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Chega un novo número de 
Areal en tempos de retos e 

esperanzas. Esperanzas por 
retomar aquilo que tivemos 

que aparcar hai máis dun 
ano. Retos relacionados 

coa reactivación de activi-
dades económicas, sociais 
e culturais imprescindibles, 

mais tamén coa necesidade 
de facer fronte a ameazas 

que poñen en risco a convi-
vencia en democracia, se-

mentando odio, machismo 

 

e fobia a diversidade. Ata-
cando a nosa identidade 
diferencial. A cultura tamén 
é –ten que ser– un instru-
mento poderoso para cons-
truír futuros libres e estimu-
lar o pensamento crítico 
ante formulacións falaces e 
despóticas que afunden as 
súas raíces en catro déca-
das de ditadura. 

Afrontamos este ano 2021 
co dilema dun Pazo de 
Meirás que pode converterse 
en baluarte da ruptura con 
ese pasado doloroso ou per- 
 

severar como símbolo de 
impunidade do franquismo. 

Adentrámonos de cheo nun 
ano con tres conmemora-
cións que veñen a pór de 
relevancia a un tempo o pa-
pel fundamental de tres mu-
lleres no noso universo cul-
tural e a realidade desigual 
na que tanto avanzamos e 
tanto camiño queda aínda 
por percorrer. Carmen Arias 
“Mimina”, Emilia Pardo Ba-
zán e Xela Arias contan con 
cadanseu espazo neste 
Areal número 22. 
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A Escola de Danza «Sadanza» da Sociedade 

de Sada nace en 2015 da man da súa directo-

ra Clara Losada con grande ilusión e, por su-

posto, con distintos obxectivos en función dos 

grupos e do alumnado, pero cunha intención 

global compartida por todos os que a inte-

gran: gozar a través da danza. 

A metodoloxía de ensino quere demostrar ao 

alumnado que é capaz de lograr o que se pro-

poña: un salto, un xiro ou ata lograr transportar 

e transmitir ao público unha historia. Para isto, 

está claro que o camiño non é igual para to-

dos; é aquí onde hai que destacar o papel do 

profesorado, xa que outorga un apoio necesa-

rio a través dunha educación en positivo e mo-

tivacional para que o alumnado aprenda a vivir 

coas súas diferenzas e sacar partido de cada 

unha delas, como grupo. As diferenzas son as 

que fan a cada bailarín único. 

As disciplinas que levan impartindo desde os 

seus inicios son: ballet (danza clásica), Jazz 

(Danza moderna) e contemporáneo. O princi-

pio chave da escola sempre partiu da impor-

tancia dunha boa base ou complementación 

de danza clásica para progresar e adaptarse 

da forma máis óptima ás demais disciplinas. 

Con respecto ao ballet, a escola está acredi-

tada pola Royal Academy of Dance de Lon-

dres, polo que cada ano alumnos selecciona-

dos de distintos grupos (aproximadamente 

desde os 6 anos) deciden de forma volunta-

ria, se realizan os exames que lles outorgan 

unha titulación correspondente ao nivel ao 

que se presentan. 

Co tempo e o crecemento persoal fóronse 

engadindo novas actividades como Acrodan-

ce ou Hip Hop. Así mesmo, a escola non pe-

cha as portas á formación ou práctica da con-

ciencia corporal nos adultos, xa que imparte 

clases de pilates e ballet para adultos. 

As actuacións nas que participa a totalidade 

do alumnado son a Gala de Nadal e a Gala de 

Sadanza 
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 Fin de Curso. A esta última sempre se lle outorga unha 

temática para poder seguir un fío condutor con todas as 

coreografías e grupos, e en moitas ocasións algúns profe-

sores asisten a diferentes musicais polo mundo para poder 

ter a inspiración previa á decisión da proposta. Por orde 

cronolóxica as Galas de Fin de Curso foron: Alicia no País 

das Marabillas (2016), O Mago de Oz (2017), A Bela e a 

Besta (2018) e O Rei León (2019). Esta Gala ano tras ano 

resulta moi emocionante para todos, xa que hai moito tra-

ballo detrás do escenario e nela se presenciaron moitas 

despedidas de alumnos que non poderían continuar o 

próximo curso, así como tamén se outorgaron por parte 

da directora distintas bolsas a alumnos como recompensa 

merecida polo esforzo do curso. 

Os inicios levan consigo sempre unha incerteza, pero a 

escola foi incrementando o seu desenvolvemento cada 

curso, asistindo durante anos consecutivos a concursos 

nacionais como Anaprode, e tamén a concursos interna-

cionais como o Dance World Cup. 

O contexto televisivo é algo que marcou un antes e un 

despois na escola, xa que implicou un impacto mediático 

incrible, sendo sobre todo moi visible nas redes sociais. 

O grupo de competición participou en dúas edicións distin-

tas do concurso de telecinco «Got Talent» con coreografías 

baseadas na película de A Lista de Schindler e outra como 

tributo á figura feminista de Frida. Recentemente, asistiron 

a un novo programa da Televisión Española chamado «The 

Dancer», cunha coreografía de fusión de folclore galego. 

A situación co COVID-19 foi claramente un obstáculo, xa 

que todo o profesorado e o alumnado tivo que facer espa-

zo nas súas casas para adaptarse ao formato de clases on 

line, non só no confinamento nacional, senón tamén en 

2021 á volta de nadal, con todo o que isto supón: proble-

mas de rede, espazo, ruídos, atención sobre todo no alum-

nado de idade máis temperá… 

Pero a pandemia ademais de traerlles actuacións, fins de 

cursos e concursos cancelados, máscaras para bailar, ca-

drados delimitados na escola para manter distancias, moi-

to xel desinfectante…, tamén lles trouxo vivencias inesque-

cibles. Se aprendeu algo esta escola é a adaptarse aos 

tempos que corren; agora están a iniciar as súas grava-

cións para distintos concursos on line como Vigo Porte e 

preparando unha Gala de Fin de Curso distinta, polo que 

se lles preguntan polo futuro, veno con esperanza e moi-

tas ganas de demostrar a súa paixón alá onde vaian. 
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O sexo, ser nena ou neno, é algo biolóxico que nos 

vén dado co nacemento. O xénero, pola contra, é 

unha construción social, un papel que nos toca 

desempeñar, cheo de estereotipos. Correspóndese 

cos modelos femininos e masculinos nos que fo-

mos socializadxs. Se es rapaza tes que ser sensible, 

coidadora, preocupada pola beleza..., se es rapaz 

deberás ser forte, líder, poderoso...  

A reprodución, a sexualidade, a división sexual do 

traballo inscríbense no sistema binario tradicional 

home-muller, pero ultimamente existe unha nece-

sidade social de rachar con ese binarismo debido á 

presión das persoas encadradas no colectivo 

LGTBIQ+ (entre o 3% e o 10% da poboación). Que 

significan estas siglas?: lesbianas, gais, transexuais. 

bisexuais, intersexuais, queer, asexuais..., persoas 

que reivindican unha sexualidade diferente da he-

terosexualidade normativa.  

Fronte a argumentos que sosteñen que o ―natural‖ 

é sentirse atraído polo sexo contrario, é dicir, ser 

heterosexual, a realidade homosexual imponse: 

lesbianas e gais son persoas cuxa orientación do 

desexo vai cara a persoas do seu mesmo sexo. Bi-

sexuais son aquelas que se senten atraídas por 

persoas, independentemente do seu sexo. 

Son transexuais e transxénero as que non teñen 

acordo entre o sexo que lles outorgaron no nace-

mento e o xénero co que se identifican. Moitas 

persoas transexuais, mediante operacións cirúrxi-

cas, van modificar o seu corpo para asemellarse ao 

da súa identidade de xénero. As persoas transxé-

nero non senten esa necesidade. 

Defínense como intersexuais as que poden variar 

entre unha e outra identidade e como queer as 

persoas que prefiren non identificarse en función 

do seu sexo, xénero ou sexualidade. Son asexuais 

as persoas que non manifestan ningún interese 

polo sexo. Ás veces aparece tamén o C para desig-

nar as persoas que, non tendo clara a súa identida-

de, están en cuestionamento. 

• Todas estas persoas manifestan unha sexua-

lidade diversa, diferente da heterosexualida-

de na que fomos socializadxs, un modelo 

patriarcal cheo de sexismo e que rexeita a 

homosexualidade. No patriarcado ser home 

é ser heterosexual. É urxente desaprender 

este modelo se queremos respectar a diver-

sidade, e facelo a dous niveis: o social e o 

persoal, introspectivamente. 

Se fobia é un rexeitamento psicolóxico ou afectivo, 

homofobia é un prexuízo social, construído cultu-

ralmente e interiorizado pola socialización, contra a 

homosexualidade. Tamén existe lesbofobia, trans-

fobia, plumofobia... Como se expresan estas fo-

bias? Con exclusión do grupo, con rexeitamento 

(ignorar, deixar de lado, non deixar participar, non 

falar con esa persoa...), con violencia verbal: ridicu-

lizar, insultar, poñer alcumes, ameazar, acosar nas 

redes... A miúdo vemos nos medios actos de agre-

sións contra a xente diferente. Vexamos titulares 

recentes na prensa: ―Detidos tres menores por in-

sultar e agredir un rapaz pola súa condición se-

xual‖, ―Brutais ataques homófobos no deporte‖, 

―Perdín un ollo por ser gai‖... 

Ao noso redor, en todos os momentos e espazos 

de sociabilidade da vida cotiá dáse a homofobia, e 

por extensión a transfobia: nos centros educativos, 

na rúa, nos medios de comunicación, nos grupos 

de amigos, nas asociacións deportivas. Ningún ám-

bito se libra: é o delito de odio máis frecuente, por 

riba do racismo. 

As criaturas con diversidade sexual están inmersas 

nunha familia. Do rexeitamento ou aceptación des-

ta poden derivar graves desaxustes ou, polo con-

trario, seguridade, aceptación e benestar. A homo-

sexualidade non é modificable nin pode ser 

―reorientada‖ por ninguén. Ser homosexual non fai 

a ninguén mellor nin peor persoa. 

Cales son os procesos máis frecuentes seguidos 

polas familias cun/cunha adolescente LGTBIQ+? 

A diversidade sexual  

na adolescencia 

Entre a casa e a escola 

 
LUISA ABAD 
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 En principio a ―saída do armario‖ provoca un shock 

inicial que mestura sentimentos de culpa, de medo 

ao descoñecido, a que sufran maltrato e rexeita-

mento, ao qué dirán. Por suposto aparece tamén a 

ira por non ter sido quen de detectalo e ―impedilo‖ 

a tempo, ou por non ter prestado a axuda necesa-

ria no momento en que a precisaban. 

Pásase despois á negación da realidade, a tentar 

persuadir a filla ou fillo de que está equivocadx, a 

pretender convencelx de que é moi novx e está 

confundidx; pódese mesmo forzar para que acuda 

a terapia psicolóxica. Nin que dicir ten que tratar 

de ―reconverter‖ a orientación sexual da persoa 

pode ocasionar graves prexuízos psicolóxicos difi-

cilmente xustificables dende o punto de vista ético. 

A axuda que poden proporcionar xs profesionais 

da psicoloxía non se move nesa dirección senón en 

traballar na mellora da autoestima dx mozx e axu-

dar a familia a superar as dificultades que a revela-

ción da homosexualidade lles produciu. 

Cando a familia se agocha no silencio e o rexeita-

mento está expoñendo x adolescente a graves ris-

cos (depresión, consumo de substancias, anorexia, 

suicidio...) que van supor o afastamento da familia. 

Ás veces incluso a ruptura, ademais dun sufrimento 

cruel, de deixalx en soidade. 

Cando se afronta a realidade aínda queda un lon-

go camiño que supón loitar contra a propia homo-

fobia para poder apoiar, acoller e aceptar con nor-

malidade xs fillxs. Aprender a convivir coa nova 

―realidade familiar‖, dende o cariño e o diálogo 

sincero. Queda reestruturar a familia, asimilando e 

aceptando, e brindando apoio incondicional. 

O ámbito escolar tamén ten un problema de acep-

tación da diversidade. Nun estudo realizado no 

ano 2005 por Jesús Generelo e José Ignacio Pichar-

do titulado ―La homofobia en el sistema educati-

vo‖, conclúen que a homofobia campa ás súas an-

chas no sistema educativo, a miúdo en forma de 

insultos ou agresións físicas, máis xeneralizado no 

seu aspecto máis disimulado de silencio ameaza-

dor, de prexuízo indeterminado, de estereotipo 

deformante, de control invisible da liberdade de 

expresarse, da liberdade de ser, de vivir sen medos, 

sen angustias, sen necesidade de agocharse. 

A problemática LGTBIQ+ continúa a ser invisible 

nos centros de ensino. As rapazas e rapaces teñen 

vergonza a manifestarse, por medo. O contaxio do 

estigma impide aliadxs. A homofobia e a transfobia 

están normalizadas nas aulas: forman parte da tra-

dición. Chámase ―horizonte da inxuria‖ o insulto 

xeneralizado a quen saia da norma, sobre todo na 

adolescencia (maricón, bollera...). A escola non é 

un espazo seguro e libre onde poder medrar se es 

diferente. Queda moito por facer. A esperanza é 

que xa existen institutos de referencia que van nor-

malizando a diversidade.  

Non é ningún consolo que sexa un problema uni-

versal (ocorre en todo o mundo). Existen a día de 

hoxe 70 países (principalmente en África e Asia) 

que penalizan a homosexualidade con condenas 

de cárcere, torturas e mesmo seis deles coa pena 

de morte. Xa dentro de Europa, en países como 

Hungría e Polonia dáse unha profunda homofobia 

social, tanto máis inquietante se pensamos que 

forman parte da Unión Europea, que lexisla en 

contra diso.  

A maior parte dos delitos de odio que se produ-

cen son por mor da orientación sexual. A pesar da 

enorme melloría, segue a ser o principal motivo de 

agresións verbais ou físicas nos centros escolares: 

o 20% do alumnado manifesta un claro rexeita-

mento cara á diversidade sexual e un 25% foron 

testemuñas de agresións homófobas (Fonte: Pi-

chardo, 2014). 

Pero este acoso pódese previr. En primeiro lugar 

hai que visibilizalo, saber que existe, nomealo. 

Crear un ambiente escolar seguro traballando a 

valoración da diversidade dende as primeiras eta-

pas da escola. Detectar conflitos e discutilos no 

grupo para afrontalos axeitadamente antes de 

que aumenten. Vixiar as diferentes manifestacións 

e ter engraxados os mecanismos de axuda no 

grupo (compañeirxs axudantes, caixa de correo 

para denuncias de acoso), porque o habitual é 

que nin a vítima nin as persoas que contemplan o 

abuso denuncien, e intervir cando se produza, 

sempre de acordo cos Plans de Convivencia que 

existen nos centros. 

A Lei galega 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade 

de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, é un 

bo instrumento no que ampararse para facer un 

pouco mellor a vida das persoas con diversidade 

sexual. Asociacións como Arela en Vigo ou 7 Cores 

e Alas na Coruña loitan por normalizala. 
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A case mil cincocentos quilómetros 

do lugar de Tumbadoiro en Meiras 

(Sada), érguese a construción en fe-

rro sen dúbida máis coñecida do 

mundo, deseñada e construída con 

motivo da Exposición Universal de 

1889 de París, que conmemoraba o 

centenario da Revolución Francesa. 

Liberté, égalité e fraternité foron os 

lemas do movemento que deron pe-

che ó Antigo Réxime, a partir do cal 

os monarcas xa non absolutistas da 

futura Europa terían que compartir, 

cando menos, as súas funcións nun 

sistema parlamentario. 

A Torre Eiffel, de 300 metros de alto, é 

un dos cinco monumentos máis visita-

dos do mundo. O seu principal reto é 

conseguir poñer no seu cume cada 

ano sete millóns de visitantes manten-

do nos seus elevadores moitos ele-

mentos da enxeñería orixinal da época. 

O deseño da torre, que tivo como prin-

cipal obxectivo a resistencia ó vento, na 

realidade tivo como maior inimigo a 

resistencia dunha parte da sociedade 

que rexeitaba o feito de que tremendo 

mamotreto dominara a cidade ensom-

brecendo o resto das fabulosas cons-

trucións parisienses. Un grupo de inte-

lectuais, tanto artistas como literatos da 

época, tentaron mobilizar os cidadáns 

na contra, tal como sucedeu na Revo-

lución, só que nese caso a plebe viu de 

bo grado a súa construción como sím-

bolo de progreso e chulería patriótica. 

A piques estivo logo de desmontarse 

en varias ocasións, seguramente polos 

gastos de mantemento, pero pouco a 

pouco foi emerxendo unha función 

máis aló do atractivo turístico: o seu 

valor icónico como símbolo de París, 

de Francia e mesmo de Europa. 

Amósasenos nos medios de comunica-

ción iluminada de distintas cores de-

fendendo as causas para as que foi 

deseñada, e moitos de nós ata garda-

mos un selfie namorado no seu cume. 

Na actualidade, as tarefas de mante-

mento e restauración son permanentes 

e, xunto ó coidado da estrutura, desta-

ca neste traballo a adaptación dos as-

censores ás normativas actuais de se-

guridade. No seu día, superar a altura 

dos catro pés inclinados xerou novas 

solucións técnicas que persisten. O seu 

valor histórico, o significado para a so-

ciedade do seu símbolo, ben merece 

todos eses esforzos. 

Dende a Torre da Quimera do Pazo, 

dirixindo a vista ó noroeste divísase  

unha das naves de Talleres Tumba-

doiro, onde Héctor García Barreiro e 

máis de vinte traballadores, xunto 

con moitas novas tecnoloxías, escul-

pen en aceiro con calidade ISO e pre-

cisión micromilimétrica os topes de 

seguridade do ascensor do pé norte 

da Torre Eiffel. 

Semella que traballar na conservación 

da memoria e servir con iso ó futuro, 

cada un ó seu xeito, dàselle ben a al-

gunha xente de por eiquí. 

Tumbadoiro, no cumio da modernidade 

 
GRACIÁN FUENTES 



 

 

Unha goleta pantasma en Fontán 
 

ALBERTO PARAJE MÉNDEZ 

Naquel día da acabada de estrear prima-

vera do ano 1805, a dotación do castelo 

de Fontán agardaba unha nova xornada 

de aburrimento na que, á falla do sempre 

vistoso espectáculo da multitudinaria 

pesca a o boliche no areal de Morazón, 

do que ás veces podían gozar dende o 

alto do cantil, terían que conformarse 

con entreterse contemplando o voo das 

gaivotas, sempre e cando ao suboficial 

ao mando non lle dera por ordenar ras-

car a ferruxe dalgunha das catro pezas 

de a dous coas que estaba artillado o 

castelo, ou airear os barrís de pólvora, 

sempre expostos á permanente humida-

de que tamén a eles ía roéndolles os 

ósos, nos semisoterrados e mal ventila-

dos habitáculos do forte. 

Aínda que a situación de guerra contra 

Inglaterra obrigaba a un permanente esta-

do de alerta, a tranquilidade do lugar fa-

cíalles sentir absurda a súa presenza na-

quel anticuado e case inhabitable posto.  

Pero aquel día, por fin!, ían ter unha pe-

quena novidade que os sacara da rutina 

habitual: fronte á Punta de Carnoedo,  

unha goleta descoñecida superaba a me-

dio trapo a Pedra de Arnela, que aliñada 

na distancia coa Punta da Cabana, nas 

inmediacións da Pasaxe do Pedrido, mar-

caba o rumbo seguro cara ao fondeadoiro 

de Fontán. Amoreáronse entón os solda-

dos no alto do medio baluarte norte do 

castelo, tratando de albiscar algún move-

mento hostil na goleta, cuxas liñas a algún 

veterano soldado con pasado mariñeiro 

pareceulle identificar como de feitura por-

tuguesa, aliados por entón do inimigo in-

glés. Non obstante, dúas lanchas de pesca 

parecían escoltar a curta distancia a goleta, 

aparentemente apoiando as súas mano-

bras de achegamento cara a Fontán.  

Como proba inequívoca de levar ao te-

món un bo coñecedor dos cursos da ría, 

ao chegar ao punto exacto no que un 

aliñamento marcado ao lonxe polo pe-

nedo do areal de Marín, en Perbes, si-

nalaba o momento e lugar para o im-

prescindible cambio de rumbo cara á 

Punta de Corbeiroa, a goleta manobrou 

con precisión, e pasando fronte ao illote 

do Carcabeiro e as propias baterías do 

castelo de Fontán, recolleu a cangrexa 

para, coa axuda das lanchas que a 

acompañaban, fondear definitivamente 

a distancia prudencial da Pulgueira. 

Diante da mirada expectante da veciñan-

za, as dúas lanchas dirixíronse cara á bei-

ra ata varar no areal ao pé do inestable 

cantil de Fontán, ao tempo que un pe-

queno destacamento baixaba dende o 

castelo na procura de información. As 

tripulacións das lanchas pronto foron re-

coñecidas, especialmente un dos seus 

patróns, o veterano mariñeiro de Miño 

Juan do Baliño, habitual integrante das 

compañías que da outra banda se consti-

tuían anualmente para a costeira da sar-

diña, encargadas de subministrar a mate-

ria prima para a fábrica de salgadura do 

catalán Ramón de Horta, sita na Ribeira e 

Porto de Miño.  
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Ademais da autoridade militar do castelo de Fon-

tán, tampouco tardou en chegar ao lugar, alertado 

pola novidade, o piloto e máis poderoso armador 

local, Antonio de Tie, aos que Juan do Baliño e o 

seu compañeiro Juan Lorenzo se apresuraron a 

relatar o sucedido:  

Tras saíren a faenar aquela madrugada dende o 

porto de Miño como de costume, albiscaran ao 

lonxe no medio do mar aquela goleta, semellando 

atoparse á deriva ou en dificultades. A medida que 

se achegaban a ela, sorprendía non ver tripulación 

na cuberta nin movemento ningún, e manténdose 

nas súas lanchas a distancia prudencial observán-

doa, e despois de deliberar sobre que facer, deter-

minaron achegarse ata ela e, coas debidas precau-

cións, subir a bordo para comprobar que sucedía.  

Como a goleta non presentaba aspecto de sufrir 

unha vía de auga que ameazara con botala a pi-

que, o temor era grande por se a tripulación su-

cumbira a algún tipo de enfermidade contaxiosa. 

Pero a miserable vida de mariñeiros que eles leva-

ban, especialmente naquela época do ano na que 

a paralización da costeira da sardiña facía tremer 

as súas precarias economías domésticas, era moti-

vo suficiente como para arriscarse e aproveitar 

aquela ocasión para solucionar unha boa tempada, 

cun rescate que só se presentaba unha vez na vida.  

A inquietude pronto trocou en agradable sorpresa, 

cando o valente mariñeiro que subira a inspeccio-

nar o barco non só confirmaba que non había nin-

guén a bordo, senón ademais que as adegas se 

atopaban repletas cun valioso cargamento de trigo 

en perfecto estado.  

Por sorte, o feito de que a goleta aparellara velame 

de coitelo permitía que con moi poucos homes 

puideran levar a cabo as tarefas de manobra con 

ela cara a un porto seguro, e a pesar de ter máis 

preto os fondeadoiros de Ares ou Redes, optaron 

por non complicarse con manobras na travesía, 

deixándose empurrar paseniño polo nordés cara a 

outro fondeadoiro que coñecían ben: Fontán.  

Os veciños de Fontán escoitaban atónitos o relato 

daqueles mariñeiros de Miño, envexando a sorte 

que tiveran de toparse con semellante regalo ines-

perado. Mentres, algúns dos soldados da dotación 

do castelo xa se preparaban para subir a un bote e 

achegarse ata a goleta para proceder á súa inspec-

ción. Pola súa banda, Antonio de Tie, que tomara 

boa nota de todo o relatado, saía con dirección a 

Betanzos para informar o comandante do distrito, 

do que dependían os portos de Sada e Fontán.  

Pero o certo é que os funcionarios do distrito de 

Betanzos debían de andar moi atarefados, porque 

os días foron pasando e ningunha autoridade aso-

maba pola ribeira de Fontán para dar as agardadas 

instrucións. A bordo da goleta, algúns soldados 

encargábanse da súa custodia, e uns mariñeiros 

mantíñanse de garda para actuar día e noite sobre 

os cabos das áncoras e evitar que o borneo provo-

cado pola baixamar a acabara embarrancando na 

Pedra do Porto, ou que a preamar e o nordés os 

espetaran contra a Pulgueira se as áncoras garrea-

ban no fondo de lama e area. Máis de dez días 

pasaron naquela situación de impase, que coa che-

gada do plenilunio de abril aumentaba a tensión 

dos mariñeiros a bordo, xa que as mareas vivas 

facían que a profundidade da auga no fondeadoiro 

Vista de Fontán nos anos 20 

Fotografía de Francisco Varela Posse 
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 de Fontán variara entre os vinte e dous ata os trin-

ta e seis pés dúas veces ao día.  

Ata que o domingo 14 de abril apareceu o tenente 

de navío Francisco Carranque, Axudante Militar de 

Matriculados, comisionado para investigar o caso. 

O tenente Carranque portaba unha orde do audi-

tor de Guerra autorizándoo para levar a cabo o 

inventario daquela goleta pantasma, pero tamén 

outra orde do Capitán Xeral do Reino de Galicia 

que obrigaba a gardar corentena aos mariñeiros e 

soldados que permanecían a bordo dela.  

Rematado o inventario, tres días máis tarde autori-

zábase o desembarco do trigo, empregando para 

o traslado da carga un bote embargado para tal 

fin ao mariñeiro Juan Cerezo Pequeño, e sendo 

depositados os sacos nos inmediatos almacéns de 

salgadura da sociedade dos empresarios cataláns 

―Juan Ortoll, Miró y Cía.‖.  

As pescudas administrativas tamén empezaban a 

dar os seus froitos. Entre a documentación atopada 

a bordo, unha declaración datada en Rianxo en 

febreiro do ano anterior identificaba a goleta co-

mo a ―Aguia do Douro‖, propiedade do veciño do 

Porto Bernardo José de Oliveira, que lla vendera en 

pública poxa ao armador da Pobra do Deán Anto-

nio Benito Santos Reigosa, quen renomeara a nave 

cun moito máis mariñeiro ―Nuestra Señora del Car-

men‖, alias ―Anfitrite‖. Tamén foi atopada unha 

licenza concedida en Vilagarcía de Arousa ao capi-

tán Florencio Otero, autorizándoo a navegar polas 

augas da provincia de Santiago. Xunto a aqueles 

documentos, un enigmático e inintelixible escrito, 

que tardaron tres días en descifrar, xa que estaba 

escrito... en inglés!  

O documento en inglés, unha vez traducido, acla-

raba o que sucedera: a goleta cargada de trigo 

fora apreixada en plena travesía polo cúter inglés 

―Frisk‖, cuxo capitán, unha vez apoderado da nave 

e comprobada a mercadoría que transportaba nas 

bodegas, deixara testemuño por escrito de ter or-

denada a liberación da presa, alegando apiadarse 

da escaseza de trigo que sufrían os españois. Era 

sen dúbida un xesto de hipócrita humanidade, xa 

que non consta que aquela fora unha época de 

especial penuria nas nosas terras. Realmente, o 

botín non era apetecible para o corsario inglés, e o 

manexo da goleta apreixada ata un porto aliado só 

lle causaría problemas e atrasos na chegada ao seu 

destino final nas augas do Mediterráneo.  

Co armador da goleta identificado, e coñecidas as 

circunstancias da súa perda fronte ao inimigo in-

glés, os mariñeiros de Miño empezaron a temer 

que as súas esperanzas de obter un bo rescate 

podían esvaecerse, polo que despois de facer de-

claración formal de todo o acontecido ante un 

escribán de Ares trasladaron unha solicitude de 

cando menos parte do valor da carga ás autorida-

des da Coruña, pregando que se procedera á pú-

blica poxa da goleta e da súa carga, para pagarlles 

a eles a recompensa.  

Pero tampouco tardaron en aparecer os apodera-

dos do armador pobrense pola Coruña, reclaman-

do a devolución da goleta coa súa carga, aceptan-

do pagar aos mariñeiros de Miño unha indemniza-

ción polo rescate, como así fixeron o vinte de maio 

daquel ano de 1805. Dese xeito o armador recupe-

rou a súa goleta, que levou áncoras coas bodegas 

baleiras baixo o mando do capitán Otero o día cin-

co de xuño, tras recibir unha detallada relación dos 

gastos que supuxera a súa custodia e vixilancia.  

Mais..., que pasou coa valiosa carga de trigo depo-

sitada nos almacéns de ―Juan Ortoll, Miró y Cía.‖ 

de Fontán? Pois ben, o destinatario da carga era o 

rico empresario ribadense e dono das Reales Fá-

bricas de Sargadelos Antonio Raymundo Ibáñez, 

que, advertido da situación na que se encontraba 

o seu cargamento, esixiu que se levase a cabo a 

súa pública poxa e que lle fora entregado o im-

porte recadado.  

A poxa efectivamente levouse a cabo, pero para 

entón xa eran moitos os que desexaban un bo be-

lisco daquel pastel: o armador esixía a Ibáñez o 

pago do frete, os cataláns esixían o pago pola utili-

zación dos seus almacéns en Fontán, o práctico do 

porto quería a súa parte, os mariñeiros de Miño 

queixábanse de que a cantidade que se lles aboara 

polo rescate era insuficiente, e ata o mariñeiro 

Juan Cerezo Pequeño reclamaba unha indemniza-

ción polo embargo temporal do seu bote.  

