilemas 
que haberá de enfrontar este país, pero nunca 
para desviármonos do carreiro, do traxecto 
principal. Nin formas de Estado, nin empraza-
mentos políticos, nin nada que sexa secundario 
e que serva para outros intereses. Como final 
recordando a frase de Cambó, sobre a preferen-
cia de monarquía ou república, hoxe deixo aquí 
esta mesma cuestión, e a de dereitas ou esquer-
das: Galiza. Simplemente e coma compendio 
esquemático do noso único ideario. 

Fotograma do filme  
Bienvenido Mr. Marshalll 

www.assets.mubi.com 
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Se existe un espazo representativo dunha 
comunidade humana en todas as súas dimen-
sións, ese é o seu cemiterio. O lugar que garda 
aos nosos mortos cumpre, ademais do seu co-
metido utilitario, funcións simbólicas que se 
manifestan a través de expresións visuais. Alí 
danse cita as xeracións que nos precederon, 
revelando, cada unha, os trazos que singulari-
zaron o seu tempo: a estrutura da sociedade, as 
crenzas, as relacións familiares, os gustos esté-
ticos, as inquedanzas sociais e políticas... Só 
temos que indagar levemente na vida que se 
agocha detrás de cada nome de morto. 

O cemiterio do Fiunchedo, o único que 
existe hoxe na parroquia de Santa María de 
Sada, ofrécenos múltiples posibilidades para 
afondarmos no noso pasado –e no noso presen-
te– como comunidade. Dentro dos seus muros 
agóchanse grandes historias, verdadeiras epo-
peas, fitos heroicos e traxedias que estremecen. 
Pero tamén pequenos relatos, experiencias co-
tiás e sinxelas que, encadeadas, conforman a 
nosa identidade, a esencia do que somos. 
 

“UN CAMPO DE BATALLA” 

Ata hai pouco máis dun século, o camposan-
to de Sada estaba emprazado nun lugar diferen-
te do actual. O costume de enterrar aos mortos 
no interior dos templos, común ata o século 
XVIII e persistente ata mediados do XIX, dera 
paso á aparición dos cemiterios nos adros das 
propias igrexas. Para iso foran necesarias múl-
tiples disposicións lexislativas coas que se pre-
tendía evitar as consecuencias que, para a hixie-
ne e a saúde públicas, tiña a acumulación de ca-
dáveres dentro dos lugares de culto1. 

Foi así como naceu o cemiterio primitivo de 
Sada, abrazando a igrexa de Santa María, en 
Sada de Arriba. Naquel reducido espazo, non 
moito máis amplo que a nave do propio templo, 
convivían os enterramentos no chan con al-
gúns pequenos panteóns de pedra. Era o xeito 

que tiñan as familias de extracción social máis 
alta de distinguírense máis alá da morte, ante a 
imposibilidade de facelo como viña sendo tradi-
cional2: en función da súa situación no interior 
da igrexa, máis próxima ao altar ou mesmo con 
capela propia, como a que posuían os Oreiro. 

Desde finais do século XIX comeza a sentir-
se a necesidade imperante de dotar á parroquia 
dun novo cemiterio. A freguesía de Sada experi-
mentara un crecemento demográfico notable. 
Dos preto de 1300 habitantes rexistrados a me-
diados do século XVIII3, medrara ata os 2098 
no ano 18364, acadando os 3900 en torno a 
19205. A escaseza de espazo rematara por xerar 
unha verdadeira alarma social na veciñanza, ao 
non se poder efectuar os enterramentos coa re-
quirida dignidade. Xa no ano 1892 transmitía a 
prensa os laios dos fregueses, indignados ante o 
feito de que non se lles permita “fijar una lápida, 
una cruz, ni señal alguna que indique a los vivos 
el lugar que ocupan los restos de seres que han 
dejado de existir”. Porén, máis grave aínda era a 
situación de insalubridade que se estaba a xerar: 

al abrirse las sepulturas se encuentran restos 
humanos recién enterrados y en los comien-
zos de la descomposición, produciéndose con 
este motivo a cada nuevo sepelio un olor 
nauseabundo que perjudica sin duda algunas 
las condiciones sanitarias de la villa. 

[...] Sobre una sepultura es indispensable 
hacer otra inmediatamente sin el intervalo de 
tiempo suficiente para que la descomposición 
y destrucción de los cadáveres sea total. 

Ya al practicarse el sepelio los sepultureros 
hacen las excavaciones hondas para que no 
salgan a la superficie, con la tierra removida, 
restos de seres recién enterrados. 

Después apisonan sobre el féretro la tierra 
con gran fuerza, a fin de que quede espacio 
en cada sepultura para más de un cadáver, 
dando esto ocasión a protestas del vecinda-
rio, que no puede contemplar sin gran dolor 

O FIUNCHEDO 

ORIXE E SINGULARIDADE DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SADA 

 

Manuel Pérez Lorenzo 
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que se destruyan en el primer momento por 
los sepultureros, las cajas mortuorias. 

Remataba o xornalista a súa crónica instan-
do ao Concello de Sada a dar solución ao pro-
blema coa construción dun cemiterio novo, “de 
tan urgente necesidad para aquel vecindario 
como pudieran serlo el agua para los sedientos 
y la alimentación para quien padece hambre”6. 
Non obstante, a actuación dos munícipes non 
se caracterizaría pola eficacia. Ante a imposibi-
lidade de asumir a obra, instarían á Deputación 
Provincial a que asumise o custo, mais o certo é 
que no ano 1904 o problema persistía, agraván-
dose a cada paso. Desta volta, a prensa dirixí-
ase ao ente provincial para, non sen certa re-
tranca, reclamar a súa intervención: 

Anímense por esta vez los señores diputados, 
que por una subvención más no se ha de 
arruinar la provincia, y si se aprueba el 
proyecto de la administración local, cemente-
rio y no pequeño será el que se necesite para 
enterrar todas las costumbres y todas las am-
biciones que han de morir el el Palacio del 
Riego de Agua.7 

Un ano máis tarde, as cartas que chegaban 
desde Sada á redacción de La Voz de Galicia 
reproducían os argumentos de 1892. O campo-
santo, lugar de paso obrigado para a asistencia 
aos cultos, amosaba unha imaxe cada vez máis 
arrepiante: “lejos de parecer aquel recinto un 
cementerio, se asemeja a un campo de batalla 
en que los cadáveres de los combatientes per-
manecen insepultos días y más días”8. Porén, 
aínda habería que agardar algún tempo para 
ver satisfeita esta vella aspiración da veciñanza. 

 

A NOVA “PIADOSA MANSIÓN  
DE LOS MUERTOS” 

Era no ano 1909 cando, por fin, se materia-
lizaba a demanda dunha nova necrópole. O re-
cinto funerario debía cumprir unhas condicións 
básicas. Por unha banda, cumpría que fose am-
plo e que, de cara ao futuro, quedase aberta a 
posibilidade de incrementar a súa superficie. 
Ademais, debía estar suficientemente afastado 
do núcleo urbano e, ao tempo, non demasiado 
lonxe da igrexa parroquial. O lugar do Fiun-
chedo, escollido polo Concello, cumpría con 
todos eses requisitos. O ente municipal chega-
ba a un acordo coa Deputación para que esta 
sufragase o 75% dos gastos9 e a familia Pita 
Quintas cedía unha finca da súa propiedade10. 

As obras comezaran no ano 1908, baixo a 
dirección do arquitecto provincial Julio Galán 
Carvajal, un dos principais expoñentes do mo-
dernismo coruñés. Serán adxudicadas ao con-
tratista de Sada Manuel Louzán Rodríguez, 
que se encargará de executalas. En decembro 
eran inspeccionadas por Galán e polos irmáns 
Francisco e César Sánchez Díaz, figuras ambas 
do liberalismo en Betanzos que gozaban de 
gran influencia na política local de Sada. De 
feito, a visita era aproveitada para render tribu-
to a ambos, ao primeiro en calidade de Deputa-
do provincial. Naquela ocasión, os presentes 
manifestábanse compracidos “por las inmejora-
bles condiciones higiénicas, amplitud y severi-
dad religiosa de esta necrópolis local”11. 

Un mes máis tarde, o 10 de xaneiro de 1909, 
tiña lugar a tan devecida inauguración do cemi-
terio. Unha “imponente muchedumbre” acudía 

Un dos panteóns do desaparecido cemiterio 
vello, acaroado á igrexa, pouco antes do  

derrubo total do templo 
Arquivo do BNG de Sada 
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ao Fiunchedo “con público regocijo y notoria 
satisfacción”. Non era para menos. Aquel día 
púñase fin a unha necesidade imperiosa. Bendi-
cíase o “sagrado recinto que ha de ser en lo su-
cesivo la piadosa mansión de los muertos”12. 

A partir daquel momento, conforme os vi-
vos deixaban de selo, comezábase a conformar, 
paseniñamente, ese recinto para os defuntos 
que chega ata os nosos días. Dentro dos seus 
muros, abertos a través dun portón de forxa 
coroado de pináculos, organizábanse diferentes 
espazos: catro grandes áreas de sepulturas en 
terra e unha máis cativa para o cemiterio infan-
til, dúas ringleiras de nichos -na zona máis alta 
e á dereita da entrada- ás que se irían engadin-
do moitas outras e, recibindo aos visitantes, 
tres fermosos panteóns familiares. Esta primei-
ra disposición das tumbas respondía xa a unha 
vontade de distinción social alén da morte: os 
nichos e, sobre todo, os panteóns eran, daquela, 

patrimonio dos máis podentes. As tumbas ver-
ticais tardarían décadas en xeneralizarse. 

Por outra parte, a medida que o cemiterio ía 
acollendo aos seus novos inquilinos, íase reves-
tindo de ornamentos que expresaban as afinida-
des estéticas de cada tempo. Neses primeiros 
tempos –anos 10, 20, 30– predominarán as ten-
dencias historicistas, baseadas na arquitectura 
clásica, románica e, sobre todo, gótica, conside-
radas daquela as máis apropiadas para a arqui-
tectura funeraria e relixiosa polo seu carácter 
solemne. Estes estilos quedan reflectidos con 
particular intensidade nos tres panteóns, nos 
que se combinan os chapiteis corintios e as acró-
teras con arcos oxivais, vidreiras e pináculos. 
 

OS HABITANTES DO FIUNCHEDO 

Malia non ser obxecto deste artigo, o que 
realmente lle daría sentido a cemiterio do Fiun-
chedo, o que o singulariza e o vincula coa comu-
nidade humana que o erixiu, son as persoas que 
o habitan como último destino. Noutra ocasión 
teremos tempo e espazo para trazar un percorri-
do por aquelas sepulturas que, por algún moti-
vo, nos levan a reparar nas historias de vida -ou 
de morte- que agochan. Tumbas como as que 
gardan os restos do xornalista e político gale-
guista Ramón Suárez Picallo, morto no exilio en 
1964 e trasladado a Sada en 2008, cumprindo a 
súa vontade. Tamén as de varios veciños que 
foron vítimas da violencia desatada polos suble-

O cemiterio do Fiunchedo no ano 1916, ao pouco de 
ser construído. No extremo da esquerda, a igrexa 

parroquial de Santa María de Sada. 
 
Detalle da mesma imaxe. 
Cedida por Memoria de Sada 
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vados a partir de 1936: o último alcalde da II 
República, Antonio Fernández Pita, o dirixente 
galeguista, dinamizador cultural e activista 
agrario Xohán Antón Suárez Picallo, ou o anar-
quista José Monzo Ríos. 

O Fiunchedo garda, así mesmo, os restos do 
fotógrafo Francisco Varela Posse, os dos xor-
nalistas Manuel L. Freire-Calvelo, que tantos 
parágrafos dedicou á nosa vila, e Ezequiel Ro-
cha Llobregat, ou os da maior parte dos alcal-
des que, no século XX, rexeron os destinos do 
municipio. Son moitas as inscricións que nos 
falan do mar, as que reproducen apelidos que 
deron nome a barcos, os das familias armadoras 
–Monzo, Blanco, García...–; e hai, igualmente, 
vestixios dun elemento que marcou o noso pa-
sado e modela o noso presente: a emigración, 
perceptible, por exemplo, na lápida agasallada 
ao mestre José María Golán polos seus alum-
nos residentes en Nova York no ano 1929. 
Emigración e exilio tamén ligados ao Fiunche-
do en forma de ausencias: as de tantas persoas 
que, océano de por medio, degoiraron poder 
dar cos seus ósos entre estas paredes brancas e 
nunca puideron regresar. 

Dese espazo de mortos que é o cemiterio 
municipal de Sada, esa morada última á que es-
tamos chamados, enxalzaba Isaac Díaz Pardo a 
beleza do emprazamento nun artigo do ano 
1965. Medio século despois, maltratado por 
unha presión urbanística que non respectou aos 
vivos nin aos mortos, e que rematou tamén por 
borrar para sempre os restos do cemiterio vello, 
preferimos recrearnos na visión evocadora e po-
ética do creador xenial de Cerámicas do Castro: 

O Fiunchedo chámaselle ó osedo, ó Campo-
santo, de Sada. Fica na metade do camiño en-
tre Sada e Pazos, ó pé da Eirexa parroquial, 

orientado ó norde nunha outa terraza asoma-
da sobor da ría, un balcón dende o que se con-
templa unha das paisaxes máis fermosas do 
mundo. Ten a carón na outra banda da ría o 
Bréamo, monte que emerxe da agua con for-
ma de seo de rapaza, e que ó seu pé dorme 
Pontedeume. Tamén se ve o Ferrol, a ponta 
Coitelada, Perbes, Miño, Ponte do Porco, o 
Pedrido, Corbeiroa e Sada, e ó fondo os mon-
tes da Capelada e as estribacións das serras de 
Moncouso. Din as lendas, que nas noites de 
ardora os mortos non poden resistir a tenta-
ción e asómanse ó balcón do Fiunchedo e se 
pasman ollando como as ondas do mar arden 
cando morren no arcón de Bañobre, catando a 
espranza de que a morte é unha continuazón 
da vida cando dela se desprende tanta luz. E 
algún morto se rube a un albre pra ver se aín-
da arde o lume no seu fogar de Fontán.13 

 

1. DURÁN VILLA, F. J., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
C. M. e SÁNCHEZ GARCÍA, J. A.: “Asilos de la muer-
te. Higiene, sanidad y arquitectura en los cementerios 
gallegos del siglo XIX”, SEMATA, Ciencias Sociais e 
Humanidades, vol. 17, 2005: 435-472. 

2. PÉREZ NAYA, A. M.: “El cementerio rural gallego en 
la actualidad. Panorámica de una situación”, SEMA-
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541-562. 

3. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA 
(1752): Respuestas Generales, Arquivo do Reino de 
Galicia. 

4. BOP, A Coruña, 15/06/1836. 
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7. El Noroeste, 25/01/1904. 
8. La Voz de Galicia, 03/02/1905. 
9. La Voz de Galicia, 16/11/1907. 
10. Arquivo Municipal de Sada, Libros de actas, 278. 
11. La Aspiración, 13/12/1908. 
12. La Aspiración, 17/01/1909. 
13. A Nosa Terra, 03/1965. 
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DOUS ILUSTRES MARIN A NS: OS IRMA NS VAAMONDE LORES 
 

Rubén Anido Regueiro 

Dentro do proceso de recuperación da cul-
tura galega desenvolvido a partir do século 
XIX e que tivo como protagonistas máis so-
branceiros aos consabidos Rosalía, Curros e 
Pondal e a ideólogos como Murguía ou Brañas, 
entre outros, hai autores que, non sendo tan 
coñecidos polo gran público, xogaron un máis 
que relevante papel na (re)construción dese 
edificio medio esmorecido que chamamos Gali-
za na época de que estamos a falar. 

Tanto Florencio Vaamonde Lores (Ouces, 
1860 – A Coruña, 1925) como o seu irmán César 
(Ouces, 1867 – A Coruña, 1942) responden a 
esta idea perfectamente. Ambos pertencen a esa 
xeración de autores encadrábel, segundo Carba-
llo Calero, no grupo dos chamados epígonos1, 
cun papel protagonístico en todo o relacionado 
co movemento das Irmandades da Fala, creado 
na cidade da Coruña en 1916, cuxo primeiro ob-
xectivo era a dignificación e emprego do galego 
en todos os ámbitos e, tamén, a elaboración du-
nha praxe política galeguista verdadeiramente 
ambiciosa cuxo desenvolvemento se vería tron-
zado co estoupido da Guerra Civil de 1936. 

Podemos dicir que ambos os irmáns desta-
caron no estudo da historia de Galiza, até o 
punto de seren dúas das personalidades que 
máis afondaron no esclarecemento das nosas 
orixes e no estudo dos antigos pobos que fixe-
ron do noso territorio o que hoxe é. Neste sen-
tido, debemos ter en conta a importancia que as 
Irmandades lle deron ao estudo da Historia, 
pois sentíase na época un déficit moi relevante 
de coñecemento da realidade galega, e este co-
ñecemento, con razón, era visto como un ele-
mento imprescindíbel para a recuperación dos 
nosos sinais de identidade. 

Porén, non podemos caer no erro de ver nos 
dous irmáns un traballo análogo, pois cada un 
deles traballou dunha maneira diferente, e así 
foron dando a coñecer os seus traballos por vías 
ás veces desemellantes. Así, no caso do irmán 
máis novo, César, practicamente todo o que foi 

publicando, que foi moito e de moita calidade, 
veu a luz en innumerábeis números do Boletín 
da Real Academia Galega, no que encontrou un 
magnífico instrumento para poñer sobre o papel 
as súas investigacións sobre os temas máis di-
versos (o mosteiro de Caaveiro, os xastres de 
Betanzos, as fábricas de moeda galegas, o escudo 
da cidade da Coruña, etc.). Cómpre ter en conta 
que desempeñou o papel de arquiveiro e biblio-
tecario da RAG desde 1907 -lembremos que es-
ta institución nace en 1906- até a súa morte, lo-
go de Galo Salinas ter renunciado ao seu cargo; 
este feito, como sinala J.M Gutiérrez2, permitiu-
lle vivir entre unha morea de papeis e legaxos 
nos que puido dar renda solta á súa curiosidade, 
como se chegase a unha descuberta persoal logo 
de deixar de lado a súa carreira de mariño mer-
cante, que nunca chegaría a exercer. 

Podemos dicir, sen temor á dúbida, que en 
ambos os irmáns había unha vontade de arre-
quentar o idioma galego partindo do seu modelo 
lingüístico de orixe. Estamos nun momento en 
que, se ben os escritores intentaban superar a 
lingua da comarca natal empregando vocábulos 
e expresións doutras terras, a base segue a ser o 
idioma ouvido no ambiente máis próximo. Esta-
mos, en efecto, nun momento en que se sente a 
necesidade de crear un modelo supradialectal e 
así poñer un pouco de orde no caos normativo 
en que se movía a ortografía e a morfoloxía da 
lingua. A creación da Real Academia Galega -
entre cuxos iniciadores están Florencio e César- 
víase como un requisito fundamental para dar o 
paso dunha lingua considerada rural e familiar a 
outra de alta cultura escrita. No caso concreto 
de Florencio, como no doutros autores, hai unha 
aposta pola opción etimolóxica, aínda que, como 
é natural, hai unha falta de sistematización a pe-
sar da formación humanística do autor. 

Neste proceso de recuperación, a lexicogra-
fía é un eido considerado esencial, tratado por 
unha Real Academia Galega que, por diferentes 
motivos, non puido nunca cumprir os seus ob-
xectivos de elaborar unha gramática e un dicio-
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nario.3 César, probabelmente sen axuda de nin-
guén, encetou o traballo de redactar un Diccio-
nario gallego de autoridades, finalmente incon-
cluso, no que pretendía estudar cada vocábulo 
con referencias a diferentes épocas históricas 
desde a Idade Media até o seu momento pre-
sente e tendo en conta os coñecementos trans-
mitidos por dous autores do século XVIII: o 
padre Sarmiento e mais o padre Sobreira. 

Mais se en César todo o relacionado coa his-
toriografía é o máis relevante, en Florencio o foi 
a creación literaria, sen isto significar que non 
tivese realizado traballos destacados noutros 
eidos. Home de fina erudición e membro desta-
cado da chamada “escola coruñesa”, foi, en pala-
bras do profesor Carballo Calero “o máis culto 
de antre iles, cunha cultura de tipo clásico, hu-
manístico. Na forma poseía un equilibrio, unha 
moderación, un senso tradicioal da composición 
que encobren a miudo unha malenconía de tipo 
romántico”.4 

A relación de Florencio coa 
comarca das Mariñas e concreta-
mente coa súa parroquia de San 
Xoán de Ouces houbo de ser es-
treita, a pesar de desenvolver a 
súa actividade profesional como 
empregado da Delegación de Fa-
cenda na Coruña durante practi-
camente toda a súa vida ou preci-
samente por isto mesmo. Así, 
emprega con certa frecuencia 
pseudónimos nos seus escritos, 
como “Jan de Ouces” ou “Fulvio 
Vergodense”, que van aparecen-
do en diferentes libros e publica-
cións periódicas da época tanto 
de carácter literario como ensaís-
tico, ademais de ambientar as 
súas obras de prosa narrativa nas 
Mariñas5. 

Unha das obras máis lembradas de Floren-
cio é o poema intitulado Os Calaicos (1894), no 
que se pode rastrexar a influencia de Os Lusía-
das (1572) do grande escritor portugués Luis de 
Camões. Se na obra do portugués se relata a 
descuberta das Indias Orientais por parte do 
navegante Vasco da Gama, na do galego reláta-
se o episodio da resistencia da cidade da Coruña 
e da súa comarca fronte á invasión do inglés 
Francis Drake. Como en toda boa epopea, son 
abondosas as referencias ao valor do pobo, ca-
paz das máis grandes xestas. A aparición de 

María Pita e das mulleres da Coruña ocupa un 
lugar preeminente, ao igual que as referencias a 
un futuro heroico e cheo de grandes feitos. For-
malmente, a obra está escrita en oitavas reais. 

Hai autores que encadran a Florencio no 
chamado “historicismo profético”, isto é, partir 
das teses rexionalistas para “asentar a identida-
de galega nun pasado diferencial”.6 A base des-
te movemento está fundamentalmente na obra 
de Eduardo Pondal, e no caso de Florencio é 
posíbel que os ecos de Os Eoas servisen como 
estímulo, por exemplo, á escrita de Os Calaicos. 
Se ben é certo que a obra do da Ponteceso é un 
poema épico inacabado e soamente publicado 
en tempos recentes, temos a certeza de Floren-
cio coñecer o manuscrito, dado que el fai parte 
da chamada Cova Céltica, especie de “clube” no 
que os escritores da escola coruñesa trataban 
temas moi diversos, entre eles todo o relaciona-
do coas características intrínsecas do pobo ga-

lego, do substrato celta e das súas supostamen-
te lendarias orixes. Neste círculo de autores, 
Pondal é un referente fundamental cuxas obras 
eran coñecidas e admiradas, e sabíase de pri-
meira man todo o que o autor de Queixumes 
dos pinos ía facendo, tanto se se publicaba co-
mo se finalmente ficaba inédito. En consecuen-
cia, Méndez Ferrín sostén, de maneira tallante, 
que “Pondal é o primeiro poeta moderno”, e 
Florencio faría parte da que el denomina Escola 
Formalista xunto con outros autores que ta-
mén foxen do ruralismo e imitan, cos matices 
pertinentes, a estética pondaliana.7 
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Florencio tamén ensaiou a lenda de carácter 
romántico con Fernando de Xinzo (1908), onde 
relata as querelas entre o arcebispo de Santiago 
de Compostela e mais os Moscoso. O asunto é, 
pois, medieval, e por entre os elementos histó-
ricos aparece, aquí e alá, a imaxinación do au-
tor, que era coñecedor de todo o relacionado 
coa historia do castelo de Vimianzo. Todo 
apunta a que Florencio manexou, entre outras 
fontes, a Historia de Galicia (1865-1873) de 
Benito Vicetto, pouco verosímil desde a pers-
pectiva actual. 

Tamén cultivou Florencio a sátira, empre-
gando o hendecasílabo e mais o heptasílabo nu-
nha obra como A sombra de Fandiño (1908), 
texto de trazos pesimistas no tocante á realida-
de do país; o autor toma como punto de partida, 
tal e como se observa no título, a Antonio Beni-
to Fandiño, autor do drama A casamenteira, 
presentado aquí como “víctima do escurantis-
mo”8 da época. 

Canto á produción propiamente lírica, Flo-
rencio deu ao prelo dous libros: Mágoas (1901) e 
mais Follas ao vento (1919). No primeiro acha-
mos ecos clásicos, tan naturais no autor, concre-
tamente de Horacio, entremesturados con dife-
rentes reflexións patrióticas e morais. Algo se-
mellante acontece con Follas ao vento, obra de 
madurez na que o de Ouces segue fiel ás súas 
lecturas clásicas, nun humanismo que o levou 
mesmo a se atrever coa tradución, como é o caso 
das Odas de Anacreonte (1897), dedicadas ao 
poeta celanovés Curros Enríquez. Así mesmo, 
Florencio traduciu ao galego prosa latina, con-
cretamente o libro VI da Eneida de Virxilio. 

