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SUSUMARIOMARIO Chega outubro e con el outro número deChega outubro e con el outro número de Areal Areal ,,
o terceiro xa. E, como sempre, por obra e graza deo terceiro xa. E, como sempre, por obra e graza de
todos os que colaboran cos seus textos, ilustra-todos os que colaboran cos seus textos, ilustra-
cións ou anuncios. Novos nomes, novas seccións ecións ou anuncios. Novos nomes, novas seccións e
novos patrocinadores enriquecen esta entrega. Anovos patrocinadores enriquecen esta entrega. A
todos eles, a nosa benvida.todos eles, a nosa benvida.

Preséntase este número no marco da exposiciónPreséntase este número no marco da exposición
dedicada ao fotógrafo local Francisco Varela Posse,dedicada ao fotógrafo local Francisco Varela Posse,
que rque retratou a Sada etratou a Sada ddos os ananos 2os 20, e, por s0, e, por seegunda vez,gunda vez,
a el corresponde a fotografía que ilustra a portada.a el corresponde a fotografía que ilustra a portada.

Vivimos tempos de crise -en moitos ámbitos- eVivimos tempos de crise -en moitos ámbitos- e
de conflito. E, quizais por iso, a nosa sección dede conflito. E, quizais por iso, a nosa sección de
Opinión e aOpinión e actctualidadeualidade ocupa máis páxinas das habi-ocupa máis páxinas das habi-
tuais, tratando temas moi diversos. Incorporamos,tuais, tratando temas moi diversos. Incorporamos,
ademais, unha sección deademais, unha sección de Creación Creación ..

ArealAreal sobrevive, en circunstancias nada fáciles. Esobrevive, en circunstancias nada fáciles. E
faino para realizar a súa modesta aportación a unhafaino para realizar a súa modesta aportación a unha
sociedade que está a padecer duros ataques contra asociedade que está a padecer duros ataques contra a
cultura e a educación, dous dos seus piares máis bási-cultura e a educación, dous dos seus piares máis bási-
cos. Entendemos que, ante as políticas profundamentecos. Entendemos que, ante as políticas profundamente
regresivas que se están a desenvolver, é tempo xa deregresivas que se están a desenvolver, é tempo xa de
que o asociacionismo asuma un papel protagonista naque o asociacionismo asuma un papel protagonista na
promoción de actividades de difusión cultural. Polapromoción de actividades de difusión cultural. Pola
nosa parte, seguiremos a ofrecer esforzo e ilusión.nosa parte, seguiremos a ofrecer esforzo e ilusión.

Opinión e actualidadeOpinión e actualidade
Isaac Díaz Pardo, Republicano de honraIsaac Díaz Pardo, Republicano de honra
FranFrancisccisco Pillado Maioro Pillado Maior
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A Comisión pola Recuperación da MemoriaA Comisión pola Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña resolveu por unanimidadeHistórica da Coruña resolveu por unanimidade
conceder o premio de Republicano de Honraconceder o premio de Republicano de Honra
(2011) a Isaac Díaz Pardo, unha das figuras(2011) a Isaac Díaz Pardo, unha das figuras
máis emblemáticas e singulares da cultura ga-máis emblemáticas e singulares da cultura ga-
lega, tantas veces descoñecida, ignorada oulega, tantas veces descoñecida, ignorada ou
mesmo manipulada.mesmo manipulada.

Non resulta doado resumir nunhas poucasNon resulta doado resumir nunhas poucas
liñliñas todo o tras todo o traballo desenvolvidaballo desenvolvido por o por este irre-este irre-
petíbel personaxe -bo e xeneroso- que dedicoupetíbel personaxe -bo e xeneroso- que dedicou
a súa vida o enriquecemento da nosa cultura,a súa vida o enriquecemento da nosa cultura,
desde moi diversos ámbitos.desde moi diversos ámbitos.

Isaac naceu na casa da Tumbona, na rúaIsaac naceu na casa da Tumbona, na rúa
das Hortas, en Santiago de Compostela un díadas Hortas, en Santiago de Compostela un día
do ano 1920.do ano 1920.

Desde moi novo frecuentou o taller do seuDesde moi novo frecuentou o taller do seu
pai, Camilo Díaz Baliño, escenógrafo, pintor epai, Camilo Díaz Baliño, escenógrafo, pintor e
memmembro das Irmbro das Irmanandades da Fdades da Falaala..