O asunto, como era de agardar, rematou nos tribu-

nais; inicialmente nos da Coruña, de onde o caso 

foi trasladado en apelación a Ferrol, e de alí final-

mente aos tribunais de Madrid, onde aínda estaba 

a ventilarse tres anos máis tarde... 
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O nacemento da Asociación de Cine  

Castelao de Sada nos anos da «movida» 

 
CARLOS BABÍO URKIDI 

Os anos inmediatamente posteriores á morte do 

ditador Franco van estar caracterizados pola loita na 

conquista da democracia. Eran anos nos que existían 

arelas de participación na vida pública a través da 

política e o asociacionismo, até aquel intre vetados 

polo réxime. Sada estaba mergullada en plena 

«movida» e non ía ser allea á conquista da cultura 

desde a participación e a recuperación de activida-

des como o Entroido ou a defensa da cultura galega. 

Nese contexto nacerá a Asociación de Cine Castelao, 

que terá un claro impulsor, Modesto Pena Lito, e un 

local de referencia, o inesquecible Moby Dick.  Xunto 

a ela aglutinaranse mozos e mozas da Sada daquela 

época e tamén xentes doutros lugares que escollían 

ano tras ano Sada como lugar de descanso, atraídos 

pola ―movida‖ ou polo seu enclave privilexiado. 

Aínda que a denominación e a actividade principal 

da asociación van estar vinculadas ao cinema, o 

certo é que non cinguiu exclusivamente as súas 

actividades a este ámbito. Haberá dúas razóns 

principais de por que esta asociación nacerá vincu-

lada de maneira principal ao cinema. A primeira, a 

afección do impulsor principal da asociación a esta 

arte, e a segunda, as primeiras actividades coas 

que se pensou o nacemento da Asociación: un fes-

tival nacional de cinema galego e un segundo liga-

do á dirección da sétima arte. 

Sen aprobación previa de estatutos e mesmo sen 

autorización gobernamental, Lito fará pública a 

constitución da Asociación e anunciará nos primei-

ros días de novembro de 1977 a organización en 

Sada dunha «I Xornada Nacional de Cinema Gale-

go». A xornada celébrase o 4 de novembro no 

Gran Cine de Sada localizado no Pedregal,  coas 

proxeccións das películas Fendetestas de Antonio 

Francisco Simón, O herdeiro de Miguel Gato, O 

Cadaleito de Enrique R. Baixeiras e O pai de Migue-

liño de Daniel Rodríguez Castelao. Ao remate das 
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proxeccións tivo lugar un coloquio a cargo de An-

tonio Francisco Simón. 

A situación de «alegalidade» da Asociación mante-

rase até xullo de 1978, mais Lito e a Asociación de 

Cine Castelao continuarán organizando e progra-

mando actividades culturais. Nestes primeiros me-

ses de vida, a entidade non paraba de asociar xen-

te. A maioría, claro está, formalizaban a condición 

de socio no propio Moby Dick, chegando en moi 

pouco tempo a contar con 226 membros. 

A seguinte actividade da Asociación terá como fin 

recadar recursos económicos xa que non tiña máis 

fontes de financiamento que as cotas dos socios. 

Vaise celebrar na discoteca Grecor’s, lugar que 

acollerá a partir deste momento non poucas activi-

dades promovidas polo propio Lito. Os propieta-

rios Andrés e Xosé Ramón Pena eran membros 

tamén da Asociación que xunto a Lito colaboraron 

tamén no aporte cultural da movida sadense. Cele-

brábase o 14 de abril de 1978 e a Asociación que 

presidía Lito anuciábao así: 
 

A las diez de esta noche y para recaudar fon-

dos para la Asociación de Cine Castelao se ce-

lebrará un festival en una céntrica discoteca de 

nuestra ciudad, con participación de directores, 

actores y guionistas de cine. El festival será dir-

gido por el locutor de radio de Brasil Ricardo 

Couto e intervendrán cantantes, conjuntos de 

gaiteiros y diversos artistas que se han sumado 

al acto. Este finalizará con un concurso de ca-

rácter humorístico para todos los asistentes. 

O 23 de xuño dese mesmo ano, a Asociación orga-

nizará un concerto tamén na discoteca Grecor’s do 

exmembro do Grupo Voces Ceibes, Benedicto Gar-

cía. Lito definiría esta actuación como prólogo «de 

una serie de actividades que culminarán a finales 

del mes de agosto colaborando con ACICO». 

 

O FESTIVAL DE CINE «CIUDAD DE SADA» 
 

Por fin, o 13 de xullo de 1978 son aprobados os esta-

tutos da Asociación polo Gobernador Civil da Coru-

ña. Nace así oficialmente a Asociación de Cine Cas-

telao, aínda que, como xa vimos, levaba case un ano 

funcionando xa. Unha das Memorias da Asociación 

afirma que esta conta «coa inquietude suficiente 

para poñerse a traballar con tódalas súas forzas e 

ilusión, non só por recuperar una cultura popular 

que levaba algún tempo durmida, senón tamén por 

seguir facendo camiño». Como domicilio da Asocia-

ción figura formalmente o particular do propio Lito, 

aínda que o domicilio real será o Moby Dick. Nese 

bar realizaranse as reunións e será o lugar onde se 

xesten todas as actividades da Asociación. O primei-

ro presidente que figura como tal é Ricardo Couto. 

Xunto ao anuncio formal do nacemento legal da 

Asociación, farase pública a intención de organizar 

un Festival de Cine en Sada. Un empeño persoal 

de Lito que, xunto coa colaboración doutras moi-

tas persoas, converterase nun dos principais even-

tos que deixaría a Asociación de Modesto Pena 

para a historia. 

Lito xestara o festival meses antes coa colaboración 

da Asociación de Cine Coruñesa (Acico) e aprovei-

tando a presenza de importantes profesionais do 

mundo do cinema que coincidirían na Coruña con 
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motivo da organización nesta cidade do «VI Festival 

de Cine de Humor». Deste xeito, a Asociación irá 

confirmando presenzas importantes para o Festival 

de Sada, como as de Luis García Berlanga ou Juan 

Bardem. Celebra unha primeira asemblea de socios, 

na que se fai un acto de entrega de carnés e se van 

dando detalles da organización da «Semana de Di-

rectores». Tamén se presenta o cartel do evento. 

O Festival de Cinema celebrouse no Cine Royalty de 

Sada entre o 28 de agosto e o 2 de setembro de 

1978 e foi todo un acontecemento. Comezaba ás 5 

da tarde, animando o festival o día da inauguración 

unha Gimkana Humorística alegórica do mundo do 

cinema. Segundo unha das Memorias publicadas 

pola Asociación de Cine Castelao, participaron  
 

realizadores de toda España, como Fernando 

Trueba, Arrieta ou Marsillach, xunto a directo-

res galegos. Na presentación participaron 

Fernando Colomo e J.A. Bardem… Nesta se-

mana presentáronse numerosas películas, e 

ao remate celebrábase un coloquio cos reali-

zadores e actores que participaron nela, co-

mo Arrieta, do que Carlos Saura confesou 

que lle serviu de inspiración en moitas oca-

sións. O seu cine foi considerado de culto por 

Bergman, Woody Allen e o mestre Fellini. 

Neste Festival tamén participou activamente 

o grande actor galego Antonio Casal. 

O xornal La Voz de Galicia, narraba así a apertura 

do festival:  
 

Ayer dio comienzo la «I Semana de Cine de 

Directores» organizada por la Asociación de 

Cine «Castelao» en colaboración con A.CI.CO. 

Hizo la presentación el presidente [...] Ricardo 

Couto, agradeciendo la asistencia del numeroso 

público y exponiendo los proyectos y logros de 

dicha Asociación, recientemente creada. Entre 

los invitados asistentes a dicha sesión inaugural, 

figuraban: Martine Audot, actriz francesa, pro-

tagonista junto con Fernando Fernán Gómez de 

la película «El anacoreta», la cual subió al esce-

nario para dirigir unas palabras de agradeci-

miento al público, Fernando Colomo, director 

de «Tigres de papel», Miguel Gato, director de 

cortos gallego, Roberto Gómez, operador, 

Francisco Taxes, guionista, actor y director, y 

Roberta Gómez, coprotagonista del corto «La 

Chani se casa» dirigido por Enma Cohen. Antes 

de proyectarse la película que inauguró  el Fes-

tival, se exhibió el corto de Enma Cohen 

«Quería dormir en paz», protagonizado por 

Fernando Fernán Gómez y Manolo Alexandre. 

La película de aparte, fue «El anacoreta». Al 

final de la misma se entabló un coloquio. 
 

Na xornada do día 29 foi entregada ao actor Anto-

nio Casas «A Perla das Mariñas». Así o narraba o 

xornal La Voz de Galicia 
 

Ayer fue entregado a Antonio Casas, presiden-

te del Certamen de Cine de La Coruña, «La 

Perla de las Mariñas», consistente en una ostra 



 

 

de plata con una perla en su interior. La actriz Martine Au-

dot, hizo entrega del galardón. El actor Antonio Casas fue 

presentado por Ricardo Couto, presidente de la Asociación 

de Cine Castelao, organizadora de la Semana de Directores 

de Cine. El popular actor agradeció la distinción entre los 

aplausos del numeroso público asistente. 
 

Para a xornada do día 30 anunciábase publicamente a presenza 

de Bardem no Festival de Sada: «a las 10 de la noche, el film «Los 

planos mecánicos» de Juan Antonio Bardem, el cual asistirá a la 

proyección y al coloquio que tendrá lugar al finalizar el pase.» 

Paralelamente á organización do Festival de Cinema, a asocia-

ción traballaba na creación dunha Escola de Teatro en Sada, 

que comezaría a funcionar semanas despois baixo a dirección 

de Francisco Taxes. O grupo de teatro da Asociación nacerá co 

nome de «Touliña» e o feito de que Taxes fose o seu director 

fará que en marzo de 1979 colabore o grupo profesional de 

Teatro «Andrómena», establecendo Sada como lugar de en-

saios da compañía e colaborando activamente co grupo de tea-

tro «Touliña» da Asociación de Cine Castelao. 

 

A RECUPERACIÓN DO ENTROIDO  

O seguinte obxectivo que se marcará a Asociación de Cine Cas-

telao será a recuperación do Entroido. A este labor adicarán 

tempo e non poucos esforzos. Así impulsa en 1978, segundo 

manifestaban na época, «e proseguindo o seu labor en prol da 

recuperación das tradicións e cultura popular galega», organizar 

unha concentración de comparsas para facer o enterro da sar-

diña. O acto celebrouse o mércores de cinza, concretamente o 

28 de febreiro de 1979 na praza de San Roque. A asociación 



 

 

14 ESTUDOS LOCAIS 

fixera un chamamento a toda a poboación para que 

acudira «á usanza dos choqueiros» nun acto no que 

participaron as comparsas «Os Maleantes» de Sada, 

«Xóvenes do Pobo» de Betanzos, «Aturuxo» da Coru-

ña e «Os Zoqueiriños» da Coruña. Esta será a primeira 

actividade que promoverá a Asociación en relación 

coa recuperación da «celebración popular» do En-

troido, actividade esta que irá medrando nos seguin-

tes catro anos. 

Mais rematado o Entroido de 1979, a Asociación im-

pulsada por Modesto Pena comezará a preparar a 

seguinte actividade. Será a organización dun concerto 

do exitoso grupo na época Fuxan os Ventos. A actua-

ción, que se realizou con entrada de balde na praza 

de San Roque o 30 de xuño, supuxo un grande esfor-

zo para a Asociación compensado polo grande éxito 

da organización. 

Xunto coa celebración do Entroido, a Asociación im-

pulsará tamén a celebración do Día das Letras Gale-

gas. Comezaban os anos 80 en Sada e a movida irá 

transformándose, ao igual que a Asociación de Lito 

que continuará con actividade ata entrado o actual 

século. Mais aqueles «anos 70» quedaran gravados na 

memoria colectiva como os anos da «movida saden-

se». Non importaba que durante a década seguinte 

Sada continuara como lugar de referencia da diversión   

e da movida dos 80. Nada xa sería comparable ao fe-

nómeno que se dera en Sada nos convulsos anos 70. 

Diso deixaba constancia o xornalista de La Voz de 

Galicia Santiago Romero, que en 1982 se desprazara a 

Sada para cubrir outra exitosa iniciativa da Asociación 

de Cine Castelao: a organización dun Festival Rock no 

antigo campo de fútbol da Chaburra de Sada, e que 

chegará a concentrar arredor de 3000 mozos durante 

os días da súa celebración. O xornalista comezaba así 

o seu artigo: 
 

Un observador nostálgico podía reparar este fin 

de semana en el parecido que guardaba la alga-

rabía callejera de Sada con los viejos tiempos 

del «Chivas», «Saxo» o «Grecor’s», cuando los 

ahora carrozas no tenían más objetivo, en su 

tierna adolescencia, que ligar con las chicas del 

albergue. Pero la momentánea recuperación de 

la ciudad de Sada como satélite festivo de La 

Coruña no se debió al pasado, sino a la voluntad 

de la Asociación de cine Castelao por ponerse al 

día y citar en el estadio local a las castas rocke-

ras de Galicia... 



 

 

DATA ACTIVIDADE 

04/11/1977 I Xornada Nacional do Cine Galego no “Gran Cine” de Sada 

14/04/1978 Festival en beneficio da Asociación na discoteca Grecos 

28/08-02/09/1978 Festival de Cine no “Cine Royalti”. I Semana de Cine de Directores 

23/06/1978 Actuación de Benedicto García (Voces Ceibes) na discoteca Grecos 

24/10/1978 Creación do grupo de teatro “Touliña” 

02/1979 Comparsas de entroido e enterro da sardiña 

30/06/1979 Concerto de Fuxan os Ventos na praza de San Roque 

02/1980 Comparsas de entroido e enterro da sardiña 

17/05/1980 Actos de celebración do día das Letras Galegas 
24-25/12/1980 Organización de “Fantasía Navideña” 

29/01/1981 Festival a beneficio da asociación na discoteca Nilson (Betanzos) 

03/1981 Comparsas de entroido e enterro da sardiña 

05/01/1981 Organización cabalgada dos Reis Magos 

10/05/1981 Concurso literario nos centros de ensino polo día das Letras Galegas 

17/05/1981 Actos de celebración do día das Letras Galegas 

11/06/1981 Recital de poesía con Bernardino Graña na discoteca Grecos 
27/12/1981 Organización  da Festa da castaña 

05/01/1982 Show de imitacións na discoteca Grecos 

02/1982 Organización do enterro da sardiña nas festas do Entroido 

9-10/1982 Organización do I Festival de Rock “Ciudad de Sada” 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS ENTRE 1977 E 1982 

[de arriba a abaixo] I Festival de Rock “Ciudad de Sada”, Día das Letras Galegas de 1980, logotipo da 

Asociación de Cine Castelao e anuncio publicado pola Asociación e a discoteca Grecor‟s en La Voz de Galicia 

[páxinas anteriores] O Entroido en Sada. Festas na discoteca Grecos na década dos anos 70 e imaxes das 

comparsas Os Maleantes e Os Pequeniños 

Fotografías cedidas polo autor 
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O drama de Mareiras na vixencia actual 

 
MANUEL LUGRÍS RODRÍGUEZ 

Relendo nunha vella revista de primeiros do pasa-

do século un daqueles traballos de eloxio, e mes-

mo de realce e encomio das virtudes que se atri-

buían ás localidades das que se redactaban repor-

taxes nos titulados «Libros de Ouro», facíase unha 

bucólica alusión dunha mociña de Sada que todos 

os días ía vender á Coruña «su cántaro de leche» 

como símbolo da dedicación ao traballo dos habi-

tantes sadenses. E esquecendo, en todo o amplo 

pleonasmo que acompañaba a fotografía da rapa-

za anónima, a existencia dos mariñeiros, verdadei-

ro motor social da entón vila, e que tan ben se re-

colle no drama Mareiras de Manuel Lugrís Freire ao 

que aquí refiro coas inevitables evocacións senti-

mentais e co aditamento da valentía teatral que 

supuxo naquela época levar ao escenario as reivin-

dicacións sociais e dereitos fundamentais dos tra-

balladores como denuncia pública. 

Porque a obra de que estamos a falar é un dos dra-

mas representados naquela primeira década do sé-

culo XX no ámbito da «Escuela Regional de Declama-

ción» que funcionou na Coruña anos máis tarde de 

que se estreara no Liceo Brigantino da mesma cidade 

A Fonte do Xuramento de Francisco María de la Igle-

sia, primeira obra de teatro galego moderno, que 

non tivo unha continuidade inmediata nos escritores 

da época, pois non había excesiva fe en que o teatro 

no «dialeuto» autóctono tivera algún éxito, tendo en 

conta a desconsideración social polo idioma, nin a 

formulación identitaria de Galiza como país, tal e co-

mo apunta Francisco Pillado Mayor no seu libro O 

Teatro de Manuel Lugrís Freire, que di que 
 

no caso galego, como no caso doutras na-

cións europeas, teatro e nacionalismo perco-

rreron idénticos camiños. Polo tanto os diver-

sos intentos que, con maior ou menor fortuna, 

se levaron a cabo para criar unha dramaturxia 

galega propia, foron sempre parellos aos in-

tentos de criación dunha conciencia nacional. 
 

Esa Escola de Declamación, fundada por Sánchez 

Miño e presidida inicialmente por Galo Salinas, veu 

a cubrir un baleiro importante na incipiente drama-

turxia da Galiza xa que era, como o seu nome indi-

ca, escola de actores e tamén de autores para que 

escribiran na nosa lingua e representar as súas obras 

pola compañía formada polos propios alumnos da 

Escola, como feito valorativo do teatro como mani-

festación social e colectiva. A pesar da súa breve 

vida pública, debido a problemas de convivencia 

entre os seus membros, a Escola representou cinco 

escenificacións, desde Filia de Galo Salinas en 1903 

até Minia en 1904, sendo unha delas esta Mareiras 

que nos ocupa, estreada o 16 de outubro no Teatro 

Principal da Coruña, actualmente Teatro Rosalía 

Castro, cinco días antes da famosa homenaxe dedi-

cada a Curros Enríquez, na que fixo público o seu 

grandioso poema «Ao Pobo Cruñés», acto ao que 

acudiu Lugrís, amigo de faladoiros e traballos litera-

rios na súa estadía común en La Habana poucos 

anos antes. Mais non temos noticia de que Curros 

fose un dos espectadores da estrea de Mareiras. 

O título da obra podería interpretarse na súa acep-

ción do dicionario como onda grande de moita 

forza nos días de marusía, de mar picado ou rizado, 

tendo en conta o sentido global da obra que ten a 

Sada, e máis concretamente a clase social dos mari-

ñeiros, como suxeitos dunha vida arrastrada e peri-

gosa, tanto que non contaban con medio ningún 

de rescate ou axuda para as incidencias que puide-

ran xurdir no seu traballo. Pero Lugrís en varias pa-

saxes do texto mantén unha especie de polisemia 

metafórica, dándolle un senso máis amplo e social á 
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 palabra. Así, Don Amaro, un crego represaliado po-

la súa defensa pública das liberdades e dos dereitos 

básicos do home, manifesta: «A mareira é moi ne-

gra, é moi mala; pero dinantes conviña rematar con 

esas outras mareiras que viven nas concencias de 

certos homes, mareiras que revolveron as purísimas 

augas da caridade evanxélica», e tamén cando Car-

mela di: «Decateime que na miña alma erguíase 

unha mareira que a súa amizade era máis doce... » 

en referencia ao seu namorado Paulos. Así pois, o 

titulo pode considerarse mesmo en formulación 

reivindicativa da situación económica e social en 

que se desenvolvía a vida da xente do mar naque-

les tempos de fame e desamparo absoluto. 

Pero Lugrís estende a prestancia deste trabado a 

varios ámbitos: a propia Escola, a súa vila natal, as 

clases sociais. proletariado, Igrexa, autocracia eco-

nómica…, e tamén a contorna máis achegada. Así, 

fai unha dedicatoria especial á súa dona Pura, na 

que dá algúns datos definitivos sobre a orientación 

popular da obra e o amor conxugal que sente por 

ela e, mesmo, a inspiración que lle debe, sobre to-

do polo ambiente dun galeguismo intelixente e cul-

to, case refinado, a través da música que lle dedica 

no seu órgano, en que interpreta habitualmente as 

exquisitas pezas dos nosos máis queridos mestres 

compositores. Órgano que pertencera a Pascual 

Veiga e no que aquel dera as primeiras notas do 

noso himno nacional. E maniféstase así Lugrís: 
 

Á miña dona, Pura González Varela. Inda que 

teñen os nomes trocados, todos os personaxes 

desta obra viviron e algúns deles foron moi 

amados por min. Cantas veces teño ouido de 

Don Amaro verbas cheas de fraternidade, de 

verdadeiro espírito evanxélico, de amor e mise-

ricordia para esta terra infortunada, que me 

serviron de guía para as loitas do porvir! Can-

tas veces, cando eu ía para a escola do demó-

crata e nobre mestre Don Crisanto Vidal, que 

inda vive no ridente lugar de Sada de Arriba, 

esquecido dos que recibimos del o proveitoso 

pan das primeiras letras, teño sido agasallado 

pola señora Andrea con anacos de bola quen-

te, de sustanciosa e recendente mistura!... E 

moitas veces, nas tristeiras e bretemosas tardes 

do inverno, cando a campá de Santa María 

espallaba nos aires as melancólicas bateladas 

das oracións -que fan esquecer as tristuras 

desa vida terrea para levar ó espírito ás soida-

des dun melloramento noutro mundo- teño 

visto ó vello señor Marcelo, rodeado dos sinxe-

los mariñeiros de Sada baixo do balcón de 

Calillo, rezar unha salve á Ralña dos Anxos para 

que fuxiran as negras Mareiras que privaban 

da mantenza ós rexos traballadores do mar!  

Neste drama non fixen máis que un traballo de 

recolleita. A feitura e máis a trama son miñas; o 

demais é unha transcripción máis ou menos 

mala. Son lembranzas da miña niñés, que can-

do rexurden fanno co recordo puro, agarimoso 

e santo da miña nai, que durme o seu derra-

deiro sono no cemiterio desta meiga e querida 

Cruña, desta patria sempre idolatrada. 

Nela naciches ti, Pura González, miña dona 

ben amada, para ser a miña compañeira da 

alma para donarme forzas nesta loita, inútil por 

ser miña, en favor desta Galicia por nós tan 

queridiña: ti ela nai cariñosa, a nai galega dos 

meus filliños, e por eso quero xuntar o teu no-

me neste traballo literario que, anque sexa o 
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máis cativo dos meus filliños, será sempre para 

min o máis amado por viviren nel lembranzas 

do lar paterno. A Cruña 17 de outubro de 1904. 
 

A estrea da obra, drama en tres actos como cons-

taba nos programas de man, era a máis longa das 

entregadas por Lugrís e foi posta en escena co 

elenco da Escola formado polas irmás Julia e María 

Anguita como Carmela e Andrea respectivamente, 

Federico Lago era don Amaro, Bernardo B. Jambri-

na o namorado Paulos, Luis Lens no rol de Cidrán e 

Sebastian Naya como o vello Marcelo. A conco-

rrencia foi numerosa xa que a prensa local, nomea-

damente La Voz de Galicia, informara os días ante-

riores, como a véspera, cando se escribía nas súas 

páxinas o mesmo día 16 o seguirte:  
 

La Escuela Regional de Declamación nos dará a 

conocer esta noche, el drama gallego en tres 

actos, Mareiras. Todas las personas que pre-

senciaron los ensayos de este drama en el Cir-

co de Artesanos, tienen la opinión unánime de 

que la Escuela Regional de Declamación, ha 

progresado mucho y de que Mareiras ha de 

ser del agrado del público. Como hemos dicho 

en números anteriores, el nuevo drama de 

Lugrís, ataca violentamente un problema social 

del que todos nos quejamos, pero que pocos 

quieren combatir abiertamente. Haría muy 

bien el público concurriendo esta noche al coli-

seo coruñés. Este grupo de entusiastas jóvenes, 

verdaderos devotos del arte, merecen que las 

personas cultas no los olviden. Aquí donde 

resplandecen tantas desfachateces del género 

chico, plagados de verdaderos atrevimientos 

de subidísimo color, debemos alguna vez. 

acordamos de los que buscan el arte por lo 

que tiene de hermoso, regenerador y patriota. 
 

O «suelto» de La Voz de Galicia preséntanos un 

esquemático resumo da síntese ideolóxica do que 

se agardaba que era o drama que se ía represen-

tar, así como o escenario natural do desenvolve-

mento da trama: a, entón, vila de Sada, coas súas 

clases sociais perfectamente diferenciadas, referen-

cias á vida cotiá e mesmo ás festas xenuínas, como 

cando o Cidrán di: «Era un día de festa; a danza 

dos arcos andaba polas rúas dando vivas... », aquel 

baile dos mariñeiros que enchía de ledicia, aínda 

que fose por un só día, o pobo afundido na mise-

ria, no desleixo de toda autoridade e na ditadura 

abafante de caciques, morgados e vinculeiros e 

dunha Igrexa desafecta aos seus principios evanxé-

licos baixo a máis avarenta simonía da aldraxe da 

cobiza e a mesquindade, como ben adoutrina don 

Amaro, que di: «a maldade para vivire ten necesi-

dade do seu propio elemento: o mal», e engade un 

longo parlamento no que rebate a apreciación que 

del fixo don Perfeuto, o cura titular que o substituí-

ra: «di que eu son un mal cristiano porque censuro 

que os pobres mariñeiros, eses infelices que tanto 

traballo e frío pasan sobre catro táboas tendo de-

cote a negra morte baixo dos pes, lles quiten o pan 

da boca co gallo de facer festas relixiosas», en refe-

rencia aos cartos que anda a recolectar pola vila o 

sancristán para as misas das festas patronais e o 

diñeiro que reclama o párroco a Paulos pola dis-
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 pensa de parentesco para casar con Carmela, tres-

centos pesos dos que non dispón porque quedara 

sen cartos logo de pagarlle as oblatas e dous ca-

bodanos que xa lle esixira antes, e que pon como 

ineludible para levar a cabo a voda o día do Car-

me, que era a súa ilusión. Problema que á fin da 

obra lévao á morte, pasando a ría en medio dunha 

forte mareira cando ía á outra banda para pedirlle 

os cartos ao seu padriño. 

As referencias relixiosas están inseridas nas que eran 

habituais nas terras das Mariñas naqueles tempos 

pola xente sinxela e polos mariñeiros, que son o 

sostén humano da trama teatral que manexa Lugrís. 

O discurso de don Amaro contén os meirandes ele-

mentos das ensinanzas evanxélicas: «Meu Deus, 

meu Divino Mestre Xesús, ti que no mundo fuches o 

espello da bondade, ti que fuches a humildade, a 

dozura, o amigo dos que sofren... ». Tamén as roga-

tivas á Virxe de Pastoriza, valedora dos mariñeiros 

coma aínda pode verse na sancristía do seu santua-

rio cos exvotos amosados polos homes do mar para 

agradecerlle a súa intervención en naufraxios e zo-

zobras. É a relixión que proclama o vello crego re-

presaliado a que pon en parangón coa oficial e de-

testable que personifica o párroco con Perfeuto, que 

non aparece na realidade do escenario e do que 

soamente sabemos polo que din as personaxes, co-

mo se fose unha pantasma negativa que está sem-

pre gaivotando no maléfico e na escuridade. 

Amais, hai no drama elementos ideolóxicos que hoxe 

nos parecen normais pero que hai mais dun século 

semellaban mesmo revolucionarios, como cando pon 

en boca, outra volta, de don Amaro a frase «eu son 

sacerdote, a miña familia é a humanidade». Ou un 

canto á libre elección amorosa, ou o sermón no que 

fai outro canto á irmandade e á liberdade, polo que é 

afastado da súa parroquia. Con estes aditamentos, 

non é de estrañar que nunha cidade liberal como A 

Coruña fose a representación un éxito de público, de 

crítica e de difusión divulgadora por parte da prensa, 

xa que o martes 18 de outubro La Voz de Galicia da-

ba cumprida conta do que acontecera no Teatro 

Principal, e dicía nunha crónica o seguirte:  
 

La función que la Escuela Regional de Decla-

mación celebró anteanoche en el teatro fue 

una nota muy bella, muy simpática que honró 

a los estudiosos jóvenes que a tan entusiasta 

centro pertenecen, al teatro gallego por cuyo 

renacimiento trabajan y, puede decirse, que en 

primer término a Manuel Lugrís, nuestro queri-

do amigo que, laborando con afán incansable, 

con perseverancia y talante dignos del más 

sincero aplauso, hace, por la consecución de 

tal fin, mucho y muy bueno. Para Lugrís fue un 

exitazo el estreno de su drama Mareiras. Es lo 

mejor, lo más completo que ha escrito, al me-

nos juzgado en síntesis, desde determinado 

punto de vista. No tenemos espacio para me-

ternos en disquisiciones literarias. Prescinda-

mos hoy de ellas, no sin sentimiento, requerida 

la atención por otros aspectos de la vida diaria 

del periódico. (Referíanse á morte o día ante-

rior da Princesa de Asturias, María de las Mer-

cedes de Borbón e Habsburgo-Lorena. E conti-

núan) Saludemos a Lugrís por su señalado 

triunfo. Mareiras, que aplaudió con entuasias-

mo el numeroso público, merece ser conocido 

en Galicia toda y fuera de ella. En conjunto es 

una obra de tesis, sentida, literaria y vigorosa. 

Conste que tuvo interpretación delicadísima. 