Por outra banda, se falamos de cultivo da 
prosa narrativa, Florencio atreveuse a cultivar 

este xénero con dous textos fundamentais: Bes-
tas bravas (1923) e a novela póstuma Anxélica 
(1925). A primeira obra, mais do que unha no-
vela acabada, parécenos un bocexo no que Flo-
rencio deu unhas pinceladas arredor das histo-
rias de fidalgos rurais da nosa bisbarra, mais 
sen desenvolvemento nin profundidade. Maior 
interese ten Anxélica, na que Florencio fai un 
retrato do modo de vida mariñán que serve de 
marco a unha probábel historia local coñecida 
por Vaamonde. O asunto, o namoramento du-
nha fidalga (Anxélica) cun criado (Estebo), pa-
rece servir de escusa para realizar un fresco 
dunha sociedade pechada e ancorada no pasado 
e nas tradicións, das que o autor, con moi boas 
intencións, pretendía facer unha apoloxía. 

Como dixemos máis arriba, se en César in-
teresa máis todo o relacionado co estudo da 
historiografía e mais da lexicografía, e en Flo-
rencio as materias propiamente literarias, neste 
último hai contribucións moi relevantes á prosa 
didáctica. Así, deu a coñecer un Resume da His-
toria de Galicia (1898), e mais un Resume de 
Geografía de Galicia (1897), esta última asina-
da co pseudónimo Jan de Ouces. 

Dito todo isto, podemos resumir a aporta-
ción dos irmáns Vaamonde Lores á cultura ga-
lega afirmando que axudaron a poñer os alicer-
ces da nosa historiografía, da lexicografía e du-
nha creación literaria de corte humanista ade-
mais de, directa ou indirectamente, contribuír a 
unha sistematización da escrita do idioma e, 
por suposto, a fomentar un sentimento de valo-
ración positiva por todo o relacionado co país. 

 

 

 

1. Estamos a falar de Florencio, que para o estudoso fe-
rrolán na súa monumental Historia da literatura gale-
ga contemporánea estaría dentro deste grupo. 

2. J. M. Gutiérrez, “Vaamonde Lores: el marino que se 
hizo historiador”, La opinión, 15-I-2010. 

3. Ramón Mariño Paz, Historia da lingua galega, Sotelo 
Blanco, Santiago de Compostela, 1998, p. 494. 

4. Ricardo Carballo Calero, Historia da literatura galega 
contemporánea, Galaxia, Vigo, 1981 (3ª edición), p. 472. 

5. Pola súa parte, César Vaamonde Lores, segundo di 
Gloria López no seu libriño Aportacións para unha 
historia de Sada (Ediciós do Castro,Sada, 1997), estaba 
a preparar varios libros, entre os que figura unha His-
toria de la villa de Sada, da que non temos máis noticia 
que o título. 

6. VV.AA., Literatura galega. Século XX, A Nosa Terra, 
Vigo, 2001, p. 14. 

7. Xosé Luis Méndez Ferrín, De Pondal a Novoneyra, 
Xerais, Vigo, 1984, p. 26. 

8. Ricardo Carballo Calero, op. cit. p. 474. 

Os irmáns Florencio (esquerda)  
e César (dereita)Vaamonde Lores  

#sdfootnote8sym#sdfootnote8sym
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Hai moitos anos publiquei unha serie sobre 
“Escritores das Mariñas”, entre eles tres saden-
ses (Lugrís Freire, Ramón Suárez Picallo e Ri-
cardo Flores). Pensaba incluír a Filomena Dato, 
mais a serie suspendeuse e non houbo ocasión. 

Cando o amigo Pita me comentou que a 
asociación Irmáns Suárez Picallo quería dedi-
carlle un Caderno de Estudos a Filomena, eu 
ofrecinme a facelo e froito da confianza en min 
do seu presidente é este traballo. 

Subtituleino “A poeta das Mariñas” porque 
aquí residiu boa parte da súa vida, na aldea de 
Moruxo, e aquí morreu e foi enterrada en 1926. 
En Moruxo pasou tempadas coa súa irmá Au-
relia, que casara co dono do pazo do Curro, e á 
morte destes conviviu alí coas súas sobriñas, 
ela que nunca casou nin formou familia propia. 
En Moruxo escribiu e datou poemas xa en 
1887, pouco despois da voda da súa irmá. 

Mais si é a “poeta das Mariñas”, terra que 
amou e cantou como propia, tamén é a poeta de 
Ourense, cidade onde naceu o 26 de febreiro de 
1856 (e non o 6 como erroneamente aparece no 
texto, corrixido a man) nunha familia formada 
por un militar, José Dato, que procedía de 
Murcia e veu a Galicia por destino profesional, 
e Juana Muruais, con raíces en Ferrol. 

En Ourense comezou Filomena a súa afec-
ción literaria á beira do poeta e xornalista ce-
go Valentín Lamas Carvajal, fundador do céle-
bre O Tío Marcos da Portela, o primeiro xor-
nal integramente en galego, e dunha pléiade 
de escritores que conformaban unha das cida-
des galegas con maior actividade cultural na-
quel tempo. 

Na cidade das Burgas consagrouse como 
poeta en galego e defensora da muller no certa-
me literario de 1887 –un dos moitos que gaña-
ría por toda Galiza e mesmo fóra dela, que a 
levaría a ser citada como “a poeta laureada”– 

cun poema titulado “Defensa das mulleres”. E a 
Ourense volveu sempre, participando en todos 
os acontecementos literarios que alí se celebra-
ron (certames, homenaxes a Curros, a Lamas 
Carvajal...). 

Tamén Pontevedra está vencellada á súa 
biografía persoal e literaria. Na cidade do Lérez 
pasou tempadas cos seus tíos e curmáns Mu-
ruais, estes tamén literatos que acadaron certa 
sona no seu tempo, colaborou na súa prensa e 
cantou as belezas do seu entorno. 

E seguindo os destinos do seu irmán José, 
tamén militar como o pai e o outro irmán Juan, 
frecuentou estancias temporais en Lugo, pri-
meiro, e Santiago, despois. Na cidade das mura-
llas foi mantedora do certame literario do ano 
1900 (un encargo raramente encomendado a 
mulleres, a non ser a excepción de Emilia Par-
do Bazán), cun discurso polémico no que recla-
mou a igualdade de dereitos para as mulleres e 
moi especialmente o dereito á educación. 

En Santiago tamén colaborou nos seus ór-
ganos literarios aproveitando as súas estadías 
e homenaxeou a Rosalía na súa tumba de Bo-
naval editando unha tarxeta postal nesa oca-
sión, con fotografía e poema dedicado á súa 
memoria. 

Entre medias habería que contabilizar as 
súas estadías en Madrid, comezadas xa na xu-
ventude, onde tamén tiña familia por parte dos 
Dato. Alí frecuentaría tertulias e xuntanzas li-
terarias e coñecería personalidades relevantes. 
O seu curmán Eduardo Dato, nado na Coruña 
nun dos destinos do pai militar, foi un destaca-
do dirixente do partido conservador, tres veces 
presidente do Consello de Ministros, e asasina-
do en desempeño do cargo en 1921, vítima dun 
magnicidio político. 

E dende a súa residencia de Moruxo, A Co-
ruña foi tamén outra das cidades galegas onde 

FILOMENA DATO, A POETA DAS MARIN AS 

UN CADERNO PARA CON ECELA 

 

Xesús Torres Regueiro 



 

 a figura de Filomena tivo destacado relevo. 
Unha das escasas mulleres –xunto coa súa ami-
ga Sofía Casanova– que foi nomeada correspon-
dente da Academia Galega na súa fundación en 
1906, Filomena participou en numerosos even-
tos literarios na cidade herculina, a veces a tra-
vés da sociedade Reunión de Artesanos que a 
nomeou socia de honra. Citemos como máis 
destacados as homenaxes a Rosalía, a Curros 
cando a súa viaxe a Galiza en 1904 e catro anos 
despois na homenaxe póstuma con motivo da 
chegada dos seus restos mortais dende A Haba-
na, ou a Murguía no seu 80º aniversario. En 
case todos eles Filomena estivo na presidencia 
a carón do patriarca Murguía. 

Dende a súa residencia temporal nas cidades 
citadas, Filomena desprazábase a diferentes 
localidades e comarcas, podéndose dicir que era 
unha boa coñecedora de todo o país galego, 
cousa non moi doada no seu tempo por mor das 
deficientes comunicacións. De feito, hai poemas 
e textos seus datados en puntos tan extremos 
como Muxía e Monterrei. 

Filomena Dato Muruais, ademais da obra 
espallada en periódicos e revistas, é autora de 
cinco poemarios: Letanía lauretana, de tema 
relixioso, Penumbras, Follatos –o único en ga-
lego e que ven de ser reeditado pola Deputa-
ción da Coruña–, Romances y cantares e Fe, 
tamén de temática relixiosa. 

Filomena foi dende a xuventude unha mu-
ller de ideoloxía conservadora, rexionalista ga-
lega, monárquica –de feito dedicoulle un libro á 
raíña de España e outro á infanta–, con algu-
nhas relacións aristocráticas, e defensora dun 
catolicismo oficial e tradicional. 

Para nós os galegos, o máis importante do 
seu legado é o seu galeguismo e amor a Galicia, 
o cultivo do idioma galego, o feito mesmo de 
ser a primeira muller despois de Rosalía en pu-
blicar un libro en galego (Follatos en 1891) 
polo que xa merecería que a Academia Galega 
lle dedicase un Día das Letras Galegas, e o seu 
posicionamento e defensa a prol da igualdade e 
dos dereitos da muller. 

Vou rematar cun texto aparecido á súa mor-
te na revista Céltiga que se publicaba en Bos 
Aires por aquela época, texto anónimo en cas-
telán da redacción, que eu considero escrito 
polo sadense Ramón Suárez Picallo, un dos tres 
redactores que capitaneaban a revista, a xulgar 
polo coñecemento que se amosa nel desta co-

marca e das aldeas que cita, aínda que ten un 
pequeno erro ao nomear o patrón de Moruxo, 
que é San Vicente e non San Salvador. Velaí: 

En la aldeíta de Morujo –una de las joyas 
más preciadas de las Mariñas de Betanzos– 
dejó de latir el 26 del pasado el gran corazón 
de “Doña Filomena”, que así llamaban las 
gentes sencillas del pueblo, a la exquisita po-
etisa que la muerte acaba de arrebatarnos. 

El mar, batiendo en la “Bogueira”, en Ganda-
río y en la Barra miñota, rendirá a sus restos, 
cumplido homenaje, bruando amoroso su 
canción eterna, a guisa de réquiem. Y los 
castiñeiros y los pinares de Tatín y de la La-
goa, y los centenarios eucaliptus de Fiobre, 
al amparo de cuya sombra protectora escri-
biera los versos, armoniosos y dulces, de 
“Fe” han de hacer perenne guardia de honor 
a la venerable matrona gallega que santificó 
con su planta la tierra donde están enclava-
das sus raíces. 

Y qué tristes habían de sonar en la verde tie-
rra mariñana las badaladas de la Ermita mo-
rujana, anunciando que el ave canora enmu-
deciera para siempre; que la silueta gentil de 
la noble dama no sería vista de nuevo, perfu-
mando de hidalguía y de bondad la blanca 
carretera brigantina; que la caritativa protec-
tora de los desamparados no repartiría los 
dones de su gran corazón en forma de ayuda 
a los desvalidos. 

Que todo eso era Doña Filomena Dato: poeti-
sa delicadísima, dama hidalga, caritativa  
–teniendo el bien por apostolado– incapaz de 
pasar de largo cuando la necesidad extendía 
su mano. 

En la historia de Galicia, grabados en letras 
de oro, hay muchos nombres de mujeres ilus-
tres, por buenas, por sabias y por santas. A 
esa lista hay que agregar hoy el de Doña Fi-
lomena Dato y Muruais, astro con luz propia 
en el firmamento estrellado de las letras ga-
llegas. 

Y nuestro espíritu, en sus frecuentes recorri-
das por la Tierra Natal, ha de arrodillarse 
ante los siete palmos que guardan sus restos 
queridos, rezando la oración sin palabras, la 
oración de las grandes emociones. 

 

 

1. Contido da intervención do autor na presentación en 
Sada do Caderno de Estudos Xerais “Filomena Dato 
Muruais, a poeta das Mariñas”. 
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ALGUNS DOS QUE FICAROM NAS AME RICAS… (II) 
 

José-Mª Monterroso Devesa 

PARAGUAI, BRASIL, USA 

4.Abente, Brocos, Iglesias Pantín 

4.1.1935. 

Nesta data morre, com 89 anos, em Asun-
ción del Paraguay, Victorino Abente y Lago, 
mugiám e curmáu de Eduardo Pondal (“Estou 
na terra de Ponteceso/ frondoso berce do meu 
curmán”, escreveria em 1907), quem deixara 
Galiza em 1866 para chegar, prévia passagem 
por Cuba e Argentina, a aquele país em 1869, 
no epílogo da cruenta Guerra da Triple Alia-
nça, coa terrível derrota paraguaiana, e a con-
seguinte ocupaçom polos estados vizinhos. 

Considerado, polo seu estro patriótico e 
reivindicativo, o “poeta da resurreiçom nacio-
nal” e proclamado como “Poeta Nacional do 
Paraguai”, alternou residência entre a citada 
capital e a cidade de Areguá (beiras do tam can-
tado lago azul de Ipacaraí). Incursionou espora-
dicamente nas nossas letras “en versos escritos 
en la lengua que honraron Rosalía y Castelao”, 
em palavras do escritor argentino Raúl Amaral 
(no prólogo à Antología poética 1867-1926 de 
Victorino Abente, Asunción, 1984). Tornou à 
Galiza até em três ocasions: 1881, 1907, 1909. 

(Era irmáu de Ezequiel Abente, o que lhe dá 
nome ao ex-hospital militar corunhês: ver 
Areal núm. 13). 

4.2.1936. 

Modesto Brocos Gómez, compostelám 
(como seu irmáu Isidoro: ver Areal núm. 15) 
que, com 89 anos, morréu nesta data no Rio de 
Janeiro, onde alcançara notoriedade como pin-
tor e mais docente de Desenho e Gravado, pré-
via passagem por Buenos Aires (aonde emigra-
ra com 19 anos), pisando Rio pola primeira vol-
ta, em 1874, mas seguindo o seu periplo de 
aprendizado por París, Madrid e Roma... para 
se radicar na antiga capital brasileira em 1890. 

Num dos seus retornos à Terra, de 1897 a 
1900, foi quando produziu o seu cadro mais es-
pectacular, o enorme lenço da sancristia da ca-
tedral compostelana a conformar um tríptico 
jacobéu. Amém desta, até doce obras suas es-
tám entre nós e forom expostas pola Depu-
taçom corunhesa (proprietária, por exemplo, do 
conhecido Las tres edades) em 1981. Mas o 
principal da sua obra cobexa-se nos muséus do 
Brasil. (M. Chamoso Lamas in Homenaje a pin-
tores compostelanos, catálogo, 1981). 

 
 
 
 
 
 

Victorino Abente y Lago. 
https://es.m.wikipedia.org/

wiki/Archivo:Victorino_ 
abente_y_lago_antologia_ 

poetica_fotografia.jpg 
 
 
 
Dereita: autorretrato  
de Modesto Brocos. 
Museo de Pontevedra 
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 4.3.1939. 

O corunhês Santiago Iglesias Pantín morre 
este ano em Washington, com 67 de idade, sen-
do os seus restos repatriados a Puerto Rico. 
Com 14 (1886) emigrara brevemente a Cuba, 
para tornar à Havana o ano seguinte, onde se 
iniciou no movimento sindical da ainda colónia 
espanhola... e, obrigado pola repressom nessa 
ilha, passar definitivamente à legendária Borin-
quen em 1896. 

Aqui organiza os trabalhadores atravês de 
jornais e mítins, até ser elegido presidente da 
recém fundada Federación Regional de los Tra-
bajadores de P.R. (1898, a poucos messes da 
invasom ianqui à ilha, que passaria a ser, até 
hoje, colónia sui generis do império americano). 
Em 1900-1901 fuge aos EE.UU., para voltar 
logo à ilha. Daquela já fora nomeado filho 
adoptivo da sua nova pátria (1899). 

A partir de entom, o obreirismo porto-
riquenho insire-se no sindicalismo estadouni-
dense: a jornada de oito horas é um logro do 
nosso líder, que participa nos congressos obrei-
ros de Nova Iorque e é nomeado (1901) organi-
zador da American Federation of Labor para 
Cuba e Puerto Rico. O Partido Socialista de 
P.R. (pré-fundado, anos antes, por ele mesmo) 
eligiu-no senador, exercendo num longo perío-
do (1917-1932) e tendo, por isto, que passar a 
residir na capital ianqui. Um ano depois dele 
morrer, a Assembleia porto-riquenha designa o 
primeiro luns de setembro de cada ano como 
“Día de Santiago Iglesias Pantín”. De 1999 é a 
placa instalada no seu solar natal (antigo café 
Borrazás da Corunha). (GEG/BCT). 

 

URUGUAI, USA, ARGENTINA 

5.Troitiño, Basílio, Lens, Lemos 

5.1.1941. 

Adrián Troitiño Alcobre (El Abuelo, para os 
seus companheiros de sindicato), morre neste 
ano em Montevidéu, sendo que nascera em 
Moalde (Silheda) em 1869. Emigrara em 1880 
(de polizom, com apenas 11 anos), tocando 
Buenos Aires pola primeira volta. Ali iniciou-se 
no movimento anarquista e casou. Mas foi, por 
aquilo, deportado a Espanha (1903)... para re-
emigrar em 1904, esta volta a Montevidéu, on-
de ficará para sempre, primeiro exercendo de 
panadeiro, para logo dedicar-se à venda ambu-
lante de jornais (como canilla/canillita, vocábu-

lo uruguaiano aplicado miormente aos habi-
tuais cativos de pantalom curto polo dramatur-
go Florencio Sánchez). 

Entom organiza o sindicato desse ramo, conse-
guindo avances sociais, mesmo coa prédica na 
imprensa obreira, actividades que lhe supuxe-
rom repetidamente a cadeia. Em 1938 repre-
sentará aos trabalhadores uruguaianos na Con-
ferencia Latinoamericana del Trabajo, de Mé-
xico. A homenagem do Parlamento a Troitiño 
(nesse 1941) foi o primeiro reconhecimento a 
um líder obreiro em tal instituiçom. Um seu 
busto exibe-se na central sindical única (PIT-
CNT) daquela república. 

5.2.1943. 

Basilio Álvarez Rodríguez, o crego abade de 
Beiro e político ourensao, morre, pobre, no hos-
pital de Tampa (USA), aos 64 anos, depois de 
deambular no seu exílio pola Argentina e Cuba. 

Já tendo se destacado na polémica jornalística 
galega, instala-se em Madrid (1907), onde se 
vincula cos círculos galegos e se estrea coa lite-
ratura, embora na língua de Castela, cun libro 
de contos do país, que inaugura a Biblioteca 
Galicia. Moi logo assume as luitas agrárias ga-
legas e passa (1910) a formar parte fundamen-
tal do colectivo Acción Gallega, participando 
em quanto movimento socio-político se dá na 
Terra (Becerreá, A Fonsagrada, II Assembleia 
Agrária de Monforte...) e fazendo gala da sua 
esplêndida oratória. 

Em 1912 é nomeado abade de Beiro (Ourense) 
e assina o Manifiesto de la Liga de Acción Ga-
llega, en cujos mítines propugnará a rebeliom 

Santiago Iglesias Pantín. 
Centro de Documentación  

Obrera Santiago  
Iglesias Pantín 
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campesina anticaciquil. Viajando a Cuba (1913), 
relaciona-se com Cabanillas e publica Abriendo 
el surco. Dada a sua radicalizaçom é privado da 
freguesia e apartado do sacerdócio, licenciando-
se em Direito e exercendo-o com brilhantez. 
Em 1915 visita Argentina. Achegado paulatina-
mente ao socialismo, expresa-o em La Zarpa 
(revista fundada em Madrid, 1920). Mais tarde 
modera o seu discurso, reconciliando-se coa 
Igreja, e é nomeado filho predilecto de Ourense 
(1928), integrando-se no Partido Radical espan-
hol, do que será deputado nas Cortes Consti-
tuíntes da II República, reelegido nas seguintes 
eleiçons (1931-1936). 

Entom exilia-se em Buenos Aires, onde, assi 
que morre em Norteamérica, lhe é tributada 
umha homenagem com Castelao como principal 
orador. (GEG/JAD). 

5.3.1945. 

O corunhês da capital Enrique Lens Viera mo-
rre em Lincoln (Buenos Aires), com 90 anos. 
(Era irmáu do que foi primeiro alcalde -
simbólico- da II República na Corunha, Anto-
nio Lens). Compositor e pianista precoz (a 
quem, passado o tempo, o próprio Rubinstein 
louvaria), desboutou, em aras da sua vocaçom 
musical, a sua licenciatura em Farmácia. 

Começara organizando corais quando estudava 
em Compostela e, já casado, em Huelva (terra 
da sua mulher), onde dirigiu umha orquestra e 
se dedicou à docência, compondo um Himno a 
Colón. Voltou a Santiago para dirigir o seu 

Conservatório e participar noutras realidades 
musicais da cidade; compondo lieder tales Duo 
e Salaio (sobre versos de Barcia Caballero) ou A 
nenita (poema de Manuel Martínez González). 

Umha gira de concerto na Argentina levou-no 
a se radicar naquela vila, onde seguiu a sua acti-
vidade compositora e docente. (GEG). 

5.4.1946. 

Manuel Lemos Lago, natural de Malhom-A 
Ramalhosa-Nigrám, morre em Mendoza 
(Argentina) com 71 anos. Aos 17 chega à repú-
blica rioplatense e a partir dumha modesta ade-
ga, acaba fundando em Villa Krause 
(departamento de Rawson, província de San 
Juan) La Superiora, umha das grandes empre-
sas vitivicultoras do país, cos vinhais na regiom 
cuyana (O dado do apelido materno proporcio-
nou-no-lo o historiador baionês Anxo Rodrí-
guez Lemos, recolhido da Prof. Pascual Abal). 

Em 1912, viaja, pola primeira volta, à Galiza e 
já começa a concretar a sua acçom filantrôpica, 
que calha, entre outras, na fundaçom das Esco-
las por conta da associaçom de emigrantes Pro 
Val Miñor, e mais pola sua doaçom do Mercado 
da Ramalhosa. Além destas obras e outras de 
tipo social (lembra-se que na sua empresa orga-
nizou os seus operários, reconhecendo-os sujei-
tos de direitos laborais), Lemos criou, no areal 
de Lourido, o complexo turístico Playa América 
(1927). Um seu busto evoca-o ali, tendo sido 
nomeado filho predilecto de Nigrám em 1930. 
(Pérez Leira). 

Basilio Álvarez pronunciando un discurso. Vida Gallega, 20/12/1926 
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“As eirexas son comercios 
e os curas comerciantes, 
e, ó toque de campana, 
van os ignorantes. 
Si qués ter algo de teu 
fai en todo coma os cregos 
que nunca dan nada a naide 
agás que sexan consellos” 
(O clero na literatura popular galega) 

 

Con estes versos anticlericais da literatura 
popular, empezaba o capítulo dedicado a curas, 
frades e monxas do meu libro Galegos e cris-
tiáns, publicado hai máis de 20 anos (Vigo 
1995). O capítulo viña encabezado polo ben-
querido bispo Miguel Anxo Araújo, ao que se-
guía unha longa achega de curas aos que non 
lles acaian eses versos populares. Nas páxinas 
de Areal e algúns Cadernos da Asociación Suá-
rez Picallo teño falado xa de algúns deles: 
Francisco Carballo (Areal números 15 e 16), 
Moncho Valcarce (Cadernos de Estudos Xe-
rais, nº 4) e Manuel Espiña (Cadernos, nº 5). 

Pero poderiamos falar de moitos máis. Bas-
tantes xa finados, aos que me cómpre traer aquí 
con fondo agradecemento polo que teño com-
partido e recibido deles: Xosé M. Rodríguez 
Pampín, Eliseo Ruíz de Cortázar (“Cuco”), An-
tón Rodríguez Fraiz (“O cura de Campañó”), 
Francisco Lorenzo Mariño (“Paco de Aguiño”), 
Antón Gandoi (“O cura da bicicleta”), Nicanor 
Rielo Carballo, Uxío Romero Pose (patrólogo 
egrexio e bispo), Bernardo García Cendán, Xo-
se Chao, Xosé Alvilares, o P. Isorna e Xosé M. 
Carballo, recentemente finado. A carón deles, 
ían outros moitos nomes que seguen fisicamen-
te connosco: Torres Queiruga, Xulio Andión, 
Marcial Gondar, Martinho Montero, Xosé A. 
Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco To-
rrado, Ramón Díaz Raña, Xosé A. Iglesias, Gu-
mersindo Campaña, Xesús Portas, os irmáns 
Peleteiro, Benito Santos, Xaquín Campo, Anxo 
Currás, Pepe Couce, Antón Aneiros, Uxío Gar-
cía Amor, Miguel Fdez. Grande, Evencio Do-

mínguez, Xaquín Gómez Barros, Suso de Rao, 
Xesús Mato, e un longo etc. 