Fue todo como una seda. Un verdadero alarde 

en la escogida sección de la Escuela Regional 

de Declamación, que puso en escena la difícil 

obra. Jambrina, Naya, las señoritas Anguita 

(Julia y María), Lens y Lago, por este orden, 

dieron a sus papeles relieve y colorido tales 

que salieron del marco en que suelen encua-

drarse los trabajos de modestos aficionados. 

En general y sin reserva, muy bien todo. Lugrís 

salió a escena, llamado por el púbico desde el 

primer acto. Los aplausos fueron calurosos  

para él y para los actores. Enhorabuena. 
 

Os mesmos parabéns que quero pór de manifesto 

para esta A.C. Irmáns Suárez Picallo, que tanto está 

a facer pola identidade da nosa nación e, nomea-

damente, pola cidade de Sada, berce natal de figu-

ras tan destacadas da cultura e da política galega 

como os mesmos irmáns Suárez Picallo, Lugrís, 

Freire-Calvelo etc., así como outros que remanecen 

do esquecemento, como foi Cornide, que no sécu-

lo XVIII levantara un pequeno teatro en Sada para 

representacións en galego, ou o mestre don Cri-

santo, do que aquí se fai mención e que están es-

vaecidos co paso do tempo. E o anónimo pobo 

que deu mesmo a súa vida, como os mariñeiros, 

sempre mariñeiros, acadando no mar o sustento 

que se lles negaba na terra. 
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O Pasatempo de Betanzos: un xardín histórico 

declarado Ben de Interese Cultural 

 
DANIEL LUCAS TEIJEIRO MOSQUERA 

O Pasatempo é un ben singular do patrimonio cul-

tural de Betanzos, pero tamén das Mariñas e de 

Galicia, porque é unha manifestación arquitectóni-

ca, vexetal e escultórica que alegoriza a emigración 

dos nosos antepasados, a caridade das sociedades 

benéficas do século XX, o amor polo coñecemento 

e o progreso do ser humano. A súa construción 

levárona a cabo as asociacións obreiras da comar-

ca entre 1893 e a década de 1910 baixo o encargo 

do indiano Juan García Naveira (Betanzos, 16 de 

maio de 1849 – ibidem, 9 de marzo de 1933), irmán 

do outro filántropo brigantino, Jesús (Betanzos, 11 

de setembro de 1852 – San Nicolás de los Arroyos 

[a Arxentina], 24 de marzo de 1912). 

Coñecido por Luis Seoane como «Parque Enciclo-

pédico», o Pasatempo probablemente foi un xardín 

masónico, xa que ata a década dos trinta posuía 

moita simboloxía que así o certificaba. Malia que a 

día de hoxe pode estrañar a existencia de xardíns 

masónicos, durante o século XIX e principios do XX 

eran frecuentes, como por exemplo a Quinta da 

Regaleira en Sintra (Portugal), coa que o Pasatem-

po posúe moitas semellanzas. 

https://www.academia.edu/45142985/_%C3%8Dndice_de_las_escrituras_otorgadas_ante_el_Notario_D_Valent%C3%ADn_Garc%C3%ADa_Escudero_Colecci%C3%B3n_Fuentes_Documentales_vol_4_Pontevedra_Barrio_Montenegro_Editora_2021_
https://www.academia.edu/45142985/_%C3%8Dndice_de_las_escrituras_otorgadas_ante_el_Notario_D_Valent%C3%ADn_Garc%C3%ADa_Escudero_Colecci%C3%B3n_Fuentes_Documentales_vol_4_Pontevedra_Barrio_Montenegro_Editora_2021_
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Fose o que for, o Pasatempo era famoso polas par-

ticularidades estéticas da súa decoración e polos 

contidos didácticos e subxectivos. Por ese motivo, 

achegábanse moitos colexios, autoridades e, en 

xeral, xente curiosa, como por exemplo Isaac Díaz 

Pardo. Iso explica que o Pasatempo aparecese en 

moitas reportaxes en prensa e en revistas gráficas, 

como por exemplo no número 25 de Mariñana. 

En orixe comprendía arredor de 70.000 m2 que se 

dividían en dúas grandes zonas: unha baixa e chá, 

que se estendía pola antiga xunqueira do Carregal; 

e unha alta que se estruturaba en terrazas asenta-

das sobre covas artificiais erixidas, situándose esta 

parte na ladeira de Riocobo. Non obstante, duran-

te o século XX foi vítima de repetidos espolios e 

destrucións, o que fixo que se convertese nunha 

ruína selvática e esvaecida. 

O seu abandono causaba moita mágoa, por iso 

houbo varias tentativas para a súa recuperación. 

Unha das primeiras foi nos anos sesenta con Ma-

nuel Fraga, quen, sendo ministro de Turismo, con-

siderou reconvertelo en parador, mais este proxec-

to non prosperou e o Pasatempo seguiu deterio-

rándose. Outro momento importante sucedeu en 

1981, cando a Asociación de Defensa Ecolóxica e 

do Patrimonio Histórico Artístico solicitou a súa 

declaración como «xardín artístico» á Dirección 

General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, pero 

esta pretensión tamén resultou en balde. 

O punto de inflexión chegou coa venda do Pasa-

tempo por parte dos herdeiros de Juan García Na-

veira ao Concello de Betanzos en 1985. A partir 

dese momento, o goberno municipal transformou 

radicalmente o propio Pasatempo e o seu con-

torno no Carregal. 

Así pois, o Concello demoleu completamente a 

zona baixa para construír unha área de equipa-

mento no Carregal a finais dos oitenta. A partir 

desas obras de explanación erixíronse o estadio de 

fútbol García Irmáns e os polideportivos munici-

pais, e mesmo se pretendeu edificar unha urbani-

zación chamada El Pasatiempo. Con todo, a día de 

hoxe só se conservan os 10.405,86 m2 correspon-

dentes coa zona aterrazada debido a esas obras. 

Entre 1990 e 1996, a Escuela-Taller El Pasatiempo 

realiza a primeira intervención para rehabilitar a 

Zona baixa do Pasatempo antes da súa demolición [esquerda] e 

zona alta antes da súa degradación. Ca. 1920 

Arquivo Municipal de Betanzos / Museo das Mariñas (Betanzos) 

https://www.academia.edu/45142985/_%C3%8Dndice_de_las_escrituras_otorgadas_ante_el_Notario_D_Valent%C3%ADn_Garc%C3%ADa_Escudero_Colecci%C3%B3n_Fuentes_Documentales_vol_4_Pontevedra_Barrio_Montenegro_Editora_2021_
https://www.academia.edu/45142985/_%C3%8Dndice_de_las_escrituras_otorgadas_ante_el_Notario_D_Valent%C3%ADn_Garc%C3%ADa_Escudero_Colecci%C3%B3n_Fuentes_Documentales_vol_4_Pontevedra_Barrio_Montenegro_Editora_2021_
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zona histórica do Pasatempo, é dicir, a devandi-

ta zona aterrazada. Como non se empregaron 

criterios profesionais adecuados para a súa res-

tauración, deturpáronse moitos elementos sig-

nificativos do xardín: pintáronse figuras que 

non posuían pigmentación, reconstruíronse 

partes de esculturas sen documentación e plan-

táronse novas especies vexetais que a día de 

hoxe causan preocupantes fendas nas covas 

subterráneas. Ao mesmo tempo, construíuse un 

novo recinto recreativo ao outro lado da estra-

da baixo proxecto do egrexio arquitecto Andrés 

Fernández-Albalat Lois. 

Malia que coas obras dos noventa se retoma-

ron as visitas ao público e se dinamizou o con-

torno, os sucesivos gobernos municipais deixa-

ron no esquecemento o xardín histórico duran-

te o presente século. Consecuentemente, foise 

deteriorando e en febreiro de 2017 produciuse 

un feito transcendental: o derrubamento do 

muro do Estanque da Gruta. A raíz dese infor-

tunio, a plataforma Salvemos o Pasatempo re-

dactou a solicitude para que se declarase Ben 

de Interese Cultural (BIC) no mes de marzo 

dese mesmo ano, e asemade tamén o fixo o 

Concello de Betanzos. 

Desde ese momento, Salvemos o Pasatempo 

adquiriu paseniñamente maior protagonismo 

na prensa local; entón fóronse aglutinando 

máis veciños e veciñas ata que se fundou a 

Asociación de Amigos do Parque do Pasatem-

po en setembro de 2017. Desde o seu inicio, 

Amigos do Pasatempo procurou estar en con-

tacto constantemente cos organismos encarga-

dos da xestión do xardín con ánimo de velar 

pola súa conservación, pero tamén realizou 

unha gran cantidade de eventos lúdico-festivos 

para achegalo á sociedade. 

Así mesmo, unha das achegas máis salientables 

de Amigos do Pasatempo foi a creación de Casa 

dos Espellos: Revista poliédrica da cultura galega, 

unha revista dixital e gratuíta na que se publican 

[arriba] Antes e despois do desprendemento no Estanque da 

Gruta de febreiro de 2017 

Fotografías dos socios Josiño Souto Santé e Antonio Rodríguez Arnao 

Desprendemento da escultura do buque de guerra no 

Estanque do Retiro o 25 de outubro de 2018 e a Asociación 
de Amigos do Parque do Pasatempo nunha das súas 

primeiras visitas guiadas organizada en 2017 

Fotografías cedidas polo autor 
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investigacións sobre o Parque do Pasatempo e a 

historia de Galicia. Ademais, os socios Josiño Sou-

to Santé, Ángel Arcay Barral e Yosune Duo Suárez 

tamén acaban de publicar en xaneiro de 2021 o 

libro El Parque del Pasatiempo, no que se recom-

pila unha ampla cantidade de documentación 

inédita que permite coñecer a súa historia e no 

que se achegan moitas restitucións gráficas das 

partes desaparecidas. 

Como efecto destes labores de difusión e divul-

gación, a atracción polo Pasatempo multipli-

couse notoriamente. Proba diso é que en 2018 

e 2019 foi tan visitado polos turistas como o 

casco histórico, namentres que anos atrás non 

recibía tantas persoas. 

Todo iso fixo que a solicitude do BIC prospera-

se e incoouse o expediente da súa solicitude de 

declaración en febreiro de 2018. Nese contexto, 

a Administración autonómica mesmo chega a 

comprometerse a que achegará fondos para 

unha futura restauración. 

A pesar de todo, o 25 de outubro de 2018 houbo 

outro dano importante. Desta volta, desprendeu-

se unha figura que representaba un buque de 

guerra no illote do Estanque do Retiro. Isto puxo 

en grave risco a estrutura dese estanque, mais 

tamén de todo o recinto. Entón pechouse a zona 

histórica do Pasatempo para non poñer en peri-

go os visitantes, á cal segue sen poder accederse 

polo mesmo motivo a día de hoxe. 

Porén, o 20 de febreiro de 2020 chegou unha 

das mellores novas na historia do Pasatempo: a 

Xunta de Galicia declárao BIC coa categoría de 

«xardín histórico». Este status legal fai que des-

de 2020 se garanta a súa conservación, tanto 

no presente coma no futuro, pois a Dirección 

Xeral de Patrimonio velará para que non sufra 

máis danos nin intervencións desafortunadas 

como aconteceu no pasado. Certamente, trá-

tase dun feito histórico, xa que agora por fin se 

pode salvagardar a súa integridade. 

Co BIC, a situación actual e futura é esperanza-

dora, pero aínda queda o máis difícil, que é a 

restauración. Neste sentido, os arquitectos Xan 

Casabella López e Xosé Díaz Vieites están re-

dactando un plan director para as obras de 

restauración, grazas ao achegamento económi-

co entre o Concello e a Deputación. Polo tanto, a me-

dio prazo poderase desfrutar de novo do Pasatempo e 

as próximas intervencións non serán sen criterios profe-

sionais como sucedera nos noventa. 

En definitiva, o Pasatempo é un xardín histórico singu-

lar, pero case desaparecido, que acaba de declararse 

BIC e que reclama unha intervención para que poida 

ser desfrutado polas vindeiras xeracións. Aínda que a 

futura restauración non será sinxela, debido a gran nú-

mero de fendas e filtracións de auga que hai nas estru-

turas do xardín, augúrase a súa conservación futura. 

Sen dúbida, por todo o simbolismo que carga no seu 

pasado é unha obra que merece ter un capítulo na his-

toria da arte de Betanzos, das Mariñas e de Galicia. 

Isaac Díaz Pardo no monumento en homenaxe aos Irmáns García Naviera 

cando na zona baixa do Pasatempo se cultivaba o lúpulo. Ano de 1955 

Arquivo persoal de Xosé Díaz 
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A costa de Dexo: ese monumento artificial 

 
FRANQUI ILLANES 

A Costa de Dexo (e Serantes) é a punta que pene-

tra no Atlántico entre as rías de Sada e da Coruña, 

que, coa Marola, soporta os embates dos tempo-

rais do Golfo Ártabro. É un interesante espazo pro-

texido que comprende a costa dende Lorbé ata o 

faro de Mera. Foi declarado Monumento Natural, 

tamén Zona de Especial Conservación da Rede Na-

tura 2000, e pertence ademais á Reserva da Biosfe-

ra Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Aínda 

que ningún destes mecanismos de protección ser-

viron para protexela, senón máis ben para todo o 

contrario... lamentablemente. 

Debería centrarme en facer unha extensa lista das 

marabillas ambientais presentes no noso espazo 

(des)protexido... pero non. É máis, o que vou contar 

é que este lugar non é un Monumento Natural. É, 

pola contra, un fermoso Monumento Artificial, cons-

truído ao longo dos séculos polas persoas que loita-

ron, traballaron, desfrutaron, e en fin, viviron aquí e 

modelaron este espectacular anaco da nosa terra co 

obxectivo único e fundamental de SOBREVIVIR. 

Farei un pequeno percorrido por unha serie de 

lugares que mostran isto que acabo de dicir. 

O primeiro lugar é a igrexa de Dexo. E dirás: que 

ten isto que ver coa supervivencia? Pois claro que 

si. Os nosos antergos axudaron a conservala grazas 

á suor do seu traballo pagando misas, décimos e 

rendas á Igrexa, coa inxenua e firme convicción de 

sobrevivir... SOBREVIVIR á morte. Sendo boas per-

soas e cumprindo cos mandamentos da santa ma-

dre igrexa irían ao ceo, serían felices e comerían 

perdices por toda a eternidade. É unha fermosa 

igrexa, exemplo típico do románico rural galego, 

cunha iconografía erótica, enterramentos ―ilustres‖, 

restos arqueolóxicos castrexos, romanos e medie-

vais, e da que se sabe practicamente todo. Merece-

ría un artigo para ela soa, pero non temos espazo 

para contar as súas aventuras ao longo dos seus 

máis de nove séculos de historia. 

Abandonando o rueiro chamado A Aldea en direc-

ción ao monte e á costa, poderás parar a ver eses 

paraísos inalcanzables para os ratos que son os ca-

bazos. Outros elementos esenciais para SOBREVI-

VIR. Nas beiras das casas ademais os nosos anter-

gos modificaron o contorno creando as hortas, ele-

mentos básicos tamén para a SUPERVIVENCIA. Xen-

tes que, por unha banda, eran case analfabetas 

eran tamén, pola outra, enxeñeiros agrónomos que 

sabían perfectamente cando sementar, cando plan-

tar, que asociacións de cultivos eran as óptimas, cal 

era unha boa rotación de cultivos, como fertilizar, 

como manter a raia as pestes e as pragas... 

Entrando xa no monte, pódese observar, cun esfor-

zo de abstracción, o que sería o souto que rodeaba 

a poboación. Outro exemplo que amosa como os 

antepasados crearon un hábitat co obxectivo de 

SOBREVIVIR. Aínda se poden ver bastantes casti-

ñeiros neste lugar, fonte de alimento fundamental 

e de materia prima para construcións vitais en épo-

cas en que a pataca aínda non se convertera nun 

dos alimentos básicos. Se es capaz de borrar coa 

imaxinación a terrible praga de eucaliptos que, 

tamén aquí, nos asola, poderás ver os restos do 

bosque autóctono: carballos, para quentar o fogar 

e cociñar na lareira, loureiros, salgueiros medicinais 

e con varas flexibles para facer ferramentas agríco-

las como o caínzo, espiños que servían de guía 

para enxertos «máxicos» para froiteiras saborosas 

que daban alimento en diversas épocas do ano 

etc., adaptacións «indíxenas» para unha envexable 

SUPERVIVENCIA sostible. 
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Máis adiante, xa na ribeira, o vento impide o cre-

cemento da masa arbórea dando paso ao toxo, as 

queiroas e os fieitos. Miña nai, que sempre me 

dicía que ―qué lles ensinas aos turistas, se aquí non 

hai máis que toxo‖, era, a pobre, incapaz de apre-

ciar a fermosa paisaxe que dende aquí se desfruta, 

xa que non podía borrar da súa memoria a imaxe 

dos penosos trafegos de ir coller ao monte a lou-

zada para facer esterco que, nas leiras, lles permi-

tirían SOBREVIVIR coas súas colleitas. Con ela fun 

varias veces recoller as queiroas e o trovisco co 

que facía o ramo no San Xoán para protexernos 

das meigas. Algo que sigo facendo, aínda que ela 

xa non pode, para que SOBREVIVA a súa memoria 

e parte da nosa cultura. Descoñecía ela a presenza 

da colonia peninsular máis numerosa de corvo 

mariño cristado (considerado como vulnerable no 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas), ou a 

nidificación de falcón peregrino, ou choias biqui-

vermellas. Tampouco sabía da existencia doutras 

plantas interesantísimas como orquídeas, ou mar-

garidas presentes en poucos lugares do mundo, 

ou outras pequenas plantas de gran valor que pa-

san desapercibidas. (Polo que se ve, as autorida-

des (i)rresponsables da conservación deste espazo 

tampouco o saben, e permiten así que se realicen 

neste lugar actividades que repercuten moi nega-

tivamente nos valores polos que foi declarado lu-

gar protexido). 

Durante este tramo vese moi preto A Marola (e xa 

sabemos que «quen pasou A Marola...»), tamén 

outra illa, que, aínda que nas cartas náuticas apa-

reza erroneamente sinalada como O Marolete, 

debo dicir que en realidade o seu nome é O Cor-

val, chamado así por ser un lugar onde os corvos 

mariños dos que falei antes se pousan a secar as 

A costa de Dexo, coa Marola ao fondo 

Fotografía do autor 

25 ESTUDOS XERAIS 

https://www.academia.edu/45142985/_%C3%8Dndice_de_las_escrituras_otorgadas_ante_el_Notario_D_Valent%C3%ADn_Garc%C3%ADa_Escudero_Colecci%C3%B3n_Fuentes_Documentales_vol_4_Pontevedra_Barrio_Montenegro_Editora_2021_
https://www.academia.edu/45142985/_%C3%8Dndice_de_las_escrituras_otorgadas_ante_el_Notario_D_Valent%C3%ADn_Garc%C3%ADa_Escudero_Colecci%C3%B3n_Fuentes_Documentales_vol_4_Pontevedra_Barrio_Montenegro_Editora_2021_


 

 ás antes de levarlles o alimento aos seus polos, 

que penduran perigosamente nas inaccesibles ro-

chas dos cantís. 

Tras pasar o lavadoiro do río da Pedra, que cae 

nunca fervenza ao mar, chégase á Pena de Rocha, 

dende onde se ve o porto de Dexo (non lle cha-

medes O Portiño, por favor, como fan os do con-

cello, cometendo unha grave deturpación toponí-

mica). O porto de Dexo é un porto de labregos, 

que non podían pasar sen os recursos que lles 

proporcionaba o mar durante uns poucos meses 

ao ano, cando as condicións o permitían, e que 

lles facilitaban a SUPERVIVENCIA.  

Cada familia tiña unha buceta ou unha chalana 

para ir ás luras, ao polbo ou aos peixes das rochas 

con pequenos tramallos. Baixábanse as lanchas co 

guindastre manual que aínda se pode ver alí, e 

deixábanse atadas nas amarras, ata que antes de 

que os temporais llelas estampasen contra as ro-

chas, volvían a subilas para terra. Aproveitaban 

tamén o «gholfo» que subían na mesma grúa e 

que levaban en carros para as leiras como esterco. 

Nada se desperdiciaba. Non coma hoxe. 

Encamiñando os pasos cara ao muíño de Tía Anto-

nia de Tía Carme pódese ver outra construción 

fundamental para SOBREVIVIR como é o muíño 

onde se moía o gran para cocer periodicamente 

«o pan de cada día». Muíño movido por enerxía 

renovable sen danar o medio ambiente. Economía 

circular, que nos queren vender agora como algo 

vangardista. Lugar de traballo, pero tamén de fes-

ta: «unha noite no muiño, unha noite non é nada; 

unha semaniña enteira, esa si que é muiñada». 

Qué vila ou aldea non ten muíño? Unha historia 

que circulou de boca en boca entre as nosas xen-

tes di que Tía Antonia de Tía Carme era meiga. 

«Falaba» cun mozo de Dexo que despois a deixou 

para casar con outra rapaza. O seu primeiro fillo, 

en vinganza (miña nai dicía que as meigas son moi 

envexosas), estaba revellido, non comía, choraba 

moito... Entón, loxicamente, levárono á curandeira, 

que, nada máis velo, dixo que tiña «o aire do ga-

to». Para sacarlle o meigallo, había que lavar o 

neno na tina de latón onde se aseaban os cativos, 

na que meteron tamén cinza da lareira. Despois de 

facer uns ritos cargados de sincretismo, coaban a 

auga cun pano (neste paso recordo ao meu pai 

dicindo «eso vino eu, eso vino eu») e ao abrir a 

bóla de cinza, esta estaba chea de pelos de gato. 

A outra parte da curación era tomar vinganza da 

meiga. A parella, co neno enmeigado, debía saír ás 

doce da noite da casa en dirección ao adro da 

igrexa. Non poderían falar con ninguén. Ao chegar 

ao adro tiñan que facer algo con pan e auga ben-

dita. E ao mesmo tempo alguén quedaría na casa 

varrendo e levando a varredura para o centro da 

casa. Cando chegaran a nai, o pai e o fillo da 

igrexa, alguén tería que baterlle duramente ao lixo 

e así estarían pegándolle á meiga. Parece ser que 

a esas horas da madrugada chegou Tía Antonia 

berrando que daba arrepíos, mentres se agarraba 

aos barrotes da fiestra da cociña pedíndo «Tío 

Antonio, Tío Antonio! Déame fermento para cocer 

o paaaan!!», e miña nai, rindo mentras contaba a 

historia, dicía «era pola tunda que lle estaban dan-

do». Haberá xente que cando lea isto diga «canta 

ignorancia había nas nosas aldeas», mentres aluci-

na encantada cos bailes batusis, cos xamáns iano-

mamis ou coa mitoloxía nórdica. Eu téñoo claro, 
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mentres eu poida, a nosa rica e complexa mitolo-

xía vai SOBREVIVIR ao meu redor contando esta 

historia (e outras). E ao que non lle guste, «que lle 

bote azúcar». 

Abandonando xa o muíño chégase en breves á 

Agra da Canle, o lugar onde a xente de Dexo te-

mos as nosas leiras de labor. Aquí pódese ver co-

mo se modificou, con moita suor e traballo, a pen-

dente do terreo facendo terrazas de cultivo coa 

intención de evitar as escorrentías e favorecer o 

traballo do gando para os labores agrícolas. Moi-

tos, moitísimos metros cúbicos de terra moveron 

con esa intención, o que lles permitiu crear un in-

dispensable lugar para a súa SUPERVIVENCIA, xa 

que eran as imprescindibles leiras das que sacaban 

os produtos fundamentais para alimentar o gando 

e as familias. Xa case ningunha leira se traballa 

agora, pero pódense ver os balados con desniveis 

de tres ou catro metros, que amosan claramente o 

tremendo labor que acometeron. 

Dende aquí, seguindo o carreiro posiblemente 

máis antigo ou máis usado da localidade (no que o 

paso da xente durante séculos foi afundindo o ca-

miño no terreo, como un río que escava un canón), 

chégase inmediatamente ao remate do paseo, na 

mesma igrexa de Dexo. 

Non quería, de todas as maneiras, deixar pasar a 

ocasión de renderlles unha profunda homenaxe a 

todos os nosos antepasados que aquí en Dexo 

(pero tamén na túa vila ou aldea) foron capaces de 

SOBREVIVIR de maneira perfectamente ecolóxica e 

sostible no seu medio, e pedirlles perdón por non 

sermos capaces (con toda a nosa ciencia, a nosa 

tecnoloxía e a nosa pretendida sabedoría) de con-

servar a súa herdanza, que estamos desbaratando 

en tan só uns poucos anos. 

A igrexa románica de Dexo e dous hórreos de diferentes tipoloxías 

Fotografías do autor 
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Valente, rebelde, innovadora, loitadora, trans-

gresora, rompedora, creativa, inqueda, curio-

sa, comprometida, singular, independente…, 

son algunhas das palabras máis utilizadas po-

las persoas que coñeceron a Xela Arias ou 

afondaron nos seus textos á hora de falaren 

dela e da súa obra. Tamén hai quen se refire a 

ela como «deconstrutora de versos», «poeta 

punky», «unha outsider» ou «a reencarnación 

do mesmísimo Lou Reed». 

Quen isto escribe non tivo o privilexio de trata-

la en persoa. Por iso, á falta dunha perspectiva 

máis íntima, tentaremos ofrecer unha visión 

global —desde a admiración máis grande e 

desde un afecto que non por ser en ausencia é 

menor—, que sirva de aproximación para 

aquelas persoas que queiran achegarse á au-

tora homenaxeada este ano no Día das Letras 

Galegas. Será un artigo a vista de paxaro, no 

que botaremos man dos testemuños da propia 

poeta e de persoas que si tiveron vínculo con 

ela; a bibliografía final permitirá profundar 

máis a quen o desexe.  

 

NOTAS BIOGRÁFICAS.  

REBELDÍA E COMPROMISO 
 

Xela Arias Castaño naceu o día 4 de maio de 

1962, filla de Amparo Castaño e do mestre, es-

critor e tradutor Valentín Arias; foi a máis vella 

de cinco irmáns. Pasou a súa primeirísima infan-

cia nas parroquias de Sarria, onde a familia resi-

día. Estes anos iniciais, reforzados por estadías 

posteriores, gravarán na poeta o léxico rural e o 

da flora e a fauna, que permanecerán na súa 

escrita como un substrato en convivencia co 

léxico de raíz máis urbana. 

A familia residirá entre 1965 e 1969 en Lugo, 

onde Xela comeza a ir á escola. Conta Valentín 

Arias nun texto de 1968 titulado Xeliña fala ga-

lego que o feito de a filla dun mestre falar ga-

lego causaba estupefacción daquela na cidade 

(e nisto talvez non mellorásemos moito, enga-

dimos). Pero por moita que fose a estupefac-

ción, o galego foi sempre para Xela a lingua 

primeira, a das tripas, a das entrañas, como ela 

mesma explicaría de adulta. En coherencia con 

este sentimento, a autora mudaría por dúas 

veces o seu nome no rexistro: do María de los 

Ángeles co que fora bautizada a María dos 

Anxos e deste a Xela. 
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Xela Arias. Un achegamento 

 
MERCEDES LEOBALDE 

Falamos antigas linguas coma carnes afiadas 

(Xela Arias, Denuncia do equilibrio) 
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Desde ben nena devora lecturas, en galego, cas-

telán e portugués. Ademais, na casa estará en 

contacto con outras linguas debido ao labor do 

seu pai como tradutor.  

En 1969 a familia instálase en Vigo. Naqueles anos 

estábase a producir unha forte migración da po-

boación rural cara ás cidades na procura de novas 

oportunidades. O Vigo de Xela era de barrio pro-

letario, marcado pola reconversión, o paro e as 

drogas; tamén pola movida e a vida nocturna.  
 

O medio fórmanos, e desde os sete anos a 

miña cultura é urbana […]. Fixen vida de bai-

rro, identifícome con ela, e resúltame moi 

interesante o que saia de alí. O urbano non 

é parte de min, senón unha circunstancia da 

vida (X.A. 1990). 
 

Á Xela adolescente —comprometida, loitadora e 

con ansias de independencia, como a define a 

nai— o sistema de ensino daqueles anos finais 

dos setenta resúltalle autoritario e pouco intere-

sante, conque remata o BUP (o ensino medio da 

época) e planta os estudos para se independizar: 

«elixín as rúas antes que as aulas», afirma. 

Con só 19 anos incorpórase ao equipo de Xerais, 

editorial á que permaneceu sempre vinculada, 

ben fose como oficinista, editora, tradutora, en-

cargada das seccións de Creación e Investiga-

ción ou correctora de estilo. En 1990 retoma os 

estudos e cursa a carreira de Filoloxía, ao tempo 

que continúa colaborando con Xerais na tradu-

ción e na edición. 

Para Xela a escritura representaba un espazo de 

liberdade, mais tamén un compromiso, igual que 

empregar nela o galego: «Escribo en galego por-

que estou aquí e, desde logo, Galicia pertence, 

aínda, aos derrotados» (X.A. 1988). «Escribir desde 

min. E eu son muller, miope e galega» (X.A. 2001). 

Pero non só a lingua. En palabras de Amparo Cas-

taño, «foi sempre unha loitadora, coido que é a 

palabra que a define mellor»: declarábase rebelde 

ante a desigualdade e mantiña unha actitude de 

compromiso que non estaba moi de moda nos 

«frustrantes oitenta» da movida viguesa, máis in-

clinados á frivolidade que a actitudes militantes; 

posiciónase en contra da entrada de España na 

OTAN, da guerra de Iraq e do masacre do pobo 

palestino; faise socia de Greenpeace cando o eco-

loxismo era un movemento marxinal; denuncia a 

nova pobreza derivada do capitalismo voraz e 

declárase nacionalista galega e feminista: «Dáme 

rabia ter que dicir que son feminista. Pásame igual 

co nacionalismo. Deixarei de ser unha cousa e ou-

tra cando as nacións subxugadas non o sexan e as 

mulleres discriminadas non o estean».  