Esta longa relación de nomes manifesta que 
os versos populares do comezo non son sempre 
xustos; ademais da “cregaxe” egoísta, en Galiza 
houbo e hai moito cura (“curador”) bo e xenero-
so, nesta Galiza que fagocita moitas veces aos 
seus mellores homes e mulleres, cun aquel do 
Evanxeo: “Pero, de aquí [da xente de a carón] 
pode saír algo bo?”. Desde hai décadas, é xa 
longa a nómina de curas, frades e monxas gale-
guistas, comprometidos co pobo desde diversos 
ámbitos, moitos até a fin. 
 

OS IRMÁNS PELETEIRO.  
O ITINERARIO DUN COMPROMISO 
CUNHA IGREXA GALEGA 

Hoxe imos falar dos irmáns Peleteiro. Tres 
irmáns curas e frades paúles cun compromiso 
sociopolítico cos labregos, feito desde opcións 
claramente galeguistas: Manolo, Bieito e Xosé 
Carlos Peleteiro Rodríguez. 

Naceron nunha familia moi relixiosa e gale-
go-falante. Manolo -traxe de pana, zocas e boi-
na- naceu en Sevilla en 1942, pero Bieito (1944) 
e Xosé Carlos (1947) xa naceron na casa patru-
cial en Ourense (Ferreirúa-Nogueira de Ra-
muín). O máis novo era Xosé Carlos, pero foi o 
primeiro en finar (2010). 

Os tres irmáns foron entrando progresiva-
mente nos Padres Paúles. Estudaron primeiro 
nos Milagres (Maceda), e logo Filosofía e Teo-
loxía en Madrid e Salamanca, onde tiveron de 
profesor a Francisco Carballo. Xosé Carlos fixo 
a Licenciatura en Teoloxía en Salamanca, pre-
sentando o seu traballo en galego, a pesar de 
ser nesa Universidade castelá. Levaba por títu-
lo Renascencia espiritual galega (1978), e esta-
ba centrado na análise da revista Logos; unha 
revista relixiosa galeguista dos anos 30, na que 
colaboraron Otero Pedrayo, Risco e o mesmo 
Castelao. 

OS IRMA NS PELETEIRO: CURAS COMPROMETIDOS CO SEU POBO 
 

Victorino Pérez Prieto   
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Ordenáronse sacerdotes e, primeiramente, 
Manolo vai para o santuario e colexio paúl dos 
Milagres, Bieito vai traballar coa xente da emi-
gración en Londres e Xosé Carlos no colexio 
dos Paúles de Marín. No ano 1978, por un con-
flito nos Milagres, pola maneira de levar o san-
tuario en contradición co espírito galeguista e 
democrático que xa reinaba neses anos no cole-
xio, Manolo abandónao, e os tres irmáns vanse 
para o mundo rural, como froito dunha clara 
opción pola Galicia marxinada. 

No seu compromiso co mundo rural galego 
instálanse en Filgueira de Barranca-Cesuras, 
entre Betanzos e Curtis, cunha irmá tamén reli-
xiosa das Fillas da Caridade: Consuelo (1939) e 
a súa nai. Un caso tan excepcional, que abonda-
rían eles sos para facer un libro. En Filgueira 
de Barranca viviron case vinte cinco anos (de 
1978 ate o 2000), levando un exemplar labor de 
desenvolvemento humano e relixioso en varias 
parroquias. Pero despois de tanto tempo, vendo 
a falta de resposta nas parroquias ás sus pro-
postas, fóronse co desexo de facer algo novo 
noutro lugar. A falla de resposta no foi só por 
parte dos curas veciños, senón en moitas oca-
sións por parte dos mesmos fregueses; así como 
a falta total de apoio institucional, pois o bispo 
non paraba de poñerlles pexas. Falaron coa 
congregación e cos bispo para buscar outro lu-
gar; o bispo non lles deu resposta, mais ben se 
aledaba que se foran da diocese, e outros bispos 
o mesmo. O provincial dos paúles mandounos 
aos tres para o colexio de Vilafranca do Bierzo; 
alí traballaron case dez anos, ocupándose ta-
mén de atender algunhas parroquias veciñas. 
Nese tempo, destinaron a Bieito primeiro a 
Xixón e logo a Huelva; cada vez máis lonxe da 
súa querida Galiza, acabando por enfrontarse 
aos superiores e abandonando a congregación. 
Nese tempo, Xosé Carlos morreu dun infarto, e 
Manolo acabou cansando dunha praxe pastoral 
que non cadraba cos seus ideais, índose para 
súa casa. 

Primeiro Manolo, no ano 2009, e logo Biei-
to, no 2012, volveron para a casa patrucial en 
Ferreirúa. Segundo propia confesión, as razóns 
de romper de distinta maneira coa súa congre-
gación dos PP. Paúles foi por fondas diferen-
cias con ela: na concepción da praxe pastoral e 
relixiosa, e na relación co compromiso co gale-
go. Bieito mesmo chegou a romper completa-
mente os vínculo institucionais coa congrega-
ción, chegando a pedir a secularización por un 

grave enfrontamento con ela. Actualmente se-
guen a vivir na parroquia ourensá; consecuen-
tes coa súa opción rural, traballan no campo 
como calquera veciño e colaboran en cousas da 
Igrexa e outras actividades culturais cos veci-
ños: acompañamento humano e espiritual, char-
las, reunións, participación na Asociación de 
Veciños e no Patronato da Virxe da Costrea... 
Ademais seguen a reunirse co Movemento Ru-
ral Cristián Galego e co Foro de curas Bispo 
Araúxo. 

Manolo, que xa case non pode ler, e Bieito 
seguen sendo tan profundamente relixiosos 
como galeguistas, xunguindo a súa oración dia-
ria coa Biblia, co compromiso coa Terra e coa 
lingua galega. Non teñen nin conexión a inter-
net, nin e-mail, nin whatsapp, por unha opción 
radical de compromiso co mundo rural, buscan-
do o silencio e a paz dos vellos anacoretas. 
 

UNHA APOSTA CONSECUENTE  
POR GALIZA E O GALEGO 

A “conversión” ao galeguismo foi para Ma-
nolo en os Milagres; isto levouno mesmo a asu-
mir a simbólica estética dos labregos na súa 
tradicional indumentaria, froito dunha sensibi-
lidade que xa había no colexio dos Milagres. A 
de Bieito foi na oposición ao réxime franquista 
que se vivía na emigración. Eles contáronmo 
con naturalidade a mediados dos 90 para o meu 
libro citado; moi conscientes da opción que re-
presentaba e representa o galeguismo. 

Nos Milagres dicían que éramos comunistas 
e separatistas porque falabamos galego. O 
único que fixemos foi tentar facer un colexio 
onde os rapaces puideran saír con clara con-
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Bieito e Manolo Peleteiro no 2016.  
Fotografía cedida polo autor 
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ciencia da súa realidade galega e con ganas 
de loitar por ela; onde o idioma oficial fora o 
galego. 

En Filgueira fixeron un proceso progresivo 
de galeguización na liturxia e no traballo pas-
toral, chegando a un compromiso sociopolítico 
claro cos labregos. Apoiaron aos movementos 
nacionalistas, particularmente a CC LL, pois 
para eles “era “a única saída que tiña o pobo, 
para que a xente discriminada puidera acadar 
os seus dereitos e a súa dignidade”. Manolo en-
gadíame daquela: 

Nunca tentei xustificar diante da xente a Mi-
sa en galego -di Manolo- porque entón era 
cando podía vir o conflito. Ademais, ter que 
xustificar que a Misa debe ser en galego é o 
mesmo que ter que xustificar que un neno lle 
debe querer ó seu pai. 

Noutra ocasión –para o libro de D. López 
Muñoz, O Idioma da Igrexa en Galicia, Santia-
go– 1989 ten dito tamén: 

Estou plenamente convencido, e véxoo, que á 
xente que se expresa falando galego fora e 
falando castelán na igrexa, Deus resúltalle 
unha persoa falsa; é como se fora algo moi 
superior (un señorito ou cacique, algo exter-
no a eles)... Quero que a xente se exprese tal 
como é, para que se dea conta de que Deus 
non ten diferencias nin por razón da cultura, 
nin por razón da lingua, nin por razón do 
estamento social, senón que Deus quere o 
corazón da xente e que sexa sinxela e que se 
manifeste como é... 

No meu compromiso coa xente actúa funda-
mentalmente o compromiso cristián. Eu teño 
moi claro que Xesús no seu tempo foi unha 
persoa totalmente comprometida coa xente, 
sobre todo coa máis desfavorecida. Unha das 
chatas máis grandes que hoxe ten a xente é a 
falta da súa identidade, o sentirse avergo-
ñados de ser galegos e de falalo. Entón aí non 
pode haber persoa e ó non haber persoa non 
pode haber fe; porque a fe é algo que se acep-
ta persoalmente, libremente, despois de bus-
car e descubrir. Unha persoa canto máis críti-
ca sexa, máis persoa é... 

A xente está na resistencia, todo o mundo é a 

pasar por riba deles, e Cristo veu liberar; 
unha das cousas máis fundamentais é que hai 
que recuperar a alegría de ser persoas... A fe 
non se pode expresar máis que a través do 
que a persoa é, algo que libera, que axuda a 
recuperar a propia identidade persoal. 

O seu apoio público ao sindicato nacionalis-
ta (mobilizacións polos problemas dos caseiros, 
o leite, as cotas, etc.) ocasionoulles chamadas ao 
orde do bispo e incomprensións, ás veces dos 
mesmos labregos. Manolo chegou a presentar-
se nas listas do BNG nas terceiras eleccións 
democráticas; iso ocasionoulle as conseguintes 
censuras da autoridade. Tiveron unha boa rela-
ción con Moncho Valcarce (“un home fenome-
nal e moi evanxélico –dime Manolo– que non 
lle gardaba xenreira a ninguén, pero que lles 
puña a bandeira galega ós nenos cando os bau-
tizaba”) e, sobre todo, con Gumersindo Campa-
ña, outro cura amigo de Valcarce, tamén com-
prometido co mundo rural e co nazonalismo 
galego. 

Manolo e Bieito sempre foron moi cons-
cientes de que compre optar na vida. Eles fixé-
rono polo seguimento de Xesús Cristo. Pero 
tamén saben que na mesma Igrexa hai dúas op-
cións ben diferentes –tal como me comenta 
Manolo–: “a burocrática e a do pobo”, “non hai 
posibilidade de poñerse no medio, ou optas por 
unha, ou falo pola outra”. Bieito dicía hai anos 
que, asumindo a marxinación que supón a op-
ción pola segunda, un pode levar a cabo a súa 
misión sen demasiado conflito: pero nisto ulti-
mo, cos anos souberon en carne propia que as 
cousas podían cambiar. “Tes que camiñar co 
pobo, aceptando tal como é, e vivindo a súa 
mesma esperanza, que vai ir acabando co siste-
ma sinagogal”, dime Manolo. 

  
 ES

TU
D

O
S
 X

ER
A

IS
  

 

 
 

Manolo Peleteiro con Victorino Pérez e  
Xaquín Campo nunha reunión de curas  

do Foro Bispo Araúxo no 2010.  
Fotografía cedida polo autor 
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O noso amigo e compañeiro polos roteiros 
da emigración, José-Mª Monterroso Devesa, 
inclúe nun artigo publicado na Revista Areal nº 
16 sobre galegos que ficaron para sempre nas 
Américas unha longa lista que motiva o meu 
maxín e facilita a aparición de lembranzas so-
bre eles. Coñecín a Gumersindo Sánchez Gui-
sande, Ramón Rey Baltar, Avelino Díaz (ver 
artigo da miña autoría no nº 16 de Areal), Le-
andro Pita Romero, Arturo Cuadrado ou Al-
fonso Gayoso Frías entre outros 
que Monterroso menciona. 

Nesta sección de Areal, Gale-
gos da Emigración Esquecidos, 
escribirei máis adiante sobre al-
gún deles. Pola relevancia que 
tivo a súa actividade na Repúbli-
ca Arxentina é case que unha 
obriga comezar por Gumersindo 
Sánchez Guisande. 

Nace Gumersindo Sánchez 
Guisande en Santiago de Com-
postela o 2 de agosto de 1892 e 
morre en Buenos Aires en 1976. 
Chega a Buenos Aires fuxindo do 
franquismo no 1936 logo de refu-
xiarse en Santiago de Composte-
la, pasará a Vilagarcía de Arousa 
e pouco tempo máis tarde embar-
ca vía Lisboa para o alén-mar. 

Denantes o seu exilio ten 
unha importante actividade pro-
fesional e militante na Galiza 
previa a 1936. Licenciado en 
Medicina en 1915 con Premio 
Extraordinario, foi profesor au-
xiliar na Facultade de Medicina 
de Compostela. En 1918 foi en-
cargado pola Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-

nes Científicas para participar, en Portugal, na 
organización dos Institutos de Anatomía. Foi 
decano da Facultade de Medicina de Zaragoza 
e catedrático de Anatomía Descritiva das uni-
versidades de Sevilla (1923) e Zaragoza (1928). 
Creou unha institución de protección á infan-
cia, sendo coñecido como o "médico dos nenos 
pobres". Casou o 2 de xaneiro de 1925 con Fe-
lisa Fernández de la Vega, médica (ela e maila 
súa irmá xemelga Gimena foron as primeiras 

mulleres egresadas como médi-
cas da Universidade de Santiago 
de Compostela) e tivo tres fillos. 
Un deles, Wenceslao Sánchez de 
la Vega, médico. Militante de 
Izquierda Republicana, foi conce-
lleiro republicano no concello de 
Zaragoza. 

Home de pouca fala, serio 
mais sempre atento ás necesida-
des dos seus pacientes, amigos 
ou alumnos, tiña moitísimos co-
ñecementos de medicina e cultu-
rais. Dicían os seus alumnos que 
as súas clases de Neuroanatomía 
eran maxistrais. Exerceu en 
Mendoza, onde fundou un Sana-
torio xunto a Antonio Baltar 
Domínguez e tamén en Buenos  
Aires (Arxentina) onde foi Di-
rector Médico do Centro Gale-
go. Íntimo amigo de Castelao, 
foi un dos médicos que o aten-
deu, estando presente cando fa-
leceu. El e mailo seu fillo Wen-
ceslao embalsamaron o cadáver 
do noso Guieiro. 

Participou nos faladoiros do 
Café Tortoni e estivo presente 
nos actos organizados polas co-

GALEGOS DA EMIGRACIO N ESQUECIDOS 

GUMERSINDO SA NCHEZ GUISANDE:  

UNHA VIDA DEDICADA AOS OUTROS E A GALICIA 
 

José Martínez-Romero Gandos 
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lectividades galegas; nalgún como represen-
tante do Goberno republicano no exilio. Ho-
me polifacético e intelectual brillante non li-
mitou a súa existencia ao exercicio da medici-
na. Pronunciou conferencias, publicou traba-
llos científicos e sociolóxicos e organizou cur-
sos. Mesmo patentou inventos como o bibe-
rón. Foi médico, profesor universitario, políti-
co galeguista comprometido tanto na Terra 
como no exilio, escritor e músico. 

A súa faceta como escritor, agás dos libros 
dedicados a temas médicos, amósase nun libro 
que publica no 1966, “Seis cantos galegos”, con 
capa de Luís Seoane e editado pola Editorial 
Muxía, colección que dirixían Horacio Bermú-
dez Abente e Arturo Cuadrado. A obra está de-
dicada aos seus tres fillos, seis cancións referi-
das a Galicia. Os temas principais lévannos á 
nosa historia, os personaxes medievais, a re-
conquista, a natureza (o mar, as rías, os bos-
ques) e á saudade en fermosa prosa poética. Es-

tes escritos estaban dedicados á do 25 de xullo 
dos anos 1945 a 1949. 

Gumersindo Sánchez Guisande xa escribía 
poesía nos seus tempos de estudante ou de noi-
vado con Elisa Fernández de la Vega en Santia-
go de Compostela. 

Gustáballe moito a música. No exilio estu-
dou composición e tocaba o piano, a ocarina, a 
guitarra e, por suposto, a gaita galega, compo-
ñendo máis tarde unha muiñeira e un valse ga-
lego. O seu interese pola música levouno a ter 
amizade con Manuel de Falla. 

A súa preocupación solidaria cos desfavore-
cidos, xa manifestada denantes o seu exilio, le-
va a Gumersindo Sánchez Guisande, xunto a 
un grupo de galegos residentes no alén-mar, a 
fundar o Fogar Galego para Anciáns (Hogar 
Gallego para Ancianos, seu nome oficial) o 29 
de xuño de 1943. Establecen unha residencia 
provisoria mercando unha casa na localidade 
bonaerense de Domselaar. Non podemos deixar 
sen nomear a todos os que tiveron participa-
ción nunha iniciativa tan importante pola súa 
contribución. Son eles: Horacio Bermúdez 
Abente, Miguel Portela, Luís Seoane, Arturo 
Cuadrado, os irmáns Jaime e Jacobo André, 
Antonio Baltar, Manuel Roel, Domingo Maza, 
Bernardo González Rey, Sergio Riveiro, San-
tiago González, Manuel Peón, Antonio Carba-
llo, Francisco Blanco e Miguel Salgués e, certa-
mente, Gumersindo Sánchez Guisande. 

Esta Institución, importante para amosar 
a solidariedade dos galegos emigrados e a 
protección da ancianidade continúa aínda ho-
xe en actividade nunha residencia de 4.500 
m2. E unha finca de 35 hectáreas de árbores, 
horta e xardíns. 

Un dato importante, poucas veces citado 
quizais por influencia da época franquista, é que 
xunto a Luís Seoane, Arturo Cuadrado, Elpidio 
Villaverde ou Eduardo Blanco Amor fundan a 
Loxia Antolín Faraldo, asemblea masónica res-
ponsable do pulo e creación de editoriais e unha 
chea de iniciativas culturais. 

Subliñar que a súa participación política 
era intensa. Na Arxentina formou parte do 
movemento galeguista e republicano do exilio 
e foi un dos oradores na multitudinaria home-
naxe que se tributou en 1944, no Prince Geor-
ges Hall de Buenos Aires, a Castelao pola pu-
blicación do Sempre en Galiza. Dicíamos máis 

Gumersindo Sánchez Guisande e familia. 
Fotografía cedida polo autor 
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arriba que Sánchez Guisande dirixiu o 
tratamento da enfermidade que acaba-
ría coa vida de Castelao, sendo o en-
cargado de embalsamar o seu corpo e 
de realizar o panexírico necrolóxico 
no cemiterio da Chacarita por encargo 
do Goberno da República no exilio. 
Salientar, por último, a súa colabora-
ción na revista Alma Gallega, de 
Montevideo. 

Durante a década de 1950, Sánchez 
Guisande recibiu a través do seu irmán 
José (por entón maxistrado do Tribu-
nal Supremo) o ofrecemento para vol-
ver á súa cátedra en España, oferta que 
declinou. En 1970, o claustro da Uni-
versidade de Zaragoza acordou colocar 
na galería dos decanos da Facultade de 
Medicina o seu retrato, o único que fal-
taba por motivos políticos. En 1998, o 
Concello de Santiago colocou na casa 
onde nacera, na Avenida de Raxoi, 
unha placa como homenaxe. 

E nós deixamos aquí a nosa home-
naxe, o noso relembro dun home de 
ben, solidario e galeguista sen esquecer 
o seu camiñar seguro e forte polos co-
rredores do Centro Galego de Buenos 
Aires onde todos os seus pacientes ou 
achegados tiñan necesidade de saudalo 
e agradecer moitas veces a súa actua-
ción profesional. 
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ME DICOS NAS TRINCHEIRAS FRANQUISTAS,  

POR OBRIGA OU POR DEVOCIO N 

 
Xosé A. Fraga 

Co alzamento militar do 18 de xullo de 
1936 iniciouse unha cruenta guerra, un enfron-
tamento bélico que demandou a contribución 
dun amplo continxente de persoal sanitario pa-
ra atender aos feridos nas diferentes frontes. 
En Galicia, en mans dos sublevados, sucedé-
ronse os chamamentos das autoridades golpis-
tas aos profesionais para a súa incorporación 
nas unidades sanitarias. Así, en Santiago, lugar 
singular pola relevante presenza da Facultade 
de Medicina, no mesmo mes de xullo de 1936 o 
médico falanxista Manuel López Sendón (1909-
1985) convocou a colegas co obxectivo de que 
ofreceran os seus servizos á Junta fascista de 
Burgos. Nesa reunión, Lorenzo Gironés Nava-
rro (1902-1955), catedrático de Patoloxía Xeral 
da universidade, enfrontouse a López Sendón. 
Iso ocasionaríalle numerosos problemas, pois o 
colega falanxista insistiría nas denuncias e o 
faría desde unha evidente posición de poder, xa 
que sería nomeado o 30 de xuño de 1938 sub-
xefe provincial da Coruña de Falanxe, sendo 
xefe provincial en 1940. 

As cousas complicáronse para Gironés, 
abríuselle unha causa, polo que decidiu ofrecer 
o 1 de agosto os seus servizos ás autoridades 
militares na Coruña e montou un equipo de 
transfusión de sangue co que marchou á fronte 
de Asturias co seu auxiliar Pintos Pérez. Alí 
relacionouse xeneral Aranda, gobernador mili-
tar de Asturias, do que foi o seu médico persoal 
e quen o protexeu. Gironés sentíase acosado 
por certos sectores conservadores composte-
láns, ao remate da guerra abríuselle un novo 
proceso de depuración, foise para Zaragoza e 
Barcelona e rematou vivindo, e morrendo, en 
Nicaragua. 

O catedrático tivo no conflito armado desti-
no en diversas frontes da guerra e no ano 1938 
coordinou un interesante e pouco coñecido li-
bro, Cuestiones Médico-Quirúrgicas de guerra, 
do que escribiu, asemade, un artigo sobre 

transfusión de sangue e o limiar desde Cosa, 
provincia de Teruel, no Cuartel Xeral do Corpo 
de Exército de Galicia. O texto foi dedicado ao 
xeneral Aranda, un feito significativo, pola re-
lación de Gironés e porque a publicación do 
libro servía como expresión do compromiso cos 
sublevados, un xeito, para algúns dos médicos, 
de protexerse fronte as persecucións en mar-
cha. A nómina de autores inclúe a salientábeis 
profesionais con diversas orientacións ideolóxi-
cas, como Fernando Alsina, Ramón Baltar, 
Juan José Barcia Goyanes, Francisco García 
Villar, Miguel Parrilla, José Puente Castro, 
Antonio Sierra, etc. 

Juan José Barcia Goyanes (1901-2003), que 
escribiu sobre “Heridas del cráneo y raquis. Le-
siones del sistema nervioso periférico” era dos 
que se identificaba cos fascistas. Barcia, hoxe en 
proceso de beatificación, foi nomeado en xanei-
ro de 1937 xefe do Equipo Cirúrxico do Hospi-
tal Militar de San Caetano (Santiago), ata o 22 
de febreiro, data na que acadou o nomeamento 
de director do Hospital Militar de Labaca, en A 
Coruña. En agosto de 1938 ocupou a secretaría 
provincial de Falanxe e o 29 de setembro a pre-
sidencia da Deputación, cargo no que estará ata 
o fin da Guerra, simultaneándoo coa súa asis-
tencia ao Hospital. 

Amigo de Barcia porén de orientación ideo-
lóxica ben diferente era o médico Ramón Baltar 
Domínguez (1902-1981), quen, recen licencia-
do empezara a traballar como cirurxián no sa-
natorio familiar e, en 1928, gañou a oposición á 
praza de médico axudante da Beneficencia pro-
vincial. Na guerra foi nomeado «capitán médico 
asimilado» e en decembro de 1936 pasou a for-
mar parte da comisión encargada de organizar 
os servizos hospitalarios de cirurxía de guerra 
en Santiago, onde, desde xaneiro de 1937, exer-
ceu a xefatura dun servizo de cirurxía de 150 
camas no Hospital Militar de San Caetano. Mo-
bilizado como xefe de equipo cirúrxico, estivo 
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destinado na fronte de Asturias e 
Aragón, dentro do 8º Cuerpo de 
Ejército de Galicia, retornando des-
pois ao hospital de San Caetano. 

No libro comentado, o experi-
mentado cirurxián escribiu un am-
plo e interesante artigo sobre 
“Fisiopatología, clínica y tratamien-
to delas heridas recientes de gue-
rra”. Nel incluíu debuxos e fotos 
das feridas e describiu os efectos 
xerais das lesións nos tecidos e os 
fenómenos que acontecen a nivel 
celular. Analizou as feridas produci-
das por pequenos proxectís de arma 
de fogo, arma branca e grandes 
proxectís explosivos. Asemade, tra-
tou sobre as manifestacións clínicas 
inmediatas das feridas, síntomas, 
dor, hemorraxia e shock e as infec-
cións provocadas. Rematou falando 
dos primeiros momentos da asis-
tencia aos feridos de guerra, curas 
de urxencia en postos de socorro 
avanzado e primeira cura no hospi-
tal de sangue. 