Algunhas das súas últimas intervencións públicas e 

dos seus derradeiros textos estiveron vinculados á 

plataforma Nunca Máis, creada en novembro de 

2002 aos dous días do naufraxio do petroleiro 

Prestige, como multitudinaria reacción cidadá 

contra a xestión levada a cabo pola Administra-

ción durante o traslado do barco e tras a catástro-

fe medioambiental resultante. Xela integrouse así 

mesmo no grupo de artistas Burla Negra, que rea-

lizaba intervencións de protesta na mesma liña. 
 

Marea miseria invade global Galicia. 

Colleita inepta de intereses financeiros. 

Burla Negra. 

(X.A. 2003) 
 

Conta Antón Sobral que «o impacto poético de 

Xela en Vigo foi brutal. Enigmática, profunda, 

foi intelectualmente respectada desde o primei-

ro momento, rapidamente se lle concedeu au-

toridade».  

Ese Vigo no que Xela Arias medrou, realizou os 

seus estudos e exerceu como editora, tradutora e 

docente, ese Vigo no que desenvolveu a súa crea-

tividade, no que se namorou e tivo o seu fillo, foi 

tamén testemuña do seu pasamento, aquel 2 de 

novembro de 2003 en que un ataque ao corazón 

nola levou tan prematuramente aos 41 anos, pri-

vándonos do fulgor futuro da súa poesía. 

 

TRADUTORA 
 

Xela Arias foi unha pioneira tanto no mundo da edi-

ción como da tradución profesional. Lembra Celia 

Torres, compañeira súa en Xerais, que daquela non 

había mulleres traballando profesionalmente na 

edición galega. Tampouco había apenas mulleres 

tradutoras (ou, se as había, estaban invisibilizadas 

como «esposas» ou «colaboradoras sen nome» dos 
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tradutores masculinos, como apunta a tamén tradu-

tora e escritora María Reimóndez), só homes tradu-

cindo, as máis das veces, obras doutros homes. Po-

rén, Xela Arias desenvolve un labor extenso como 

tradutora nun momento verdadeiramente complexo 

para a lingua e para o ámbito editorial galego. De-

bémoslle a incorporación ao noso sistema literario, 

ben soa ou en colaboración con outras persoas, de 

numerosas obras da literatura universal, algunhas 

delas destinadas ao público infantoxuvenil (existía 

certa demanda pola carencia de materiais para o 

ensino), como poden ser Contos ó teléfono de Gian-

ni Rodari, As bruxas de Roald Dahl, O bosque anima-

do de Wenceslao Fernández Flórez, Drácula de Bram 

Stoker, O derradeiro dos mohicanos de James Feni-

more (tradución pola que obtivo o Premio Ramón 

Cabanillas en 1994) etc.; outras, pola contra, dirixían-

se ao lectorado adulto, como Amor de perdición de 

Camilo Castelo Branco, Dublineses de James Joyce, 

O spleen de París de Charles Baudelaire, Relatos de 

Gloria Pampillo… 

ESCRITORA 
 

Xela Arias dicía que se recordaba escribindo desde 

sempre, o que a súa nai corrobora: Xela naceu cun 

lapis na man. De aí a precocidade que se manifesta 

na súa publicación máis temperá, un relato premia-

do no VI Concurso de Contos Infantís «O Facho». 

Con once anos, Xela escribe A fraga dos paxaros e 

a fraga leopardicia, no que «maxina un automóbil 

leopardo a reacción que zorrega a douscentos por 

hora (e que lle custara cen mil pesetas!). Edificios 

dun milleiro de andares. Gaitas feitas de ferralla e 

caracochas voadoras», en palabras de Marta Veiga 

Izaguirre, un texto no que agroman xa trazos que 

caracterizarán a súa obra posterior, como a pre-

senza do mundo animal, o protagonismo feminino 

e a innovación da linguaxe, patente desde o título. 

O notable grao de autoesixencia que tiña coa súa 

obra levouna a non publicar o poemario titulado 

Lilí sen pistolas, co que foi finalista no Premio Es-

quío de Poesía en 1986, así como o inédito Maldito 

lindo e outros textos. 

Segundo nos conta a profesora María Xesús No-

gueira na introdución do libro —imprescindible— 

Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004), os textos de 

Xela anteriores ao seu primeiro poemario circula-

ban publicados en fanzines e revistas e mesmo na 

prensa, algo moi habitual nunha etapa en que o 

sistema editorial galego estaba aínda en constru-

ción (pensemos que pasaran poucos anos desde a 

morte do ditador) e as publicacións culturais perió-

dicas proliferaban. 

A estrea de Xela no mundo literario chegou con 

Denuncia do equilibrio (Xerais, 1986), un poemario 

innovador co que foi finalista do Premio Losada 

Diéguez. Nel atopamos, no formal: transgresión de 

convencións gráficas, comezos abruptos e descon-

textualizados, encabalgamentos bruscos, sintaxe 

tensada ou directamente rota, creacións léxicas 

(«somnambuleando», «empuxadamente»…), ima-

xes potentes («historias de cadáveres cocidos na 

miseria dunha biografía»), aliteracións («galicia e 

nós nó de verbos nos novelos dos nomes»), xogos 

fónicos entre palabras cunha sonoridade próxima 

(«e as peles son verbos e os verbos velos»)… En 

canto ao fondo, lemos paisaxes urbanas, algo in-

novador nas letras galegas, en contraste con espa-

zos interiores opresivos; animalidade, violencia, 

Fotografía de Xulio Gil no volume Tigres coma cabalos 
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unha exploración do tema amoroso desde pers-

pectivas non convencionais, frecuentes reflexións 

metaliterarias («solicito que o vento me espante 

coma o verbo e a palabra / que a palabra e o ver-

bo me espanten coma o vento»)… 

Xela Arias mergúllase con este seu primeiro libro 

no ámbito da experimentación, afastándose de 

temas e formas convencionais e, así mesmo, do 

canon culturalista asumido polas tendencias litera-

rias da época. 
 

Trouxen augamel para agasallarte e senteime 

na escada á agarda 

Non chegabas nunca e cansaba 

Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a 

porta 

Saín. Fun por tras de min deixando as  

pegadas no chan 
 

e se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado 

se xiro terras e metais lenzos abertos 

entrelazados 

se escandalizo o interior derroto peixes lubinas 

caranguexos 
 

é que teño o corazón de auga derretida  

desbordando 

vasos e piscinas 

e veñen as augas zoando como corsarios  

dos mares da palabra. 
 

En 1990 publicouse a súa segunda obra, Tigres co-

ma cabalos, que tivo unha gran repercusión e da 

que existiu un formato como exposición itinerante. 

Realizada en colaboración co fotógrafo Xulio Gil 

(quen sería marido da escritora e pai do seu fillo 

Darío), establece un diálogo entre 48 composicións 

poéticas de Arias e outras tantas imaxes artísticas 

en branco e negro de Gil, entre as que abundan as 

de corpos espidos, algunhas da propia Xela. Nunha 

nota inicial, os autores explican o procedemento 

de creación da obra, e advirten: «Nin pés de foto, 

nin ilustracións ó texto. Se tal, a historia». 

Presenciamos encontros e desencontros nunha 

relación entre dúas persoas. Explicaba a escritora 

que o título, Tigres coma cabalos, tirado dun seu 

poema, representa «a animalidade, a intuición, os 

sentimentos básicos que se expresan nesta obra», 

que tampouco está exenta de denuncia social. Do 

punto de vista formal, texto e imaxe complemén-

tanse: os corpos ténsanse e contorsionan, e de 

igual maneira se tensan, ata o límite da torsión, da 

ruptura, a palabra, a sintaxe, a linguaxe toda. 

Non obstante, na recepción desta obra houbo in-

terpretacións estreitas que ficaron na superficie 

dos corpos nus retratados, limitando o seu signifi-

cado a un suposto erotismo libidinoso que lles 

causaba escándalo. Tres anos despois da súa publi-

cación, Xela rebatía: «Contén algún poema de 

amor, varios de desamor, moitos abordan a vida 

social e outros tratan sobre a miña visión do que é 

a relación consigo mesmo. O erotismo non llo vexo 

por ningún lado». 

En Darío a diario (1996), o seu terceiro poemario, Xela 

Arias achégase ao tema da maternidade, tan pouco 

explorado, para nos ofrecer unha serie de reflexións 

sobre a súa propia experiencia maternal, dirixidas ao 

fillo en segunda persoa e afastadas dos tópicos; por 

veces son declaracións de intencións sobre a crianza 

(«Nin coa mísera desculpa de che mellora-la vida/ 

escoitarás de min xamais/ unha mentira»), noutras 

reflicten a aprendizaxe permanente e o enriquece-

mento persoal que ser nai implica. 
 

Busco o modo de te acompañar sen estorbo, 

que sexas ó meu carón feliz e creador 

de ti, 

de ti e mailo mundo que apañes. 
 

O derradeiro poemario de Xela Arias, Intempério-

me, foi editado por Espiral Maior en 2003, o mes-

mo ano do falecemento da autora. A diferenza dos 

anteriores, presenta unha división en partes: «É así 

que me din que agarda», «Corazón cuestión» e 

«Vencerse é cousa de se tratar». 

Continúa a experimentación e o xogo permanente 

coa palabra, a tensión da lingua, o tronzamento 

dalgúns vocábulos («Ba/ léirate/ me»), o oxímoro 

(«A temeridade sálvame/ de senti-la covardía»), ese 

uso peculiar dos pronomes presente en toda a 

obra da autora… 

Reparemos nos trazos de madurez, reflexión e 

contido social neste poema de Intempériome: 
 

De certo, a vida ía en serio. 
 

Por iso morrer non conta 

números. 
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Eras moza, 

cómplice nunha derrota que non 

sumabas. Feliz por terte insomne 

por inmortal. 
 

Xa temos cadáveres amigos 

e coñecidos, 

sabemos da morte o legado inútil. 
 

Pero ¡que ridículo!, ¿non?, 

abraza-lo feito feliz de xa medrar 

—camiñar ás aforas— 

en tempos asepticamente tan 

Alienados. 
 

Fóra dos catro libros mencionados, hai composi-

cións de Xela Arias en obras colectivas como Pala-

bra de muller (1992) ou Daquelas que cantan. Ro-

salía na palabra de once escritoras galegas (1997). 

En Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004), Noguei-

ra recompilou a «Poesía dispersa» da autora, unhas 

setenta composicións de temática heteroxénea 

non incluídas nos poemarios.  

A autora escribiu tamén algún relato, como o titu-

lado «Que si, que si», incluído no volume colectivo 

Contos eróticos. Elas (Xerais, 1990), e o conto in-

fantil Non te amola!, narrado desde os ollos dunha 

nena e publicado hai nada por Galaxia con ilustra-

cións de Luz Beloso. 

Por último, Xela Arias escribiu letras de cancións 

para o grupo vigués de rhythm and blues Deserto-

res. Un dos seus membros, Humberto Heredia, co-

menta: «Eran unha marabilla de letras e parecían 

escritas para seren musicadas porque tiñan ritmo 

interior, algunha que outra rima e palabras diferen-

tes, propias do seu xeito de contar as cousas para 

falar de saír e da cidade». E reflexiona: «En galego 

non era unha opción; foi unha mágoa, tería sido un 

acerto». Sirva isto como mostra do constante in-

terese da autora por se achegar a outras linguaxes 

artísticas, plasmado en colaboracións con varios 

creadores plásticos e escénicos (como o espec-

táculo Vencerse é cousa de se tratar, que estaba a 

preparar co músico Fernando Abreu cando mo-

rreu) e que acadou a súa máxima expresión na 

conxunción poesía-fotografía que representa Ti-

gres coma cabalos. 
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Cosernos co cable da funambulista 

 

EMMA PEDREIRA 

Desequilibrio-naufraxio-refuxio-intemperie. In-tem-

pes-ti-va.  

Recoñecemos certa Xela Arias porque hai un pou-

so do que nos deixou que pervive tanto despois 

da desaparición: Hasme oír, a unidade componse 

da desorde, ba-leirate-me. 

Rompeunos os esquemas e os poemas e artellou 

linguaxe e discurso como fai un/ha tedax cun 

obxecto sospeitoso que latexa no medio do nada. 

Desconectounos a bomba do corazón e es-

toupóunolo cara adentro, nun sentido inverso ao 

normal do torrente sanguíneo. E colocou todo ou-

tra vez, reconstruíu deixando algo de intacto e 

algo de derrotado tamén. E escuras queimadelas 

no lugar da combustión. 

Xela Arias cambiou o discurso do amor, da mater-

nidade, do erotismo, das cidades, do equilibrio á 

intemperie das mulleres soas, empoderounos 

(négome á palabra oficial, apoderar, que semella 

rapina, ilicitamente) hai xa trinta anos.  

Este ano, aínda pandémico, podemos vestirnos 

con aquelas vestiduras verso e que aínda nos sen-

ten tan ben, que axeite o corte do poema, a trans-

versalidade dos tecidos urbanos, das paisaxes úni-

cas que quedaron impresas no estampado do ves-

tido. Acáenos aínda tan ben Xela porque ninguén 

nin nada gastou esa epiderme orixinal e única e 

séntanos agora como unha segunda pel.  

Vistámola. Saiamos ás rúas vestidas de núas coa 

desequilibrada intemperie da poeta que escribiu, 

estudou, amou con toda a lingua, cabalgou tigres, 

protexeu o seu cachorro das impiedades da ollada 

común, desgastou o asfalto nocturno, evacuou as 

illas imaxinarias da noite e fixo para nós un cons-

tructo tan sólido que tardamos case vinte anos en 

collerlle os baixos para que nos axeite na pisada e 

non arrastrar. 

No gume desa patronaxe vai ela, poeta, marcan-

do os trazos e prendendo cos alfinetes que leva 

atravesados na lingua. Cose as palabras á pel, 

escama a escama, poro a poro, nótanselle os 

ganduxos na liña como a Emily Dickinson o fío 

onde engarzaba as palabras como doas e ese 

traciño –tirando un fío–un cableado–un gume 

intenso sobre o que cabalgar– no equilibrio da 

danza. Xela Arias invisibiliza ese trazo pero 

tamén o practica, descose e recose, menda, rete-

lla o discurso, cortapega, fai colaxe co texto, a 

frase, a palabra, do macro ao micro, da pel ao 

poro e inseríndoos todos, un por un, nunha pro-

dixiosa alteración de orde e significados, mentres 

camiña sobre o propio cable, fío, gume, funam-

bulista do seu propio verso. Cosámonos a ela 

para manter ese equilibrio e cabalgar á intempe-

rie. Celebrala do mesmo xeito no que unha poe-

ta escribe é sosterlle os versos e a memoria. 
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Artista plástica, deseñadora, empresaria… Carmen Arias 

de Castro (A Coruña, 1921–Sada, 2014) é unha figura 

obviada case sempre e sen a que, pola contra, 

dificilmente se poden chegar a comprender algunhas 

das experiencias culturais –e non só culturais– da Galicia 

contemporánea. Creacións súas, baixo as marcas de 

Cerámicas do Castro e Sargadelos, forman parte hoxe 

da nosa identidade. Ocupan os andeis das nosas 

cociñas e os estantes do noso imaxinario colectivo. 

Carmen Arias, Mimina, compañeira de vida dun titán 

como Isaac Díaz Pardo, foi peza esencial nese conxunto 

de industrias concibidas en clave de país e cun firme 

alento de modernidade. Coa vocación dun futuro mellor 

nunha Galicia consciente das súas potencialidades. 

No centenario do seu nacemento, lembramos a 

Mimina, socia de honra da A.C. Irmáns Suárez Picallo e 

Filla Adoptiva de Sada, desde a proximidade espacial 

destas páxinas editadas no mesmo territorio no que 

desenvolveu a súa vida e boa parte dos seus proxectos. 

MIMINA 
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Mimina retratada por Isaac Díaz Pardo 

 no seu cadro Moiras (1944, detalle) 

 Fundación Abanca 
  

[dereita]  Retrato de Mimina por Isaac 

Imaxe cedida por Xosé Díaz 



 

 

Visitamos o Castro nunha tarde de 
abril. Deixamos atrás as Cerámicas, 
embrión e núcleo da industria cul-
tural máis relevante da Galicia con-
temporánea. Un conxunto de edifi-
cios que hoxe esmorecen mentres 
a empresa se afasta dos principios 
que a fixeron nacer e se entrega a 
un mercantilismo con escasa visión 
de futuro. Dirixímonos a onde per-
siste aínda ese espírito fundacio-
nal, ao pazo do Castro de Samoedo, 
a escasos trinta metros da vella 
cocheira na que naceu Cerámicas 
do Castro, para conversar con Ma-
ría Ripoll (MR), Xosé (XD) e Camilo 
Díaz Arias de Castro (CD), nora e 
fillos de Isaac Díaz Pardo e da figu-
ra arredor da cal xira a nosa con-
versa: Mimina. 

MR—O pai de Mimina era o dono 

do pazo e veraneaban aquí. Onde 

Isaac comezou a montar o seu 

estudo eran as cocheiras do pazo. 

CD—Unha vez que se fixeron 

mozos oficialmente, que foi na 

Coruña, Isaac regálalle unha pul-

seira moi bonita que deseñou el. 

Unha vez prometidos, Isaac xa 

vén polo Castro visitar a Mimina, 

e cando casan, van vivir a Madrid 

pero nos veráns veñen aquí.  

Nunha desas viaxes, Alicio ofréce-

lle a Isaac uns galpóns de apeiros 

agrarios e cocheiras, que non as 

usaba, e Isaac dixo «si, vénme moi 

ben, que así fago o estudio», e 

fixo un estudio na parte de arriba. 

Todo iso favorecido polo seu en-

lace con Mimina no ano 45. Entre 

o 45 e o 49 fúndase Cerámicas do 

Castro e Isaac pasa  veráns longos 

aquí, xuño, agosto, setembro, 

parte do outono... Preparan un 

pequeno taller de porcelana que 

terminou sendo unha empresa, 

Cerámicas do Castro, e Mimina 

axudábao. Eles vivían no pazo 

pero tamén tiñan o seu cuarto 

íntimo no estudio, con indepen-

dencia, porque aquí nos veráns 

no pazo xuntábase moita mestura 

política, toda a familia, e había 

unha parte que eran amigos do 

réxime.  Isaac quería eludir as dis-

cusións e facían moita vida no 

estudio. Era onde pintaba e onde 

ás veces durmían. Mimina axuda 

a Isaac, renuncia á súa carreira, 

pois ía para pintora e estaba de 

profesora de Artes e Oficios. 

Conversa  
arredor de 

Mimina 
LAURA I. PITA CAMPOS  
MANUEL PÉREZ LORENZO 

[arriba] Mimina con tres anos. 

[páxina seguinte, de arriba a abaixo e de esquerda a dereita]  Dúas imaxes de Mimina recibindo un premio. O seu 
pai, Alicio Arias de Castro, nunha fotografía de comezos do século XX enviada á súa familia desde Perú, onde 

residiu durante algúns anos. Dous deseños de carteis presentados en 1938 a un corcurso convocado pola casa 

González Byass. Obras de Mimina nunha exposición colectiva celebrada na Asociación de Artistas da Coruña. 

Fotografías cedidas por Camilo e Xosé Díaz Arias de Castro 

Un percorrido  
pola vida de Carmen Arias 
da man da súa familia 
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 UNHA ARTISTA PROMETEDORA 
 

Mimina tivo unha vocación artística precoz. Xa en 1937, a 
prensa auguráballe un futuro prometedor. A comezos dos 
anos 40, semellaba ter encamiñada a súa carreira no cam-
po das artes plásticas. 

MR—Mimina era unha acuarelista magnífica. 

XD—Ela era unha muller que ía para pintora, clarisima-

mente. Pero claro, no ano 43-44 coñeceu a Isaac, re-

nunciou á súa carreira e dedicouse a apoialo. 

MR—Apoiou moito a Isaac, se non Isaac tampouco po-

dería chegar ao que chegou se non tivera o apoio dela. 

CD—E tamén nos seus problemas. Dádevos conta que 

Isaac tiña un procedemento xudicial de cando apedra-

ron a farmacia de Villar alí en Santiago, foi o seu sogro 

Alicio, o pai de Mimina, e Sebastián Martínez-Risco, que 

era avogado, os que resolveron o problema, entre os 

dous. Conseguiron que o arquivaran. 

Manuel Pérez Lorenzo (MP)—Lolita Díaz Baliño tivo un 

papel determinante na formación artística de Mimina e 

no encontro con Isaac. 

XD—Isaac e Mimina coñécense grazas á amizade que 

tiña o pai de Mimina cun irmán de Camilo Díaz Baliño, 

Germán, que pintaba, tocaba o violín, facía caricaturas... 

Eran amigos. Germán é o que lle di a Mimina que ten 

aptitudes e que vaia estudar debuxo coa sua irmá Lolita. 

Unha vez que vai estudar á casa de Lolita é cando coñe-

ce a Isaac. Isaac viviu na Coruña nos anos 36-39, toda a 

guerra na Coruña. No 40 xa está en Madrid estudando 

Belas Artes. 

 «Ela era unha muller que ía para 
pintora, pero renunciou á súa carreira  

e dedicouse a apoiar a Isaac» 
 
 
 
 

[Xosé Díaz] 

[esquerda] Tres imaxes de Mimina e Isaac en Sada  

cando eran mozos. 

[páxina seguinte, de arriba a abaixo]  Dúas obras de Isaac,  
un retrato de Mimina e un óleo de ambos cos seus tres fillos,  

Camilo, Rosendo e Xosé.   

Fotografías cedidas por Camilo e Xosé Díaz Arias de Castro 
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 MP—E Mimina, con posterioridade, nunca volveu pintar, 

aínda que fose como afección? 

CD—Fixo algunha acuarela da ría de Sada, da capela do 

Castro. Eu teño varios cadros: un castiñeiro de Indias, un 

retrato meu... 

XD—Había un retrato tamén dos tres fillos. Ela ensiná-

banos a acuarelar de pequenos 

CD—E levábanos a pintar. Iamos por Lubre pintar paisaxes. 

 

DECORADORA E MESTRA  
 

Mimina tivo un papel moi relevante como decoradora nas 
industrias cerámicas que crea Isaac, así no Castro como en 
Sargadelos. Deseños icónicos que aínda hoxe se comercia-
lizan son produto da súa creatividade. 

MR—Mimina montou a decoración en Sargadelos. 

CD—Mimina ensinou a moitísimas rapazas a pintar en 

Sargadelos e fixo decorados, por exemplo o AB1 

(semicírculos verdes e azuis), e sobre todo en Magdale-

na. Traballou moito, porque había moito material que 

saía con pintiñas e facían decorados que as tapaban. 

MR—Pero primeiro empezou aquí no Castro, montando 

a decoración . 

XD—Aquí no Castro fixo centos de decorados. 

CD—Ao principio Mimina axudaba a Isaac a pintar as pe-

zas grandes, enormes, que facía: o Cronos, as Tres Gra-

cias… E despois, cando Isaac estaba na América, ela facía 

decorados para tapar, como lle escribe a Isaac nas cartas: 

«Están saíndo as cousas moi mal. Imos ter que facer algo 

para tapar os defectos». Saían unhas pintiñas de ferro, 

unhas manchiñas, e ela facía uns decorados, xaspeados, 

con verdes, negros, azuis, violetas... que as tapaban. E 

quedaban moi bonitos. 

MP—De feito había algunha entrevista na que ela dicía 

que tiveran tanto éxito esas pezas «tapadas» que de-

pois, cando xa saían ben, houbo que seguilas decorando 

por dentro porque tiñan demanda. 

CD—Ao mellor, cun fondo verde, facía cun pincel con 

moitos picos un xaspeado en negro. Ou  cun fondo vio-

leta, marrón... 

MR—Ao final quedou precioso, entón xa se seguía fa-

cendo porque gustaba moitísmo. 

CD—Moitas cousas facía, cuadriculado... Despois inven-

tou as esponxas, os tampóns. Poñía a pintura en azule-



 

 

xos e despois mollaba, cunha 

esponxa redonda ou con forma 

de estrela, ou cadrada. 

MR—É que Mimina era moi crea-

tiva, moi botada adiante. Ela can-

do pensaba que algo podía fun-

cionar, non tiña dúbida. 

XD—Mimina deseñou aquí as 

primeiras vaixelas infantís, que 

despois renovou. 

MR—Ti podes crer que unha vai-

xela infantil que fixo ela é a que 

se segue vendendo máis en Sar-

gadelos, a pesar do paso dos 

anos? Houbo vaixelas novas, pois 

segue gustando máis a dela. É 

unha que ten un tren en 

vermello, un barquiño... Esa é a 

que fixo Mimina. Esa vaixela é 

moi antiga. 

MP—Ademais de deseñar decora-

dos, tamén no Castro tivo Mimina 

un papel moi importante como 

mestra. Foi quen ensinou o oficio 

a varias xeracións de decoradoras. 

XD—Sobre todo, ela ensinaba a 

manexar o pincel, a facer as 

augadas, as liñas, os filetes... Tivo 

un problema físico moi fastidia-

do, tivo tuberculose ósea, quitá-

ronlle parte do óso e o brazo 

quedou sen rótula. Movíase con 

dificultade e, a pesar diso, ela 

collía a man coa outra e pintaba. 

Pero iso para unha persoa que 

manexa o pincel é moi fastidiado. 

Cando vai a Magdalena xa está 

sen o óso, pero tiña unha forza 

de vontade tremenda. 

 

A EXPERIENCIA DE ARXENTINA 
 

Nos anos 50, Isaac cruza o Atlántico 
para montar unha nova fábrica en 
Magdalena (Arxentina). Unha opor-
tunidade para expandir o seu pro-
xecto industrial pero tamén para 
conectar a Galicia amordazada pola 
ditadura co mundo do exilio, coa 
intelectualidade que tivera que fuxir. 
De novo, no Castro ou en Magdale-
na, Mimina tórnase imprescindible. 

CD—Ela queda vixiando. Isaac no 

55 fai a primeira viaxe e marcha 

definitivamente a Arxentina no 57, 

cando o avisan de que a nave de 

produción está xa construída. Esti-

vo tres anos. Pasounas moi mal, 

tivo varios problemas: estaba ex-

plicando a un empregado como 

se conectaban os cables dun mo-

tor en triángulo ou en estrela, nin-

guén o avisou de que tiñan co-

rrente e patapún, rompeu a escá-

pula. Despois colleu unha peste 

rara, con febre, e non curaba. No 

Centro Galego non foron capaces 

de saber o que tiña, e o estabiliza-

ron alá en Magdalena no hospital, 

como dicindo: «que se va a morir 

este señor». O médico de Magda-

lena, Mariano Vidal Viviánez, co-

mezou a tratalo con quinina, em-

pezou a reaccionar e curouno, 

pero quedou tan esvarado que lle 

dixo o médico «Isaac, é mellor que 

marches para O Castro, coa túa 

familia, e te repoñas alí con eles».  

Xa a finais do 59, Isaac veu para 

aquí, repúxose e foi o ano que 

comezou a construír a nave nova 

de produción, que se inaugurou 

no 62. Eu tiña 14 anos no 60 e re-

cordo traballar alí, perdín o curso 

todo por ir traballar ás obras. Non 

estudabamos, gustábanos máis ir 

traballar, e perdín o 4º de Bacha-

relato. Mimina despois meteume 

interno e dixo, «tes que sacar o 

curso como sexa». Fun todo o ve-

rán e aprobei todas as materias, e 

a reválida de 4º, saín a flote. 

MP—Mimina tamén vai participar 

na experiencia de Magdalena. 

CD—Si, estivo en Magdalena tres 

anos axudando a Isaac ata que por 

fin Isaac levou a Jose Luís Montero, 

que foi traballar alí no 62, e substi-

tuíuna na decoración. Ela vai a 

Magdalena no momento no que a 

persoa que estaba á fronte do ta-

«Mimina ensinou a 
moitísimas rapazas a 

pintar en Sargadelos e 
fixo decorados» 

 
 
 
 

[Camilo Díaz] 

[dereita] Dous momentos da conversa con 

Carmen Ripoll, Xosé e Camilio Díaz  

Fotografía MPL 
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ller de decoración en Magdalena, 

o pintor Geno Díaz, marcha, por-

que tiña outras aspiracións. 

XD—El traballaba para periódi-

cos, facía caricaturas... e facía in-

cluso televisión. E Magdalena 

quedáballe lonxe de Bos Aires, a 

100 quilómetros. 

CD—Cando marcha Geno Díaz, a 

Isaac quédalle coxa a decoración. 

«Mimina, tes que vir para aquí in-

mediatamente, veña!». Mimina 

prepara todo, métenos internos 

nun colexio aos fillos, e marcha. 

Estivo indo tres anos. Deixábanos 

no colexio en outono e volvía en 

verán para sacarnos do colexio. 

Hai máis de dúas mil e pico cartas 

que se escribiron Isaac e Mimina 

entre o Castro e Magdalena, can-

do ela non estaba alí. Unha carta 

diaria, impresionante. En Magdale-

na recórdana moitísimo. Este ano, 

no centenario, en Magdalena fixé-

ronlle unha homenaxe. 

XD—Hai unhas cartas de Isaac 

aos fillos e a Mimina, cando está 

en América, preciosas, que eu 

maquetei e lle fixen un libro á 

miña nai. Fixera varios exempla-

res, pero é moi bonito porque hai 

algún retrato de Mimina cos fillos. 