En 1932 Baltar obtivera por 
oposición a praza de profesor axu-
dante de Anatomía e Patoloxía Ci-
rúrxica e de auxiliar de Cirurxía na 
Facultade de Medicina de Santiago. 
Un mes despois do golpe de Estado 
de 1936, foi suspendido cautelar-
mente de emprego e soldo na facul-
tade pola autoridade militar-
gobernativa, como lle acontecería 
ao seu irmán Antonio. A esa medida 
«preventiva» inicial seguiu o sometemento ao 
proceso de «depuración» do profesorado que o 
bando fascista aplicou co fin de revisar o perfil 
ideolóxico dos docentes e asegurarse a lealdade 
ao novo Réxime. Nese sentido, o decreto 66 de 
8 novembro de 1936, publicado no BOE o 11 de 
novembro, creou comisións encargadas do te-
ma. Os membros delas eran designados polo 
presidente da Junta Técnica del Estado a pro-
posta da Comisión de Cultura y Enseñanza, que 
presidía José María Pemán, que nunha circular 
de 7 de decembro concretaba o procedemento. 
As comisións debían elaborar un informe sobre 
os profesores «depurados», co prego de cargos 
e defensa do inculpado, tomando a decisión final 
a Comisión de Cultura y Enseñanza.  

A Comisión depuradora abriu expediente 
sancionador a varios profesores da Facultade 
de Medicina e foron sancionados Villar Igle-
sias, Novo Campelo e Ramón Baltar. Remata-
dos os expedientes, a Novo e Villar fóronlle 
eliminadas as sancións, non así a Ramón Bal-
tar. E por Real Orde de 3 agosto de 1939 sería 
sancionado con inhabilitación perpetua para o 
exercicio de cargos directivos e de confianza. 
Asemade, Ramón tamén sufriu a depuración 
da Deputación provincial, entidade adminis-
trativa da que dependía como médico da Bene-
ficencia provincial. E no proceso represor non 
faltou o Consello de colexios médicos; este en-
te, supostamente profesional, desenvolveu un 
expediente sancionador en base á Orde de 6 de 
outubro de 1939. 
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Todo o labor persecutorio comentado supu-
xo obvios trastornos para Ramón Baltar e a súa 
familia, pero cando volveu da fronte e rematou 
a guerra continuou coa súa actividade profesio-
nal no hospital provincial, no Sanatorio Baltar 
e na Facultade de Medicina. Mais o que non 
obtiveran as autoridades franquistas, retiralo 
das aulas universitarias, foi quen de acadalo o 
decano da facultade, Antonio Novo Campelo. 
En 1945 Novo decidiu fixarlle un horario que 
ocupaba as horas da metade da mañá, algo que, 
como ben debía saber, impediría a Ramón de-
senvolver a súa consulta privada. 

O seu irmán Antonio (1906-1970), tamén 
profesor da Universidade compostelá e demó-
crata, fuxira cara Arxentina en decembro de 
1936. No proceso contou, entre outros, coa 
axuda do médico Carlos Colmeiro Laforet 
(1906-1988). A Colmeiro detivérono en abril de 
1936 polas actividades conspirativas e violentas 
desenvolvidas e proxectadas pola Falanxe gale-
ga, e despois de saír da cadea foi nomeado, en 
novembro de 1936, Xefe da Falanxe na provin-
cia da Coruña. Colmeiro, ademais de fascista 
era un excelente médico e coñecía a Ramón e 
Antonio Baltar, con quen coincidiu na Faculta-
de de Medicina e cos que compartía especializa-
ción en cirurxía e xinecoloxía. 

Antonio instalouse no exilio arxentino, do 
que formaban parte o seu parente Ramón Rey 
Baltar e persoas como Ramón Suárez Picallo, 
un dos que da nome á asociación que publica 
esta revista. En 1953 tivo lugar a inauguración 
do Sanatorio de Centro Gallego de Bos Aires, 
evento para o que convidaron a Ramón. A cir-
cunstancia deu lugar a unha experiencia singu-
lar, pois os dous irmáns Baltar operaron xun-
tos, algo que non o facían desde os anos trinta 
no sanatorio do pai, en completa sintonía técni-
ca, como se non pasaran os anos. 
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Xavier Alcalá e Cholo Rey en El Patagónico 
Fotografía cedida polo autor 

Fernando Amarelo, Xavier Alcalá e Cholo Rey 
Fotografía cedida polo autor 

Pídeme Areal que escriba sobre a inmensa 
epopea da emigración xusto cando ando por Sa-
da frecuentemente recollendo as memorias du-
nha dama que viviu na Habana cunha intensida-
de incomún. Grazas á súa verba privilexiada  
–cinematográfica– van desfilando personaxes 
cubanos presentes en todos os libros de Historia 
Contemporánea. Mais, por veces, ao esixirlle eu 
o esforzo de lembrar a circunstancia en que os 
atopou, quéixaseme: “Son cousas de hai moito”. 

Certo. Un esquece como coñeceu persoas 
que apareceran nas nosas vidas; segundo imos 
para vellos os encontros iniciais esváense. Mais 
non todos: por exemplo, eu lembro como se 
fora hoxe como coñecín un amigo que me había 
marcar durante os trinta últimos anos das no-
sas vidas, Manuel Antonio Rey Flórez, Cholo 
Rei para os que riron e batallaron con el. 

Foi na miña primeira viaxe a un lugar míti-
co, Comodoro Rivadavia, a capital do petróleo 
da Arxentina, na beira atlántica da Patagonia, 
no Golfo de San Xurxo onde o vento enlouque-
ce a xente e o mar ameaza, sempre a ruxir. Ata 
alá fun por dous motivos, un profesional e ou-
tro cordial: dar discurso no Centro Galego. 

Antonio Lago era o seu presidente e armou 
asado no quincho da casa. Atendendo a como se 
douraba un año patagónico había un home de 
corenta e tantos anos, dinámico no choio de 

asar, encher vasos de viño e se meter nas con-
versas. De inmediato fixo gala dunha memoria 
abraiante, que ía da Coruña das miserias na au-
tarquía franquista á descuberta do petróleo en 
Comodoro Rivadavia, á guerra civil e as divi-
sións entre galegos republicanos e nacionales 
ao Sur do Mundo... “Cholo”, “Choliño”, chamá-
banlle para pedir que apoiase nos detalles dun 
torrente de historias que caía sobre min. 

O Cholo foi emigrante a contrafío. Naceu 
na Rúa de San Pedro da Coruña, criouse nos 
eidos da Torre de Hércules e desde os lugares 
de xogo infantil viu pasar moito transatlántico. 
Nunca pensou en que el tamén fose embarcar 
para as Américas. Electricista por formación, 
por diversión entrou de bailarín do Ballet Rey 
de Viana; e a vida corría. De feito estaba en 
Madrid, mostrando danzas galegas, cando reci-
biu aviso: a familia marchaba á procura de sus-
tento seguro. O pai do Cholo, Augusto, era sis-
temática e sibilinamente expulsado das empre-
sas. Marcábao a súa condición de socialista. 

O Choliño era menor de idade e non se pui-
do resistir. Pasaxe e barco. Buenos Aires, unha 
enormidade, unha beleza. Mais aínda lle ficaba 
chegar case 2.000 quilómetros ao sur... 

Augusto e Cholo axiña atoparon bos em-
pregos. A prata corría en paralelo aos chorros 
do ouro negro. Traballos duros, clima durísi-

A HISTORIA DA HISTORIA 
 

Xavier Alcalá 
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mo, terra de vento e seca polo verán e de vento 
e neve no inverno. Xentes de toda Europa: cro-
atas, polacos, búlgaros, italianos, portugueses, 
británicos, alemáns... Un orgullo moi grande o 
de ser gayego e ter un Centro notorio, coma o 
portugués ou o polaco. Pai e fillo logo foron 
activos na colectividade, dun xeito moi galego: 
un pé no centro coa cruz de Santiago por em-
blema e outro na Sociedade Española. Pasados 
os anos, o Cholo trouxo a Comodoro unha sa-
queta con terra da Coruña. Mollaba o dedo en 
saliva, tocaba a terra, levábaa á boca, pechaba 
os ollos e víase transitando pola súa cidade-
patria. Pasados máis anos, Augusto e Cholo 
facían tándem na radio de Comodoro Rivada-
via. Difundían galeguidade. 

Cholo Rei foi o meu guía por terras austrais 
que coñeceran unha grande revolución, a que 
dirixiu o ferrolán Antonio Soto (do que tamén 
contarei aventuras). Era socialista, coma o pai, 
e simpatizante daqueles anarquistas que nos 
anos 20 sufriran un episodio atroz de represión. 
Por iso, cincuenta anos despois, cando os mi-
licos tomaron o poder, o meu amigo tivo que 
ocultar e queimar moito do seu traballo de xor-
nalista. Porque o Cholo era técnico electricista 
para vivir mais o seu era saber historias e con-
talas (cando a guerra das Malvinas –contaba el 
co seu xeito único– xestionaba a central eléctri-
ca e nela buscou acomodo aos soldados para 
que non morresen co frío). 

Escribiu en distintos medios galegos e ar-
xentinos. Tivo xornal e revista propios 
(Infohispano, Inmigración e identidad). Entre o 
moito que descubriu e publicou neles salientan 
as peripecias dos nazis na Patagonia, principal-
mente en Comodoro Rivadavia, onde había un 
potente núcleo de apoio ao III Reich, baseado 
na petroleira alemá Astra. 

Inquieto, membro do PSOE, representante 
dos españois na Arxentina por medio do Con-
sejo de Residentes, e dos profesionais españois 
da prensa nesa república (asociados na APEA), 
exerceu como anxo da garda de todos os emi-
grantes desvalidos, castigados polo sistémico 
desastre económico arxentino. Crítico coas acti-
tudes “acriouladas” dos galegos, sufriu moito 
vendo como viña abaixo o que fora unha xoia da 
emigración: o Centro Galego de Buenos Aires. 

Poucos galegos habería na Diáspora tan 
ben conectados –ao tempo– cos países de orixe 
e destino. Escasos, tan galeguistas coma el. En 

case seis décadas acumulou un vasto coñece-
mento da “Galicia ultramarina”, no histórico, 
no social e no xeográfico; e vivía en plenitude 
del cando a Parca decidiu achegarse ao seu lar 
de Comodoro Rivadavia. 

Durante anos escribín para el Cartas a 
Cholo en Galicia en el Mundo. Durante os últi-
mos quince falamos dunha historia, da cara B 
da emigración, como lle chamaba Fernando 
Amarelo: a dos impresentables que hai nas epo-
peas de todos os pobos. Esa historia levounos a 
profundar en documentos insospeitados que 
conservaba e estudara o Cholo. Eses papeis, 
aquelas fotos, unha pistola, os testemuños dos 
vellos galegos que viviran a II Guerra Mundial 
na “capital do vento e o petróleo” conduciron a 
unha novela. 

Nunca lle pagarei ao Cholo Rei a súa ami-
zade, nin esquecerei a súa voz rouca, coa que 
me axudou a escribir The Making of, ou sexa: a 
historia da historia, como se descubriu e se es-
cribiu. O Cholo xa aparecera en libros meus 
anteriores, de viaxe (Arxentina, Viaxes no País 
de Elal, Argentina), mais –sen eu poder imaxi-
nar a perfidia da Gadañeira– é nesta novela-
reportaxe onde máis páxinas lle dediquei á per-
sonalidade emocionante do amigo. E aínda me 
parecen poucas... 

Desde Sada quixera pedirlle ao Concello da 
Coruña unha rúa para o Cholo, como lle dedi-
cou o de Ferrol ao Antonio Soto; ao PSdeG, 
unha homenaxe ao seu grande valedor no sur 
da Arxentina; e ao Consello da Cultura Galega, 
a recollida e estudo dos traballos xornalísticos 
dun incansable galego en exercicio. 

Gloria, haxas, Choliño 

Cholo ante un lago patagónico 
Fotografía do autor 
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Ao longo dos primeiros 10 anos de andaina, a nosa asociación ten promovido actos 

de diversa índole: charlas, mesas redondas, presentacións de libros, audiovisuais e as 

nosas propias publicacións, homenaxes, exposicións… En moitas ocasións, as nosas 

actividades foron coorganizadas por outras entidades: institucións como o Concello 

de Sada ou a Deputación da Coruña e asociacións como a CRMH, Xermolos, Eira Ve-

lla, Plataforma en Defensa da Ría ou Nova Troula, entre outras moitas. A continuación 

presentamos unha relación de todos os eventos realizados ata hoxe. 

− I Xornadas Irmáns Suárez Picallo 

• Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás 

vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2008) 

• Inauguración da Exposición Irmáns Suárez Picallo. Sa-

da: orixe e fin da viaxe (Casa da Cultura, 15/05/2008) 

• Presentación do libro La Feria del mundo, con Edmundo 

Moure, recompilador, Abel López Soto e Xosé López 

García (Casa da Cultura, 29/05/2008)  

• A memoria viva dos irmáns Suárez Picallo, mesa re-

donda con Isaac Díaz Pardo, Xosé Neira Vilas, Anisia 
Miranda e Avelino Pousa Antelo (Casa da Cultura, 

30/05/2008) 

• Estrea do documental Don Ramón na memoria, elabo-

rado polo Centro de Investigacións Ramón Suárez Pi-

callo de Buenos Aires (Casa da Cultura, 30/05/2008)  

• Ramón Suárez Picallo e Eduardo Blanco Amor: epistola-
rio, charla de Esperanza Mariño (Casa da Cultura, 

31/05/2008) 

• A represión do 36 en Galicia e o caso concreto de Sa-
da, charla de Carlos Velasco Souto e Manuel Pérez 

Lorenzo (Casa da Cultura, 31/05/2008)  

− II Xornadas Irmáns Suárez Picallo 

• Inauguración do monumento de J. Peteiro, con Gabriela 

Castro Babío, Abel López Soto e actuación musical da 
Banda Municipal de Sada (Praza Irmáns Suárez Picallo, 

04/10/2008) 

• Presentación do libro Ramón Suárez Picallo. Años de 
formación política. Selección de textos, 1916/1931, con 
Hernán Díaz, autor, Gabriela Castro Babío e Isaac Díaz 

Pardo (Casa da Cultura, 09/10/2008) 

• Estrea do documental Don Ramón na memoria, elabo-

rado polo Centro de Investigacións Ramón Suárez Pi-

callo de Buenos Aires (Casa da Cultura, 09/10/2008)  

• Os irmáns Suárez Picallo no Partido Galeguista, charla 

de Justo Beramendi (Casa da Cultura, 10/10/2008) 

• Presentación do libro Ramón Suárez Picallo: primeiro 
deputado da emigración, con Lois Pérez Leira, autor 

(Casa da Cultura, 10/10/2008) 

• Acción colectiva e conflitividade social nas Mariñas da 
II República, charla de Eliseo Fernández (Casa da Cultu-

ra, 11/10/2008) 

• Ateneos e cambio cultural na II República, mesa redon-

da con Emilio Grandío, Carlos Pereira, Manuel Pérez 
Lorenzo, Xesús Torres, Eliseo Fernández, Alfredo Erias 

(Casa da Cultura, 11/10/2008)  

• Xohán Antón Suárez Picallo e a xeración perdida, char-

la de Emilio Grandío (A Terraza, 11/10/2008) 

• Actuación musical de Mini e Mero (A Terraza, 

11/10/2008) 

• A represión en Sada. Testemuñas da represión fran-
quista, mesa redonda con Gustavo Hervella, Amable 
Carballeira, Xesús Castro, Manuel Pérez Lorenzo, Ra-

món Tenreiro (A Terraza, 11/10/2008) 

• Roteiro pola Sada dos irmáns Suárez Picallo (Sada, 

12/10/2008) 

• Concerto homenaxe aos irmáns Suárez Picallo, con 

grupos musicais e de baile sadenses (Casa da Cultura, 

12/10/2008) 

• Presentación do libro Ramón Suárez Picallo. Escolma 
de textos en galego, con Emilia García López, Prudencio 

Actos organizados e co-organizados pola A. C. Irmáns Suárez Picallo 
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Viveiro Mogo, Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo, 

coordinadores (Casa da Cultura, 13/10/2008)  

• Ramón Suárez Picallo, emigrante e exiliado, charla de 

Xosé Manoel Núñez Seixas (Casa da Cultura, 

13/10/2008) 

• Acto fúnebre institucional con Ramón Tenreiro, Abel Ló-

pez Soto e Anxo Quintana, e traslado dos restos de Ra-
món Suárez Picallo ao cemiterio do Fiunchedo (Praza 

Irmáns Suárez Picallo, 14/10/2008) 

• Concerto de música arxentina e galega, con Lorena Lo-

res (Casa da Cultura, 14/10/2008) 

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2009) 

− Presentación do libro Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida 
do galeguismo, con Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo, 
Silvia Seixas Naya e Abel López Soto (Casa da Cultura, 

16/10/2009) 

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2010) 

− Presentación do libro As Mariñas de los periodistas, con 
Cristóbal Atienza e Manuel Pérez Lorenzo, autores, e Mariel 

Padín (Capela de San Roque, 18/04/2010) 

− 75 aniversario da constitución do Ateneo de Cultura Político y 
Social de Sada. O Ateneo de Cultura Política y Social: unha 
experiencia societaria na Sada de II República, charla de Ma-
nuel Pérez Lorenzo e presentación do nº 1 de Cadernos de 
Estudos Locais do mesmo nome. A alternativa cultural obrei-
ra na comarca coruñesa na II República, charla de Xoán Car-
los Pereira Martínez (Casa Municipal da Xuventude, 

22/07/2010)  

− Homenaxe cívica a Manuel Couzo Bermúdez. Presentación do 
nº 4 dos Cadernos de Estudos Locais, “Manuel Couzo e o C. E. 
Sada y sus Contornos”, con Abel López Soto e Manuel Pérez 

Lorenzo, autores (Casa Municipal da Xuventude, 16/09/2010)  

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiunche-

do, 14/10/2010) 

− Presentación do nº 1 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e Abel López Soto. Es-
trea do documental Ramón Suárez Picallo. A viaxe derradeira, 
con Marcos Cenamor, director. Actuación musical de Tino Baz 

(Casa da Cultura, 15/10/2010)  

− A represión franquista na comarca, charla de Manuel Monge. 
Presentación do nº 5 dos Cadernos de Estudos Locais, “A 
represión franquista en Sada: as vítimas mortais”, con Ma-
nuel Pérez Lorenzo, autor (Casa Municipal da Xuventude, 

22/10/2010)  

− O legado educativo dos nosos emigrantes, charla de Ernesto 
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López Naveiras, Miguel Gayoso Barreiro e Xesús Castro 
Vidal. Presentación do nº 6 dos Cadernos de Estudos Locais 
“A sociedade Sada y sus Contornos”, con Miguel Gayoso, 

autor (Casa Municipal da Xuventude, 20/11/2010)  

− Homenaxe a Isaac Díaz Pardo, mesa redonda con Abel López 
Soto, Xosé Ramón Fandiño, Xesús Alonso Montero, Xosé 
Díaz, Carmen Arias de Castro e Isaac Díaz Pardo. Presenta-
ción do nº extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais 
“Isaac Díaz Pardo e as Cerámicas do Castro”, con Xosé 
Díaz, autor. Entrega da distinción como Socios de Honra a 
Carmen Arias e Isaac Díaz Pardo (Casa da Cultura, 

04/03/2011) 

− Presentación do libro A historia secuestrada polo franquis-
mo, con Manuel Monge, autor, e Francisco Pillado, editor, 
Manuel Pérez Lorenzo e Abel López Soto (Casa Municipal da 

Xuventude, 31/03/2011) 

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2011) 

− Presentación do nº 2 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e Xosé Val Díaz. Ac-
tuación musical de Miro Casabella (Capela de San Roque, 

14/04/2011) 

− As letras galegas: Lois Pereiro, recital de textos. Presenta-
ción do nº 8 dos Cadernos de Estudos Locais “Voces de 
xustiza. Artigos e manifestos dos anarquistas de Sada na II 
República”, con Manuel Pérez Lorenzo, recompilador (Casa 

Municipal da Xuventude, 12/05/2011) 

− Homenaxe a Juan Carlos Medal, con representantes da 
Sociedade Galega de Historia Natural, Agrupación Astronó-
mica Ío, Casa das Ciencias, Plataforma Cidadá pola Demo-
cracia en Sada e Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo. 
Presentación do nº 9 dos Cadernos de Estudos Locais 
“Homenaxe a Juan Carlos Medal «Jaitos»” (A Terraza, 

18/07/2011)  

− Inauguración da exposición Francisco Varela Pose. O fotó-
grafo de Sada. Presentación do nº 11 dos Cadernos de Estu-
dos Locais, “Francisco Varela Pose. O fotógrafo de Sada”, 
con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo (autores) 

(Capela de San Roque, 04/10/ 2011)  

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2011) 

− Presentación do nº 3 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Nomeamento de 
Fina Varela Turnes como Socia de Honra. Actuación musical 
da soprano Susana de Lorenzo e o pianista Rupert Twine 

(Capela de San Roque, 14/10/2011) 

− IV Marcha a Meirás, para reclamar a devolución do Pazo a 

patrimonio público (06/11/2011) 

− Presentación do nº 4 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
dedicado á figura de Isaac Díaz Pardo. Charla sobre Isaac 
de José Mª Monterroso e Felipe Senén. Actuación musical 

da orquestra Tombalobos (Casa da Cultura, 13/04/2012)  

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2012) 

− Presentación dos libros Vixiados. Represión, investigación e 
vixilancia na Galicia da guerra civil, e A represión franquista 
na comarca da Coruña. Vidas na memoria, con Emilio Gran-
dío Seoane, Manuel Pérez Lorenzo e Eliseo Fernández, auto-

res (Casa Municipal da Xuventude, 22/06/2012) 

− Inauguración da exposición Ricardo Flores. Sempre en Sa-
da, con Manuel Pérez Lorenzo, coordinador, e Francisco 
Pita. Presentación do nº 12 dos Cadernos de Estudos Locais, 
“Ricardo Flores. Sempre en Sada (1903-2002)” (Casa da 

Cultura, 18/07/2012)  

− Mesa redonda sobre Ricardo Flores con Luís Pérez, Xosé 
Martínez-Romero, Antón Santamarina, Pilar Jeremías, Car-
men Moreno e José Mª Monterroso, moderador (Casa da 

Cultura, 27/07/2012)  

− Presentación do libro A saúde como negocio, con Regina 
Basadre e Pablo Vaamonde, coordinador (Casa Municipal da 

Xuventude, 20/9/2012)  

− Serán no Castelo de Fontán, con Isabel Risco e Fernando 

Morán (29/09/2012) 

− Presentación do nº 5 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación da Coral 
Polifónica da Sociedade de Sada interpretando pezas de 
Ricardo Flores, e da actriz Carmen Moreno representando 
un fragmento dunha obra do mesmo autor (Capela de San 

Roque, 13/10/2012) 

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2012) 

− Inauguración da exposición Querido Balbino, con Xosé Neira 
Vilas, Francisco Pita, Ernesto Anido, Valentín González e 

Rosario Vázquez (IES Isaac Díaz Pardo, 26/11/2012) 

− HOMENAXE A ISAAC DÍAZ PARDO 

•  Mesa redonda con Francisco Pita, Xosé Seoane, Xosé 

Luís Axeitos, Felipe Senén e Xosé Ramón Fandiño. Pre-
sentación do nº extraordinario dos Cadernos de Estu-
dos Locais “Isaac en Sada: documentos”. Presentación 
do libro A luminosa mirada dos ollos de Isaac, con Xosé 
Ramón Fandiño, autor. Actuación musical de Queiroa 

(Casa da Cultura, 10/01/2013) 

• Proxección do documental ISAAC, con Regina Basadre, 

Francisco Pita, Isabel Risco e Xosé Abad, autor (Casa 

da Cultura, 11/01/2013) 
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− Presentación do libro As fontes no Concello de Betanzos, 
con Xesús Torres e Antón García, autores, Francisco Pita e 

Xosé Seoane (Casa Municipal da Xuventude, 24/01/2013)  

− Apertura do Ano Cultural Manuel Lugrís Freire, con Mónica 
Martínez Lema, Ernesto Anido, Mariel Padín, Manuel Gonzá-
lez, Manuel Lugrís, Xosé Luís Axeitos e alumnado do CEIP 
Sada e Contornos. Presentación da exposición Manuel 
Lugrís Freire. 150 aniversario. Actuación musical de A Meda.  
(Praza de San Roque, 14/02/2013) 

− Ano Cultural Manuel Lugrís Freire, mesa redonda coa parti-
cipación de Manuel González, Manuel Lugrís e Francisco 
Pillado. Dramatización dun fragmento de A Ponte pola actriz 

Isabel Risco (Capela de San Roque, 15/2/2013)  

− Teatro na ría, con Isabel Risco e Fernando Morán (Casa da 

Cultura, 10/03/2013) 

− Proxección do documental El Problema: Testimonio del pue-
blo saharaui, con Pablo Vidal, director (Casa da Cultura, 

17/03/2013)  

− Presentación do nº 6 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Proxección do 
documental O segredo da Frouxeira, con Regina Basadre e 

Xosé Abad, director (Casa da Cultura, 12/04/2013) 

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2013) 

− Presentación do disco Un concierto de barra fija, con Paris 

Joel e a Leiros Band (Capela de San Roque, 26/04/2013)  

− Presentación do libro No papel que mudo escoita, con Xoán 
Xosé Fernández Abella, Alfonso Blanco, David Otero, Xosé 
Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias, autor. Actuacións 
musicais de Raúl Galego, Mini e Mero (Capela de San Roque, 

28/06/2013) 

− Comida homenaxe a Manuel Couzo, nomeado Socio de Honra 

(Restaurante Don Chuletón, 25/08/2013) 

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2013) 

− Presentación do nº 7 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e Marisa Naveiro. 
Actuación Musical de Moncho do Orzán (Capela de San Ro-

que, 18/10/2013)  

− Presentación do libro O Penedo do crime, con Soraya Salo-
rio, Francisco Pita e Xavier Campos Villar, autor do estudio 

introdutorio (Capela de San Roque, 29/11/2013)  

− Lugrís, un home comprometido co seu tempo e coa súa 
terra, charla de Xosé Manuel Fernández Costas e Lugrís e 
Sada: unha relación vital, charla de Manuel Pérez Lorenzo 

(Capela de San Roque, 13/02/2014)  

− Clausura do ano Lugrís. Proxección do documental Manuel 
Lugrís Freire: Pioneiro no proxecto nacional galego, con 
Xosé Seoane, director. Interpretación de fragmentos de 
obras de Lugrís, polo alumnado da Escola Municipal de Tea-
tro. Intervencións de Valentín García, Soraya Salorio, Er-
nesto Anido, Manuel Lugrís Rodríguez, Concepción Iglesias 
Lugrís, Xosé Seoane, Francisco Pillado e Xesús Alonso Mon-

tero (Casa da Cultura, 14/02/2014)  

− Nomeamento de Xosé Neira Vilas como Socio de Honra da 
Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo (Fundación Xosé 

Neira Vilas. Gres, 23/03/2014) 

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2014)  

− Presentación do nº 8 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Estrea do docu-
mental Luísa Villalta: Paixón e compromiso, con Xosé Seo-
ane, autor. Actuación musical de Xurxo Souto (Capela de 

San Roque, 25/04/2014)  

− Presentación do libro A idea na palabra. Textos e documen-
tos recuperados de Manuel Lugrís Freire, con Xesús Alonso 
Montero, Francisco Pita, Soraya Salorio, Manuel Lugrís e 
Manuel Pérez Lorenzo, recompilador e editor (Real Acade-

mia Galega, 28/04/2014) 

− Presentación do libro Moncho Valcarce. Un símbolo para 
Galiza, con Vanesa Santiago, Francisco Pita, Ramón Muñíz e 
Victorino Pérez Prieto, editor. Presentación do nº 1 dos 
Cadernos de Estudos Xerais, “Xosé María Díaz Cas-

tro” (Casa Municipal da Xuventude, 16/05/2014)  

− Presentación do libro A porta de Annwn, con Vanesa Santia-
go e Xosé Duncan, autor (Capela de San Roque, 

13/06/2014)  

− Presentación do libro La Cultura con Allende, con Gonzalo 

Contreras, autor (Capela de San Roque, 27/06/2014) 

− Arquitectura Modernista en Sada, charla de Manuel Pérez 
Lorenzo. Presentación da exposición Arquitectura moder-
nista en Sada, con Manuel Pérez Lorenzo e Carme Gratacós 
(Capela de San Roque, 31/07/2014) 

− Actuación do Coro de Casa Galicia de New York con Moncho 

do Orzán (Casa da Cultura, 19/08/2014) 

− Presentación do libro Una sola muerte numerosa, con Nora 
Strejilevich, autora (Facultade de Xeografía e Historia, 
17/09/2014; Biblioteca Central Rialeda de Oleiros, 
18/09/2014; Capela de San Roque, 19/09/2014; Portas Ár-

tabras, A Coruña, 20/09/2014)  

− Presentación do nº 2 dos Cadernos de Estudos Xerais, “De 
Galicia a Chiloé: Chile a la vista de Eduardo Blanco Amor”, 
con José Mª Monterroso e Luís Pérez Rodríguez, autor 

(Capela de San Roque, 26/09/2014)  
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− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2014) 

− Presentación do nº 9 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Manuel Pérez Lorenzo, Francisco Pita, Antón Santamarina e 
Xosé Martínez-Romero. Audición da conferencia de Ramón 
Suárez Picallo “Elogio y semblanza de los pájaros de Gali-
cia”, gravada en Buenos Aires (Capela de San Roque, 

14/10/2014)  

− Presentación do nº 3 dos Cadernos de Estudos Xerais, 
“Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra 
Mundial”, con Manuel González e Ricardo Axeitos, autores 

(Capela de San Roque, 28/11/2014)  

− Presentación do nº especial dos Cadernos de Estudos Locais 
“Mariñana, unha revista ilustrada na Sada de 1925” con Ma-
nuel Pérez Lorenzo e Xesús Torres, autor (Capela de San 

Roque, 22/01/2015)  

− Proxección do documental A pegada dos avós, con Xulia 
Lago, Regina Basadre e Xosé Abad, autor (Casa da Cultura, 

01/02/2015)  

− Presentación do libro Contos do mar de Irlanda, con Xurxo 

Souto, autor (Capela de San Roque, 06/03/2015)  

− Presentación do libro Isaac Díaz Pardo: Crónica dunha fe-
cunda amizade, con Xosé Neira Vilas, autor, Francisco Pita, 
Ernesto Anido e Xosé Val Díaz. Entrega a Neira Vilas do I 
Premio Ramón Suárez Picallo (Capela de San Roque, 

09/04/2015)  

− Ofrenda floral ás vítimas da represión. Presentación do nº 
extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais “Pombas e 
mazás: Palabras para Isaac Díaz Pardo no III cabodano do 
seu pasamento” (Monumento ás vítimas da represión fran-

quista en Sada, 14/04/2015) 

− Presentación do nº 10 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Actuación musical de Tonecho Castelos, Javier Gastaña-

duy e Cristina Fernández (Casa da Cultura, 17/4/2015)  

− Homenaxe a Luisa Viqueira con motivo do retorno das súas 
cinzas desde México, con Ana Miranda, Camilo Nogueira, 
Xosé Manuel Beiras, Fernando Souto e Nicolás Acosta 

(Cemiterio de Bergondo, 18/04/2015) 

− Presentación do libro Invisible immigrants: Spaniards in the 
US (1868-1945), con James D. Fernández e Luís Argeo, auto-
res, Pilar Cagiao e Manuel Pérez Lorenzo (Capela de San 

Roque, 22/04/2015)  

− Presentación do libro As Crónicas de Bran. O solpor dos 
deuses, con Vanesa Santiago e Xosé Duncan, autor (Capela 

de San Roque, 24/05/2015) 

− Presentación do libro Mares de queijo, con Ramiro Vidal 

Alvariño, autor (Capela de San Roque, 29/05/2015)  
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− Presentación do nº 4 dos Cadernos de Estudos Xerais, 
“Moncho Valcarce. Un militante social e político galeguista, 
un cura atípico, un profeta e un místico cristián”, con Victo-
rino Pérez Prieto, Rubén Aramburu, Francisco Pita e Ramón 

Muñiz (Capela de San Roque, 01/07/2015)  

− Arquitectura tradicional e modernista en Sada, charla de 
José Ramón Soraluce. Presentación do audiovisual Moder-
nismo na Filla da Ría da Prata, con Xosé Seoane e Javier 
Gonzalez, autores, e Manuel Pérez Lorenzo (Capela de San 

Roque, 31/07/2015) 

− Homenaxe aos Heroes do Vapor Alegre no 75 aniversario do 

naufraxio (Monumento do paseo marítimo, 18/08/2015) 

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2015) 

− Presentación do nº 11 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Estrea do audiovi-
sual Conversas con Xesús Castro, con Xosé Seoane e Javier 
González, autores. Actuación musical de alumnado do IES 

Isaac Díaz Pardo (Casa da Cultura, 23/10/2015)  

− Presentación do nº 5 dos Cadernos de Estudos Xerais, 
“Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo”. Actua-
ción musical de Bea de Estrella (Portas Ártabras, 

13/01/2016)  

− Presentación do monográfico da revista Guieiros da A. C. 
Xermolos, dedicado a Xosé Val Díaz, con Valdi, Alfonso Blan-
co, Rubén Aramburu e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación 

musical de Mini e Mero (Capela de San Roque, 29/01/2016) 

− Proxección do documental El espejo de la Memoria, con Xai-
me Rodríguez e Pablo Alonso, autor (Capela de San Roque, 

11/03/2016)  

− Inauguración da exposición Heroínas Republicanas, con 
Francisco Pita, Benito Portela, Lola Ferreiro, Manuel Rodrí-
guez Viqueira, Marcos Villar e Marta Paz, pintora. Presenta-
ción do nº 6 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Luisa Viquei-
ra Landa, unha heroína republicana” (Casa da Cultura, 

08/04/2016)  

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-

mas da represión franquista en Sada, 14/04/2016) 

− Presentación do nº 12 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Presentación do 
nº 19 dos Cadernos de Estudos Locais “Inundacións en Sada: 
consecuencias locais de fenómenos climáticos globais”, con 
Rafael Carballeira, autor. Actuación do grupo Queiroa (Casa 

da Cultura, 22/04/2016) 

− Pescudando nas orixes da materia: O bosón de Higgs no 
CERN, charla de Cibrán Santamarina (Capela de San Roque, 

20/05/2016) 
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− Presentación do libro Negruña, con Vanesa Santiago, To-
más Rivera e Xosé Duncan, autor. Homenaxe a Manuel Ma-
ría e presentación do nº 7 dos Cadernos de Estudos Xerais 
“Oitava de voces para Manuel María”. Presentación do nº 
extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais, “Opúsculo 
agradecido: Palabras para Isaac Díaz Pardo no IV caboda-

no do seu pasamento” (Capela de San Roque, 03/06/2016)  

− Presentación do libro Ollares, con Ricardo Seixo, autor 

(Capela de San Roque, 29/06/2016)  

− Charla de presentación do nº especial dos Cadernos de 
Estudos Locais “As sete terrazas”, con José Ramón Sora-
luce e Laura Bouza Romero, autores, Manuel Pérez Lorenzo 

e Marcos Villar (A Terraza, 29/07/ 2016) 

− Roteiro Modernista, guiado por Manuel Pérez Lorenzo 

(Sada, 01/08/2016)  

− Ofrenda floral a Xohán Antón Suárez Picallo, Antonio Car-
balleira Muñiz e Manuel Prego Chas (Monumento ás vítimas 

da represión franquista, 11/08/2016) 

− Xohán Antón Suárez Picallo, Antonio Carballeira e Manuel 
Prego na Sada da II República, charla de Manuel Pérez 

Lorenzo (12/08/2016) 

− Presentación do nº 8 dos Cadernos de Estudos Xerais, “A 
longa pós-guerra (1936-1953) de Ramón Villar Ponte”, con 
Luís Pérez Rodríguez e José Mª Monterroso Devesa, autor 

(Capela de San Roque, 30/09/2016)  

− Recital e conversa con Theo Elssaca (Capela de San Roque, 

07/10/2016) 

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2016) 

− Presentación do nº 13 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación mu-

sical de Os Parabéns (Capela de San Roque, 14/10/2016)  

− Presentación do libro Querido Eduardo. Cartas de Suárez 
Picallo a Blanco Amor, con Antón Lopo, coordinador, e Es-

peranza Mariño (Capela de San Roque, 11/11/2016) 

− Visita ao mosteiro de San Salvador de Bergondo polo seu 
800 aniversario, guiada por Rubén Aramburu (Mosteiro de 

San Salvador de Bergondo, 12/11/2016) 

− A praia de Sada, a súa orixe, natureza e características, 
charla de Rafael Carballeira. Presentación dos números 
20, 21 e 22 dos Cadernos de Estudos Locais “A praia de 
Sada”, con Rafael Carballeira Coego, autor (Capela de San 

Roque, 25/11/2016)  

− Presentación do libro Vinte fragmentos de mocidade voraz, 
con José Erre e Tito Pérez, autor (Casa Municipal da Xu-

ventude, 02/12/2016) 

− Falemos de viño. Os factores que determinan a calidade do 
viño, charla de Germán Rodríguez Salgado (Capela de San 

Roque, 10/02/2017) 

− Presentación da exposición Matriarcas, con Ana Sastre, 
autora. Mesa de experiencias e debate sobre a problemáti-
ca da muller na actualidade, con Ana Sastre, Lola Ferreiro, 
María García, Laura Rodríguez, Raquel Bolaño e Regina 

Basadre (Capela de San Roque, 08/03/2017)  

− Acto de entrega do nomeamento a título póstumo de Filla 
Adoptiva a Carmen Arias de Castro, con Isabel Reimúndez, 
Francisco Pita, Carolina Díaz, Carmen Blanco e Benito Por-
tela. Presentación do nº 24 dos Cadernos de Estudos Lo-
cais, “Mimina. Unha vida ao servizo da cultura gale-

ga” (Salón de Plenos do Concello de Sada, 24/03/2017)  

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás 

vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2017) 

− Presentación do nº 14 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Marisa Naveiro, Francisco Pita e Manuel Pérez Loren-
zo. Presentación do nº 9 dos Cadernos de Estudos Xerais, 
“Maruja Mallo, vida no exilio dunha artista universal”, con 
Felipe Senén. Actuación musical de Os dous de sempre 

(Capela de San Roque, 21/04/2017) 

− Enerxías alternativas. O caso da enerxía eólica en Galiza, 
charla de Pedro Varela Vázquez (La Fábrica de la Imagen, 

02/06/2017)  

− Presentación do nº 10 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Os 
seis poemas galegos de Federico García Lorca”, con Luis 
Pérez Rodríguez, autor (Capela de San Roque, 

30/06/2017)  

− Presentación do libro A vida sinxela de Marcelo Firmamen-
to, con Manuel Pérez Lorenzo, Malores Villanueva e Vanesa 

Santiago, autora (Capela de San Roque, 21/07/2017)  

− Homenaxe a Filomena Dato, ofrenda floral e lectura de 

textos (Cemiterio de Moruxo, 26/07/2017) 

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo. Presentación do nº 
25 dos Cadernos de Estudos Locais, “Homenaxe a Xosé 
Neira Vilas, amigo e grande escritor”, con José Martínez-
Romero e Alfonso Blanco Torrado, autores (Cemiterio de 

Fiunchedo, 14/10/2017).  

− Presentación do nº 15 de Areal. Revista Cultural de Sada, 
con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Proxección do 
documental Conversas con Xesús Castro, con Xosé Seoane 
e Javier González Garrido, autores. Nomeamento de Xesús 
Castro como Socio de Honra da Asociación Cultural Irmáns 

Suárez Picallo (Capela de San Roque, 20/10/2017) 

− A revista artistico-literaria Alfar: A Coruña 1923 – Montevi-
deo 1955, charla de José Mª Monterroso. Presentación do 
nº 11 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Julio J. Casal e 
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Galicia”, con José Mª Monterroso, autor (Portas Ártabras, A 

Coruña, 08/11/2017)  

− Presentación do libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio, 
con Carlos Babío Urquidi e Manuel Pérez Lorenzo, autores, 
Isabel Reimúndez, Manuel Monge, Amable Carballeira, Rafael 

Carballeira e Juan Pérez (Capela de San Roque, 01/12/2017)  

− Homenaxe a Filomena Dato, con Rubén Aramburu, Francisco 
Pita, Ana Hermida, Dores Tembrás, Víctor Fernández Freixa-
nes, Alejandra Pérez Maquez e alumnado do CPI Cruz do Sar. 
Descuberta do busto homenaxe Filomena Dato do artista Fran-

cisco Escudero (Cemiterio de Moruxo, 26/02/2018)  

− Celebración do X Aniversario da Asociación, e presentación do 
nº 16 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e 
Manuel Pérez Lorenzo. Actuación musical de Nova Troula 

(13/04/2018) 

− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás vítimas 

da represión franquista en Sada, 14/04/2018) 

− Proxección do audiovisual Arte + Muller + Galicia, con Isabel 
Reimúndez, Ana Sastre e Rosario Sarmiento, autora, e artis-

tas participantes (Casa da Cultura, 27/04/2018) 

− Presentación do libro Historias de Neofalantes. A aventura de 
vivermos en galego, con Manuel Pérez Lorenzo e Manuel Blan-

co Dans, autor (11/05/2018)  

− Presentación do nº 12 dos Cadernos de Estudos Xerais, 
“Filomena Dato Muruais. A poeta das Mariñas”, con Isabel Rei-
múndez, Francisco Pita e Xesús Torres Regueiro, autor (A 

Terraza, 08/06/2018)  

− Abrindo camiño. Homenaxe ás agrupacións dedicadas á recu-
peración musical en Sada nos anos 20 e 30, con Liss Becerra 
e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación musical de Nova Troula e 
descuberta dunha placa no paseo marítimo por Benito Portela 

e Rubén González (12/05/2018)  

− Presentación de Sermos. O diario galego, con Manuel Pérez 

Lorenzo e Xurxo Souto (A Terraza, 29/06/2018) 

− Ofrenda floral a Xohán Antón Suárez Picallo, Antonio Carballei-
ra Muñiz e Manuel Prego Chas (Monumento ás vítimas da re-

presión franquista, 11/08/2018) 

− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo nos 10 anos do seu 
regreso a Sada, con Francisco Pita, Abel López Soto, Benito 
Portela e actuación musical de Raúl Galego. Presentación do 
nº 27 dos Cadernos de Estudos Locais,  “Conferencias pronun-
ciadas por Blanco Amor e Suárez Picallo no Centro de Galego 
de Montevideo en 1928. Edición facsimilar” (Cemiterio do Fiun-

chedo, 14/10/2018) 

− Presentación do nº 17 de Areal. Revista Cultural de Sada, con 
Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e colaboradoras e cola-

boradores (Biblioteca Ramón Suárez Picallo, 27/10/2018) 
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A FEIRA DE ED-MUNDO 

CHILE A LA VISTA… E NA ALMA1 

 
Edmundo Moure Rojas 

“Viajar por estos lugares es sentir el alma 
estrenada a cada instante…” 

Eduardo Blanco-Amor 

 

Hoxe, 13 de setembro, escríbeme unha bre-
ve mensaxe Luís González Tosar, o meu bo 
amigo e poeta, nado en Bos Aires, de estirpe 
galega: “Mañá, 14 de setembro, celebraremos o 
117 aniversario do nacemento de Eduardo 
Blanco-Amor, un dos ilustres fillos de Auria e 
quen máis a elevou literariamente…” 

O espírito éche un trasno traveso, inatinxi-
ble, dada a súa incorporeidade, fecundo e de 
conversa transcendental cando establecemos 
confianza e comunicación con el. Está nas al-
mas simples tamén, porén, entrégase de xeito 
distinto cando existe esa sutil iniciación súa na 
cultura, como ben o expresara na súa hora Fe-
derico García Lorca. E con que irreal maxesta-
de se fai evidente aos poetas. Os poetas poden 
viaxar con ollos pechados ou con todos os sen-
tidos na cobiza de descubrir e de revelar. Esta-
riamos no segundo caso, sintetizando a Blanco-
Amor, este home da máxica Galicia, que prende 
unha unha repentina sobre o longo territorio 
de Chile. 

Os que nacemos nesta terra temos sobre 
ela unha ollada posesiva, amorosa, tal vez con 
algo de Edipo. Ocorre o mesmo coa nosa casa 
da memoria: amámola, non podemos vivir sen 
ela, tecemos nos seus cuartos os nosos soños e 
esperanzas: “Mentres os fillos dos celtas/ 
cumpren serva e innobre vida,/ entonces o 
espírito invade do bardo/ escura melanco-
nía” (Eduardo Pondal). Dificilmente acorda-
mos á realidade para sentir, aínda con hedo-
nismo, o noso hábitat tal cal é. Como no ensi-
no: descubrimos a historia e a xeografía na 
palabra dun mestre; como na literatura, amen-
cemos noutros países absortos no texto dun 

gran escritor. Cómpre, entón, que alguén nos 
esperte e nos amose a verdadeira calor do noso 
fogar, a nobreza da madeira, o arrecendo da 
comida que é parte do noso sangue e a canti-
dade de ensoño e historia pendurados nos mu-
ros e no ceo da súa bóveda íntima. 

Chile, no século XIX, recibiu numerosos 
visitantes que deixaron na pintura e na crónica 
moitas imaxes e riscos ou costumes que hoxe 
constitúen parte do noso insubstituíble patri-
monio cultural. Secasí, hai que agardar ata 
1940 para que recibiramos un traballo comple-
to, unha ollada extensa e morosa sobre os de-
sertos, os vales, cordais e volcáns, os ríos, as 
cidades, os portos, illas e canles, para aquilatar 
as enerxías potenciais e as belezas da nosa 
“Casa”. En efecto, Benjamín Subercaseaux pre-
sentou ese ano o seu libro Chile o una loca geo-
grafía, que se transformou decontado nun texto 
emblemático. 

Colocados un a carón do outro: Chile o una 
loca geografía (1940) e Chile a la vista (1951), 
xorden –sen menoscabo para ningún deles– 
diferenzas apreciables. Ambos os dous textos 
equivalen a un gran documento sobre este 
longo país durante a primeira metade do sécu-
lo XX, cando está a consolidarse a incipiente 
república ao ritmo de significativos cambios 
sociais e tecnolóxicos. Chile está deixando 
atrás –antes qu España-- o aire decimonónico 
que arrastra coa maioría das súas eivas e vi-
cios, e con poucas das súas virtudes: persistía 
un amplo estrato popular con escasa ou míni-
ma alfabetización, entregado ao dominio da 
plutocracia crioula, cos seus indicios aristo-
cratizantes nunha nación que careceu sempre 
de aristocracia, senón de burgueses acomoda-
dos e arribistas. 

En agosto de 1948, procedente da próspera 
e cosmopolita Bos Aires, arriba a Chile Eduar-
do Blanco-Amor, fillo ilustre da mítica Auria 



 

 

40 

  
 ES

TU
D

O
S
 X

ER
A

IS
  

 

que coñecemos como Ourense. Decontado, o 
seu devezo de inesgotable escritor envórcase a 
escribir crónicas para “El Mercurio”, principal 
medio de prensa escrita en Santiago del Nuevo 
Extremo e Valparaíso. O senlleiro estilo de 
Blanco-Amor, esa requintada mestura do cotián 
inmediato coa reflexión intelectual erudita, 
adobiada con fino humor galaico... Tres anos 
máis tarde, eses textos integrarán o seu célebre 
libro Chile a la Vista, a petición do principal 
crítico literario chileno, Hernán Díaz Arrieta 
(Alone), con quen traba fonda amizade. 

Subercaseaux comezou o seu periplo inda-
gador para Chile o una loca geografía, viaxan-
do de norte a sur. Pola contra, Blanco-Amor, 
despois das súas magníficas pinturas literarias 
de Santiago e Valparaíso, viaxou ao extremo 
sur, a Punta Arenas, e desde alí foi remontando 
o interminable territorio ata queimarse a pel 
cos sales calcinados do Norte Grande. Eduardo 
lera a Benjamín (cítao na páxina 304) e tivo a 
intelixencia e o bo senso para acoller, de quen o 
admiraron, os consellos e os estímulos para de-

senvolver esta empresa que nin el mesmo so-
ñara: retratar un país de cabo a rabo. 

O resultado da publicación, co libro esgo-
tándose nas librarías de Santiago, Valparaíso, 
Concepción e Punta Arenas, traduciuse no re-
coñecemento oficial do Goberno de Chile, e se 
lle entregou a Blanco-Amor a Medalla ao Méri-
to no seu grao de Comendador, galardón moi 
poucas veces entregado a intelectuais foráneos. 
A Editorial del Pacífico, fundada en Chile por 
exiliados republicanos españois, mantiña un 
numeroso “público cativo”, por mor dun exten-
so club de subscritores. 

Na súa áxil escrita, o poeta galego creou 
unha auténtica forma poética para a articula-
ción da súa prosa, baseada nunha rica lexico-
grafía, atopando no seu desenvolvemento lazos 
íntimos e comunitarios de fina estirpe, entre a 
literatura e a pintura, como podemos apreciar 
en parte do seu retrato de Valparaíso: 

Donde falta la estructura, el color es la forma 
y el espíritu. Y aun sobre las estructuras y 
osamentas del mundo, el alma es el color. Por 
eso, el Valparaíso del ‘plan’ es ‘cuerpo sin al-
ma’. Y por eso los cerros son ‘alma sin cuer-
po’. He aquí la desigual conducta del cemento 
y de la piedra: la piedra termina dejándose 
convencer por el argumento temporal y acaba 
floreciendo en líquenes y musgos y dando, en 
la minuciosa entraña de su poro, cuenta y 
razón del paso de sus témporas… 

A panca principal do intelecto é a imaxina-
ción. A efervescencia da imaxinación conduce á 
creatividade, á arte. E toda poética mestra lem-
braranos que “…tanto benestar… Hai que 
substituír a fórmula xeral do filósofo: ‘o mundo 
é a miña representación’ pola fórmula: ‘o mun-
do é o meu apetito’ (Gaston Bachelard)”. 