 

MIMINA NO NACEMENTO  

DE SARGADELOS 
 

Ao regreso de Arxentina, retoma a 
súa actividade como decoradora e 
mestra no Castro. Cando, anos 
máis tarde, Isaac e Luís Seoane 
poñen en marcha a fábrica de Sar-
gadelos,  recuperando o vello 
proxecto industrial de Antonio Rai-
mundo Ibáñez, Mimina volve a ser 
unha peza chave. 

CD—Ela segue traballando en 

decoración, ensinando a xente 

nova que viña, facendo algún 

decorado, ata que as cousas ían 

mellorando. Despois veu todo o 

tema Sargadelos. De feito, a so-

ciedade constitúese a 50% entre 

dúas socias, Mimina e a muller de 

Ángel Vázquez, Antonia Mosque-

ra. Foi o primeiro Sargadelos. 

XD—Iso foi no ano 67, e deu lu-

gar a moitísimas liortas cos so-

cios, con Rey e Nogueira. O feito 

de meter a Mimina e á muller de 

Ángel significou que non quería 

meter os socios capitalistas. 

CD—Nun momento determinado 

os capitalistas que estaban con el 

querían ter máis capital en Sarga-

delos e Isaac ameazounos, hai 

cartas escritas que andan por aí, 

dicíndolles que se seguían insis-

tindo el púñase independente, 

deixaba o Castro e metíase en 

Sargadelos directamente sen nin-

guén, con Seoane e outros... E os 

socios aceptaron, entraron, en-

trou Cerámicas do Castro co 36% 

do capital, o Laboratorio de For-

mas co 18% e despois repartiuse 

todo entre os socios, os Vázquez, 

os Marentes... E Mimina tamén 

quedou cunha parte compensa-

toria, case un 4%. 

 

UN PROXECTO PROPIO:  

A SECCIÓN DE XOIERÍA 
 

Nos anos 70, Mimina emprende un 
novo proxecto no que vai ser deter-
minante a súa creatividade e o seu 
impulso. É ela quen, con María Ri-
poll, pon en marcha a sección de 
xoiería de Sargadelos, que se con-
vertirá en todo un referente dentro 
das actividades do grupo. 

XD—María traballou moito con 

Mimina. 

MR—Moitos anos, na xoiería. Ela 

foi a creadora da xoiería en Sar-

gadelos, ao pouco tempo entrei 

eu a colaborar con ela e xa segui-

mos as dúas. Trasladamos o taller 

de Sargadelos ao Castro e aquí 

no Castro é onde comezou a cre-

cer realmente porque tiñamos os 
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Acuarelas de Carmen Arias de Castro, realizadas 

entre os anos 40 e 50 [de arriba a abaixo e de 
esquerda a dereita]: Ría de Sada, Castiñeiro de Indias, 

Paisaxe de Lubre e Capela do Castro 

Imaxes cedidas por Camilo Díaz Arias de Castro 



 

 

xoieiros de Bergondo aquí ao 

lado. Mimina, antes de empezar 

coa xoiería, xa fixera para a fábri-

ca unha colección de medallas 

que aínda se venden: unha árbo-

re con paxariños... 

CD—Agora están usándoas para 

colgar dos bolsos... 

MR—Mimina empezou facendo 

esas placas, que tiveron moito 

éxito. Desas plaquiñas grandes 

fixo outras máis pequenas e em-

pezou a montalas en prata. 

CD—Coas engrenaxes dun reloxo 

pequeniño facía esas formas. 

XD—Quen lle montaba as placas 

en prata? 

MR—Primeiro foi Rajil, aquí en 

Samoedo, que despois tiña unha 

xoiería na Coruña pero tiña un 

taller aquí. Máis adiante empeza-

mos con Malde, que tiña un taller 

en Santiago. 

XD—Cando te incorporas con ela? 

MR—Eu penso que no 78. Ela 

viaxaba moitísimo con Isaac, non 

paraban en Sargadelos nin dous 

días seguidos, entón empecei eu 

con ela e así marchaba xa un 

pouco máis tranquila porque a 

produción non se paralizaba. Ela 

ensinoume, porque ensinaba de 

marabilla, era unha mestra estu-

penda. Eu facía as pezas e ela, 

cando chegaba, decoraba. Un par 

de días! E logo volvía marchar... 

Logo, cando viñemos para o Cas-

tro no 89, xa tiñamos unha pro-

dución moi grande, porque tra-

ballabamos con Malde e Rajil, e 

con José Luís Tamiz, de Gandarío. 

Chegamos a traballar con 5 talle-

res, porque a produción xa se 

fixo moi grande e variada. 

XD—A facturación da xoiería 

chegou a supoñer o 20% das 

vendas da empresa, a sección 

máis rendible da fábrica. 

CD—Chegaron a vender cerca dos 

100 millóns de pesetas ao ano. 

MR—Rendible era, porque era-

mos as dúas nada máis. Pero a 

esa facturación había que restarlle 

o custo da prata, había que pa-

garlles aos talleres. Nós o que in-

tentamos, Mimina e máis eu, era 

que Isaac nos deixara facer unha 

empresa de xoiería dentro da pro-

pia empresa. Eu púxeno en mans 

dos nosos asesores, pero foi im-

posible. Isaac debería ter medo 

dos outros socios, e mira que le-

vabamos anos... parecíalle que era 

un privilexio, e deixounos así. 

CD—Isaac dicíalle: «Mimina, non 

te preocupes, que nunca che vai 

faltar de nada!» 

MR—Esa era a palabra... e logo 

Mimina tivo unha enfermidade na 

vista, a mácula dexenerativa. Nos 

 «Foi a creadora da 
xoiería en Sargadelos.  

Ela ensinoume, era unha 
mestra estupenda» 

 
 
 
 

[María Ripoll] 
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 útimos anos traballaba cunha 

lupa incrible que tiña unha luz, e 

custáballe moitísimo traballo de-

corar. Traballou ata os 79 anos, 

despois continuei eu. 

MP—Mimina aplicaba a súa ca-

pacidade creativa a actividades 

diversas: pintura, decoración de 

porcelana, deseño de xoias... 

MR—Ademais cosía moi ben e 

moi rápido.  

XD—Tamén facía tapices, con 

deseños dela e de Isaac. En Edi-

ciós do Castro, que publicou cen-

tos e centos de libros durante a 

súa existencia, hai un libro, só un 

libro, que ten a cuberta de Mimi-

na: Mar Adiante de María Victoria 

Moreno. É bonita, ten un toque 

cinematográfico, unha especie de 

semipicado. 

MR—Mimina era estupenda, moi 

botada adiante, moi traballadora 

CD—Axudou a Isaac ata que se 

meteu na xoiería e logo xa non 

tiña tempo para máis. 

MR—Acompañaba a Isaac a to-

das partes, pero ela sempre coa 

xoiería. Eu consultáballe, «Mimina 

que che parece se sacamos estas 

pezas novas?». E ela, «adiante!». 

Era unha entusiasta, era moi doa-

do traballar con ela nese sentido. 

Isaac algunhas veces axudábanos 

un pouco, porque como era unha 

persoa xenial... Un día dixo 

«María, a ver se empezades a fa-

cer unhas plaquiñas moi peque-

nas, e xa veredes como se poden 

facer máis deseños con plaquiñas 

pequenas», e efectivamente! 

 

ANFITRIOA NO EPICENTRO 

CULTURAL DE GALICIA 
 

Nunha Galicia pechada ao mundo, 
coa súa identidade propia e a súa 
lingua relegadas á marxinalidade 
pola ditadura, o Castro funcionou 
durante décadas como un potente 
motor cultural. Como un vínculo co 
pasado anterior á guerra e cos 
proxectos truncados en 1936. Na-

quela realidade gris, o Castro foi 
unha fiestra aberta ao mundo, unha 
porta a un futuro máis libre e con 
conciencia de país.  

XD—Unha das facetas bonitas de 

miña nai foi a de anfitrioa. Meu 

pai traía moita xente aquí,  sobre 

todo de Arxentina, non só exilia-

dos que retornaban senón amigos 

de Seoane. Xente moi importante 

e moi interesante, e Mimina era a 

que os recibía, os atendía. 

CD—Dáballes de comer, durmir... 

MR—Levábaos a visitar os arre-

dores no seu coche. Lorenzo Va-

rela estivo aloxado aquí, Blanco 

Amor pasaba temporadas... 

XD—Nese ínterin fíxose moi ami-

ga de Maruxa Seoane. Tiveron 

unha amizade moi grande, e con 

Carmen Dieste, pero sobre todo 

«Mimina era moi creativa, 
moi botada adiante» 
 
 
 
 

[María Ripoll] 

[esquerda] Mar adiante, de Mª V. Moreno, con capa deseñada por Carmen Arias de Castro. 

[abaixo] Mimina, Isaac e Manolo Ben no balneario de Magdalena en 1960. 

Imaxes cedidas por Camilo Díaz 

[páxina anterior] Placas e pezas da sección de xoiería de Sargadelos, creada por Carmen 

Arias e María Ripoll 

LPC-MPL 
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 con Maruxa Seoane. Era un libro precioso 

recoller toda a xente que pasou por aquí: 

escritores, filósofos, músicos, de todo. 

Xente impresionante: Maiztegui, Horacio 

Cóppola, Granell... 

 

OS ÚLTIMOS ANOS:  

DECEPCIÓNS E REENCONTROS 
 

Medio século despois do nacemento de 
Cerámicas do Castro, Isaac era apartado da 
dirección do Grupo Sargadelos por varios 
accionistas que decidiran mudar o rumbo 
da empresa. A reconversión dunha industria 
cultural, cunha vocación que ía moito máis 
alá da obtención de réditos económicos, 
implicaría o peche ou desmantelamento do 
Museo Carlos Maside, Ediciós do Castro, o 
Instituto Galego de Información… Proxectos 
nos que Isaac e Mimina investiron toda  
unha vida de traballo. 

MP—Como vive Mimina a deriva das em-

presas nos últimos anos? 

XD—Un drama, dálle moita magoa, sem-

pre se está magoando de Isaac, de que 

acabara así os seus días, apartado, trai-

zoado polos seus socios. Case ás veces 

incluso perdía un pouquiño a cabeza. 

CD—Ela participou en todas as homena-

xes que se lle fixeron a continuación. Ve-

lo apartado, levouno moi mal. 

«O Castro para Mimina era o 
centro do mundo, moito máis 
que A Coruña ou Sargadelos» 
 
 
 
 

[Xosé Díaz] 

[arriba] Practicando unha das súas maiores 

afeccións: a música [abaixo] Modelo AB1 de 

Sargadelos, con decorado deseñado por Mimina. 

Imaxes cedidas por Camilo Díaz / LPC-MPL 

[páxina seguinte] Deseños de Cerámicas do Castro 

característicos da inventiva de Carmen Arias. 
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 XD—Si, porque nos últimos anos 

a miña nai converteu ao meu pai 

nunha especie de Deus. Era unha 

adoración absoluta. Nos últimos 

tempos aínda se dedicaba a reco-

ller todo: libros, artigos, fotos de 

todo tipo, incluso inventariou to-

das as cousas que tiña na casa... 

CD—Antes Mimina tivera certa 

crítica con Isaac cando repartía as 

empresas, porque ela dicía que 

había que meter os fillos tamén 

un pouco. Pero Isaac non quería, 

polo que dirán, que non dirán... 

XD—Era o labor exemplarizante 

del. El tiña unha frase que era «O 

único privilexio que teñen os res-

ponsables é o de dar exemplo». 

CD—Ela foi crítica, continuamen-

te. Os curtocircuítos que había 

entre eles dous eran por esa ra-

zón. Mimina dicía que era impor-

tante que a familia tivera tamén 

máis participación, que non re-

partira a trochemoche as cousas, 

ata que pasou o que pasou. 

CD—E Mimina dicíalle, «Ves Isaac, 

eu dicíache que había que facer 

así»... «Non mo lembres máis, con 

que mo digas unha vez chega». 

XD—Foi un drama tremendo pa-

ra ela. 

CD—Da noite á mañá, o marido, 

Camilo, Xosé, todos á rúa. Eu 

tamén era administrador, levaba 

15 anos na administración. A min 

estivéronme acosando ata que 

me botaron. 

XD—Os últimos tempos foron 

moi tristes. 

CD—Foi moi triste para todos, 

para Mimina, para nós, para todo 

o mundo. Eu aguantei ata que 

fixen os 65 anos, pero estiven 

ano e medio de baixa por acoso 

moral. Tiven varios xuízos, cinco 

preitos laborais dos cales gañei 

os máis importantes. 

MR—O único bo, que isaac vol-

veu ao final para a súa casa, 

estivo coa súa familia ata que 

morreu, nese sentido... polo 

menos volveu. Foi como unha 

volta atrás. 

XD—Facía vida no estudio del. 

CD—Os últimos dous anos antes 

de morrer viviron xuntos. No 

2006 bótano de Sargadelos e no 

2010 ou 2009 césano no IGI de 

Santiago, onde vivía. E é cando 

volve ao Castro. 

MR—Vivía na casa familiar e logo 

traballaba no seu estudio, ata 

que faleceu en 2012. 

CD—Mimina desgustábase moi-

to porque Isaac, para sobrevivir –

porque quedou practicamente 

na miseria, cortáronlle o submi-

nistro de todo tipo– vendía algún 

cadro. Isaac erguíase moi cedo, 

ás 7 da mañá, sen que ninguén 

se enterara, collía un cadro, levá-

bao para o seu estudio e dáballo 

ao marchante. 

XD—Isaac desde 2006 quedou 

sen nada, viviu de ir vendendo 

obra, foi moi dramático. 

MP—Que significaba o Castro 

para Mimina? 

XD—Era o centro do mundo, 

moito máis que A Coruña ou Sar-

gadelos. 

CD—Uns días antes de morrer, 

pediunos a nós que o día que 

morrera quería que botásemos as 

cinzas na ría de Sada. E fixémolo. 
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CENTENARIO DA MORTE DE 
EMILIA PARDO BAZÁN 

Emilia Pardo Bazán na porta da capela das Torres de Meirás   

 Real Academia Galega. Arquivo. Depósito 1 Subsección: FS Caixa 21 74   



 

 

«Rincón apacible de las risueñas Mariñas» 

Meirás, Sada e Emilia Pardo Bazán 
 

MANUEL PÉREZ LORENZO 

Figura complexa, en permanente contradición co signo do seu tempo, Emilia Pardo Bazán foi unha 

das personalidades máis relevantes da España da Restauración. Reivindicadora nostálxica do abso-

lutismo e das estruturas sociais do Antigo Réxime, defensora irredutible dos dereitos da muller…, a 

autora de Los Pazos de Ulloa fixo bandeira das causas que a situaban nas marxes do convencional. 

O instrumento empregado foi o seu talento literario, cunha produción escrita sobresaliente. 

Resulta difícil comprender a identidade e a creación intelectual de Pardo Bazán sen termos en 

conta o contexto que a condicionou e marcou de xeito determinante. O contorno de Meirás, no 

concello de Sada, é parte substancial dese mundo seu. Aquí viviu, aquí atopou inspiración e aquí 

escribiu. E aquí deixou pegada, aínda perceptible malia os 100 anos transcorridos desde a súa 

morte e malia, tamén, as vicisitudes que o destino lle depararía á que foi a súa casa. 

Nun tempo no que coinciden o centenario de dona Emilia coa incorporación das súas Torres de 

Meirás ao patrimonio público, trazamos unha notas acerca da súa relación vital e literaria con 

Meirás e con Sada. 

 

DONA EMILIA, VECIÑA DE SADA 
 

Emilia Pardo Bazán non naceu en Sada, senón na veciña cidade da Coruña. Porén, o seu vínculo 

co municipio arrinca xa nos primeiros compases da súa vida. En Meirás estaba a casa da familia 

paterna, o símbolo da estirpe. A vella Granxa de Meirás era o que quedaba dunha fortaleza do 

século XIV reconstruída polo avó da escritora, Miguel Pardo Bazán, despois de ter padecido a ira 

dos franceses na Guerra de Independencia. Liberal progresista, Miguel Pardo Bazán aproveitara 

entón para retirar os vestixios da súa natureza fidalga. Así a describiría o xornalista Neira Cancela 

logo dunha visita en 1891: 
 

La granja de Meirás es un inmenso e irregular trozo de país gallego, con el bosque espeso, en 

el que crece la hierba a su albedrío; con las tierras de labranza, siempre preparadas para que 

abra los surcos el vetusto arado que ha de arrastrar el buey perezoso; la ancha presa repleta 

de agua para el riego; el tentador pomar; el productivo molino; el monte accidentado, con sus 

olores a tojo y resina; el espacioso corral, en que viven en amigable fraternidad conejos y galli-

nas; el estanque, al que acuden en bandos numerosos las palomas blancas, azules y grises, 

ávidas de humedecer sus picos, llevándose de regreso al palomar la brizna que flota sobre el 

agua; el invernadero, donde respiran gardenias y se ahogan los que permanecen encerrados 

en aquella casa de cristal más de una hora, y por último, el jardincito, con la taza de piedra en 

medio y el surtidor derramando gotas de rocío sobre arbustos y flores aromáticas.1 
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 Xa nas mans do seu fillo, José, deputado e home de 

inquedanzas intelectuais, a casona era o destino esco-

llido para as épocas cálidas do ano. Alí transcorreu 

boa parte da infancia de dona Emilia. Alí casou, aos 16 

anos, con José Quiroga. E alí, tamén, fixou a súa resi-

dencia habitual para efectos administrativos, combi-

nando as estadías en Meirás con períodos en Madrid 

e, en moita menor medida, na casa coruñesa da rúa 

Tabernas. Integrada na vida local de Sada, organizou 

e presidiu en 1909, en plena guerra de Marrocos, unha 

«Junta mixta» de «socorros a los heridos de la guerra 

y familias de los reservistas»2. Ademais, foi o Concello 

de Sada, presidido polo alcalde republicano Jaime 

Casanova Mirabent, quen, en 1912, solicitou á Real 

Academia Española a incorporación de Pardo Bazán, 

petición rexeitada pola súa condición feminina3. 

Acostumaba a escritora prodigarse en longos pa-

seos pola contorna, procurando o contacto cos 

campesiños e pescadores que logo caracterizaría 

nas súas obras. A vila de Sada, que comezaba a des-

puntar como centro turístico na fin do XIX, era o seu 

destino habitual en moitas tardes de verán, e alí de-

partía coas forzas vivas da localidade e con indivi-

duos cos que semellaba ter certas afinidades, como 

o inventivo Antonio Sanjurjo Álvarez, «Habilidades»: 
 

A cosa de una legua de la granja de Meirás, 

reclínase en limpio y hermoso playazo el pue-

blecillo de Sada, objeto y fin de nuestros pa-

seos muchas tardes. Al extremo opuesto de la 

población, en una eminencia, dominando el 

rubio arenal, alzábase humilde barraca, donde 

funcionaba una pobre fábrica de alfarería.  

¡Cuántas veces, caminando por entre las here-

dades y los maíces nos acercamos al estableci-

miento, regresando luego a tomar el carruaje 

con las manos llenas de tiestos para plantas, 

jardineras de barro, mientras los niños pitaban 

en los gallos que les regalara Habilidades! 

Al dueño de la fábrica, el excelente Sanjurjo, 

le apodaba la gente así, por lo manifecero, 

industrioso y amigo de probar mecánicas 

raras para ganarse la vida: y apodo fue el 

suyo hereditario […].4 
 

As mañás dedicábaas ao traballo, con tanta disciplina 

como produtividade. En ningún lugar sentía agromar 

a inspiración creativa coa mesma intensidade: 
 

en donde me hallo mejor para sentir esta gra-

ta fiebre de la creación artística es aquí, en la 

vieja Granja de Meirás, en este rincón apacible 

de las risueñas Mariñas. Por la mañana, al abrir 

la ventana de mi dormitorio, lo que veo es un 

país de abanico de Watteau […]. Si salgo a 

respirar el fresco matinal para despejarme la 

cabeza antes de ponerme al trabajo, tengo a 

dos pasos el bosquecillo cuyas calles en cuesta 

se abren difícilmente paso por entre macizos 

de aralias, paulonias, castaños de Indias y reta-

mas de perfume embriagador cuando están 

florecidas. Poco más abajo el surtidor del pi-

lón, con la billa cerrada, desgrana gotitas me-

nudas sobre la superficie del agua […]; las en-

redaderas suben por el emparrado arriba, y 

trepan hasta las bajas e irregulares ventanas 

de la casa […]. Más allá el reguero de agua, 

rodeado de berros y helechos, va a perderse 

en el amplio declive del prado, y el círculo de 

frutales que crece alrededor de la tapia llama a 

los golosos con sus perales rendidos al peso 

de las pomas, y sus pavías destilando aroma.5 
 

O certo é que foi na Granxa onde escribiu o groso 

da súa obra, pois vai ser o seu lugar preferente de 

traballo ata os primeiros anos do século XX. A súa 

«cela», o escritorio do que sairían Los Pazos de Ulloa 

ou La Tribuna, abríase a un panorama evocador: 
 

La celda en que escribo no da a los jardines, 

sino a la era: a la izquierda veo el hórreo in-

menso y el palomar […]; a la derecha, el muro 

y la higuera […]; enfrente la puerta por donde 

sale el rebaño del ganado para ir a pastar al 

monte; y en el centro el pajar de paja triga, 

un inmenso montón de oro blando […].  

Por las tardes ofrece dilatado horizonte la 

ancha calle de camelias, que domina toda la 

extensión del valle y el mar de Sada, caído 

entre dos montañas como un fragmento de 

espejo roto […]. 

 

A CONSTRUCIÓN DAS TORRES DE MEIRÁS 
 

Meirás era para dona Emilia ese paraíso evocador 

da infancia. A quinta familiar estaba ligada a unha 

das figuras máis determinantes da súa vida: a do 

seu pai, apoio firme dunha muller que decidiu per-

correr camiños tan inusitados como decotío incom-

prendidos pola sociedade da época. Logo de se se-

parar do seu marido, José Quiroga, e do duro golpe 

da morte do seu proxenitor, en 1891 decidía em-
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 prender un ambicioso proxecto no que estaría ocu-

pada catorce longos anos. Aquel era o seu fogar, 

lonxe do balbordo de Madrid, onde residía durante 

a metade máis fría do ano, e preto da vida urbana 

de provincias da Coruña natal. Pero a unha distancia 

suficiente como para poder atopar o ambiente bu-

cólico no que pasar os meses cálidos. Meirás só tiña 

un problema: a Granxa, coas súas «espesas paredes, 

sus bajas techumbres y sus anejos posteriormente 

agrupados en no muy estéticos pegotes», non 

reunía as condicións que ela requiría. En palabras da 

escritora, carecía de «aspecto romancesco»: «La 

Granja es toda rústica; ni piedra de armas tiene [...]. 

A la casa, baja e irregular aunque extensa, se la co-

me la vegetación cubriéndola por todas partes». 

Naqueles anos finais do XIX, o que procuraba era 

proxección e reafirmación nun mundo de homes, 

como intelectual e como integrante dunha elite no-

biliaria –ascendida a nobreza de título coa conce-

sión do Condado pontificio de Pardo Bazán ao seu 

pai– carente dunha gran mansión señorial que acre-

ditase esa estirpe, que a dotase da escenografía 

acaída para reivindicar a súa posición. Os cuantiosos 

ingresos derivados da produción literaria e os aínda 

máis voluminosos procedentes do cobro de rendas 

permitiríanlle erguer ese edificio icónico que son as 

Torres de Meirás, un proxecto compartido con outra 

persoa de sensibilidade artística e viva intelixencia: 

Amalia de la Rúa Figueroa, a súa nai. Ambas serían 

as encargadas de deseñar a nova mansión de estilo 

historicista, Amalia asumindo a distribución interior 

e Emilia o aspecto externo. Á creatividade das dúas 

débese o rico programa iconográfico labrado en 

pedra, con alegorías literarias e mitolóxicas. 

En 1894 colocábase a primeira pedra dun edificio 

concibido por mulleres e para mulleres, feito máis 

que inusual na época. A escritora reservaba toda 

unha torre –a maior– para as súas estancias particu-

lares, coa sala de traballo no andar superior, aberta 

ao «Balcón das Musas» desde o que seguía divisan-

do, pero a maior altura, a paisaxe mariñá tantas 

veces contemplada. A capela conservaba no seu 

interior o sepulcro medieval do fundador da casa, o 

cabaleiro Roi de Mondego, e albergaba outro, ba-

leiro, destinado a acoller o corpo de dona Emilia. 

Todos os espazos (salóns, comedor, bibliotecas, 

capela...) estaban articulados ao redor do inmenso 

recibidor central, erixido a modo de gran patio cu-

berto cunha grande escalinata de pedra como ele-

mento central. Un verdadeiro decorado no que se 

representaba esa dualidade: estirpe e valía persoal, 

escudos heráldicos e alusións aos triunfos literarios 

de dona Emilia, perpetuados nas vidreiras.  

As Torres de Meirás, aínda por concluír, non serían 

ocupadas ata o ano 1907. A partir dese momento e 

ata a morte da súa artífice en 1921, as súas estan-

cias estarían ateigadas de vida. Sucederíanse as 

visitas de figuras do mundo das artes e da política, 

así como de representantes das elites nobiliarias e 

de diferentes casas reais europeas. Tamén de xor-

nalistas, ávidos de coñecer de primeira man o am-

biente no que transcorrían os días da escritora. Un 

deles, Luís Antón del Olmet, evocaba o seu paso 

por Meirás con estas palabras: 
 

Figuraos un enorme edificio de piedra, con dos 

torres airosas, gráciles, que perfilan sus almenas 

en el cielo azul. Todo en la mole es simbólico, 

elegante, ajustado a un estilo encantador. Las 

gárgolas, los ventanales, el balcón de «Las Mu-

sas», la capilla, la puerta de honor […]... En lo 

alto ondea la bandera señorial. Luego, en torno 

de las Torres, una campiña verde y azul, en la 

que bullen los pinares, y allá en el fondo, la pin-

celada del mar, salpicando de gaviotas que 

pasan lentas, blancas, como un sueño...6 
 

Unamuno, entre exclamacións, afirmaba non poder 

«olvidar aquellos días serenos, en el verano mimo-

so de Galicia, de la torre de Meirás, y aquellas pro-

longadas charlas de las largas sobremesas»7.  

 

AS PAISAXES DE SADA COMO  

ESCENARIO NARRATIVO 
 

Meirás non era só un fogar. Para Pardo Bazán fun-

cionaba como epicentro dunha contorna que a 

fornecía de múltiples recursos no seu traballo co-

mo escritora. En Sada ambientou unha porción 

significativa do seu corpus creativo. Como é habi-

tual nela, non emprega nunca topónimos reais , 

senón que inventa toda unha toponimia ficticia, 

por outra parte doadamente recoñecible. Sada é 

Areal; Mondego defórmase en Monegro como So-

ñeiro en Soñedo; as Torres de Meirás son Alborada 

nunhas ocasións, Blancas Torres nalgunha outra. 

Das súas principais novelas, unha discorre en gran 

parte por estes lugares, e, de feito, reproduce unha 

experiencia autobiográfica ficcionada. En La Quime-
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 ra (1905) relata a historia do pintor Silvio Lago, 

transunto de Joaquín Vaamonde, que morre de tu-

berculose no pazo de Alborada, acollido pola baro-

nesa de Dumbría e a súa filla, Minia, representacións 

de Amalia de la Rúa e a propia Emilia. Outro texto 

que está localizado en Areal é a novela curta Finafrol 

(1909), na que realiza unha interesante análise da 

sociedade local, coas súas desigualdades e miserias. 

Porén, é nos relatos curtos onde outorga un maior 

protagonismo á comarca mariñá. Son numerosos 

os contos ambientados en Sada: «Consuelos», «La 

Camarona», «Las cerezas rojas», «Curado», 

«Leliña», «Cuesta abajo», «En silencio», «El vidrio 

roto», «El invento», «La hoz», «La guija» ou «El Pa-

ñuelo» desenvólvense total ou parcialmente en 

Areal. «La mosca verde» transcorre nas Torres de 

Meirás e «Milagro natural» semella ambientarse en 

Mondego, dada a referencia á imaxe de San Xián 

coa pomba no templo parroquial e a inmediata 

proximidade coas Blancas Torres. 

A descrición pormenorizada de escenas e paisaxes é 

unha característica fundamental do realismo ao que 

Pardo Bazán está adscrita, e non desaparece nas 

súas obras de corte máis simbolista. Non limitándo-

se a plasmar imaxes, trasládanos sensacións, olores, 

sons... Comeza La Quimera o seu primeiro capítulo 

cunha suxestiva descrición da vila mariñeira de Sada: 
 

Los últimos tules desgarrados de la niebla ha-

bían sido barridos por el sol: era de cristal la 

mañana. Algo de brisa: el hálito inquieto de la 

ría al través del follaje ya escaso de la arboleda. 

En los linderos, en la hierba tachonada de flo-

res menudas, resaltaba aún la malla refulgente 

del rocío. El seno arealense, inmenso, color de 

turquesa a tales horas, ondeaba imperceptible-

mente, estremecido al retozo del aire. La playa 

se extendía lisa, rubia, polvillada de partículas 

brilladoras, cuadriculada a trechos por la tela-

raña sombría de las redes puestas a secar, y 

festoneada al borde por maraña ligera de al-

gas. A la parte de tierra la limitaba el parapeto 

granítico del muelle, conteniendo el apretado 

caserío, encaperuzado de cinabrio. 
 