Nos parágrafos –se puidésemos dicir– máis 
significativos de Blanco-Amor, atopamos que 
supera a simple pintura da cidade máxica sus-
tentada nos cerros que contornan a baía ampla 
e maxestosa, desde o prodixio das súas casas 
colgadas como por milagre nas anfractuosida-
des do terreo esvaradío, a piques de derrubarse 
cara ao “plan”. Cada palabra está alí para am-
pliar o significado común e entregar un pracer 
intelectual e poético profundo, coma se fose un 
licor refinado: 

Aquí no llaman la atención las casas verdes, ni 
las ocres, ni las azules, ni las de color cinabrio 
o amaranto que son colores poéticos, de esos 
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que nunca se sabe a ciencia cierta qué colores 
son. Aquí el verde no se ve aislado sumando, 
sino que es pincelada de la infinita suma. 

Todo o real está transformado e destilado 
nas súas esencias. O real transfigurado. Isto 
non é pintura verbal nin é o intento de elaborar 
un poema en prosa. É todo iso, ao que habería 
que agregar a sonoridade de certos termos, o 
que, de feito, incorpora a música. Este logro é o 
estado do nirvana. O estado de fantasía provo-
cado por un nivel secreto de plenitude e felici-
dade. É que Eduardo Blanco-Amor estaba a 
recibir aquí un afecto inesperado, e a paisaxe, 
en calquera das súas formas, estaba a reflectir-
lle vellas estampas, unha antiga calor do seu 
entrañable Ourense e a cordialidade da súa an-
terga e inesquecible Galicia. 

Chile a la Vista, este libro entrañable que 
vimos relendo desde hai seis décadas -primeiro 
a petición do noso pai Cándido, na precisa dic-
ción de nai Fresia, naquelas sobremesas da Ca-
sa-, permítenos reflexionar sobre as nosas pro-
pias raíces, a nós, os chilenos, renitentes a mi-
rar o pasado, sentíndonos como ilusorios habi-
tantes desta terra da fin do mundo a partir das 
súas orixes, sen advertir as sucesivas superpo-
sicións de etnias e, sobre todo, a dos inmigran-
tes hispanos, que aínda que non son aquí maio-
ritariamente galegas, si deixaron o recente si-
nal dos nosos devanceiros vindos da Touza, 
Santa María de Vilaquinte, Galicia. 

Porque a clase dominante, económica e cul-
turalmente, desde a época colonial, deixou na 
penumbra o noso vigoroso devanceiro galego, 
mellor expresado, quizais, no segmento de la-
bregos e grandes artesáns da cidade –
mesturado co aborixe-, como aqueles carpintei-
ros de ribeira que construíron as primeiras ca-
rabelas en Baiona e Vigo, que cruzaron todos 
os mares para fincarse en Chiloé, a nosa Nova 
Galicia, onde aínda hoxe, asomados ao terceiro 
milenio, labran a madeira dos bosques austrais, 
como afamados artífices, construíndo barcos de 
pesca e transporte que cruzan as canles fantas-
magóricas do Último Reino. 

Eduardo Blanco-Amor segue navegando 
con eles, impulsándose cos hábiles remos da 
súas verbas inmortais. 

Setembro 2018 

 

1. Crónica baseada nun texto do meu amigo, o escritor e 
ensaísta chileno Hernán Ortega Parada. 

Tres momentos dunha entrevista  
a Eduardo Blanco-Amor no ano 1963.  

El Pueblo Gallego, 03/03/1963 
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CLAROSCUROS DE GOYA 
(Fuendetodos, España 1746 – Bordeaux, Francia 16 abril 1828) 

 

Theodoro Elssaca 

CAPRICHOS 1799 
 
Gesto satírico de mal humor 
autorretrato, vital agudeza 
suspicaz maestro del aguafuerte 
adalid de la madrileña Quinta del Sordo 
cerca la ermita y el puente de Segovia 
cumbre de la colina de Carabanchel 
a orillas de la cuenca del Manzanares. 
Desde esos muros escurrieron lágrimas 
develando impulsos y pasiones 
cuando arrancaron las Pinturas Negras, 
testamentario de imágenes mordientes. 
 
Hojalatas de ingenio y caprichos 
emoción e intensidad nada usuales 
entre majas vestidas o desnudas. 
 
Aterciopelado oscuro de Sanlúcar 
donde “el sueño de la razón 
produce monstruos” y vicios 
inconfundibles de la poesía 
plasmando desgarradora visualidad. 
 
El sí pronuncian y la mano alargan 
al primero que llega en matrimonio, 
amañado hipócrita ardid 
en busca de la libertad negada. 
 
Vicio injusto sobre los débiles 
artificio maligno del dominio 
por el miedo temer lo que no existe, 
la amenazante aparición del “coco”. 
 
Parasitismo supersticioso 
viejas celestinas urdiendo citas 
galantes engañosas adulterinas. 
Nadie se conoce, carnaval de máscaras. 
 
Extravagancias, embustes y desaciertos 
antes del amanecer de la centuria 
El artífice huye de la Santa Inquisición. 
 
 
 

 
 
DESASTRES 1810 
 
Convulso de guerra e infortunios 
desoladora carretada de cadáveres 
acumulada amargura de las planchas 
dolor de la pugna agriando su carácter. 
Cortejos de abandonados fantasmales 
en las calles, repulsivo panorama 
de moribundos y espectros, 
imágenes que comentan atrocidades 
sórdido delirio del mundo masacrado. 
 
 
 

“Que viene el Coco”, Caprichos, Francisco de Goya 
Museo del Prado 
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Orfandad de la niña que deambula 
llorando la noche del espanto 
siguiendo a la amortajada, 
estremecedora desolación 
estampa de la madre infeliz, 
grandiosa fuerza expresiva del hambre. 
No hay quien los socorra, 
figura que se yergue entre los cuerpos 
cercenados del abandono. 
 
Dieciochesca y acanallada España 
intensa, dramática, angustiosa, 
donde el más sordo emerge visionario. 
 
Cuarenta años de encierro los grabados 
sobre láminas de cobre enterradas 
hondo testimonio del mensaje goyesco. 
 
 
 
TAUROMAQUIA 1814 a 1816 
 
Refugiándose en fiestas de toros 
hombres prehistóricos y bestias, 
primitivos lidiadores toreando a pie 
tenebrosidad y trazo claroscuro 
fiereza del fatal encuentro 
enfrentados, sangre, arena y pasión 
marcados al fuego del cobre 
 

DISPARATES 1819 a 1823 
 
Pozo ciego del sombrío culto al maligno 
 
Atormentado por brujas y demonios 
Aquelarre de rostros goyescos 
invadido de murciélagos y gigantes 
Entre cartones y tapices románticos 
cruza Cronos devorando su tiempo 
 
Iconografías que reflejan leyendas 
refranes o proverbios españoles 
y enigmáticos sueños disparatados 
caminos del absurdo de la existencia 
del reino de la impostura, fatal triunfo 
de lo grotesco y el dolor de la muerte. 
 
Goya a caballo de dos siglos 
enorme caudal de pinturas y tapices 
enarbolando pinceles y buriles 
mostrando del mundo llagas y vísceras 
 
Llegada la vejez y el desamparo, 
doloroso exilio en prensas litográficas 
acecha tu muerte apenas precedida 
por la de William Blake y Beethoven. 
Busco las huellas del gigante 
reclamaré sus huesos en tórculos 
grabados del exilio en Bordeaux. 

DEFENSA DOS CASTIN EIROS E CARBALLOS DE CATASO S 
 

Xoán Xosé Fernández Abella 

Castiñeiros e carballos 
únicos de Catasós, 
os que a vós non vos respetan 
non nos respetan a nós! 
 

Que veña a alta tensión, 
se baixo terra se encerra, 
viva esencia desta terra, 
castiñeiros e carballos 
únicos de Catasós! 
 

Castiñeiros e carballos 
únicos de Catasós, 
os que a vós non vos respetan 
non nos respetan a nós! 
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TODOS OS DI AS DA SEMANA 
 

Manuel González Prieto  

LUNS 
 

LUNS olla de esguello 
no lado dereito senta a temperanza e no esquerdo, senta a paixón 
 
 

NA ESQUERDA 
 

En LUNS as cíngaras bailan a danza da chuvia 
 

E se LUNS escoller puidera, sen pensalo, ficaría móbil nas festas da rúa de Abaixo 
 

Entre proclamas e no ar 
a partitura de LUNS 
 

a súa rebelión verdadeira 
 
 

NA DEREITA 
 

LUNS segue a loitar con pedras e paus que atopa na rúa 
 

As trompas de LUNS, miañadas, son para min todo un misterio 
 

Na trona de LUNS a náusea viste con grilandas e frores 
e coa torpeza dos homes 
e cos sotaques do tempo 
 

En LUNS os astros fican aletargados: 
 

O sol quentou e quentou 
e queimoulle as meixelas 
 

O vento escapou 
e até hoxe ficou agochado tras o parapeto 
e baixo un paraugas con varas de ferro 

 

LUNS segue a danzar no compás do patriarcado 
 
 

MARTES 
 

MARTES é montante e remonta 
MARTES espreguiza 
 

Un ollo arriba e outro abaixo, que non esquecen que: 
«Sometimes you can't make it on your own» 
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MÉRCORES 
 

MÉRCORES non sabe gardar un segredo 
MÉRCORES é Influencer 
 

«Put your money on me» 
 
 

XOVES 
 
 

XOVES coa súa man esquerda bica a deda do pe 
e coa man dereita  
terma do ceo 
 

XOVES, pensa, pensa e pensa... e chega á seguinte conclusión: 
 

«Se o averno é un inferno 
o Edén non é o paraíso terreal» 

 

XOVES tan só maridanza de reflexos e cores 
 
 

VENRES 
 

VENRES muda de pel e descansa, é Corpo 
 

E as criaturas non xulgan, senón que alentan e acompañan 
tamén as criaturas son VENRES 

 

«VENRES tamén decide esquecer o tabaco 
unha demostración máis da súa impertinencia» 

 
 

SÁBADO 
 

SÁBADO é véspera de feira, procacidade, impudencia e demais calidades inxénitas dos touros 
 
SÁBADO é desde primeira hora da mañá 

 
 

DOMINGO 
 

DOMINGO é comezo e fin de ciclo 
 

DOMINGO só ten unha proclama, coa que abre e pecha o día: 
 

«(...) rogamos se comporten como animales» 
 
 

HOXE 
 

HOXE as pedras, as mulleres e os homes xa non facemos oídos xordos 
verdade que non? 
 

«Xa non estamos paralizadas» 
 

HOXE somos TODOS OS DÍAS DA SEMANA 
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As súas maxestades verdes 
abrazan ao aire verdes follas 
cantan as follas ás polas das árbores 
móvense nun valse de música nova 
abanican ás lavandeiras de escuras cores 
O paxe real, leva o babadeiro branco no pescozo 
e arrastra a capa negra que cobre o seu lombo 
báilaa no ar, na luz e no ventiño 
chámano Merlo, paseriforme de vermes e insectos 
é salvador de vidas daqueles que saben bicar 
o manto das súas verdes maxestades 
cuxas follas verdes ao aire abrazan 
e cuxas polas recheas de follas, cantan 
facendo música nova e, nun valse móvense 
O Señor Lacaceiro do chan 
recostado na túnica castaña dos seus reis 
reiseñor do minguante caudal que enche a sala do trono 
de terra e carcoma morta 
esnaquizando o espazo de voo do seu paxe, o Merlo 
cantan as follas alalás da Terra entrementres morren as polas 
de soidade 
saudade das maxestades cheios de bo corazón e vontade 
que agardan ao forasteiro xunto co paxe e o lacaceiro 
nas arcas do castelo, onde o caudal do río é levadeiro 
e a espranza do baile, un valse, crescendo co aire 
leva, festeiro, ao camiñante que apiques está de ver a imaxe 
das súas maxestades cheias de follas 
cantando e abrazando con polas e verdes 

Ilustración de  

Miguel Mosquera 

Traballaches as mans muller,  
e traballaches tamén os pés:  
ti sementaches a familia dende a terra  
e traíaslles papas e pan,  
e criáchesme a xeito de neno;  
cando eu era chiquitito  
ti vestías frores nos peitos  
e agora que non tes mans muller,  
agora que tampouco tes pés  
críasme a mente do teu recordo  
e tráesme o teu cheiro no nariz  
e agora, vella nai, sementas a terra  
dende o ceo.  

PIAR E ANTEPEITO DUN HOME CHAMADO TERRA 
 

Miguel Mosquera García 
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César fuches naquel momento 
e seguíchelo sendo cando te raptei 
co ego da túa avaricia no meu seo. 
Á vez Gaius fuches cando te torturei 
na Roma erguida de alta testa 
xa líder de seu e da potencia 
o xuramento de riparme a vida mesma 
crucificarme cando te liberara 
da morte futura. 
Malia vida do home 
de emperador nome 
que poder chantaba no momento, 
cando ben chegou a hora, 
decidiu volver fóra 
á real vida patricia de nacemento 
deixándose soio no abandono 
sen vida nin dono 
e foi cando eu dixen: 
Abandonáronte os fieis 
quiteiche os laureis 
e crucifiqueite eu César derrotado, 
que todo o mundo se lembre disto, 
morriches de contado 
coma Cristo. 

ASIDUAMENTE 
 

Sara Arrojo Dueñas 

Cada noite o mesmo, unha tortura constante. Cando 
estou a punto de pechar os ollos e deixar que Morfeo 
me envolva nos seus brazos, é aí cando comeza a verda-
deira tortura. Primeiro son as luces, que empezan e apa-
garse todo o rato, o bater das fiestras, e o máis insopor-
table de todo, esa gotiña incesante que sae da billa e que 
se me crava no cerebro coma se dun martirio se tratase. 
O peor de todo é que sei que non estou tola, que é el o 
que provoca todo isto, el é quen quere que me volva to-
la, ese maldito condenado. 

Quizás nunca debía telo emparedado. 
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25 de agosto de 2018 

 

Eran sobre as doce da mañá e eu estaba pa-
seando co meu pai por Fontán, despois de al-
morzar. Era unha mañá tranquila de verán, e o 
ceo estaba completamente azul. Chegamos ata 
o lugar do castelo, xusto onde está o canón. 

-Papá, cal é a historia do castelo de Fontán? 

-A historia do castelo de Fontán ten que ver 
cos corsarios ingleses, concretamente cun se-
ñor chamado Francis Drake. 

-Cóntasmo, por favor? 

Meu pai dixo si coa cabeza e empezou a 
contarme o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de maio de 1589 

En realidade, os corsarios xa andaban ron-
dando as nosas costas desde bastante tempo 
antes. De feito, antes de intentar facerse con 
Sada intentárono coa Coruña, o cal non conse-
guiron grazas a María Pita e os seus habitan-
tes. Pouco despois chegaron a Sada en moitos 
barcos ingleses dirixidos polo capitán Francis 
Drake. Desembarcaron e empezaron a invadir 
Sada, pero, por sorte, os ingleses pareceron 
confiarse e os habitantes de Sada atacaron po-
los castelos de Fontán e Corbeiroa. Ao final 
afundiron todos os barcos e derrotaron os cor-
sarios ingleses, que por certo tiñan moita van-
taxe por ter armas máis modernas. 

-E con que se defenderon entón os saden-
ses? 

-Con pedras, cos puños... En resumo, co que 
encontraban a man. 

Meu pai acabou de contar a historia e eu 
mirei o mar pechando os ollos e imaxinándome 
os ingleses loitando contra os habitantes de 
Sada nunha derrota vergoñenta para eles e 
unha gran vitoria para nós. 

UNHA GRANDE BATALLA DO PASADO 
 

Xacobe Anido Castro 
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Non había tenda, taberna, adral ou calquera 
outro faladoiro de Sada onde non se tivera fala-
do del. Era un personaxe peculiar coa idade 
suficiente para ser avó inda que non o fora. 
Amosaba un refinado comportamento e un 
porte impoluto. Ía sempre de traxe escuro, ca-
misa branca e un brillante escintilando no 
prendedor da súa garabata negra. Endexamais 
se esquecía de pór un pano da man xurdindo 
pola rañura do peto da solapa ou de levar os 
zapatos relucentes. Unha cabeleira miúda, que 
lle prateaba de sen a sen a caluga, e uns anteo-
llos coas lentes arredondadas delataban a súa 
condición de home ben instruído. Viúvo e sen 
fillos, despois dunha vida ateigada de sobresal-
tos, deixárase acoller por un irmán, uns anos 
máis nova ca el, a quen unha enfermidade cró-
nica non lle permitía moitos esforzos. Tal que, 
a súa dona –ben fermosa por certo– levaba o 
peso do fogar, así como os fillos maiores as 
rendas do negocio familiar: un vello muíño que 
xa fora dos avós maternos e que supoñía o sus-
tento das moitas bocas que encher e buratos 
que tapar. 

Inda que circunspecto, Damián –que de tal 
maneira se chamaba- era moi falador e, á míni-
ma, espallaba os seus recordos tinguidos de 
fantasía ó primeiro sufridor que se atopara para 
llos contar, e que, segundo el, non eran máis 
que o relato da súa propia vida. 

Ao parecer, nacera nun afastado pobo caste-
lán no seo dunha humilde familia labrega. Vi-
vía namorado da terra que o vira nacer; do sol 
tinxindo de ouro as amplas chairas dos cam-
pos pardos; dos ceos azuis de azul inmenso; 
das noites de estrelas falangueiras... Afíxose a 
unha existencia pobre e sinxela... Pero afeito 
como estaba ó seu, tivo que marchar, aínda 
que non quería. 

–Ti, Damián, es moi ben mandado e po-
des aproveitar moito os estudos no semi-
nario. Xa temos falado có señor cura, e to-
do esta arranxado para que marches axiña. 
–dixéronlle os pais. 

E o pobre rapaz, arrabeando, arreou para o 
seminario sen o mais mínimo interese de estu-
dar os latíns que alí se aprendían. 

O gris interminable das paredes xigantes 
daquel vello edificio, ou os longos corredores 
zumegando tristura, convertéronse axiña nun 
cárcere para el. Acostumado como estaba a li-
berdade da vida do campo, a disciplina do semi-
nario ía acabando coa súa saúde. Non foi quen 
de levar adiante máis estudos que os de apren-
der as catro regras e ler daquela maneira... Era 
visto que se Deus lle dera algunha virtude non 
era a do intelecto. Así que o seu titor, compade-
cido dos sufrimentos do pobre rapaz e sabendo 
que endexamais podería sacar adiante unha ca-
rreira sacerdotal, argallou o modo de sacalo do 
seminario. Falou cun vello amigo seu, monxe 
beneditino, coa intención de que o levase para o 
seu convento. Alí, a máis de dedicarlle tempo as 
oracións, traballaban aviando os viñedos e as 
terras de labor que posuían. 

Pouco a pouco –e que lle ía facer?– foi aco-
modándose ós novos hábitos monacais, de tal 
xeito que comezou a destacar, entre todos os 
frades, polas súas extraordinarias habilidades 
agrícolas. Como unha das regras beneditinas 
obrigaban á lectura, a el déuselle por ler li-
bros dedicados a plantas, árbores e toda clase 
de cultivos. Foi collendo soltura na lectura, e 
apaixonouse de tal maneira coa sabedoría que 
ía adquirindo que ata andaba ás escondidas na 
procura de tempo para ler. Logo de nada –
con xa máis de trinta anos cumpridos– dedi-
cado coma andaba arreo ó estudo e coidado 
das plantas, converteuse nun especialista na 
materia. Transcendeu tanto o seu prestixio 
que foi nomeado responsable absoluto das 
explotacións agrarias da Orde. Aquel nomea-
mento obrigouno a viaxar percorrendo, un 
por un, os conventos beneditinos do país. Pe-
ro ninguén sospeitaba a querenza que tiña co 
mosteiro de monxas de San Pedro das Due-
ñas, na provincia de León. O caso é que sem-
pre algunha escusa levábao, máis do razoada-

O PEIDEIRO DA PONTE 
 

Quijote 
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mente aconsellable, a facerlles unha nova vi-
sita. Así foi que, cando estalou a guerra, co-
lleuno parando nese convento e tivo que que-
dar alí ata que pasara o perigo. E claro, tan-
tos días e días de obrigada confraternidade 
con aquelas indefensas monxas... E como xa 
con unha delas viña tendo algo máis que con-
fianza... Sucedeu que, de moito escorrentar o 
frío invernal das terras leonesas coa quentura 
das carnes brancas daquela noviza, pasou o 
que había de pasar. E claro, os dous foron in-
mediatamente expulsados da Orde en canto 
se descubriu o tal contubernio. 

A guerra aínda andaba espallando metralla 
sen parar, e Damián, que era un home de paz, 
veuse de súpeto recrutado, e coa mesma, pele-
xando no fronte cun fusil nas mans. 

"¡De novo como no seminario...!" Estaba no 
sitio que non debera estar, e loxicamente, non 
foi capaz de botar un só tiro contra o inimigo, 
naquel escenario enchido de dor e sangue ino-
cente remexéndolle as tripas. O sarxento, des-
pois duns cantos arrestos e ameazas e sentín-
dose incapaz de facer bo del, mandouno de 
axudante para a enfermería. Pero alí tampouco 
asentou. Desfalecía co sangue dos feridos e ti-
ñan que dedicar máis tempo en atendelo a el do 
que o el dedicaba a os mancados. Así que, o 
capitán da enfermería, por desfacerse daquel 
estorbo e tendo en conta o seus antecedentes 
relixiosos, non parou de argallar, ou remexer, 
ou encher instancias, ata conseguir dos man-
dos superiores que fose nomeado capelán do 
rexemento. 

Rematada a guerra, acabóuselle o emprego 
de capelán e tiña que encontrar que facer nun 
pais cheo de fame e miseria. Pero a sorte che-
goulle xenerosamente para ofrecerlle unha 
idea luminosa: De súpeto atopouse con dous 
xoves seminaristas que xa coñecía. Falou con 
eles ata enguedellalos con promesas de fazañas 
que haberían de ser loadas máis aló do sospei-
tado. Coa mesma púxose a traballar na obten-
ción das acreditacións necesarias para fundar 
unha nova congregación baseada na comunida-
de que eles tres compoñían. E como mañas pa-
ra ensarillar a calquera non lle faltaran nunca, 
conseguiu , máis cedo que tarde, o seu proxec-
to. Chamoulle: "Congregación da Cara Vela-
da". Argallou uns estandartes coa cara dunha 
virxe chorando, cun velo por diante, e mandou 
ós seus dous acólitos, de pobo en pobo, na pro-

cura de donativos para axuda das obras de ca-
ridade da nova congregación. Como a xente 
sinxela do rural ten bo corazón, conseguiron 
os cartos suficientes para que aquela idea colle-
ra corpo. Pero con tanta abundancia nas alfor-
xas e tanto andar fóra da casa, aqueles dous 
xoves pedichóns comezaron a perderse. Nun 
pobo pedían cartos e no seguinte divertíanse 
sen medida coa maior parte do recadado. Axi-
ña, coa indignación dos veciños, correron de 
boca en boca a súas orxías impensables. Ata 
que, un bo día, a Garda Civil foi tras deles dous 
e colléronos bébedos e nus no cuarto dun bor-
del en actitudes pouco axeitadas para uns fra-
des. Coa mesma, tanto eles como o seu prior, 
foron acusados de estafa e condenados a once 
anos de cadea. 

¡Volta a comezar coa reclusión! O pobre 
Damián en canto saía dun atranco xa estaba 
caendo noutro. Pero de novo a sorte presen-
tóuselle con cantos de serea. Unha muller sol-
teira e de moi boa familia, non tendo outra 
cousa mellor que facer, dedicaba a maior parte 
do seu tempo ás obras de caridade. Unha delas 
eran as visitas, de cando en vez, ós presos da 
cadea para darlles consolo e compaña na súa 
soidade. Logo de coñecer ó que para ela era un 
home ben guapo, e culto, e refinado, as visitas 
foron sendo cada vez máis frecuentes. Ela, na-
morada del coma unha tola, non parou ata que 
o pai, home moi rico e influínte, movese o que 
se tiña que mover para que o seu amado fora 
posto en liberdade. 

Logo de que el fora posto fora da cadea, ca-
saron e foron vivir a Madrid. 