Desde Meirás, debúxase a escena festiva e plácida 

dos ambientes estivais que caracterizaron Sada e a 

súa contorna, destino predilecto de bañistas e fa-

milias aristocráticas: 
 

corría el mes de julio, la roja y ardiente luna de 

Santiago, y olía a hinojo, y en el ambiente sona-

ba la campanillita de oro del júbilo de las rome-

rías y fiestas. Las quintas se habían poblado de 

señorío, gente de Madrid veraneaba; por los 

sembrados cruzaban grupos, y era un florecer 

pronto de sombrillas, pamelas y claros trajes. 

Ante la verja que domina la terraza de las aca-

cias, pasaban disparados, alzando polvo, cestos 

ligeros, faetones, borriquillos con sonajas, jinetes. 

Areal reventaba de bañistas; los aldeanos anda-

ban contentos, porque la leche y los huevos y la 

legumbre y el lavado se pagaban bien; los caba-

lleros siempre sudan plata. Con frecuencia esta-

llaban cohetes, cruzaban murgas, gaiteros diri-

giéndose a las parroquias donde se festejaba al 

santo. Ruido, actividad, regocijo, sol […]. 
 

As Torres de Meirás, no seu heterónimo de Albora-

da, aparecen tamén descritas en diferentes pasaxes, 

caracterizadas como un verdadeiro locus amoenus, 

o espazo idílico envolto nunha natureza exuberante: 
 

A una revuelta de la carretera empezó a emer-

ger, de la ramazón tupida del castañal, el almi-

nar de las torres de Alborada. Poco a poco, la 

mole del edificio entero: parecía ascender, to-

do blanco, de piedra granítica; al mismo tiem-



 

 po olores finos, azucarosos, de flores cultiva-

das, avisaron a los sentidos de Silvio.  
 

En Finafrol tamén abundan as descricións de am-

bientes e paisaxes. Entre as localizacións principais 

figura unha fábrica de salga das moitas que salpi-

caban a costa de Sada e Fontán. A autora, desta 

volta, trasládanos a imaxe dun espazo no que bele-

za e miseria están a se dar a man: 
 

La fábrica de salazón se asentaba al borde de 

la playa, la extensa playa orgullo de Areal, que 

rodean malecones de mampostería y sillería, 

formando un paseo frecuentado por marine-

ros, chiquillería oliente a saín, y pescadoras con 

cestos de sardina en equilibrio sobre la cabeza. 

Álamos blancos corpulentos, de argentino fo-

llaje color de luna, sombrean desde afuera el 

patio, ante el cual (a pesar de las exhortaciones 

del único guardia de orden público que en 

Areal existe) se hacinan despojos de sardinas y 

calamares, el residuo de las conservas, apes-

tando el aire que la brisa del mar purifica. 
 

*** 

A relación vital con Meirás e Sada condicionou o 

quefacer literario de dona Emilia. Ela, ao mesmo 

tempo, imprimiu unha fonda pegada sobre estas 

terras. O sinal máis palpable, as súas altas Torres, 

incrustadas na paisaxe e na retina de varias xera-

cións. Avatares do destino farían do edificio e do 

lugar o epicentro estival do poder na ditadura de 

Franco e imprimirían sobre as súas pedras novos 

matices invocadores dunha profunda dor. Ambas 

as historias, a da literata que as concibiu e habitou 

e a do ditador que as tinguiu de sangue, conviven 

hoxe nun espazo de forte carga simbólica e innu-

merables posibilidades de futuro. 
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En el pacífico pueblecito ribereño de Areal fue 

enorme el rebullicio causado por el misterioso epi-

sodio de la desaparición del chicuelo. ¡Un niño tan 

guapo, tan sano, tan alegre! ¡Y no saberse nada de 

él desde que a la caída de la tarde se le había visto 

en el playazo jugando a las guijas o pelouros!  

La madre, robusta sardinera llamada la Camarona, 

partía el corazón. Llorando a gritos, mesándose a 

puñados las greñas incultas, pedía justicia, miseri-

cordia..., en fin, ¡malaña!, que encontrasen a su hijo, 

su Tomasiño, su joya, su amor. Su padre, el patrón 

Tomás, cerrando los puños, inyectados los ojos, 

amenazaba... ¿A quién? ¿A qué? ¡Ahí está lo negro! 

A nadie... Porque no pasaban de conjeturas vagas, 

muy vagas, las que podían hacerse. O a Tomasiño 

se lo había tragado el mar, o lo habían robado. Si lo 

primero, ¿cómo no aparecía el cuerpo? Si lo segun-

do, ¿cómo no se encontraba rastro del vil ladrón?  

Bien pensado, cuando la pena dio espacio a que se 

reflexionase, lo de haberse ahogado Tomasiño no 

era ni pizca de verosímil. El rapaz nadaba lo mismo 

que un barbo; hacía cada cole que aturdía; y que 

hubiese tormenta, que no la hubiese, él salía a la 

playa después de una o dos horas de chapuzón, tan 

fresco y tan colorado. El mar era su elemento, no la 

tierra. Lo juraba el patrón: no tenía la culpa el mar.  

La hipótesis del rapto o secuestro empezó entonces 

a abrirse camino. La imaginación de los moradores 

de Areal la patrocinaba. Se habían llevado a la cria-

tura. ¿Quién? ¿A dónde? Aquí tropezaba la indaga-

toria. Ni la Justicia, ni los padres, ni el público logra-

ban en esto adelantar un paso. La Camarona y el 

patrón no tenían enemigos. En Areal no se cree en 

brujas ni en el mal de ojo o envidia. Esas son su-

persticiones de montaña. Tampoco hay malhecho-

res de oficio.¿Qué pescador, qué fomentador, qué 

aldeano de las cercanías, de la bonita vega de Areal 

iba a robar a Tomasiño, sin objeto alguno?  

Sin embargo, la Camarona, con esa viveza de fanta-

sía de la mujer, sobreexcitada por el instinto mater-

nal, indicó al juez una pista. Veinticuatro horas an-

La guija 

UN CONTO DE PARDO BAZÁN  

AMBIENTADO EN SADA 

Hall e com
edor das Torres de M

eirás nos anos 20 | Fotografías cedidas por  M
. Chas Gayoso 
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tes de la desaparición de Tomasiño, ella había visto 

por sus propios ojos, cuando llevaba su cesta de 

lenguados a vender al mercado de Marineda, un 

campamento de húngaros en el soto de Lama. Allí 

estaban los condenados, con unas caras de tigre, 

como demonios, puesto el pote a hervir en la ho-

guera que alimentaban con leña del soto, que no 

era suya. Ya se sabe que los húngaros, a pretexto 

de remendar sartenes y calderos, viven de robar. 

Ellos, y nada más que ellos, eran los autores de la 

fechoría. Apenas prendió en la idea, apresuróse la 

Camarona a buscar, en el soto de Lama, el sitio en 

que había reposado y vivaqueado la tribu errante. 

No tardó en encontrarlo: la hierba pisoteada por los 

caballos, las ramas rotas y las cenizas de la hoguera 

lo delataban. Y en el momento de fijar los ojos en 

el residuo negruzco sobre el verdor del suelo, la 

madre exhaló un salvaje grito de furor y de certi-

dumbre. Acababa de ver, entre la ceniza, un punto 

blanco: una china, un pelouro. Recogiendo aquel 

indicio, corrió a alborotar el pueblo. ¿Qué duda ca-

bía ya? Tomasiño llevaba siempre en el bolsillo del 

pantalón las guijas del mar con que jugaba. Eran 

conocidas, eran inconfundibles: blancas como la 

nieve, redonditas como bolas, y tan pulidas que ni 

hechas a mano. Escogidas, ¡malaña! Las distinguía 

ella entre mil, las chinas de Tomasiño. Y hubo en 

Areal exclamaciones de cólera, llantos de simpatía, 

clamores indignados, descabellados planes... Pero 

al presentarse el juez de Brigancia, la Camarona, 

con la guija en la mano, advirtió que aquel señor no 

demostraba gran convencimiento. ¿Los húngaros?  

¡Bah! De todo se les culpa... ¿Y por una china de la 

playa se ha de afirmar...? En fin, él enviaría un ex-

horto... Se avisaría a la Guardia Civil... ¡Cualquiera 

acierta con el paradero de esos pajarracos! Hoy 

están aquí, mañana en Portugal... Bueno, se trataría 

de echarles el guante.  

Se trató, en efecto; sólo que no era la Camarona, 

no era la desesperada madre, sujeta a Areal por las 

duras cadenas de la pobreza, quien perseguía a los 

raptores. ¡Y éstos, y su presa, se encontraban ya 

muy lejos! Así es que la infeliz pescadora, con su 

guija siempre en la mano, se sienta por las tardes 

en el muelle, a la espera de las lanchas, y dice a las 

comadres preguntonas:  

-¡Si pasa el juez..., se la tiro! ¡Y le acierto en la sien, 

malaña! 

Pluma y Lápiz, nº 3, 18/11/1900 
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PRUDENCIO CANITROT 
(Pontevedra, 1883-Madrid, 
1913) foi un escritor, xorna-
lista e pintor galego. No cam-
po das artes plásticas, desta-
cou como paisaxista e ilus-
trador de libros.  Establecido 
en Madrid, substituíu a pintu-
ra pola literatura, publicando 
volumes como Cuentos de 
abades y de aldea, Rías de 
Ensueño, Ruinas ou Suevia. 
Estivo ligado ao rexionalismo 
galego e ao movemento 
agrarista Acción Gallega, 
participando na campaña en 
favor da redención dos foros. 
No ano 1908 visitou a Emilia 
Pardo Bazán nas Torres de 
Meirás e deixou como teste-
muña este artigo, publicado 
na revista Galicia, da Habana 
(19/12/1908). 

UNHA VISITA  

A DONA EMILIA 

NAS TORRES  

DE MEIRÁS 
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Emilio Castelar en Meirás (1885) 

 
XOSÉ A. FRAGA 

A tarde do martes 1 de setembro de 1885 houbo  

unha intensa actividade na Granxa de Meirás para 

preparar o evento dese día. A cita estaba prevista 

para unha hora que hoxe nos resultaría estraña, as 

once da noite. Pouco antes dese momento comeza-

ron a chegar as carruaxes que trasladaban aos nu-

merosos convidados, que puideron gozar dos 

«salones de la condal morada, iluminada á giorno, 

[que] brillaban como un ascua de oro...»1. Asistían á 

festa ofrecida polos condes pontificios de Pardo Ba-

zán e a súa filla Emilia na honra de Emilio Castelar, 

persoeiro que ao día seguinte interviría coa escritora 

no acto de homenaxe a Rosalía de Castro na Coruña.  

 

UN BANQUETE EN MADRID 
 

Emilia Pardo Bazán acudira a Madrid a primeiros de 

xuño dese ano a unha cea na súa honra, en «el res-

taurante inglés» da capital2. Asistiron destacadas fi-

guras da cultura, a ciencia e a política, uns corenta 

comensais e nas sobremesas falaron varios dos pre-

sentes, Pardo Bazán interveu e Castelar pechou o 

acto. O banquete é relevante canto que supón unha 

boa mostra do recoñecemento que a escritora estaba 

adquirindo no ámbito estatal. Así mesmo, permitiulle 

á novelista coñecer persoalmente a Castelar e falar 

con el, pois o salientable orador estivo sentado á súa 

dereita na cea. Tivo a oportunidade de establecer un 

certo achegamento persoal e coñecer de primeira 

man os pensamentos e plans do seu interlocutor.  

 

TRAXECTORIA DE CASTELAR 
 

Emilio Castelar xogara un papel moi destacado no 

movemento que propiciou a revolución de setem-

bro de 1868 e a fuxida de Isabel II. Na I República 

chegou a presidente, representando dentro do re-

publicanismo o sector centralista e de dereitas. Coa 

Restauración borbónica insistiu na defensa dunha 

perspectiva conservadora dentro do fragmentado 

espectro republicano. Fundou en 1876 o Partido 

Demócrata, formación que en 1879 pasaría a deno-

minarse «Partido Demócrata Posibilista». Co paso 

dos anos foi moderando aínda máis as súas posi-

cións; finalmente, abandonaría a reivindicación re-

publicana e, en 1890, ingresou nun dos dous parti-

dos que soportaban o sistema, o Liberal. En 1885 

transitaba no proceso de moderación comentado; 

porén, aínda conservaba un notable prestixio entre 

o progresismo español e mantiña intacta a sona de 

principal orador do país. 

 

ACTIVIDADE DE PARDO BAZÁN, RELACIÓN  

CON QUIROGA 
 

Emilia Pardo Bazán volveu para A Coruña desde Ma-

drid o xoves 11 de xuño dese 1885. Poucos días des-

pois, o 15, presidiu a asemblea da sociedade «Fol-

klore Gallego». Pasou o verán, como adoitaba, en 

Meirás, coa familia, escribindo e facendo vida social. 

O quince de xullo morreu Rosalía de Castro en Pa-

drón. Axiña, seis días despois, o 21 xullo, o Diario de 

avisos de La Coruña, xa informaba da homenaxe pre-

vista á escritora morta pola «Reunión Recreativa e 

Instructiva de Artesanos» (o «Circo de Artesanos»), 

que convocou unha rolda de prensa na que se co-

municaba que convidaban «al mejor de nuestros ora-

dores el señor Castelar, para presidir esta fiesta»3. 

O «Circo de Artesanos» estaba presidido José Qui-

roga Pérez de Deza, marido de Emilia Pardo Bazán, 

se ben o matrimonio vivía afastado. Un desenlace 
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 que tivo unha longa e variada xestación, iniciada, 

cando menos, había dez anos. Polo medio tivo lugar 

a relación que viviu Emilia con Augusto González de 

Linares (sobre 1873-75)4 e o episodio traumático de 

1875, a raíz da morte do pai de José en xaneiro dese 

ano5. As posicións sobre o tema patrimonial foron 

decisivas no distanciamento da parella; a relación do 

matrimonio mantívose por uns anos, mais cando 

Emilia comezou a ter protagonismo e a posibilidade 

dunha carreira de éxito os problemas agudizáronse. 

O 1 de febreiro de 1884 redactouse un borrador de 

acordo privado de ruptura «de la sociedad conyu-

gal». No plano persoal, semella que a nova relación 

entre a parella transcorreu con respecto, xestionan-

do os intereses comúns, como era o caso dos tres 

fillos. No tema que nos ocupa, coidamos que o 

deseño da homenaxe de Rosalía foi compartido. 

Emilia acababa de sintonizar persoalmente con Cas-

telar, sabía da súa estadía de verán por Galicia e Jo-

sé contribuía coa institución que presidía. 

 

CASTELAR EN GALICIA 
 

Emilio Castelar chegou a Vigo a fins de xullo6. Na 

cidade olívica pasaría un mes de descanso na resi-

dencia do seu amigo Adolfo Calzado, próspero 

banqueiro con negocios en París7. José Quiroga 

acudiu axiña a velo. O 27 de xullo o secretario do 

«Circo», o avogado Enrique Rodríguez Llames, reci-

biu un despacho telegráfico de Quiroga: «D. Emilio 

Castelar aceptó nuestra invitación y promete asistir 

el primero Septiembre a la velada literaria»8. O xo-

ves 27 de agosto Emilia Pardo Bazán foi revisar a 

casa en Palavea de Ramón Pérez Costales que aco-

llerá inicialmente a Castelar9. Este emprendeu a 

viaxe en tren o venres 28 e chegou o sábado, diri-

xíndose á finca de Costales10.  

 

A FESTA EN MEIRÁS 
 

O 1 de setembro tivo lugar a festa na honra de Cas-

telar en Meirás. Belisario, correspondente de Diario 

de avisos de La Coruña, acudiu e no xornal do día 3 

escribiu un artigo, «Un Thé en honor de Castelar», no 

que indicou que «los suntuosos salones de la solarie-

ga casa de los señores de Pardo Bazán se hallaban 

ocupados por multitud de bien prendidas damas […] 

y de apuestos caballeros; destacándose entre las pri-

meras la noble figura de la gloria de esta tierra, Doña 

Emilia Pardo Bazán, y entre los segundos el egregio 

huésped que hoy honra a la Coruña, don Emilio Cas-

telar», engadindo que algunhas referencias ao buffet. 

Máis detallada foi a información facilitada por El Al-

cance do 4 de setembro, onde se recolle a crónica 

de El Anunciador «En casa de los condes de Pardo 

Bazán». Explícanos que «verificose la soirée en el lin-

dísimo salón azul», «La reunión, como bien se com-

prende, era de etiqueta, semejándose las mujeres a 

un bouquet de flores de mil matices, en tanto que 

los hombres, uniforme y si se quiere hospiciamente 

vestidos con el negro frac y la blanca corbata, el clac 

[un tipo de chapeu] bajo el brazo...» 

Un elemento central do evento foi a lectura de 

composicións poéticas «regionales». Comezou José 

Pérez Ballesteros con A pantasma de Francisco 

Añón e A Nosa Señora da Barca de Rosalía; seguiu 

Ramón Pérez Costales con O desconsolo de Alber-

to Camino; continuou Emilia Pardo Bazán con As 

cartas de Manuel Curros Enríquez e rematou Cos-

tales, quen na súa segunda intervención leu Cousas 
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 de mozos, «picaresca poesía» de Andrés Muruais. En coherencia 

co que explicaría a propia Pardo Bazán no acto do día seguinte, a 

audiencia gozou de creacións de ton popular ás que a escritora 

limitaba o uso da lingua «vérnacula». Idioma que consideraba 

subalterno do castelán e inapropiado para as composicións reivin-

dicativas de Curros ou as de contido non estritamente ―folclórico», 

como as de Follas Novas. 

No buffet que seguiu no comedor «nada faltó allí para regalo del 

cuerpo», incluíndo champagne Veuve Clicquot. Entre os presentes 

figuraban destacados membros da elite coruñesa, como o propio 

alcalde Ernesto Freire de Andrade. Castelar presentouse acompa-

ñado de Calzado e Rodríguez Llames. O xornalista rematou así o 

seu artigo: «La velada se prolongó hasta las cuatro de la madruga-

da, deslizándose fugaces como minutos las horas, y sorprendién-

donos la del alba en la calle.» 

Segundo as crónicas consultadas apreciamos algunha ausencia sig-

nificativa na festa. Unha, a de Pepe Quiroga; semella que a relación 

cos condes non estaba plenamente restablecida. Outra, de relevan-

cia política. Non estiveron os que serían os principais interlocutores 

nese importante tema na estadía coruñesa de Castelar, os dirixentes 

do Partido Republicano Progresista, Antonio Prieto Puga, Saturnino 

Villelga e Juan Fernández Latorre. E non hai referencias —sei que é 

algo habitual— ás persoas que prepararon e serviron o buffet. Po-

rén, coñecemos quen eran: as nosas bisavoas (e algún bisavó).  

 

1 El Alcance (A Coruña), 04/09/1885, «En casa de los condes de Pardo 

Bazán», con base na crónica de El Anunciador.  

2 «Banquete literario», La Voz de Galicia, 09/06/1885. 

3 La Voz de Galicia, 22 de xullo de 1885. 

4 Fraga Vázquez, Xosé A. «O „triste [e secreto] amor‟ de Emilia Pardo 

Bazán e o científico Augusto González de Linares. Unha transcenden-

te relación» La Opinión de A Coruña, 26/07/2020. 

5 Grupo de investigación La Tribuna (Xosé Ramón Barreiro Fernández, 

Ricardo Axeitos Valiño, Patricia Carballal Miñán, Jacobo Manuel Cari-

dad Martínez) (2008): «Aportaciones a la biografía de Emilia Pardo 

Bazán. La crisis matrimonial (1875-1884)», La Tribuna, nº 6: 71-128. 

6 La Voz de Galicia, 25/07/1885. 

7 Cores Trasmonte, B. (2009): Alfredo Vicenti. Vida y obra de un gran 

periodista, A Coruña: Asociación de la Prensa de La Coruña, Santiago 

y Madrid. 

8 La Voz de Galicia, 28/07/1885. Diario de avisos de la Coruña, 

29/07/1885. 

9 El Anunciador, 02/09/1885. 

10 La Voz de Galicia, 31/08/1885.  
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O ano 2021 é o centenario do falecemento de Emi-

lia Pardo Bazán, unha muller cunha forte vincula-

ción á parroquia de Meirás, no concello de Sada, 

lugar escollido para vivir as súas tempadas estivais, 

primeiro coa súa familia na vella Granxa e poste-

riormente nas Torres, edificio que construíu a partir 

de 1893. Unhas torres unidas entre si por un edifi-

cio tremendamente simbólico na vida da escritora, 

a capela, o lugar onde fixo instalar o seu propio 

sepulcro, onde quería descansar eternamente. 

Coincidindo co aniversario da súa morte, sae á luz 

un descubrimento relacionado precisamente coa 

capela e co sepulcro do seu interior. Pois, tras unha 

intensa investigación, xa é posible saber que ese 

sepulcro non está baleiro, nel descansa unha das 

persoas máis importantes na vida da escritora. 

O 23 de marzo de 1890, Emilia Pardo Bazán sofre 

un dos momentos máis difíciles da súa vida, o fale-

cemento do seu pai. Don José Pardo Bazán era,  

segundo palabras da súa propia filla, «el amigo de 

siempre, desde la niñez, el consejero leal y seguro y 

el modelo constante a que podría ajustarse la vida 

más honrada». Estas palabras permítennos ter un 

coñecemento sobre o amor e o respecto que lle 

profesaba a filla ao pai. Hai suficientes referencias 

nas súas cartas, nos seus artigos ou mesmo en pró-

logos de libros que nos achegan información sobre 

o vínculo especial que unía a estas dúas persoas, o 

que significaba José Pardo Bazán na vida da escri-

tora e o gran sentimento de pesar tras a morte des-

te. De feito, a morte do seu pai marcará un antes e 

un despois na vida de Emilia, tanto a nivel literario 

como a nivel persoal. A creación da revista Nuevo 

Teatro Crítico dirixida, redactada e editada exclusi-

vamente por ela, a creación da Biblioteca de la Mu-

jer para achegar a cultura ao sexo feminino, o defi-

nitivo traslado a Madrid coa súa familia, a nova edi-

ficación de Meirás… todos son proxectos nos que, 

dalgunha maneira, o seu pai vai estar presente. 

Poucos días despois da morte de José Pardo Bazán, 

Emilia escribía unha carta a Benito Pérez Galdós: 

«Lo que ya ha llegado en mí a ser idea fija, es el 

deseo de sacar de aquí a mi gente. Quiero no vol-

ver más a este rincón, y quiero, cuando nos sea po-

sible, llevarme a mi pobre padre a Meirás, donde 

descanse yo a su lado cuando me toque la de vá-

monos». Coa súa franca sinceridade, a escritora dei-

xaba ben claro as súas intencións para o seu falece-

mento, unhas intencións que no seu caso non se 

levaron a cabo, pois cando Emilia falece en 1921 en 

Madrid, os seus fillos enterrarana no cemiterio de 

San Lorenzo y San José e posteriormente traslada-

rán os seus restos a unha cripta da igrexa da Con-

cepción, en pleno centro de Madrid, onde descansa 

co resto dos seus familiares máis próximos. 

É curioso que nesa cripta non se atope o pai de 

Emilia, «o xefe, o protector, o pai», como ela o lem-

braba. Onde está enterrado o pai de Emilia Pardo 

Bazán? Non resulta estraño que, ante tal manifesta-

ción de respecto non se atope no mesmo lugar de 

enterramento que o resto da familia? Debo recoñe-

cer que cando comecei a realizar a investigación 

para pescudar onde se achaban os restos do pai da 

escritora moveume a curiosidade de quen non po-

de entender por que faltaba o cabeza de familia 

nesa cripta de Madrid tendo en conta a importancia 

de José Pardo Bazán na familia. E de aí partiu unha 

investigación, que se estendeu no tempo, tentando 

Unha promesa cumprida 

A última morada de José Pardo Bazán 
 

PATRICIA ANGULO MIRÓ 
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 localizar a documentación que me permitise seguir 

o rastro dos restos mortais do pai da escritora ata o 

seu lugar definitivo de descanso.  

Cando Emilia colocou a primeira pedra do novo 

edificio de Meirás, xa tiña en mente que ese sería o 

lugar onde ela repousaría eternamente, pero non 

só ela. Cheguei á firme crenza de que a idea da 

escritora era que o sepulcro do interior da capela 

de Meirás fose unha especie de panteón familiar, o 

lugar onde descansaría a familia ao completo toda 

a eternidade. E en parte así foi, pois en canto tivo 

ocasión as cinzas do corpo do José Pardo Bazán 

foron trasladadas ao interior da capela de Meirás. 

 

JOSÉ PARDO BAZÁN NA VIDA DE EMILIA  
 

Centos de páxinas quedan escritas sobre Emilia 

Pardo Bazán, páxinas nas que gran parte da súa 

obra literaria foi estudada e a súa vida persoal ana-

lizada con detalle. Son varias as biografías dedica-

das á escritora, entre as que debemos destacar as 

de Isabel Burdiel, Eva Acosta ou Pilar Faus, por citar 

algunhas das grandes biógrafas. Fálase en todas 

elas do respecto, a admiración da filla cara ao pai, 

e en todas se fala da inmensa pena tras o falece-

mento, pero en ningunha se cuestiona onde se 

atopan os restos mortais de José Pardo Bazán. 

Fora don José membro da corporación municipal do 

Concello da Coruña no ano 1854, ocupando os car-

gos de concelleiro e terceiro alcalde; home de ideas 

liberais, inauguraría na Coruña a Tertulia Progresista 

entre 1863 e 1866 seguindo as normas marcadas 

desde Madrid polo seu grande amigo Salustiano 

Olózaga; foi deputado ás Cortes en Madrid e avoga-

do do Ilustre Colexio da Coruña. Cando abandonou 

a política, José dedicouse a estudar a mellora dos 

labregos e o progreso da agricultura galega, sendo 

membro destacado do consello de Agricultura, In-

dustria e Comercio, o que o levará a ocupar un lugar 

importante dentro da sociedade coruñesa da época. 

Non se cansou a escritora, en ningún momento da 

súa vida, de falar do seu pai e de escribir as súas ex-

celencias. As súas mellores críticas foron sempre diri-

xidas cara a el, non en balde don José permitira e 

estimulara a educación da súa filla, unha educación 

que escapaba dos canons da época, baseada na ad-

[esquerda] Emilia Pardo Bazán observando 

as Torres de Meirás  en construción  

[dereita] Retratos de José Pardo Bazán  

e a súa filla Emilia 

Real Academia Galega, Arquivo, Depósito 1 Subsec-

ción: FS Caixa 2 60  /  Depósito 1 Subsección: FS 

Caixa 5 8 / Depósito 1 Subsección: FS Caixa 6 14  
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 quisición de coñecementos de diferentes disciplinas. 

El foi quen afixo a Emilia ao estudo, quen a alentou e 

a impulsou a ser a dona da súa vida. Queda para a 

lembranza unha das máis fermosas frases que don 

José lle dedicou á súa filla, que resalta o carácter li-

beral e a liberdade de conciencia: «Mira, hija mía, los 

hombres somos muy egoístas, y si te dicen alguna 

vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y 

las mujeres no, di que es mentira, porque no puede 

haber dos morales para dos sexos». 

 

EMILIA PARDO BAZÁN E O DESCANSO DO SEU PAI 
 

Cando a tarde do 23 de marzo de 1890 don José 

Pardo Bazán falecía na súa casa da rúa Tabernas 

n.º 11 na Coruña, Emilia atopábase a unhas horas 

da cidade, a bordo do tren que a trasladaba de 

Madrid á súa cidade natal. A chegada á cidade re-

sultou tremendamente impactante, pois como ela 

mesma recoñecía: «¡he encontrado a mi padre 

muerto! No tengo ánimos —ni tiempo, pues la 

gente me rodea, me distrae y me abruma, todo 

junto— para escribir largo». 

O enterro realizouse ao día seguinte, ás 24 horas 

do falecemento como era habitual na época, no 

cemiterio xeral da cidade –hoxe cemiterio de Santo 

Amaro–, no medio de innumerables manifestacións 

de pesar, pois o óbito converteuse nun auténtico 

acontecemento social. Os xornais da época repro-

ducen telegramas chegados desde diferentes par-

tes do país, de amigos e achegados da familia, nos 

que os redactores expresan o pésame pola perda 

de José Pardo Bazán amosando o respecto a tan 

querida e apreciada familia coruñesa, o que nos dá 

unha idea do grao de importancia e de estima cara 

ao pai e cara á propia escritora. 
 

Anteayer falleció el Sr. D. José Pardo Bazán, 

Conde de Pardo Bazán, persona generalmente 

estimada en esta población. El entierro, que se 

verificó ayer, fue una pública demostración de 

las simpatías de que gozaba el Sr. Conde entre 

sus convecinos, y una prueba de lo sentida que 

fue su muerte entre todas las clases. Por nuestra 

parte, sinceramente nos asociamos al inmenso 

dolor que en estos momentos aflige á su distin-

guida familia, deseándole la resignación necesa-

ria para sobrellevar pérdida tan irreparable.1 
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 A comitiva fúnebre sairá da casa mortuoria, 

establecida no domicilio particular da familia, 

percorrendo o camiño ao cemiterio nun carro 

fúnebre tirado por cabalos. Como era habitual 

nos enterros de xente cun gran recoñecemen-

to social, abría a comitiva o clero e o carro fú-

nebre, tras este os familiares máis próximos 

acompañados polas autoridades políticas e 

civís, os presidentes das sociedades de recreo, 

así como dos consellos da cidade, e unha am-

pla representación de familiares non achega-

dos e amigos. Descoñécese se participaron as 

mulleres da familia, Emilia e a súa nai dona 

Amalia de la Rúa Figueroa, pois a norma habi-

tual era que as mulleres quedasen na vivenda 

rezando polo defunto. Os funerais tiveron lu-

gar dous días despois na igrexa de Santiago, 

establecendo desta maneira a marxe de 3 días 

de loito nos cales os familiares máis próximos 

debían permanecer nas súas casas. 