Aquela veu sendo a mellor estadía na azaro-
sa vida de Damián. Cos cartos da súa dona, da-
bondo para no ter que escatimar en nada, mon-
tou con dous dos seus irmáns un negocio de 
alta costura. Un deles –o máis pequeno co que 
remataría vivindo en Sada– xa tiña en Madrid 
unha xastrería. E a outra, unha irmá do medio, 
era unha modista recoñecida e avezada som-
breireira. O local, montado a todo luxo no máis 
florido da calle madrileña da Gran Vía, levaba o 
nome afrancesado de "Lilianne". Contrataron a 
un arruinado conde italiano con moi boa pre-
senza e mellores modais que, inda que esfamea-
do e sen cartos, tiña unha excelente tarxeta de 
visita. O tal conde chamábase: "Paolo Poloniny 
de Besnier". Cada nova tempada, o irmán xas-
tre e mailo conde, facían a presentación das no-
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“sentábase na butaca de caoba maziza” 
Orixinal de M. Suárez de Concha 
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vas coleccións no luxoso Palace Hotel. O máis 
selecto da sociedade madrileña recibía con moi-
to agrado as invitacións da casa "Lilianne". Re-
cibila coa sinatura do conde era todo un privile-
xio e sentíanse moi honrados. 

Dado o ben facer da irmá modista e todo o 
seu equipo, a tal aventura rematou sendo un 
clamoroso éxito. Pero a envexa daquela muller 
rica, véndose fóra das louvanzas da xente, le-
vouna a intervir no taller. Facendo valer o de-
reito que tiña pola súa doazón económica, no-
meouse directora. E, como non sabía nin admi-
nistrar, nin dirixir, nin nada, non fixo outra 
cousa que estragalo todo. 

Damián, que non soubera, non quixera ou 
non puidera enfrontarse á súa dona, non tivo 
máis remedio que ver como pechaba o gran ne-
gocio familiar. Entón, coa orientación do seu 
sogro e os cartos, de novo, da súa muller, dedi-
couse a importación e venda de cereais para 
fariñas. Aquelo daba un xiro ó sedentario facer 
de cada día posto que agora non quedaba outro 
remedio que viaxar decotío. Nunha destas, tivo 
que achegarse ata A Coruña para atender un 
barco que fretara e que chegaba dende Arxenti-
na cargado de millo. Nesta ocasión, levou con 
el ó irmán xastre co ánimo de que lle axudara a 
ir vendendo por Galicia os cereais. Foi así co-
mo, dito irmán, coñecería en Sada a filla do 
muiñeiro que remataría sendo a súa muller. 

Aquelo das fariñas –outro bo negocio, por 
certo– , foise ó cabo do tempo ó garete. De no-
vo os celos da dona de Damián puxéronse no 
medio. Durante as longas ausencias dos viaxes 
de traballo do seu aposto marido, arrabeaba 
imaxinándoo nos brazos doutras mulleres. 
¡Volvíase tola...! Polo que, ó cándido e inocente 
marido, non lle quedou máis remedio que dei-
xar de viaxar para coidar da súa dona. Pero 
aquela muller comezou a adelgazar de máis, 
tanto, que os médicos recomendaron un cambio 
de aires urxente. 

Na procura de solucións para ó seus proble-
mas, Damián, atopouse cunha adega que estaba 
á venda cun prezo moi bo na vila de Toro. Non 
o pensou dúas veces, fíxose con ela e, coa mes-
ma, foi vivir alí coa súa dona. 

Alugaron unha casa con xardín onde ela pa-
saba as horas pintando cadros namentres o seu 
home se ocupaba dos asuntos da adega. Pero os 
nervios ían comendo, paso a paso, a aquela mu-

ller que toleaba se non tiña ó seu home preto 
dela. Polo que, como a adega non precisaba de-
masiado da presencia do dono, xa que os em-
pregados traballaban arreo con moito interese, 
Damián, púxose tamén a practicar a arte de 
pintar, coa intención de estar máis tempo xunto 
da súa dona. Resignado coa realidade, véndose 
só, sen fillos e xa vello para a loita contra dos 
atrancos, pensou en deixalo todo. Falou cun tal 
Secundino, que era o encargado da adega e ho-
me da súa confianza, e chegaron a un acordo: 
Damián cedíalle a adega a Secundino co com-
promiso deste de pasarlle unha renda vitalicia 
mensual a conta dun tanto por cento estipulado 
dos beneficios. 

A renda ía chegando puntual e cubría as ne-
cesidades daquel home dedicado, exclusivamen-
te, a coidar da súa muller enferma, que non tar-
dou en morrer. En certo modo aliviado, 
Damián, volveuse para Madrid. Na casa que 
tiña herdada da muller e coa renda do Secundi-
no podería vivir "¡ó fin!", tranquilo. 

Pero as rendas comezaron, pouco a pouco, a 
deixar de ser puntuais; logo a tardar moito en 
aparecer; e por último, a non chegar xamais. 
Damián tivo que ir vendendo o que lle quedaba, 
a casa incluída, para poder subsistir ata que o 
seu irmán pequeno levouno con el para Galicia. 

Naquela casa do irmán, en Sada, ó carón da 
ponte do rio Maior, xunto da praia, atopou a 
serenidade que tanto esquecera. 

Ás noites, despois de cear, sentábase na bu-
taca de caoba maciza, tapizada con coiro azul 
escuro, que trouxera de Madrid a contarlle his-
torias ós nenos apouvigados polo chan ó seu 
arredor. Víaselle feliz. Cruzaba as pernas e, co 
máis pequeno deles arrandeándose no seu pé 
movible, enfeitizábaos a todos. Ás mañás, sen 
esquecer ningunha, saía cara a igrexa de Sada 
de Arriba para escoitar misa. Cun rosario na 
man, absorto nos seus rezos ou quen sabe que 
pensamentos, camiñaba, coma era propio del, 
mantendo a súa egrexia compostura. Pero, o 
caso é que, consciente ou non, atronaba cos ga-
ses que a cada pouco, indefectiblemente, deixa-
ba que soasen ó ritmo do seus pasos. De tal xei-
to que, inda que fora un contrasentido, chegou 
a gañarse, por méritos propios máis que sobra-
dos, o alcume de: O Peideiro da Ponte. 
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Novembro de 1993. Sei-no bem, porque 
daquela andava eu polo Montevidéu primave-
ral, essa volta movido por umha (que ressultou 
feliz) operaçom. Algum dia cadramos co Luís 
Pérez, que estava a impartir cursos de Idioma 
Galego por conta da Junta da Galiza. 

Com o Luís conheciamo-nos dalguns anos 
atrás, a raíz das suas freqüentes colaboraçons 
com O Facho, como parte dos júris do Prémio 
Nacional de Poesia Nova, ou divulgando as fi-
guras galegas de Buenos Aires, tales E. Blanco 
Amor ou Tacholas (ainda nom consagrado co-
mo especialista no García Lorca galego). 

Numha daquelas passeatas pola capital uru-
guaiana, brindou-se-nos o achádego duns quan-
tos exemplares dum livro singular, Trascen-
dencia y hondura de Castelao. Tan singular 
como que era umha desconhecida biografia do 
Guieiro. A essa condiçom de rara sumando-se o 
feito, nom menor, de ser, que saibamos, a 
primeira a Castelao dedicada, apenas um ano 
transcorrido do seu passamento. 

O raro livro (Ediciones Triskele, México, 
1951), da autoria de Marcial Fernández, pro-
punha-se “acercarse a la recia figura de Caste-
lao” e consta de dez capítulos e um apêndice -
este umha breve escolma da sua obra escrita-, 
incluindo, a maiores, várias ilustraçons -com o 
qual temos aí o complemento daquela escolma-, 
mesmo algumha para nós inédita até hoje, co-
mo é “Nai” (New York, 1938). 

O vínculo do autor com o biografado reve-
lam-no-lo dous memorialistas bem conhecidos. 

Um é Valentín Paz-Andrade (Castelao na 
luz e na sombra, Do Castro, 1ª ed., 1982, 2ª ed. 
1986), quando nos conta que, em Barcelona 
1938 (chegado de Leningrado e antes de partir 
para Nova Iorque), forom aloxados Castelao e 
sua dona numha casa de Sant Cugat del Vallès 
-bem mais segura do que a própria capital con-
tinuamente bombardeada-, casa pertencente a 

Marcial Fernández, director xeral de Carabi-
neiros da República. 

Já no exílio norteamericano, escreve Caste-
lao: “Agora está aquí Picallo, que chegóu invi-
tado polo FPAG (Frente Popular Gallego An-
tifascista, aclaramos) e ven con Marcial Fer-
nández. Entre todos andamos a procurar saida 
aos nosos de Franza... sacalos de aquel in-
ferno...” 

Bem mais depois (1945) em México, cele-
brada ali a sessom das Cortes Españolas no exí-
lio, segundo nos segue informando D. Valentín, 
Castelao é agasalhado por um grupo de gale-
gos, entre eles, o mesmo Marcial Fernández. 

O outro memorialista é o nosso Emílio 
González López, quem em Memorias de un 

SOBRE UM A JEITO DE PRÓLOGO DESCONHECIDO  

DE RAMO N SUA REZ PICALLO 
 

José-Mª Monterroso Devesa 
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diputado republicano (Eds. do Castro, 1990), 
insiste no acougo de St. Cugat -que a República 
secularizara em Pins del Vallès-, tamém usu-
fructuado por el e sua dona: desde esse refúgio 
rural era que baixavam cada manhá à capital 
catalá para participarem no diário quefazer 
dumha República Española já em precário. 

D.Emílio arma entom umha curta sembla-
nça do anfitriom (traduzimos): “Ferrolám de 
residência e ourensám de nacência”, socialista e 
autonomista, afiliado nesse tempo ao PSUC 
(Partit Socialista Unificat de Catalunya), res-
saltando a sua importante actividade oficial. 
Este era, pois, em forçado resumo, Marcial J. 
Fernández Vázquez (1898-1963), mestre de 
carreira e um de tantos que morrerom na diás-
pora galega. 

Deixamos para remate o que provocou estas 
linhas: o livro de Fernández abre-se cumha 
“Carta a manera de prólogo” que, vintecinco 
anos depois!, a memória do amigo Luís resga-
tou para Areal, assinada -e com assinatura fac-
similar- por Ramón Suárez Picallo, cuja repro-
duçom nos exime de comentá-la... somente ou-
sando salientarmos a importância do contido e 
a beleza da expressom, capazes de nos transmi-
tir calidamente as horas trascendentais vividas 
por uns homes -e mulheres- que hoje nos estám 
a suster na resistência incombustível a que to-
dos estamos chamados. 

Desfrutade dessa carta e, como diziam 
aqueles luitadores: Saúde e Terra! 

A Corunha, 28-08-18 

Querido Marcial:  

Hace cuatro meses he sufrido un ataque al 
corazón. Por cuenta de la Caja de Previsión de 
Empleados Públicos y Periodistas, me manda-
ron a un sanatorio de la costa para someterme 
a un régimen de reposo absoluto, físico y men-
tal. Durante este tiempo, estuve privado de leer 
y escribir ni una sola línea. Si no del todo sano, 
estoy ahora bastante repuesto. Y al incorporar-
me a mis tareas habituales —escribir dos ar-
tículos diarios eligiendo yo el tema— me en-
cuentro con dos cartas tuyas y con los capítulos 
originales de tu obra sobre Castelao, para la 
cual me pides un prólogo.  

Quiero que me creas si te digo que tu re-
cuerdo y tu cariñosa solicitud me han causado 
una honda emoción. ¡Dios bendito, cuantos re-
cuerdos amistosos, cordiales y fraternales me 
trae tu carta!… Las jornadas de Ortigueira, con 
cien mítines de caudal esperanzado, soltado al 
viento en aldeas y villorrios; entre pinares druí-
dicos. Te acuerdas de Insua,... Las charlas ami-
cales en La Coruña y en El Ferrol, en los albo-
res de nuestra gran ilusión autonomista, y los 
primeros días de la guerra civil en Madrid y en 
Barcelona; nuestra aventura a Huesca, Barbas-
tro, Tardienta, Vicien, Fornillos, La Granja, y, 
después, aquella batalla malograda de Chimi-
llas. Castellón de la Plana, cuando tú reorgani-

zabas el Cuerpo de Carabineros entre jocundos 
naranjales. Después, los días, las noches, las 
horas y los minutos de angustia en Barcelona, 
cuando ya era irremediable la gran catástrofe. 
Nuestra salida hasta Darnius, el cruce de la 
frontera francesa, y el viaje de Perpignan hasta 
Cherburgo. El Queen Mary y Nueva York. Los 
mítines y conferencias en la gran República del 
Norte. En fin, el más ardido período de nues-
tras vidas, diciendo y escribiendo palabras que 
quizá ya nadie recuerda más que nosotros. Y, 
en medio y medio, el nombre y, muchas veces, 
la presencia física, de Castelao, el artista, el 
símbolo, el amigo y el apóstol indiscutido. Cas-
telao en Galicia, Castelao en Madrid, Castelao 
en Barcelona, Castelao en Nueva York y Caste-
lao en México, bajo el alero cordial de una je-
rarquía moral y artística que nuestra amistad 
respetó siempre. Y, como diría el propio Caste-
lao, no “profundo” más porque no sé latín...  

He leído dos veces seguidas las cuartillas 
originales de tu libro sobre nuestro querido 
muerto. Me parecen una delicia de estilo y de 
decoro literario. Y, desde el punto de vista de 
situar a Castelao en medio de la historia con-
temporánea de Galicia, el más logrado esfuerzo 
que conozco. Castelao hijo de la Tierra, del Ai-
re, del Agua, de la Tradición, del pinar rumoro-
so, de la canción y del romance, del mar y de 
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sus acantilados, de los marineros, de los campe-
sinos y de los moinantes gallegos, a parte del 
líder que quiso hacer caudal patriótico, social y 
político de tales valores; todo está en tu libro, 
cabal y de cuerpo entero. Visto, además, desde 
un ángulo nuevo: el del escritor que, poniendo 
a salvo su formación marxista, recuerda a 
Carlyle, para ver en un hombre representativo, 
a un pueblo en su más decisiva etapa histórica, 
al revés de lo que afirmaba el famoso barbudo 
de Tréveris. Y, aquí, permíteme el amado re-
cuerdo de un dilecto amigo tuyo, mío y de Cas-
telao, que también supo conjugar la más limpia 
actuación socialista con la emoción de una ga-
lleguidad entrañable, trocada en soberana obra 
de arte. Me refiero —ya lo habrás supuesto 
tú— a Jaime Quintanilla, a quien debemos ren-
dir diezmos y primicias en este orden de darle a 
Galicia una jerarquía nacional, social, política y 
estética, compatible con las ideas más avanza-
das de nuestro tiempo. Y quizá seamos muy 
pocos los que sabemos —fuera de Castelao, tú 
y yo— que Jaime Quintanilla fue punto de refe-
rencia de nuestro Castelao cada vez que quiso 

recrear una patria en sus unidades esenciales y 
permanentes en el tiempo y en el espacio: la 
lengua, la cultura, el paisaje, la tradición, la 
economía y la voluntad de ser diferente para 
poder existir.  

Todo esto, y aún mucho más, está admira-
blemente captado en tu libro Trascendencia y 
Hondura de Castelao. Y, por ello, yo te auguro 
que más allá, y por encima de su éxito momen-
táneo de crítica y de librería, será un documento 
antológico, de indispensable consulta para estu-
diar la generación gallega que hizo historia; que 
pasó de la esperanza al desconsuelo, y de la ilu-
sión al dolor de todas las desesperanzas, y de la 
que Castelao, tú y yo hemos formado parte.  

Y, ahora, querido Marcial, perdóname si te 
digo que no me atrevo a escribir un prólogo 
para tu libro. No tengo para ello ni humor, ni 
salud, ni vagar... Y, por otra parte, no estoy 
seguro de saber a ciencia cierta en que pueda 
consistir un prólogo para una obra que, en sí, lo 
dice todo…; ¡Y qué bien lo dice!  

El día que murió Castelao yo ya estaba en-
fermo. La noticia me fue comunicada, desde 
Buenos Aires, por Rodolfo Prada, a las cinco de 
la tarde. Me levanté y escribí, para mi periódi-
co, una semblanza biográfica que terminé a la 
una de la mañana, con lágrimas en los ojos y en 
el corazón. Unos domingos después, compuse 
una página entera con sus últimos dibujos y un 
precioso artículo de Valentín Paz Andrade. Y 
ya no volví a escribir sobre el tema, pues todo 
el tiempo me parece poco para ver a Castelao 
en toda su magnitud, clavado como un hito en 
medio y medio de nuestra historia, más allá de 
todo trabajo fraguado al conjuro de la tremen-
da impresión que me ha causado su muerte, por 
lo que ella significa de decapitación de un mo-
vimiento al que consagré los más nobles y fer-
vorosos días de mi vida y, por lo que, en nues-
tra vida, representa la muerte de un querido 
amigo. Por último: si algunas líneas de esta 
carta te sirven para algo, tómalas y úsalas a tu 
gusto, porque, querido amigo, yo no sé cómo se 
hace un prólogo.  

Un abrazo y el cariño invariable de 

Unha das obras de Castelao que ilustran o volume 
de Marcial Fernández 
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Era ũa tarde asalhosa de verão. As escolas 
achavam-se fechadas por ser o período das fé-
rias (vacações). Num dos rueiros da nossa Te-
rra, mais concretamente dito, de Sada de arriba, 
lugar onde eu sou nado, estavam três nenos 
como duns oito ou nove anos jogando às bolin-
has. Nisto, aparece outro neno da mesma idade 
sentando-se num croio grande que fai de torna-
rrodas à beira dum dos currais das casas que 
conformam o rueiro. 

Este neno amostra-se com face atristada, 
indo-lhe dando remate a um anaco de bòla que 
machica vagarosamente, como se mais bem fos-
se para entreter-se do que para satisfazer o es-
tómago; e meio com dissimulo, bôta olhadas 
amiúde cara os outros nenos que estám a jogar 
com muito algueireio, os que já tendo feito re-
paro nele, olhavam-no de esguelho e fingindo 
nom se terem decatado da sua presença. 

Sucedia, que neste mesmo sítio, os quatro 
estiveram praticando o mesmo jôgo na tarde do 
dia anterior, e por cousinhas de nada, pode-se 
dizer, como polo regular sói acontecer entre 
esta classe de gente miúda, rifárom afebrada-
mente, chegando um deles a lhe bater a essou-
tro neno com um dito magoante que o fijo arre-
dar da companha: "Connosco, nom penses vol-
ver a jogar!. Eu polo menos, fago cruz e raia, de 
nom mesclar-me outra vez contigo em nengum 
outro jôgo!..." 

E velai, pois, o por quê do afastamento e 
tristura desse neno, doido no espírito e à vez 
saudoso, cobiçando fazer as pazes com aqueles 

seus companheiros; mais bem dito, amiguinhos, 
desde os seus primeiros passos na vida polo 
chão do mesmo rueiro; logo, do caminho que os 
conduz à escola, de todos os brinquedos e 
tamém falcatruas. 

A bola nom parava de rolar, empurrada pola 
unha do dedo polegar da mão direita de cada 
um dos intervinientes no jôgo, fazendo-o cada 
um pola sua vez, e deixando de se escuitar o 
algareio que nos primeiros intres saía das suas 
gorjas. 

Fazendo cessaçom no jogar, e pondo-se os 
três ergueitos, ajuntam um pouco as cabeças, 
falando baixinho, somente para os seus ouvi-
dos. E o que na véspera lhe batera com as aze-
das palavras a esse neno, agora dirige-se ao 
mesmo, e de jeito doce verte-lhe estoutro dito: 

–"Se queres vir jogar connosco, nom fiques 
aí quentando o croio. Pois ainda que onte che 
dixem aquilo que che dixem, fai-te de conta de 
nom ser certo que tem saído da minha boca tal 
cousa, sabes?, nem che gardamos pinga de aque-
la, como supomos que contigo sucedera o mes-
mo tocante a nós. Digo bem, ou nom digo bem?. 

O neno prega os beiços com um sorriso que 
acompanha com um aceno de sim, feito com a 
cabeça; e na voz dos outros três, à vez, escuita-
se o seguinte: 

–Pois, ale; achega-te! 

Juntos os quatro, procedem a se trocarem 
ledos sorrisos e ternos apousos de mãos nos 

NOVOS MATERIAIS DE RICARDO FLORES 

JOGANDO A BOLINHA 

A A. C. Irmáns Suárez Picallo vén de recibir unha –outra– doazón de José Martínez-Romero e Pilar Je-
remías: unha parte do legado documental do escritor e activista político e cultural Ricardo Flores, quen, 
nacido en Sada en 1903, residiu gran parte da súa vida en Buenos Aires, onde faleceu no ano 2002. Alí 
desenvolveu unha intensa traxectoria como dramaturgo e compilador de lírica e música tradicional gale-
ga, formando parte, no plan político, da Sociedade Nazonalista Pondal ou do Consello de Galiza.  

Entre os materiais recibidos destacan varias partituras do seu puño e letra e outra do compositor Ma-
nuel Prieto Marcos concibida para a obra Mai e filla, do propio Flores. Tamén unha colección de relatos 
ambientados na súa Sada de Arriba natal, recortes de prensa, dous libros da súa autoría e fotografías. 
Agradecemos fondamente a Xosé Martínez-Romero e Pilar Jeremías tan valiosa achega. 
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ombreiros, para decontado recomeçar o jôgo do 
jeito amigado de sempre como se entre eles na-
da tivesse passado, contentes e felizes. 

De novo as vozes triunfantes do jôgo re-
soam no ambiente do rueiro que o tornam co-
mo acotio com algueireio infantil e de feliz re-
creio para tal gente miúda: 

"Primeira"..., "Truque"..., "Maistruque"..., 
"Pé"..., "Passobola"... "Guá" 

E deste jeito, franco e sincero, soem ser to-
dos os nenos de qualquer rueiro. 

 

(Da serie de relatos Cousas de qualquer rueiro) 

GELO 

Fazia mais ou menos um ano, num rueiro do 
Concelho de Sada, vinha-se produzindo o 
desaparecimento de aves. Se nom era pola falta 
dũa galinha, era pola falta dum pôlo ou dũa pita, 
as queixas sucediam-se um tanto amiúde. 

Em todas as casas adoitava-se ter as 
galinhas ceivas; abriam-lhes a porta do 
galinheiro de manhã, e botavam todo o dia por 
fora adiante, catando a vida do jeito que fosse, 
furando-se, às vezes, para dentro das hortas dos 
vizinhos, fazendo estragos ao escalar e peteirar 
nos cultivos que nelas soia haver, dando isso 
lugar a se produzirem grandes entirquinências 
entre a gente da vizinhança. 

Em se chegando a hora do solpor, tais 
animais juntavam-se pola banda de atrás da 
casa, que vem ser a eira, à espera de que lhes 
botassem ũa ou duas presas de milho de 
rabeira, ou um anaco de pam esfarangulhado, o 
que era de costume prévio a se recolherem, e 
aproveitando esse intre para fazer o seu 
reconto, já que em quanto findavam de peteirar, 
a todo bulir, fugiam cara o galinheiro quasi 
voando, polo medo à noite que se acimava. 

Perto do rueiro havia um monte conhecido 
polo nome de monte de Lisandre, onde num 
tempo nom de muito atrás, tinham tobos ũa 
cheia de raposos, fazendo-se mister cuidar 
muito das aves, senom, polo mesmo dia e a 
qualquer hora, nas eiras ou nos currais, corriam 
o risco de serem vítimas das poutas e dos 
dentes destas alimárias, obrigando à gente a 
tomar medidas; e para elas, a veda da caça nom 
regeu na prática em toda a roda do ano, sendo 
combatidas com furos de escopetadas e 
esmagamentos de garamelos, logrado-se acabar 
com o seu perigo. 

Perante o novo desaparecimento de aves, 
fazia pensar na volta da reproduçom dos 
condanaveis raposos. A derradeira queixa que 
se escuitara era da boca de Tona de Ponte, 
faltando-lhe polo visto, ũa galinha. 

Era um dia sábado, quasi entre lusco-fusco; 
por todo o ámbito do rueiro escuitabam-se os 
berros ceivados a toda gorja: 
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–Churra... churra... churra...! Churra... 
churra... churra...! Churra... churra... churra...! 

Esganiçou-se a chamar, e todo foi em 
valuto; a galinha nom voltou a dormir no seu 
galiñeiro. 

Ao dia seguinte de manhã, Tona tivo que ir 
à tenda, e seguindo quixando-se pola falta da 
galinha, a tendeira deu-lhe a saber que a 
véspera ao anoitecer estivera ali Gelo para 
mercar um neto de vinho e vinha com ũas 
plumas brancas apegadas na cueira, fazendo rir 
com ilo à gente. 

–E como ele é assim, do jeito que é, nom 
vaia ser que leve a culpa o raposo e sem merece
-la –engadira-lhe a tendeira– 

Tona nom botou em saco roto o dito e 
enfiou por esse lado a pescuda. 

Gelo tem arredor de vinte e oito anos, de 
corpo barudo, ora que dũa mentalidade serôdia, 
própria dum raparigo, ou melhor dito dum 
cativo. Seus pais vinheram da outra banda, 
recem casados, assim que ele nascera neste 
lugar. Aos poucos meses de terem este filho, as 
dificuldades para arranjar a vida do lar, 
obrigarom ao chefe da família a pilhar os 
ásperos vieiros da emigraçom, ao igual do que 
tantos outros filhos da nossa Terra. 

Um destino malfadado esperava-o nas terras 
das Américas, e ao cabo de pouco tempo, dous 
anos, mais ou menos, a sua benquerida dona 
recebia a desgraçada notícia do seu falecimento. 
A vida para esta mulher tornou-se de grandeiro 
sacrifício para se poder valer e criar o seu filho, 
ao que procurou cuidar da melhor maneira que 
lhe foi possível, como ũa mai exemplar, 
medrando e fazendo-se home sempre apegado a 
ela, que o soubo conduzir e manejar o mesmo de 
pequeno que quando veu grande. 

Fisicamente, Gelo era um moço garrido, 
que se nom fosse pola eiva da sua cabeça, 
quantas moças lhe teriam arregalado os olhos 
com mentes de podê-lo caçar. Tinha a virtude 
de ser grande trabalhador, choiava nũa 
telheira e nom perdia um jornal, salvo que a 
saúde o obrigasse a ter que guardar cama. 
Todo o dinheiro que ganhava pousava-lho nas 
mãos à sua progenitora, a que depois ia dando-
lhe o que fosse mister para os seus dispêndios. 
Ao morrer sua mai, desfijo-se a chorar. E ao 
topar-se só, falto total dum espeque como o 
que acabava de perder, da noite para o dia, 

trocara-se noutro mui surpreendente: 
Começou em nom cumprir no trabalho e 
carretar botelhas de vinho para a casa, 
enfoscando-se nela, com a porta fechada, sem 
ver-lha aberta, às vezes, em todo o dia, até a 
hora que lhe quadrara do dia seguinte. 

Pola tarde do mesmo dia que Tona estivera 
na tenda, foi-lhe petar à porta da casa, 
aparecendo com facha de se topar bêbedo; e 
como se lhe pesasse a língua para falar, tal 
como se fosse tatejo exclamou: 

–Ah!....Nom sa...bia que... que era vo...vostê! 

–E se o soubesses logo, quê?, –respondeu 
Tona. 

–Po...po...pois –engadiu. 

–Ai, se a santa de tua mai te olhasse assim! 
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–E ... a que vem... o seu pe... pe... tar? 

–A saber, que fijeche da minha galinha! 

–Ah... Nom.. nom... nom... 

–Nom quê? Fala claro! 

–Nom... sabia... 

–Vaites, vaites!... Assim que o raposo 
papador da minha galinha, vés sendo ti!... Pois, 
quando che passe a borracheira já falaremos 
disso –Deu meia volta e desapareceu. 

Tona era tamém outra mulher vitima do 
infortúnio; perdera o seu home nos mesmos 
longes americanos quando ainda os dous filhos 
que tinha se achavam a meio criar, tendo 
igualmente do que a mai de Gelo, que passar 
nom pequenos sacrifícios para chegar a vê-los 
na puberdade e levar adiante o seu lar. 

Aproveitando que Gelo estava no choio da 
telheira, o filho de Tona foi esculcar pola banda 
de atrás da casa dele, que tínha um hortejo, 
topando um panterno grande, feito de vimes, já 
aparelhado para caçar, descobrindo que, 
efeitivamente, ele vinha ser o rapinhador das 
aves que faltavam no rueiro. 

Tona, inteirada da cousa, ao chegar Gelo do 
choio foi onde a ele, nom para lhe fazer agres 
amoestamentos, senom para lhe doar doces 
ofertamentos, convidando-o a ir viver à casa 
dela, do que já tinha falado com os filhos, os 
que se achavam de todo conformes. 

Gelo ao escuitar as palavras maternais e 
agarimosas de Tona, boa amiga que sempre 
fora de sua mai, mudeceu de tanta emoçom, 
desatando a chorar e agachando a face com os 
braços apoiados na parede. Nisto, chega o filho 
de Tona, e sem meiar mais chisca de palavra, 
pilharom-no cada quem por um braço, levando-
o para a sua casa, na que entrou como para ser 
outro compoente da família. 

E aqui à beira de Tona, foi como se 
novamente reencontrasse o apoio que 
necessitava o seu feitio serôdio mentalmente. 
Continuou fazendo a vida dantes, de quando 
vivia sua mai, guardando a mesma boa conduta 
no seu comportamento de: um homem grande 
com magim dum neno pequeno. 

 

(Da serie de relatos Cousas de qualquer rueiro) 

Partitura manoscrita de Ricardo Flores. Páx. Ant.: canto recollido polo mesmo autor 
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Blandos marinistas de salón, que sobresalís 
en los «cuatro toques» figurando una lancha con 
las velas desplegadas, o un vuelo de gaviotas de 
blanco de zinc sobre un firmamento de cobalto; y 
vosotros, platónicos aficionados al sport náutico, 
los que pretendéis coger truchas a bragas 
enjutas..., no contempléis el borrón que voy a 
trazar, porque de antemano os anuncio que huele 
a marea viva y a yodo, como las recias cintas y 
los gruesos marmulos de la costa cántabra. 

¿Dónde nació la Camarona? En el mar, lo 
mismo que Anfítrite..., pero no de sus cándidas 
espumas, como la diosa griega, sino de su agua 
verdosa y su arena rubia. La pareja de 
pescadores que trajo al mundo a la Camarona 
habitaba una casuca fundada sobre peñascos, y 
en las noches de invierno el oleaje subía a 
salpicar e impregnar de salitre la madera de su 
desvencijada cancilla. Un día, en la playa, 
mientras ayudaba a sacar el cedazo, la esposa 
sintió dolores; era imprudencia que tan 
adelantada en meses se pusiera a jalar del arte; 
pero, ¡qué quieren ustedes!, esas delicadezas son 
buenas para las señoronas, o para las mujeres de 
los tenderos, que se pasan todo el día varadas 
en una silla, y así echan mantecas y parecen 
urcas. La pescadora, sin tiempo a más, allí 
mismo, en el arenal, entre sardinas y cangrejos, 
salió de su apuro, y vino al mundo una niña 
como una flor, a quién su padre lavó acto 
continuo en la charca grande, envolviéndola en 
un cacho de vela vieja. Pocos días después, al 
cristianar el señor cura a la recién nacida, el 
padre refunfuñó: «Sal no era menester 
ponérsela, que bastante tiene en el cuerpo.» 

Los juguetes de la niña fueron navajas, 
almejas y berberechos, desenterrados en el 
arenal cuando se retiraba la marea; su biberón 

para el destete, la amarga salsa; su mayor recreo, 
que le permitiesen agazaparse en el fondo de la 
lancha cuando salía a la pesca del múgil o a 
levantar los palangres que sujetan al congrio. A 
la escuela, ni intentaron llevarla, ni ella iría sino 
entre civiles: a la iglesia si que solía asistir, 
porque la gente pescadora ve tan a menudo cerca 
la muerte, que se acuerda mucho de Dios y la 
siente mejor que los labriegos y que los señores. 
Si los padres de la Camarona rezaban 
atropellado y mal, creían bien, y la chiquilla 
antes se deja quitar un ojo que el escapulario 
mugriento de Nuestra Señora de la Pastoriza. 

¿Que quién le puso el apodo de la 
Camarona? No se sabe. Tal vez la llamaron así 
porque a los siete años vendía pajes de 
camarones, mientras su madre despachaba 
pesca de más valor; tal vez porque era bien 
hecha, firme y colorada como estos diminutos 
crustáceos (después de cocidos; no se figure 
algún malicioso que considero al camarón, si no 
el cardenal, el monaguillo de los mares). Lo 
cierto es que Camarona fue para todo el mundo, 
y su verdadero nombre de Andrea, testimonio 
de la gran devoción que a San Andrés profesan 
los marineros, cayó tan en desuso, que no lo 
recordaba ella misma. 

A los quince años la Camarona no quería 
salir de la lancha, donde ayudaba a su padre y 
hermanos en la ruda faena. Los hermanos, 
celosillos y burlones, la desviaban, la querían 
avergonzar. «Tú, a remendar las redes, 
papulita», decían intentando imponerse por la 
fuerza. «Eso vosotros, mariquillas», respondía 
ella, autorizando con un soberano remoquete su 
alarde de desprecio. Y agachaban la cabeza, por 
que la Camarona era, ya que no más forzuda, 
más arriscada y batalladora. Cuando otras hijas 

OUTRO CONTO DE E. PARDO BAZA N AMBIENTADO EN SADA 

LA CAMARONA 

En números anteriores publicamos outros textos de Emilia Pardo Bazán nos que a acción discorría en 
Sada. A autora, que residía en Meirás boa parte do ano, empregou Sada –Areal, na súa linguaxe lite-
raria– como escenario de novelas ou de múltiples contos coma este, publicado na revista Blanco y Negro 
(07/03/1896). Malia non mencionar directamente a Areal neste relato, o personaxe principal, Camaro-
na, protagoniza outras narracións co común denominador da súa ambientación en Sada. 
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de pescadores se metían con ella, mofándose 
porque salía a la mar y remaba y cargaba las 
velas y agarraba la caña del timón, la Camarona 
sabía enseñar a aquellas mocosas cuántas son 
cinco... y a qué saben cinco dedos de una 
robusta mano, ya encallecida, aplicados con brío 
a las frescas carnazas de una moza insolente... 

Vinieron las quintas y se llevaron a dos hijos 
del pescador; casóse otro, y por intrigas de su 
mujer riñó con los padres, y ahí tenéis como la 
Camarona quedó sola para remar, ayudando al 
patrón, ya viejo, en la lancha desbaratada por 
los golpetazos y las crujías. Hubo que contratar 
a un marinero dándole parte en lances y 
ganancias..., y el mozo, que se llamaba Tomás, 
empezó a suspirar profundo cada vez que 
miraba a la Camarona inclinada hacia el remo y 
enarcando el brazo para pujar firme. 

Hay que advertir que la Camarona era 
entonces un soberbio pedazo de chica. 
Imaginadla, ¡Oh, pintores!, con su cesta de 
sardinas en equilibrio sobre la cabeza; su saya 
corta de bayeta verde, que en la cadera forma un 
rollo; sus ágiles y rectas piernas desnudas: su 
gran boca bermeja, como una herida en un coral, 
sus dientes blancos y lisos a manera de guija que 
las olas rodaron; sus negros ojos pestañudos, 
francos, luminosos; su tez de ágata bruñida por 
el sol y la brisa de los mares. La salud y la fuerza 
rebrillaban en sus facciones y se delataban a 
cada movimiento de su duro cuerpo virginal. Así 
es que no era únicamente Tomás el marinero 
quien por ella suspiraba. También la perseguía 
Camilito, hijo mayor de la fomentadora, dueña 
de la fábrica de conservas. Cada vez que la 
Camarona iba a llevar a la fábrica un cesto de 
calamares, salía el mozalbete a recibirla, y, 
arrinconándola en una esquina del cobertizo 
donde se deposita la pesca, le decía vehementes 
palabras, le echaba flores, le ofrecía regalos y 
dinero, sin obtener más que risas y rabotadas, 

cuando no algún soplamocos que le dejaba 
perdido de escama de sardina. 

Un día la madre de la Camarona llamó a su 
hija y le dijo con misterio: 

-Se nos ha entrado la fortuna por las 
puertas, rapaza. 

-¿Pues qué hay? -contestó ella 
desdeñosamente. 

-Que te quiere don Camiliño. 

-Para hacer burla de mí. 

-No panfilona... Para se casar. 

-Pues dígale que no tengo ganas. ¡Ahora, 
eso! Camarona nací y Camarona he de morir. 
Otras que la echen de señoras. A mí, si me 
hacen fondear en una sala, a los dos meses me 
entierran. 

-Dice que te pondrá coche, animala, bruta -
gritó enfurecida la madre. 

-Mientras no me ponga un barco... -replicó, 
impávida, la Camarona, ignorando que al 
expresar este deseo se confirmaba a los últimos 
decretos de moda y lujo. El yacht propio. 

Tanto persiguieron y apretaron los 
codiciosos padres a la Camarona para que 
aceptase la suerte y las riquezas de don 
Camilito, que la moza, incapaz de resignarse, 
adoptó un recurso heroico. Ella misma se 
explicó con el encogido de Tomás, que no le 
gustaba ni pizca, pero que al fin era cosa de 
mar, un pescador como ella, empapado en agua 
salobre y curtido por el aire marino, que trae 
en sus ondas vida y vigor. Y se casaron, y la 
pareja de gaviotas se pasa el día en la lancha, 
contenta, porque al ave le gusta su pobre nido. 
El hijo que lleva en sus entrañas la Camarona 
no nacerá en el arenal, como nació su madre, 
sino a bordo. 

(coa páx. ant.) Ilustracións de Martínez 
Abades para “La Camarona” 

Blanco y Negro, 07/03/1896 
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Con esta fotografía traemos á Memoria de 
Sada, rúas e sobre todo casas que foron bonitas 
no seu tempo e que por azares da vida aínda as 
podemos admirar no noso pobo. Están situadas 
na rúa José Monzo, que anos atrás foi Rúa do 
Porto, logo da guerra General Mola e agora le-
va o nome dun sadense. Aquí comeza o Barrio 
da Tenencia e remata na Praza da Pescadería 
nun de cuxos laterais está paradoxalmente a rúa 
da Tenencia, aínda que se consideraba que o Ba-
rrio remataba na Fonte da Barrosa.  

As casas foron conservadas como lucían 
anos atrás e aquí viviron familias moi coñeci-

das. A primeira da esquerda, era a casa da fami-
lia García Blanco (Xefa). Hoxe en día vive nela 
una das súas netas, Gely, coa súa familia. A se-
gunda era da familia Pallares e hoxe vive nela 
un sobriño neto, a terceira pertencía á familia 
Ríos Branco. Unha neta, Glorita, goza hoxe 
desta bonita casa coa súa familia e a última foi 
no seu día propiedade da familia López Suárez. 
Logo mercouna Manuela Fernández e foi a úni-
ca que se reconstruíu. Hoxe vive nela una das 
súas netas, María José. Lembrámolas.  

 

 

memoriadesada.com 

A IMAXE COMENTADA 

O comezo da Tenencia. Sada, 2005 
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HAI 100 ANOS 
 

Cántigas da Terra 
Según dijimos, mañana realizará si anuncia-

da excursión a Sada esta simpática agrupación 
artística. 

Saldrán los excursionistas de la lágrima del 
Obelisco a las ocho en punto de la mañana en 
dos coches de la empresa “Automóviles Coru-
ñeses”, siendo muchísimos los entusiastas que 
se disponen a acompañarlos; admitiendo en los 
mismos autos que conducirán al Coro y con 
preferencia a los socios protectores hasta el nú-
mero de veinte asientos al precio de cuatro pe-
setas viaje de ida y vuelta, que podrá adquirirse 
en el local de Cántigas, desde las nueve de la 
noche de hoy. 

La velada se celebrará a las diez en punto de 
la noche en los salones del Café Suizo y el re-
greso se efectuará en las primeras horas de la 
madrugada. 

El programa a ejecutar es interesantísimo 
ya que además de las más escogidas canciones a 
interpretar por el Coro, se pondrá en escena la 
hermosa comedia gallega “O Pazo”, original del 
aplaudido autor dramático D. Manuel Lugrís. 

Si el día se presenta espléndido, serán mu-
chos los coruñeses que se trasladarán a la sim-
pática villa para disfrutar de tan alegre jornada. 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 07/09/1918) 

 

 
HAI 90 ANOS 

 
 

Gran tormenta. A punto de ocurrir desgracias 
Serían las ocho de la noche cuando descargó 

sobre la población una tremenda tormenta de 
agua y truenos que sobrecogió de pánico a todo 
el vecindario. Uno de los rayos cayó en la calle 
de Castelar, fundiendo los cables del tranvía, que 
desprendiose en un largo trecho. Los chispazos 
y detonaciones producían alarma en el público 
que en los cafés y en otros lugares se encontra-
ba; puede decirse que fue milagroso que no ocu-
rriesen desgracias personales. 

El alumbrado público estuvo apagado largas 
horas y los tranvías se detenían en la Avenida de 
Barrié de la Maza. La Guardia civil acordonó el 
trozo de la calle en que estaban los cables des-

prendidos, y gracias a su energía y humanitaris-
mo no registramos una catástrofe. 

Por aquí pasan los cables de alta tensión de 
la energía eléctrica de la Capela. 

Toda la noche anduvieron brigadas de obre-
ros de la Compañía de Tranvías reparando las 
averías de la tracción aérea. 

Tenemos que hacer constar el buen compor-
tamiento del jefe de la estación aquí del tranvía, 
don Jesús Núñez, que con su serenidad contri-
buyó a que no hubiesen desgracias. 

El teléfono del tranvía y el telégrafo dejaron 
de funcionar debido a la enorme descarga eléc-
trica que iluminó todo el pueblo. Este se hallaba 
entonces a oscuras por haberse –como medida 
preventiva– cortado la corriente del servicio de 
alumbrado público. 

(Correo de Galicia, Buenos Aires, 18/11/1928) 
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La festividad de Nuestra Señora la Virgen del 
Carmen 

Este año se celebrará con brillantez grande la 
festividad de la Santísima Virgen del Carmen, Pa-
trona de la Marina. 

Sada, pueblo marinero, en el que se vive del 
mar, y que siente la fe de su excelsa patrona, la 
virgen del Carmen, conmemorará esta fiesta cele-
brando una procesión por la bahía, a la cual asisti-
rán todas las embarcaciones que darán escolta a la 
sagrada imagen. 

Se ha constituido una Comisión formada por 
los señores D. José Guerra Amor, presidente del 
Pósito marítimo terrestre; D. Enrique Gómez 
Sánchez, presidente de la Mutualidad de Acciden-
tes del mar; D. Francisco Tíe Gestal, vicepresiden-
te de la misma, y los armadores D. José García 
Ramos, D. Rogelio Barreiro Sánchez y D. Manuel 
Monzo Babío cuya Comisión es la encargada de 
organizar los actos. 

Ampliaremos detalles de esta gran solemni-
dad, que el domingo 17 se celebrará en Sada, y a la 
cual asistirá gran número de forasteros de todos 
los Ayuntamientos limítrofes. 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 10/07/1938) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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Como vén sendo habitual, no mes de 
abril, preséntase na Terraza o número 16 
da revista Areal. Manuel Pérez Lorenzo, 
coordinador da mesma, comenta os seus 
contidos, incidindo na incorporación de 
novas persoas á nómina de autoras e auto-
res que colaboran connosco. A parte lúdi-
ca corre a cargo da agrupación musical 
Nova Troula. No acto, que ten lugar o día 
13, conmemórase o 10º aniversario da no-
sa asociación. 

A homenaxe ás vítimas da represión 
franquista celébrase, como cada ano, o 14 
de abril no paseo marítimo, coa lectura de 
textos, a ofrenda floral e o noso himno 
como remate. 

Arte + Muller + Galicia é o título do 
audiovisual que presenta a súa autora Ro-
sario Sarmiento, coa fotografía de Xurxo 
Lobato, nun acto que organizamos xunto 
coa Concellería de Benestar e Igualdade 
do Concello de Sada. Este proxecto foi 
seleccionado no 1º Concurso Luísa Villalta 
e ten como obxectivo poñer voz ás artistas 
galegas que durante moitos anos foron 
inexistentes para a historia. 

O 11 de maio presentamos na OMIX 
Historias de neofalantes. A aventura de 
vivermos en galego, o interesante ensaio 
do que é autor o sadense Manuel Blanco 
Dans, secretario da nosa entidade. Editada 
pola Asociación Eira Vella, de Betanzos, a 
través de 37 entrevistas a neofalantes in-
daga nas razóns que levan a esas persoas a 
cambiar de lingua. 

Ao día seguinte ten lugar na Terraza 
un acto promovido por Nova Troula e co-
organizado pola nosa asociación e pola 
concellería de Promoción Económica co-
mo preámbulo ao Día da Troula. Baixo o 
título Abrindo camiño. Homenaxe ás 
agrupacións dedicadas á recuperación mu-
sical en Sada nos anos 20 e 30, interveñen 
o concelleiro Liss Becerra e Manuel Pérez 
Lorenzo, cunha charla acerca da cuestión 
que dá nome ao acto. Por último, actúa 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 
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Arriba: presentación do nº 16 de Areal e ofrenda floral ás 
vítimas da represión franquista en Sada 

 

Abaixo: actuación de Nova Troula no acto de  
homenaxe ás agrupacións dedicadas á recuperación da 

música tradicional en Sada 
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Nova Troula e procédese a colocar no paseo 
marítimo unha placa co texto seguinte: 

En lembranza das persoas de Sada que, nos 
anos 20 e 30, decidiron unirse na empresa 
común de preservar e difundir a música tradi-
cional de Galicia 
“Os pobos que teñen, como Galicia, unha sen-
sibilidade lírica tradicional que lle dá a súa 
paisaxe, o seu clima e a inxel humanidade das 
súas xentes, exprésano así, en música e en 
cántigas” 
Ramón Suárez Picallo 
(Sada, 1894-Buenos Aires, 1964) 

O 24 de maio varios membros da directiva 
asisten como convidados ao XXV aniversario 
da Asociación Cultural Eira Vella, en Betanzos. 

O 8 de xuño e na Terraza presentamos un 
Caderno de Estudos Xerais sobre Filomena 
Dato, coa intervención do seu autor, Xesús To-
rres, Paco Pita e a concelleira de Benestar e 
Igualdade, Isabel Reimúndez. Asisten familia-
res da poeta falecida en Moruxo. 

Tamén en xuño, o 29, ten lugar a presenta-
ción en Sada de Sermos. O Diario Galego. O 
noso compañeiro Manuel Pérez Lorenzo, histo-
riador, fala acerca dos xornalistas e do xorna-
lismo local en Sada desde o século XIX e Xur-
xo Souto, membro do consello de administra-
ción de Sermos Galiza, aborda o proxecto de 
edición deste xornal en galego e convida ás 
persoas interesadas a apoiar a iniciativa. 

O 11 de agosto, no monumento ás vítimas 
da represión franquista e promovido polo com-
pañeiro Amable Carballeira, ten lugar un acto 
de homenaxe a tres sadenses que foron asasina-
dos tal día coma ese no ano 1936: Antonio Car-
balleira, Manuel Prego e Xohán Antón Suárez 
Picallo.  

A maioría dos actos deste semestre non se 
levan a cabo no lugar habitual (Capela de San 
Roque), por estarse realizando obras de mellora 
que a manteñen pechada. 

Arriba: presentación do caderno dedicado a 
Filomena Dato e de Sermos. O Diario Galego. 

 

Abaixo: homenaxe a X. A. Suárez Picallo,  
A. Carballeira e M. Prego 



 

 

Da man da Asociación Cul-
tural Eira Vella, de Betanzos, 
Manuel B. Dans vén de publicar 
un ensaio de longa xestación e 
feliz factura. O autor, de Sada, 
conta cunha ampla traxectoria 
como activista cultural e ten 
publicado un bo número de arti-
gos en xornais e revistas, entre 
as que se atopa Areal. 

Desta volta, preséntanos un 
traballo conciso, ben construído, 
de lectura agradable, no que 
reflexiona acerca dunha realida-
de pouco traballada: a dos neofa-
lantes, a das persoas que optan 
por mudar de lingua ao galego. 
Faino desde a óptica dunha 
perspectiva múltiple, tecendo 
puntos de vista e experiencias 

vividas das moitas persoas ás 
que entrevistou. 

En tempos de regresión no 
uso da nosa lingua, de desleixo 
por parte das institucións, de 
proliferación de políticas e de 
discursos uniformizadores, 
agradécese a tarefa creadora de 
Manuel B. Dans achegándonos 
esta colectánea de historias que 
compoñen, ao cabo, unha histo-
ria única: a dunha lingua que, 
marxinada e estigmatizada, re-
sistiu os séculos porque tiña 
raíz popular. E resiste hoxe po-
lo afán inmenso das persoas que 
a aman. 

 

M. Pérez Lorenzo 

desde 1948 
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Historias de neofalantes. A aventura de vivermos en galego 

Manuel B. Dans 

Eira Vella, 2017 
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ISBN: 978-84-697-8812-7  
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Carme Grataco s Rí us 

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 
téñense editado diferentes publicacións e organizado 
exposicións. Ademais, púxose en marcha un blog en 
internet para a difusión das nosas actividades e de tex-
tos de autores locais. 
 

* * * 
 

A A. C. Irmáns Suárez Picallo está aberta a incorpora-
ción de todas as persoas interesadas en asociarse. Se 
vostede así o desexa, non ten máis que cubrir o formu-
lario que poderá atopar no noso blog e facérnolo che-
gar. Se o que quere é recibir a programación das nosas 
actividades, pode enviarnos a súa dirección de correo 
electrónico a comisionsuarezpicallo@gmail.com ou 
contactar connosco a través da nosa páxina de Face-
book (AC Irmáns Suárez Picallo) ou da conta de 
Twitter (@acsuarezpicallo). 
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