Desde 1890 ata 1905, o corpo de José Pardo 

Bazán mantívose en Santo Amaro, no mesmo 

nicho que Amalia de la Rúa Figueroa comprara 

para enterralo. Pero eses quince anos transfor-

maran as mulleres da familia, as estancias na 

Coruña eran cada vez máis ocasionais, funda-

mentalmente para arranxar cuestións persoais, 

para recibir amizades na súa casa familiar, para 

ir ao teatro ou para participar nas festas e even-

tos do verán; agora o seu lugar de residencia 

cambiara, Meirás converteuse no refuxio fami-

liar. Os cinco meses que durante o ano gozaban 

das Torres estaban repletos de actividade social, 

de inspiración creativa, de traballo literario... En 

1904, prodúcese a primeira alegría en Meirás, 

lévase a cabo a bendición da capela das Torres. 

«¡Somos hidalgos de gotera! El château por 

ahora sirve poco más que para timbrar papel… 

y oír misa», comunícalle Emilia Pardo Bazán á 

súa amiga Blanca de los Ríos. Tras este aconte-

cemento, as mulleres da familia cren que che-

gou o momento de solicitar o traslado dos res-

tos mortais de José Pardo Bazán. 

Exhumar un cadáver require dunha autorización 

especial do Gobernador Civil, o mesmo que 

para solicitar o seu traslado. A Real Orde do 19 

de maio de 1882 lembraba que seguía en vigor 

en canto ás exhumacións, traslado de cadáveres 

e monda dos cemiterios todo o preceptuado na 

R.O. do 19 de xullo de 1857, que dispoñía que 

os gobernadores tiñan a facultade de acordar 

as translacións dentro da mesma provincia. Para 

exhumar e trasladar o cadáver facíase necesaria 

unha solicitude achegando a partida de defun-

ción, cousa que as mulleres da familia deberon 

de realizar convenientemente –aínda que se 

descoñece a instancia presentada pola familia– 

xa que se conserva a contestación do Goberna-

dor da provincia autorizando a dona Amalia de 

la Rúa Figueroa a trasladar os restos mortais do 

seu marido, por considerar que tras máis de dez 

anos da súa inhumación non correría perigo a 

saúde pública. 

Nesa época a familia estaba en Madrid, pois 

como era habitual pasaban os invernos e pri-

maveras na capital, mentres que os veráns e 

outonos estaban en Galicia. Ese verán chegan a 

Meirás o 13 xuño no tren correo da tarde, tal e 

como adianta o xornal El Noroeste desa data. 

O verán transcorre con total normalidade, aco-

den a festas nas casas dos seus amigos, cele-

bran a festividade do Carme, celébranse nas 

Torres comidas a amizades da escritora chega-

das doutros puntos do país e reciben como 

convidada a condesa de Requena, que estará 

todo o verán nas Torres; a familia tamén acode 

á Coruña ás festas da cidade, ás celebracións 

que organizan asociacións como o Sporting-

Club e a Sociedad de Artesanos, asisten á Fies-

ta Blanca do balneario da praia de Riazor e 

mesmo fan unha excursión a Betanzos. Todos 

os movementos da familia son rexistrados pola 

prensa local, que non fai constar en ningún 

momento a realización do traslado de José 

Pardo Bazán. Levarían a cabo o traslado? 

Hoxe en día, e con documentación que así o 

acredita, pódese asegurar que as cinzas de 

José Pardo Bazán foron finalmente traslada-

das o xoves día 5 de outubro de 1905 á cape-

la das Torres de Meirás.  

Emilia, quince anos despois, foi capaz de 

cumprir a súa promesa. 

Agora só queda saber se o interior do sepul-

cro de pedra da antiga capela segue sendo 

aínda o gardián das cinzas. 

 

1 La Voz de Galicia, 25/03/1890 
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Todos os anos no inverno producíase algún temporal 

que adoitaba deixar mal parada a frota pesqueira e as 

casas que estaban preto do mar. Estas tres fotografías 

amosan os preparativos cos que se pretendían mitigar 

os seus efectos. A primeira e a segunda corresponden a 

dous tramos da Avenida da Mariña, na zona que hoxe 

se coñece como Boulevard e no segmento que 

transcorre entre a rotonda da Terraza e a curva da 

Barrosa. A primeira casa da esquerda aínda se conserva. 

A terceira imaxe trasládanos á Rúa da Praia, á altura das 

súas dúas últimas casas. 

A IMAXE COMENTADA  

por MEMORIA DE SADA 

Estas e moitas fotografías máis en 

memoriadesada.com 

 

 

 

 

«Las calles de la villa 

convertidas en varadero de las 

embarcaciones que pudieron 

salvar los pescadores» 

 

 

 

 

«Huyendo de la marea, que  

se acerca destructora,  

la gente de mar eleva sus 

barcos a las calles» 

 

 

 

 

«Construyendo trincheras  

contra la furia del oleaje» 

Reportaxe gráfica de Francisco Varela Posse 

na revista Vida Gallega (Vigo), 10/02/1930 

Temporais na Sada de 1930 



 

 

Neste ano 2021 de vacinación 

contra unha doenza que asolou e 

segue a asolar o planeta, de re-

cuperación do Pazo de Meirás e 

de homenaxe a Xela Arias no lite-

rario, iniciamos en Areal unha 

nova sección, con vocación de 

permanencia, que se centrará en 

temas relacionados coa lingua. E 

farémolo desde a convicción de 

que as linguas, todas elas, son 

pontes, e de que as palabras que 

as compoñen son fíos que permi-

ten tecer as nosas emocións e 

pensamentos e trasladalos da 

nosa mente á doutras persoas. 

De pontes e fíos falaremos, pois, 

neste curruncho. 

Quere iso dicir que a partir de 

agora dedicaremos en cada re-

vista un espazo a explicar nor-

mas gramaticais? En absoluto, ou 

desde logo non só. É a nosa as-

piración que esta sección pro-

porcione a quen a lea ferramen-

tas para se desenvolver mellor en 

galego, e de considerármolo im-

prescindible, iso si, recorreremos 

á gramática. Mais o certo é que 

este noso curruncho devece por 

ser espazo aberto, pradaría, vei-

ga vizosa, un ancho río. Quere 

dar cabida á poesía e á historia 

da lingua, aos nosos nomes pro-

pios e aos dos nosos lugares, á 

orixe das palabras, aos refráns e 

ás moitas curiosidades do gale-

go, a cuestións sociolingüísticas e 

a enredos para a xente miúda, ás 

novas literarias e musicais na no-

sa lingua… Ademais, de cando en 

vez poñeremos a capa de super-

heroes e superheroínas para re-

batermos prexuízos relativos ao 

galego, deses que, polo que pa-

rece, non damos desincrustado 

do sentir colectivo nin co Cillit 

Bang. Como vedes, a nosa ambi-

ción non ten límites. 

Moito é do que hai que falar e 

gústanos inmenso a amplitude 

dos horizontes que se nos ofre-

cen. Con todo, procuraremos 

centrarnos e reservar en cada 

entrega desta nova sección un 

recunchiño para a reflexión so-

bre a lingua e as súas circuns-

tancias, que boa falta fai, e outro 

para os desmentidos, no que 

comentaremos certos usos lin-

güísticos errados, e por desgraza 

moi estendidos, que conviría 

corrixir e erradicar, así como un 

terceiro para recomendacións 

sobre interesantes sitios web 

que arrequentan o coñecemento 

da nosa lingua. 

E, sen máis, entramos en materia. 

MERCEDES LEOBALDE 

curruncho 

substantivo masculino 

Sitio apartado, máis ou menos pequeno e oculto, dentro dun espazo maior. 

SINÓNIMOS: cornecho, curro, currucho, currullo, recanto, recullo, recuncho 

 DA LINGUA o curruncho 

INTENCIÓNS 
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68 O CURRUNCHO DA LINGUA 

Inauguramos esta sección con 

dúas locucións que se oen/len 

moito, demasiado posto que son 

incorrectas: *a partires de e *a 

pesares de (inexistentes, por cer-

to, tamén en portugués, a lingua 

irmá). Digamos e escribamos, 

pois, a partir deste mesmo mo-

mento e a pesar de afáns dife-

rencialistas —totalmente innece-

sarios— con respecto ao caste-

lán, a partir de e a pesar de.  

E continuamos con outra praga: a 

dos *plantexares e *plantexamentos.  

Do castelán plantear calcouse en 

galego un suposto *plantexar se-

guindo o esquema doutras equiva-

lencias existentes entre os dous 

idiomas: alborear-alborexar, ba-

bear-babexar, clarear-clarexar, me-

ar-mexar, lagrimear-lagrimexar, pes-

tañear-pestanexar, solfear-solfexar… 

Mais acontece que non existen en 

galego os verbos *plantear nin 

*plantexar, así como tampouco os 

nomes derivados deles *plantea-

mento e *plantexamento (por non 

mencionar a reviravolta *prantexar- 

*prantexamento, dobremente in-

correcta). 

Pero, por favor, non botemos as 

mans á cabeza, que isto non é 

desgraza ningunha! Certo é que o 

castelán recorre actualmente ao 

verbo plantear e ao substantivo 

planteamiento con valores moi 

dispares, empregándoos case a 

xeito de palabras comodín, mais 

esa nefasta influencia soluciónase 

dun modo ben sinxelo: con preci-

sión e riqueza léxica, tal e como o 

fan linguas como o portugués, o 

francés, o italiano ou o inglés, que 

carecen tamén dunha equivalen-

cia única para estas formas tan 

polivalentes do castelán. 

Os tradutores automáticos optan 

por expor, formular e suscitar co-

mo solucións con máis probabili-

dades de éxito para plantear, e 

en moitas ocasións o resultado é 

atinado (noutras, non tanto; os 

tradutores automáticos precisan 

sempre de supervisión humana). 

Nós ampliaremos un pouco o 

abano de posibilidades: 

 Formular vai ben para pregun-

tas, temas, cuestións, obxec-

cións, problemas matemáticos, 

teorías, proposicións, reclama-

cións, queixas, demandas… 

Outras opcións serían expor/

expoñer, expresar, manifestar, 

enunciar, presentar… 

 Suscitar acae mellor cando o 

contexto se refire a dúbidas, 

problemas, polémicas, dificul-

tades, inconvenientes, suspica-

cias, sospeitas, oposición, en-

frontamentos… Outras opcións: 

causar, provocar, motivar, orixi-

nar, ocasionar, producir, dar 

lugar a, levantar, xerar, facer 

xurdir, promover… 

Vexamos algúns exemplos. Non 

se trata de apegarse de máis a 

unha tradución palabra por pala-

bra (algo que nos complicaría a 

vida e podería dar como resulta-

do unha expresión forzada, pou-

co natural), senón de expresar 

esa mesma idea coas palabras 

máis axeitadas de entre as nosas: 

 as dificultades que ten 

*plantexadas a empresa: as 

dificultades que afronta/ ten 

por resolver/ debe superar a 

empresa // as dificultades ac-

tuais da empresa 

 a polémica *plantexada acerca 

dos combustibles fósiles: a po-

lémica xurdida/suscitada acer-

ca dos combustibles fósiles 

OLLIÑO  

CON... 

A chamada de atención de hoxe vai cara ás palabras baleiras, esas 

que tanto se oen en boca de certos políticos que pretenden inchar os dis-

cursos de aire. Estámonos a referir a expresións do tipo: o certo e verdade é 

que…, espero e desexo que…, de modo e maneira que… etc. Son fórmulas 

redundantes que empobrecen a fala ateigándoa de palla e ofrecendo un 

resultado con moito fume e pouca substancia, polo que mellor sería pres-

cindir de tales desdobramentos e empregar só un dos termos de cada vez: 

o certo é que… / a verdade é que…  

espero que…/ desexo que…  

DES- 

MENTIDOS 



 

 

69 O CURRUNCHO DA LINGUA 

 continúan *plantexadas aque-

las discrepancias: continúan 

presentes/por resolver aquelas 

discrepancias // continúan 

existindo aquelas discrepancias 

 o Concello *plantexa varias 

alternativas: o Concello propón 

varias alternativas 

 non pensan negociar os puntos 

reivindicativos que *plantexa o 

colectivo: non pensan negociar 

os puntos reivindicativos que 

reclama o colectivo // non pen-

san negociar os puntos que 

reivindica o colectivo 

E como solucionar replantear e 

replantearse? Non, *replantexar(se) 

non vale, por suposto! O que fare-

mos será expresar con palabras 

galegas o que eses verbos signifi-

quen en cada enunciado, que polo 

xeral terá que ver coa idea de re-

pensar algo, reconsideralo, poñelo 

en cuestión ou reformulalo. Así, 

 a documentación achada esixía 
*replantexar a historia das Cru-

zadas: a documentación acha-

da esixía reformular a historia 

das Cruzadas 

 a suspensión da soprano obri-

gou a *replantexar o calenda-

rio de outono: a suspensión da 

soprano obrigou a planear de 

novo/ reaxustar/ modificar/ 

alterar o calendario de outono 

 defendían a necesidade de 

*replantexar a estratexia de 

guerra: defendían a necesida-

de de reconsiderar/ mudar/ 

cambiar o enfoque de/ modifi-

car a estratexia de guerra // 

defendían a necesidade dunha 

estratexia de guerra diferente 

 nunca se *plantexou dimitir: 

nunca considerou a posibilida-

de de dimitir // nunca pensou 

en dimitir  

 *plantexáronse deixar de fumar 

ao mesmo tempo: pensaron 

en/ propuxéronse deixar de 

fumar ao mesmo tempo 

 sería conveniente 

*replantexarse a situación: sería 

conveniente reconsiderar/

repensar a situación 

En liñas xerais, o mesmo que leva-

mos dito sobre *plantexar e 

*replantexar vale para *plantexa-

mento e *replantexamento. Aquí 

os tradutores automáticos, que 

non entenden de contextos, em-

pregan formulación e reformula-

ción, mais o catálogo de posibili-

dades pódese estender moito 

dependendo do enunciado de 

que se trate: exposición, proxecto, 

plan, planificación, presuposto, 

programa, deseño, propósito, 

proposición, suxestión, concep-

ción, fórmula, estudo, cuestiona-

mento, idea, ordenamento, pre-

sentación, establecemento, 

desenvolvemento, creación, enun-

ciado, organización, tratamento, 

elaboración, enfoque… 

Como conclusión, se tiñades in-

corporados ao voso vocabulario 

plantexares e plantexamentos, 

desde este Curruncho da Lingua 

chamamos á súa total aniquila-

ción. Probade, é moi sinxelo, son 

totalmente prescindibles! 

Nesta entrega inicial non podemos 

senón mencionar en primeiro lugar 

a páxina do Dicionario da Real Aca-

demia Galega, https://academia. 

gal/dicionario, accesible tamén a 

través do Portal das Palabras, sitio 

que ofrece outras inte-resantes 

seccións —xogos incluídos—, so-

bre vocabulario e lingua en xeral: 

https://portaldaspalabras.gal/. 

Para quen teña interese en coñe-

cer ou consultar as Normas orto-

gráficas e gramaticais da lingua 

galega, atópanse en distintas webs 

e pódense descargar en pdf. 

No Portal da Lingua Galega da 

Xunta de Galicia atopamos liga-

zóns a varios tradutores automá-

ticos de galego, por se puidesen 

ser de utilidade. 

Nota: Desde aquí desaconsella-

mos o emprego do disparatado 

tradutor de Google, pola súa to-

tal falta de rigor no caso do gale-

E agora, para ―relaxar‖ despois da intensi-

dade do punto anterior (quizais algo den-

so de máis para unha primeira entrega), 

vai un trabalinguas. Seredes quen de dici-

lo á primeira? 
 

Debaixo da pipa tinta hai unha pita pinta. 

Cando a pipa tinta pinga, a pita pinta pía  
2.  

ENREDOS 

HOXE 

RECOMEN-

DAMOS... 

https://academia.gal/dicionario
https://academia.gal/dicionario
https://portaldaspalabras.gal/


 

 go; abonde dicir que a súa equivalen-

cia galega para replantear é… estaca. 

Engadimos, para rematar por hoxe, o 

portal de Orgullo Galego, que ademais 

do seu interese intrínseco canto a natu-

reza, cultura, gastronomía ou música, 

entre outras, engade —por tempo limi-

tado— a posibilidade de descargar info-

grafías moi ilustrativas sobre flora e fau-

na cos nomes galegos correspondentes. 

1 Hai quen afirma que o “noso” *plantexar naceu 

por influencia do catalán plantejar, e quizais a exis-

tencia do verbo catalán fose nalgún momento un 

argumento para impulsar a introdución dese plan-

texar por vía culta, pero non parece moi lóxico atri-

buírlle ao catalán unha influencia sobre o galego 

da que carece. Inclinámonos a pensar que a súa 

extensión responde máis ben, a partes iguais, á 

influencia de verbos acabados en –exar como os 

enumerados, que lle outorgan a *plantexar a apa-

rencia de galego auténtico, e á comodidade que 

supón poder darlle unha equivalencia inmediata a 

un verbo tan polivalente e tan sobreutilizado como 

o castelán plantear sen necesidade de reflexionar-

mos sobre o seu valor en cada enunciado concreto. 

2 Unha pipa é aquí un recipiente de madeira destina-

do a conter líquidos, especialmente viño, máis pe-

queno que o bocoi (levaría entre 250 e 500 litros). 

Unha lingua non se perde polos que  

non a saben; pérdese polos que,  

sabéndoa, non a usan. 
José Antonio Arce 

CITA  
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To Shoot an Elephant  
 

To Shoot an Elephant é un documental de 2009 sobre 

a Operación Chumbo Fundido na Franxa de Gaza, diri-

xido por Alberto Arce e Mohammad Rujailahk e co-

producido por Eguzki Bideoak. O documental distribú-

ese baixo unha licenza Creative Commons, e foi pre-

sentado en numerosos festivais. O título do documen-

tal fai referencia ao ensaio de Matar a un elefante 

(1936) de George Orwell, que trata sobre o imperialis-

mo británico. 

Siamese Dream  
 

É o segundo álbum da banda Smashing Pumpkins, editado no 

ano 1993. Creo que este é un dos seus mellores traballos, des-

pois do disco Adore. Sons escuros e melancólicos, que fan des-

te disco algo único e que serviu de guía para os seus posterio-

res lanzamentos. Se por algo destaca a banda é polo seu son, 

moi persoal e da man de Billy Corgan á voz e as composicións. 

Un disco atemporal e maxistral. Un traballo de 10 que nos leva 

ao noso interior máis profundo. 

 

Isao Tomita 
 

Un dos pioneiros dos sintetizadores e mestre entre mestres. O 

seu disco Snow Flakes are dancing é unha ledicia para os senti-

dos. Unha produción impresionante e de calidade. Tomita é un 

xenio creando atmosferas, neste caso mestura fantasía con fu-

turo e cunha parte infantil que o fai moi interesante de escoitar. 

Un tema do disco foi banda sonora do mítico programa de TVE 

Planeta imaxinario. 

 

Cracker 
 

Banda de rock/indie americana, xurdida a finais dos 80 e que 

tivo o seu éxito nos anos 90. Mesturan country, rock, pop e de-

rivan no máis puro son de mediados dos 90, que lembra a on-

da Britpop e a grupos como Counting Crows, Oasis ou Blur. 

THX 1138 
 

A ópera prima de George Lu-

cas, director de, entre outras, 

Star Wars, mostra un futuro 

cun único poder, ao estilo 

1984, pero nesta ocasión máis 

tecnolóxico, limpo e menos 

violento, pero onde a opresión 

do individuo queda claramente 

visible. Unha magnífica adapta-

ción de novelas como Un mun-

do Feliz, de Huxley. 

 

NETWORK 
 

Esta película céntrase no poder 

do telelixo e abórdao dende un 

punto de vista case visionario. 

Filmada en 1976, aborda temas 

e discursos adiantados ao seu 

tempo, temas que na actuali-

dade son obxecto de debate 

sobre o poder da televisión e a 

economía.  

 

Home con cámara 
 

Esta obra non é unha película 

como tal, trátase de algo expe-

rimental e na categoría de do-

cumental. O seu director Dziga 

Vertov filmou en 1929 esta 

obra mestra da montaxe, na 

que se experimenta con fantás-

ticos métodos de cámara e 

edición de vídeo.  

A cinta non ten diálogos, mos-

tra un día na atarefada vida da 

cidade de Moscova e as súas 

actividades. Moi recomendada 

pola súa calidade e vangarda 

da montaxe. 
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Vila de Sada. Século XVI 

Chámome Ramón e son un rapaz que vive en Sa-

da. Veño dunha familia dedicada desde moitas 

xeracións atrás á carpintaría. O meu bisavó era 

carpinteiro, tamén o foi meu avó e, por suposto, 

meu pai, Antón, que dirixiu o seu propio taller si-

tuado moi preto da curva da Barrosa. O negocio 

chegamos a herdalo eu e mais o meu irmán pe-

queno, Brais. 

—Bo día! Hai algún encargo ou proxecto para 

hoxe? –preguntoulle Ramón ao seu pai mentres 

almorzaban. 

—Non hai nada, fillo –respondeulle Antón cunha 

voz deprimente. 

—Que ocorre? Morreu alguén? 

—Non te preocupes por nada, fillo –dixo o pai 

intentando ocultar, sen éxito, a preocupación do 

seu rostro. 

—Trátase dos ingleses, non si? 

—A cuestión é que o problema non é normal. Eses 

piratas están agora mesmo a atacar A Coruña –

anunciou Antón. 

—Recorda que estamos en 1589 e estas cousas 

suceden constantemente. 

—Pero non por Galicia. Normalmente van a gran-

des cidades, como é o caso de Lisboa. 

—Ao mellor foi porque este sitio lles vén máis 

preto. 

—Non o creo. Paréceme que queren conquistar A 

Coruña e despois facerse co litoral Cantábrico e 

Portugal ata cubrir toda a Península. 

—É unha teoría –díxolle Ramón ao seu pai para 

tranquilizalo–. De calquera maneira, non creo que 

veñan a Sada, xa que acabas de dicir que prefiren 

as cidades máis grandes. 

—Ao final temo que han de vir de todos os xeitos. 

—Nese caso estaremos preparados, non si? 

—Xa, claro, como se fósemos a infantería dos 

Tercios! 

De súpeto aparece Brais con cara de sono e di: 

—Que pasa, papá? 

—Nada, nada... Anda, Ramón, vai xogar por aí co 

teu irmán, queres? 

—Pero... –o pai mírao con cara ameazante– Dá 

igual. Vamos, Brais. 

Cando Brais e eu saímos do taller, nada máis ver o 

mar puidemos observar a presenza de moita xente 

reunida por toda a avenida da Mariña falando do 

acontecemento na Coruña. Dirixímonos á praza do 

Recheo, onde vimos a Rosa, a Xoán mais a Carlos, 

uns amigos cos que ía eu á escola. Estaban xogan-

do á billarda e á mariola. 

—Moi bos días! –saudei. 

—Bos días –contestaron os amigos a coro. 

—Oístes o dos piratas? 

—Lamentablemente si –respondeu Xoán–. A miña 

nai está moi preocupada. 

—Eu tamén –dixo Carlos. 

—E eu –terzou Rosa–. Pero non conseguiremos 

nada lamentándonos. 

—Tes moita razón –engadiu Ramón–. Meu pai di 

que cando rematen na Coruña virán para aquí e 

despois polo sueste ata completar a Península. 

—E non poderiamos defendernos? –preguntou 

Carlos. 

—Si, pero con pouca cousa –respondeulle Xoán–. 

Eles teñen espadas, trabucos, arpóns, béstas e mais 

canóns... 

—Entón sería moi pouco probable que gañásemos. 

Todos gardaron uns minutos de silencio. Agora Ra-

món sabía por que o seu pai estaba tan preocupado. 

 

A sombra  

de Francis Drake 
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—Eh, irmán! –berrou Brais ao lle vir unha idea súbi-

ta á cabeza–. Non recordas que temos os canóns 

de Fontán e Corbeiroa?! 

—Pero se é verdade! –exclamou Rosa. 

—Xa, mais só temos dous canóns– dixo preocupa-

do Carlos. 

—Home, non creo que puidésemos ter moitos 

máis! Ao fin e ao cabo, estamos na ría de Betan-

zos, recordas? –aclarou Xoán. 

—Claro que o sei! Certamente, non é que sexa moi 

grande. 

Despois de ter aquela conversa, os nenos comeza-

ron a xogar a distintos xogos. Ramón, Brais e Rosa 

xogaban á mariola, e Xoán e Carlos xogaban á bi-

llarda e á pelota. Tempo despois chegaron a ser as 

seis da tarde e xa comezaba a escurecer o día. 

—Adeus –dixo primeiro Xoán mentres corría cara á 

súa casa, situada na praza. 

—Ben, eu tamén marcho –dixo despois Carlos. 

—Ata mañá, Ramón e Brais! –rematou Rosa men-

tres se encamiñaba á súa casa en dirección á praia 

das Delicias. 

Despois, Ramón e o seu irmán dirixíronse da man á 

carpintaría do seu pai, pasando pola avenida da 

Mariña mentres xa alumeaba a lúa enriba do mar. 

Antes de entrar, Brais preguntoulle a Ramón: 

—Ti cres que papá estará de mellor humor? 

—Non o sei, Brais, pero espero que si. 

Entón abriron lentamente a pesada porta do taller 

feita de madeira e con revestimentos de ferro que 

fixera moitos anos atrás o seu avó. Sorprendéronse 

cando viron o seu pai tirado no chan preto da me-

sa de traballo, cuberta esta de papeis desordena-

dos no medio dunha gran poza de tinta. 

—Papá, que che pasou?! –berrou rapidamente Ra-

món coa alma no peito. 

—Papá, papá! –berrou tamén Brais coas lágrimas 

nos ollos. 

De súpeto, Antón levantou un pouco a cabeza e dixo: 

—Ramón... 

—Que?, que pasa, papá?! 

—Viñeron... uns señores moi mal... vestidos... con 

farrapos, e un deles cun pano na cabeza... –

murmurou Antón mentres intentaba articular as 

palabras. 

—E que, que pasou. Que che fixeron?! 

—Preguntáronme... por algún tipo de... lugar onde 

agocharse e... eu... 

—Eran piratas ingleses, espías. Querían saber un 

lugar onde esconderse para atacarnos, como o 

permitiches?! 

—Eu non dixen na...na...nada, ben sabí...ía que eran 

piratas... –dixo o pai, cada vez con máis dificultades 

para falar. 

—Pero se estaban a atacar A Coruña, por que vi-

ñeron aquí? 

—Fra... fracasaron, expulsounos María Pita e que... 

queren atacar aquí... e querían un lu...lugar para 

esconderse... para pi...pillarnos por... sorpresa... 

Ilustración de David Suárez „Geppe‟ 
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 —E que fago agora? Aquí non hai hospitais nin 

temos menciñas! –advertiu Ramón. 

—Non pasa na... nada, mira... –dicía o pai sen forzas 

para seguir falando polo moito sangue que perdía–. 

Quérovos moito aos do... dous... e tedes que sa... 

saber... que... que se os ingle... ses veñen por... por 

aquí... escondédevos... na Co... Co... Co... Cov... 

—Na que papá, na que?! –pregou Ramón. 

—Na... Cova d'Anca... 

Antón Méndez Soutelo, nacido en Sada o 2 de maio 

de 1541, acababa de dar o seu último suspiro diante 

dos seus propios fillos por unha bala de trabuco no 

ventre. Brais e Ramón comezaron a chorar. 

—E... e agora que facemos, Ramón... ? –dixo Brais 

chorando a mares. 

—Cando veñan... estaremos preparados. Eu non 

me esconderei! Vingarei a morte do meu pai coa 

cabeza do capitán inglés ese! 

—Así será, irmán! –repetiu Brais. 

—Que? Non! Ti non podes pelexar nin nada, só tes 

sete anos! 

Ao día seguinte, eu e Brais fomos ao enterro do 

meu pai no Fiunchedo. Asistiron Rosa, Xoán, Car-

los, os meus tíos de Santiago e algún amigo do 

meu pai. Todos estabamos moi tristes e ao mesmo 

tempo anoxados polos piratas. Mentres eu vía co-

mo enterraban o ataúde de madeira de carballo co 

meu pai dentro, decidín apartar a mirada para con-

ter as lágrimas, ao igual ca Brais. Despois diso, fo-

mos eu e mais meu irmán ao taller, e ao entrar vi-

mos a mesa de traballo do meu pai cos seus pa-

peis enchoupados de tinta e non puidemos evitar 

recordalo. A partir daquel día o meu tío de Santia-

go viña unha ou dúas veces por semana a traernos 

roupa, libros e, ás veces, con sorte, doces. 

Transcorreu o tempo e eu cada vez tiña máis preo-

cupacións de como coidar a Brais e como manter a 

carpintaría. O 16 de outubro de 1589 fixen os 15 

anos, e en tres semanas faría Brais os oito. Tiven 

sorte de que o meu tío Henrique viñera dende 

Santiago coa tía Amelia a traerme un agasallo, un 

xogo de fermosísimas plumas de cisne que me 

aseguraban unha caligrafía tan esmerada coma a 

do mellor escriba e que lles debeu custar unha for-

tuna. Tamén viñeron os meus amigos de Sada e 

algún parente afastado de Ourense. O meu aniver-

sario celebrámolo no taller, e paseino moi ben. 

Cando a festa rematou e se fixo de noite, comezou 

a chover e todo o mundo liscou para as súas casas 

mentres os meus tíos e o resto da familia marcha-

ban no seu catro portas tirado por cabalos. 
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 Logo disto, entrei no taller. Estaba Brais debuxan-

do ou escribindo; tampouco o puiden ver ben. 

Empecei a recoller o lixo da festa e despois am-

bos nos deitamos. 

Ao día seguinte levanteime algo máis tarde que de 

costume e saín correndo a espertar a Brais, pero 

polo que vin xa estaba almorzando. 

—Bos días, irmán! Durmiches ben? Porque levo un 

anaco esperando a que te ergueses. 

—Si, si... bos días –dixen un pouco durmido aínda. 

Cando rematamos os dous de almorzar, lavei os 

pratos, prepareino todo e saímos xuntos ao taller 

para traballar. Comecei a facer unha cadeira de 

carballo encargada por unha veciña da Tenencia 

mentres Brais miraba para min fixamente para ver 

como traballaba cando... pola ría puiden enxergar 

unha figura ameazante que aparecera do nada 

pola parte de Fontán. 

—Que… que é iso?! –dixen para advertir a todos os 

veciños. 

—É un galeón! –berrou Brais. 

Todo o mundo ao escoitar tanto berro saíu das 

súas casas e outros miraron polos balcóns e fies-

tras. O galeón acercábase cada vez máis a nós e 

todo o mundo corría atolado, e algúns dirixíronse 

ás súas casas. Outros, como gandeiros, mariñeiros 

e algún que outro valente, saíron á avenida da Ma-

riña con paus, pedras, arpóns... Entre eles estaba 

Roberto, un exiliado da guerra que servía en Sada 

como cazador. Sostiña entre as súas mans unha 

escopeta cando berrou aos catro ventos: 

—Veña, pobo de Sada, vannos atacar, pero non 

nos renderemos xamais! 

—Xamais! –berrou algún home de por alí. 

—Esta é a nosa vila, ingleses! Marchade agora 

mesmo! –berrou Roberto. 

Mentres a proa do barco se achegaba máis á ribei-

ra, todos vimos a sombra dun ser escuro que se 

asomaba xusto na punta. 

—Pobo de Sada, rendédevos e non mataremos a 

ninguén! –dixo aquela sombra con acento inglés. 

—Non, non cumpriremos ningunha orde túa, in-

glés! –berrou a nosa xente ao mesmo tempo. 

—Entón... Estades perdidos! –bramou o inglés– 

Preparade os canóns, soltade os botes e abarran-

cade na ribeira! 

Así foi como comezaron a caer botes pequenos 

do galeón á auga, e cada un levaba uns cinco ou 

seis piratas a bordo. Mentres na proa do galeón 

inglés se despexaron as nubes, o sol aclarou 

aquela sombra. 

—Chámome Francis Drake, e ningunha vilucha 

acabará comigo! 

De súpeto Brais empezou a rir un pouco polo 

baixo. 

—Por que ris Brais?! Que nos van atacar! 

—Xa o sei. Río porque dixo o capitán ese que nin-

guén o pararía pero perdeu contra María Pita. 

—Anda, cala, por favor –díxenlle anoxado–. Cala, 

que isto non é ningunha broma. 

Entón collín do brazo a Brais e leveino correndo 

ao seu cuarto, e alí permanecería durante toda a 

invasión, co propósito de que non lle ocorrera 

nada. Despois collín unha táboa de madeira, afie-

ina rapidamente e corrín para o exterior, onde vin 

que os ingleses xa estaban pelexando na avenida 

da Mariña. Oín berros de dor e xente caendo ao 

chan, pero puiden vencer un home que portaba 

un trabuco e unha espada. Collín as súas armas e 

tirei aquel pau. De súpeto oín un gran ruído que 

perforou os meus tímpanos. Mirei cara ao galeón 

e vin que estaban a disparar os canóns. Un dos 

proxectís saíu lanzado polo ceo e caeu preto da 

capela de San Roque, provocando unha grande 

explosión. Asusteime moito e decidín afastarme 

ata un pouco máis alá da Barrosa. Nese momento 

vin ao lonxe unha imaxe que perduraría na miña 

memoria: os sadenses estaban a preparan o ca-

nón de Fontán. Vin unha gran multitude, unha 

parte preparando na torre e a outra pelexando 

cuns piratas que chegaran ata alí. Nun breve ins-

tante, unha gran bóla de aceiro bateu con estrépi-

to na cuberta do galeón. Despois ocorreu o mes-

mo dende Corbeiroa. Os piratas viron que non 

tiñan medio de escape, de tal xeito que, despois 

dunha gran loita entre sadenses e ingleses, estes 

últimos retiráronse, deixando atrás o seu galeón 

medio afundido coa sombra de Francis Drake ti-

rándose á auga para salvarse. 
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O home aquel era xa un algo velleiro, 

de poucas carnes, sempre vestido de 

escuro. Acostumaba camiñar polas in-

mediacións do cemiterio de Vilanova de 

Amarante levando consigo un pequeno 

feixe de flores silvestres que sempre 

acababa por pousar, moi sentido, na 

mesma campa. 

Durante moito tempo estiven a reparar 

nel, nos seus xestos e nos seus move-

mentos, e había algo nese home non 

exactamente arrepiante, senón misterio-

so. O adxectivo arrepiante, en realidade, non encai-

xaba no feitío da súa figura, afastada e tristeira, 

como se arrastrase unha dor máis aló do tempo, 

máis aló de todo el. 

Un día decidinme a lle falar tras pensalo moito. 

Non me considero persoa frouxa de carácter nin 

pusilánime, mais boteille valor a este achegamento, 

e fíxeno un día cando xa a noite caía sobre a cida-

de. Ben mirado, só aparecía a esta hora, tal se na-

cese dalgún escuro lugar na mesma altura do día. 

Estaba de pé de costas a min, fitando moi quieto 

para a campa, onde o mármore grisallo xa nin dei-

xaba ler as súas letras de tanto tempo que por el 

pasara. Enriba daquela superficie, o pequeno feixe 

de flores silvestres facían un peregrino contraste 

de vida e de cor. 

—Non se estrañe de eu entender a súa curiosidade 

por min –díxome, sabendo da miña presenza sen 

me ver. 

—O meu propósito non era molestalo –repuxen 

case nunha desculpa. 

Fixo un aceno co brazo dereito, un aceno torpe e 

mesmo brusco de seu co que pretendía, estou 

certo, quitarlle importancia ás miñas palabras. 

Cando se deu a volta e ollou para min, reparei na 

súa mirada cunha fixeza imposíbel: había alí ago-

chados como mil mares de infinito azul, innumerá-

beis montañas de neve coroadas e un río lento e 

longuísimo, co leito cuberto de seixos de prata. 

Achegóuseme case sen rozar o chan, movendo o 

aire tras de si como se el mesmo controlase os 

seus designios. 

—Ao cabo, todo volve ao seu principio, ao princi-

pio que é, en realidade, a ausencia de todo. 

Falaba baixo pero con rotundidade, tal se dentro 

del acubillasen grandes verdades tan só entón re-

veladas. Na súa voz había mil veos de cores moi 

desemellantes. 

—Quen é vostede? –atrevinme a lle preguntar. 

Non puiden evitar esta inquisición, e por un segun-

do temín unha mala palabra, un mal xesto. Por sor-

te, tal cousa non chegou a acontecer. 

—De verdade quere sabelo? 

Sombra  

dunha sombra 

 
RUBÉN ANIDO REGUEIRO 

 

«Era xa un algo velleiro, de poucas carnes, sempre vestido de escuro» 

Ilustración de Manuel Suárez de Concha 
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Crin adiviñar un medio sorriso moi disimulado, 

oculto en parte pola súa mirada chea de vagas in-

finitudes. Instintivamente sentín un arreguizo. 

—Florencio. Chámome Florencio. 

O seu nome foi como un deslizarse a través da 

miña conciencia e do meu sentir. Nunca coñece-

ra a ningún Florencio, e tiven a certeza absoluta 

de non volver coñecer outro en todos os días da 

miña vida. Hai cousas que se saben, que non 

cómpre explicar. 

Florencio era o nome que, con moito esforzo, pui-

den ler gravado na campa de mármore grisallo. 

Hoxe xuntámonos todos, 

amigos de toda a vida 

para cantarlle o aniversario 

á nosa amiga Mimina. 

 

Chegou Isaac ao Castro 

un lugar fermoso e feiticeiro, 

pero o amor foi tan forte  

que de alí non se dou ido. 

 

Que bela  é a vida, 

poder xuntarnos todos 

poder cantar e abrazarnos 

poder celebrar este día. 

 

Cantas cousas fixeron xuntos! 

Cantas cousas vividas! 

Tempos bos e malos 

que marcaron as súas vidas. 

 

Soñaban os artistas 

na terra amada. 

 

E no ceo do Castro 

as estrelas pasean ledas 

o seu grande amor 

ao son dunha zanfona vella. 

 

Celebrar o aniversario 

é unha gran regalía 

o valor da amizade 

que lles dá paz ás nosas vidas. 

 

Soñaban os artistas 

na nai terra. 

 

E ao longo dos anos 

viaxaron polo mundo 

as entrañas de Galicia 

e o mundo encantado  

amou para sempre 

a terra da morriña. 

Alédase o Castro 

alédase Sargadelos 

de tan só pensar 

que os seus creadores 

pensan neles. 

 

Soñaban os artistas 

dende a distancia. 

 

Viva! Viva! Viva! 

Soñemos bonito! 

Soñemos con agarimo! 

Soñemos con Isaac e Mimina 

que enchen as nosas vidas! 

Mimina e Isaac 

 
LOLI BELOSO NEIRA 

Mimina 

Talla de Valentina  

García Abalo 



 

 

O dous de outubro de 1993 cheguei á casa proce-

dente da Arxentina con gran ledicia por reencon-

trarme coa familia despois de pasar todo o mes de 

setembro impartindo un curso de cultura galega na 

cidade da Prata. Trouxen moitas lembranzas, o ca-

riño dos que foran os meus discípulos e tamén  

unha encomenda moi especial. 

Edita, unha das alumnas, arxentina de berce pero 

de pais galegos, pediume se podía atopar o único 

parente que lle quedaba en Galicia. Sabía o seu 

nome, a idade aproximada e que tiña un bar preto 

de Curtis. Ao vivir eu na Coruña, non puiden ne-

garme a exercer de investigador e en canto puiden 

alá fun. 

Era un sábado pola mañá, cheguei a Curtis sobre 

as once. Ía frío e o ceo ameazaba choiva. Entrei no 

primeiro bar que hai no cruzamento da estrada 

que vai dende Betanzos, xusto na entrada da vila. 

O típico bar onde os veciños van tomar o café pola 

mañá, o viño antes de xantar, a copa na sobremesa 

xogando a partida de tute e as cervexas cando hai 

partido de fútbol.  

Cando eu entrei habería tres ou catro clientes, to-

dos homes. Na barra pedinlle ao camareiro un café 

con leite. Como non estaba moi ocupado pregun-

teille xa directamente: 

—Son da Coruña e hai un par de meses cheguei 

da Arxentina cun encargo importante dunha ami-

ga. Ela naceu alá, aínda que os seus pais eran gale-

gos; hai xa uns anos que morreron. Sabe que a súa 

nai era desta zona e que a única familia que lle 

queda aquí é un tío chamado Manuel Ruzo. Quería 

saber se estaba vivo para contactar con el. 

—Manuel Ruzo... Sóame moito, pero é que aquí 

ese apelido é moi común —respondeume ama-

belmente. 

—A miña amiga díxome que tiña un bar ou unha 

tenda nalgún lugar preto de Curtis. Non sei se ese 

dato pode axudar. 

Cando o estaba pensando, un dos clientes, o que 

estaba sentado na mesa máis afastada lendo o xor-

nal, dixo alzando a voz e sen deixar de mirar a 

prensa: 

—Seguro que é o que vive na Cabra, non sabes, o 

que tiña o bar pegado á estrada que vai a Santiago. 

—Pero alí non hai ningún bar —dixo outro dos 

clientes. 

—Agora non, pero hai anos había un —insistiu o 

lector. 

—Pero quen dis, o da perruca? —agora quen fala-

ba era un home entrado en anos. 

—Xusto. 

—Pero non morrera? 

—Non creo. O que pasa é que debe ser moi maior 

e xa non sairá da casa. 

Atando cabos considerei que era a única posibili-

dade que tiña. Os datos coincidían: un home maior 

que se chamaba Manuel, que tivera un bar... 

—E como fago para ir a ese lugar? 

—Non sabe onde está A Cabra? Colla a estrada 

que vai a Santiago e a uns tres ou catro quilóme-

tros xa chega ao lugar. Ao pouco de chegar, á de-

reita hai unha casa vella que ao mellor aínda con-

serva o letreiro, pero leva pechado moito tempo. 

Pregunte alí a ver se ten sorte. 

Sentinme obrigado polo favor e pedinlle que me 

cobrase os cafés como agradecemento pola infor-

mación. Apurei o meu e saín na procura do ante-

pasado de Edita. 

Tiña razón, tres quilómetros xustos. E aos poucos 

metros do sinal unha casa vella cunha explanada 

diante a modo de aparcadoiro. 

Debía ser esta. Non conservaba o rótulo que anun-

ciaba o bar, ou o que fora, pero si uns soportes 

oxidados enriba da porta de entrada. Era máis ben 

pequena, de planta baixa e un andar. Perdera a 

pintura da fachada había moito tempo, o cal acre-

centaba aínda máis o seu aspecto descoidado. O 

caleiro soamente recollía as augas de medio tella-

O da perruca 

 
XOANSECA 
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 do, que tiña pedras colocadas cada pouco sobre 

vellas tellas do país. As fiestras estaban protexidas 

con contras de madeira a medio pechar. Non pare-

cía que estivese habitada; de todos os xeitos, tiña 

que asegurarme. Se non había ninguén, seguiría 

camiño e preguntaría na próxima casa. 

Petei forte na porta xa que non había ningún timbre 

nin aldraba. Agardei. Volvín a picar. Outra vez a espe-

rar. Un último intento. Cando estaba a piques de dar 

a volta, oín unha voz fráxil que saía do outro lado: 

—Siiiiiiiii? 

—Ola, bo día. Veño a darlle un recado a Manuel 

Ruzo. Dixéronme que vivía aquí. 

Non oín nada e pensei que debería seguir dando 

explicacións, aínda que fora coa porta de por medio. 

Polo menos agora xa tiña a certeza de que alí vivía 

xente. Cando ía falar de novo oín o ruído dun ferro-

llo. Entreabriuse a porta o suficiente como para ver 

unha muller vella e pequeneira vestida con roupa 

escura, cun pano cubríndolle o pelo e cun mandil. 

Miroume de arriba a abaixo, pero non aos ollos. 

—Veño a falar con Manuel Ruzo de parte dunha 

sobriña que ten na Arxentina. 

Abriu a porta de par en par e agora si que me fitou 

cunha mirada desconfiada. Logo dun intre dubita-

tivo achegouse ás escaleiras que conducían ao so-

brado e berrou: 

—Manuel, baixa. Hai un señor que quere falar contigo. 

Non oín ningunha resposta. De súpeto a vella desa-

pareceu da miña vista. Alí ficara eu na soidade 

daquela estancia en penumbra. Apenas vía algo. De 

socato un raio de luz entrou e iluminou a estancia, a 

muller abrira a única fiestra que había. Foi así que 

puiden ver a humildade do cuarto. Efectivamente, 

noutrora iso debeu ser un bar. Conservaba unha ve-

lla barra de madeira, unha cociña de ferro coa cam-

bota ennegrecida, unha pía de granito para fregar os 

cacharros e os restos dun chineiro. Do teito de ma-

deira, ademais das teas de araña, penduraba unha 

lámpada, e nas paredes non había máis que un vello 

almanaque que se correspondía cos meses de xanei-

ro e febreiro de 1961, moi deteriorado pola humida-

de pero no que aínda era perceptíbel o debuxo dun-

ha ama de casa amosando unha ensalada e dúas 

botellas de Coca-Cola. Na parte superior, un lema: ―¡

Más por su dinero! Coca-Cola Grande.‖ 

Os ruídos no sobrado provocaron que a miña aten-

ción se desviase cara ás escaleiras. Oíanse pasos pe-

sados, lentos. A voz rouca dun home tatexou: 

—Xa baixo! 

E comecei a ver ese home de abaixo a arriba, primei-

ro polos pés, as pernas, o corpo... Viña en zapatillas 

sen axustar e os calcetíns cinguindo aos nocellos uns 

calzóns longos, de corpo enteiro, como eses que 

vemos nas películas de vaqueiros. Custáballe baixar 

os chanzos, polo que esta estampa foise proxectan-

do pouco a pouco, como a cámara lenta. 

Cando o vin por completo decateime de que se aca-

baba de erguer, tiña barba de varios días e..., com-

prendín por que se referían a el como o da perruca! 

Ilustración de Eduardo Manuel Seoane Riveira 
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Viña colocando o que quería ser unha cabeleira 

postiza e que en realidade era un anaco de vella 

moqueta marrón recortada coa forma da súa calva, 

con patillas e todo. A cada pouco tiña que colocala 

ben no seu sitio xa que parecía que non tiña nin-

gún tipo de suxeición. 

—E logo, que é o que quere? 

Non lle puiden contestar de inmediato, era incapaz 

de desviar a miña mirada do que levaba posto so-

bre a cabeza e tampouco estaba moi seguro do 

que me acababa de preguntar. 

—Eh... Estiven hai un par de meses na Arxentina e 

alí coñecín a unha sobriña súa. Chámase Edita Me-

dina Ruzo, e contoume que o único parente que 

tiña en Galicia era un irmán da súa nai, de nome 

Manuel e que vivía preto de Curtis. Pediume que o 

localizara, xa que tiña intención de escribirlle para 

poñerse en contacto con el. 

Acabou de atar unha vella bata e axustou a perruca 

unha vez máis. Sen prestarme atención preguntou-

lle á muller que hora era. Eu esquecérame dela por 

completo e instintivamente busqueina coa mirada; 

non a atopei ata que oín a súa voz detrás miña: 

—Son as doce. 

Manuel encolleu os ombreiros e alzando discreta-

mente a cabeza preguntoume como o localizara. 

Díxenlle que me deran as indicacións nun bar que 

había na entrada de Curtis. 

—E para que quere poñerse en contacto comigo 

despois de tantos anos? 

Antes de que eu lle contestara xa se adiantou el 

como querendo rematar a conversa: 

—Eu pouco me lembro da miña irmá. Era unha 

nena cando marchei ao servizo militar, despois 

morreu a nosa nai e foi cando ela marchou para 

alá. E eu quedei aquí ao coidado de todo. E non lle 

hai máis historia. 

A situación facíame sentir incómodo. O lugar era 

tenebroso, escuro, sucio... O ambiente que se respi-

raba, denso, húmido... E aínda por riba o tío de Edita 

queríame despachar canto antes. De non ser porque 

eran vellos sentiría incluso medo. Malia iso, insistinlle: 

—Non sei, gustaralle saber das súas raíces, que lle 

conte cousas da familia... 

—Mire, a nós dános igual e non queremos saber 

nada dela. Cóntelle que non nos atopou, que xa 

morremos, ou o que queira.  

—Pero, señor, eu non lle podo mentir. 

—Dígalle que somos moi vellos e que xa nos que-

da pouco de vida. Non lle estamos para recibir nin 

escribir cartas. Despois de nós xa non lle quedará 

ningunha familia, así que non se moleste. 

Agora si que quería saír daquel lugar canto antes. 

Despedinme, subín ao coche e seguín a estrada en 

dirección a Santiago sen preocuparme do camiño 

de volta á miña casa. Aínda estaba asimilando a 

situación que acababa de vivir. 

Cando estaba cavilando na carta que lle tería que 

escribir a Edita vin un sinal que me indicaba que As 

Travesas estaba a 22 km. Sen pensar se era o me-

llor camiño xirei á dereita. A estrada era bastante 

máis estreita e non estaba ben asfaltada. 

Cando levaba un par de quilómetros, máis ou me-

nos, un señor maior que ía camiñando case polo 

medio da estrada, vestido con traxe, pucha e o pa-

raugas pendurado do colo da chaqueta, paroume 

en seco alzando o seu caxato. 

—Para onde vai vostede? —preguntoume sen máis. 

—Para As Travesas —contesteille sen capacidade 

de reaccionar xa que ía ensimesmado pensando 

nas miñas cousas. 

E sen máis, abriu a porta do coche e subiu. 

—Que ben, así xa me deixa en Xanceda. Vou ao 

mercado e semella que vai chover.  

Ao ver que non lle dicía nada, seguiu co seu inte-

rrogatorio: 

—Vostede non é de por aquí, verdade? 

—Non, señor, sonlle da Coruña. 

Superado o pasmo, agora que o tiña preto de 

min, referendei a primeira impresión. Estaría a 

piques de chegar aos oitenta, se non os pasaba, 

aínda que che estaba ben rufo. Seguro que o 

traxe que vestía era o das ocasións: festas, feiras, 

enterramentos... Ía ben afeitadiño, mais a pesar 

da colonia o seu cheiro deixaba moito que dese-

xar. Posibelmente eran os zapatos, pisaría bosta, 

non sei. Malia a friaxe da mañá ben medrada 
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No país de Erika, aos nenos traen-nos as cego-

ñas. Os nenos están no rio, no fundo do rio. Ali 

están dormindo. Como o rio é fundo, non se 

ven. Mais están ali. Cando un pai e unha nai 

queren un neno peden-llo à cegoña. Pola noi-

te, a cegoña afunde o seu peteiro e tira afora 

un neno, ou unha nena.  

Esa noite, Erika soñou que espertaba dun so-

bresalto, que abría os ollos e o baleiro esten-

díase ao seu ao redor, que o aire acariñaba a 

súa faciana mentres, colgada do peteiro da 

cegoña, sobrevoaba aldeas bañadas por augas 

tinguidas dun intenso azul. Cando perdía altu-

ra distinguiu unha pequena casa de paredes 

gretadas. Alí a deixou a cegoña, xunto á vella 

porta de madeira.  

Renxeu a porta ao ser aberta. Unhas mans ás-

peras recollérona e transportárona ao interior 

dun pobre cuarto. Erika ouviu uns berros que 

só podían ser berros de dor. O medo paralizou 

os seus pulmóns impedíndolle respirar. Unha 

palmada soou seca nas súas nádegas e Erika 

reaccionou desfacéndose en pranto. As mans 

ásperas transformáronse na suavidade dunha 

nova pel que a abrazaba, a sutil cadencia dun 

doce son a abaneaba, aquel palpitar compasa-

do co seu propio latexado resultoulle familiar a 

Erika, que recoñeceu naquel son ao mesmo 

que lle daba paz cando estaba no fondo do 

río, soñando que un día espertaría sobrevoan-

do aldeas colgada do peteiro dunha cegoña. 

O plácido lup-dub daquel corazón tranquilizou 

a Erika, que sentíndose segura, pechou os 

ollos de novo.  

 Corazón de nai  
 

EVA CASTRO OUTEIRIÑO 

TEXTO GAÑADOR DO CERTAME DE MICRORRELATOS  

(RE) INVENTANDO CARVALHO CALERO 

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas 2020, o Concello de Sada convocou o 

certame de microrrelatos (RE) Inventando Carvalho Calero. As persoas participantes debían 

escoller un texto entresacado da obra do homenaxeado para continualo dándolle a súa pro-

pia interpretación. Nesta edición, a gañadora foi Eva Castro Outeiriño, que participou co 

pseudónimo de Atenea. O xurado estivo composto por Montse Pena Presas, Vanesa Santia-

go Vázquez e Mercedes Leobalde García. 

abrín a ventá do meu lado e soportei o fedor o 

mellor que puiden. 

Nada máis chegar ao campo da feira espetoume 

con voz de mando: 

—Déixeme aquí. 

 

Abriu a porta, deume as grazas e dirixiuse cara aos 

postos das queixeiras. Nin tempo me deu para lle 

corresponder á despedida. 

Antes de emprender a marcha abrín tamén a ventá 

da outra porta, necesitaba renovar o ambiente. Aínda 

me quedaba un bo anaco antes de chegar á casa, 

pero de seguro que me pasaría o tempo de contado! 
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PASTELERÍA - HELADERÍA 

CARNOEDO 
Chan da Aldea, 14 
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FONTECULLER 

Avda. Fonteculler, 27-29 
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SADA 
R/ Pontedeume, 7 
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R/ Juan Flórez, 62 
981 912 391 
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Rúa da Obra 6 SADA (A Coruña) 

PUBLICACIÓNS 
 

AREAL. REVISTA CULTURAL DE SADA 

Nº 21 [12|2020] 

CADERNOS DE ESTUDOS XERAIS 

Nº 20 [05|2021] 

Xela Arias: Liberdade, subversión, inno-

vación | AA.VV. 
 

ACTOS 
 

08|01|2021 · CASA DA CULTURA 

Presentación do nº 21 de Areal. Revista 

Cultural de Sada, coa charla-coloquio «A 

devolución do pazo de Meirás. Pasado, 

presente e futuro», por Carlos Babío e 

Manuel Pérez Lorenzo 
 

14|01|2021 · ONLINE 

Presentación do Caderno de Estudos 

Xerais nº 19, «A xeración Nós no cente-

nario da Revista», con Vitorino Pérez 

(coord.) 
 

21|01|2021 · ONLINE 

Presentación do Caderno de Estudos Lo-

cais nº 32 «Luisa Villalta, muller de música 

e poesía», con Rubén Anido (coord.) e 

varias das autoras 
 

28|01|2021 · ONLINE 

Presentación do Caderno de Estudos 

Locais nº 34 «Manolo Crisanto (1946-

2000)», con Rexina Basadre e Marisa 

Naveiro (coords.) e varios dos autores 
 

20|03|2021 · CASA DA CULTURA 

Da guerra coma arte/A arte en contra da 

guerra. Conferencia de Rosario Sarmien-

to, organizada por A Forxa e a A.C. Ir-

máns Suárez Picallo 
 

14|04|2021 · PASEO MARÍTIMO DE SADA 

90 aniversario da proclamación da II 

República. Ofrenda floral no monumen-

to ás vítimas da represión franquista 
 

19|04|2021 · LOCAL DA A.C.  

ALEXANDRE BÓVEDA (A CORUÑA) 

Presentación do nº 21 de Areal. Revista 

Cultural de Sada, coa charla «Meirás 

2020: unha sentenza histórica» a cago 

de Manuel Pérez e Carlos Babío 

 

24|04|2021 · CASA DA CULTURA 

Colaboración no acto de presentación 

da colección de literatura xuvenil «A 

miña primeira novela de...» con Alba 

Rozas, Vanesa Santiago, Tomás Rivera, 

José Manuel Dopazo, Manuel Pérez  

 

OUTROS  

 

 

29|01|2021  
O Pleno do Concello de Sada aproba a ce-

sión da lancha Balbina pola A.C.M. Os 

Patexeiros. O informe que apoia esta doazón 

é realizado pola A.C. Irmáns Suárez Picallo 

(Manuel Pérez Lorenzo) 
 

27|02|2021  
A A..C. Irmáns Suárez Picallo apoia o mani-

festo «Volver pagar polo roubado: unha 

sentenza inasumible para un Estado demo-

crático», promovido por M. Pérez e C. Babío 
 

05|2021  
A A.C. Irmáns Suárez Picallo implícase no 

proceso de irmandamento das localidades de 

Sada e Magdalena (Bos Aires), unidas polas 

industrias cerámicas creadas por Díaz Pardo 

RESERVAS 
881 943 754 - 658 370 637 
 

Praciña do Conde, 5, SADA - A Coruña 

www.tumbadoiro.com 
R/Tumbadoiro 13, 15168 
Meirás, Sada (A Coruña) 

Telf.: +34 981 62 33  83 
Fax: +34 981 62 10 37 
Email: tumbadoiro@tumbadoiro.com  
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Avda. Barrié de la Maza, 64.  
15160 SADA 

 

Tlfno: 981 62 03 39  
E-mail: elestancodemiabuela@hotmail.com 

Síguenos en 

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

ESPECIALIDADES: 
Empanada Gallega - Tortas de Anís 

Bollería de todo tipo - Tartas caseras 
Torta Roscón 

 
Rosalía de Castro, 4 bajo izqda. 

15160 FONTÁN - SADA (A Coruña) 
Telf. 981 620 973 

Praia
 24, Sa

da 

981 076 625 

@opa
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da 

AV DA MARIÑA Nº 18-19 | ENTRESUELO B 
TELÉFONO PARA CITAS: 722793090 

       TAMBIÉN CITAS POR WHATSAPP 
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Centro de impresión digital 
Estampación textil 

Impresión 3D 
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Praza da Igrexa Nova, 16 
15160 - Sada, A Coruña 

Telf: 881.892.983 - 644.633.884 
ventas@copysada.com 

CASA DA CULTURA “PINTOR LLORÉNS” 

CAFETERÍA 
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Opinión e actualidade 

[1] Colectivos de Sada. Sadanza 

[4] A diversidade sexual na adolescencia. Entre a casa e a escola | Luisa Abad 

[6] Tumbadoiro no cumio da modernidade | Gracián Fuentes 

 

Estudos Locais 

[7] Unha goleta pantasma en Fontán | Alberto Paraje Méndez 

[10] O nacemento da Asociación de Cine Castelao de Sada nos anos da «movida» | Carlos Babío Urkidi 

[16] O drama de Mareiras na vixencia actual | Manuel Lugrís Rodríguez 
 

Estudos Xerais 

[20] O Pasatempo de Betanzos: un xardín histórico declarado BIC | Daniel Lucas Teijeiro Mosquera 

[24] A costa de Dexo: ese monumento artifical | Franqui Illanes 
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