Nese taller, Isaac tivo ocasión de coñecer aNese taller, Isaac tivo ocasión de coñecer a
figuras da relevafiguras da relevancia de Cncia de Castelao, astelao, RamRamóón Caba-n Caba-
nilnillas, las, Otero Pedrayo ou AnOtero Pedrayo ou Antón Vilar Ptón Vilar Ponte,onte,
por exemplo.por exemplo.

Logo do golpe de estado fascista de 1936, oLogo do golpe de estado fascista de 1936, o
seu pai foi detido, seu pai foi detido, encaencarcerado rcerado e, posteriormen-e, posteriormen-
te, fusilado.te, fusilado.

Isaac, que naquel momento só tiña dezaseisIsaac, que naquel momento só tiña dezaseis
ananos de ios de idadedade, tivo , tivo que fuxque fuxir ir e agacharse na ca-e agacharse na ca-
sa do seu tío Indalecio, que residía na cidadesa do seu tío Indalecio, que residía na cidade
d´A Coruña.d´A Coruña.

Este tráxico episodio –que marcaría de xeitoEste tráxico episodio –que marcaría de xeito
decisivo decisivo o seu futuro- o seu futuro- deixaríadeixaría, , taméntamén, , unha forteunha forte
pegada na súa obra plástica- e truncaría as espe-pegada na súa obra plástica- e truncaría as espe-
ranzas de realizar os estudos de arquitectura.ranzas de realizar os estudos de arquitectura.

Antes de continuar, permitídeme que leaAntes de continuar, permitídeme que lea
uns fragmentos moi ilustrativos do seu libro:uns fragmentos moi ilustrativos do seu libro:

Galicia hoy y el resto del mundo Galicia hoy y el resto del mundo , publicado en, publicado en
Ediciós do CastrEdiciós do Castro o o o anano 1987:o 1987:

En los primeros días de julio de 1936 losEn los primeros días de julio de 1936 los
“chicos” de Victor Muñoz (1) le metieron una puña- “chicos” de Victor Muñoz (1) le metieron una puña- 
lada en un pulmón a la hora de más bullicio en ple- lada en un pulmón a la hora de más bullicio en ple- 
na Rúa do Vilar por donde estaba Correos y que hoyna Rúa do Vilar por donde estaba Correos y que hoy
hay un cine, a un muchacho llamado Hernani, hijo,hay un cine, a un muchacho llamado Hernani, hijo,
claro está de anarquista. Hernani tendría unos 17claro está de anarquista. Hernani tendría unos 17
años, trabajaba de platero repujador, era amigo deaños, trabajaba de platero repujador, era amigo de
toda la muchachada progresista de aquel momento ytoda la muchachada progresista de aquel momento y
defendía con calor las ideas de su padre, un modestodefendía con calor las ideas de su padre, un modesto
obrero de la construcción del barrio de San Loren- obrero de la construcción del barrio de San Loren- 
zo. Los autores de la puñalada escaparon hacía laszo. Los autores de la puñalada escaparon hacía las
 platerías  platerías y y mimientras entras unos unos llevllevaban aban a a Hernani Hernani alal
Hospital otros salimos corriendo detrás de los asesi- Hospital otros salimos corriendo detrás de los asesi- 
nos hasta la farmacia de las Casas Reales dondenos hasta la farmacia de las Casas Reales donde
suponíamos que se irían a refugiar. La calzada desuponíamos que se irían a refugiar. La calzada de
las Casas Reales estaba levantada y había piedraslas Casas Reales estaba levantada y había piedras
 por  por doquier doquier qque ue pronto pronto empeempezaron zaron a a ccaer aer sobrsobre e lala
 farma farmacia. Acia. Alglguna de las una de las piepiedrdras as -ahora lo confieso--ahora lo confieso-
las lancé yo. La farmacia quedó destrozada y lalas lancé yo. La farmacia quedó destrozada y la
caja caja registrregistradora se radora se rompompió y los duió y los duros ros comecomenzarnzaronon
a caer y a “chinclar” algún compañero -porque ena caer y a “chinclar” algún compañero -porque en
todas parte cuecen habas- quiso lanzarse a recogertodas parte cuecen habas- quiso lanzarse a recoger
duros pero amenazamos con apedrearlos a ellosduros pero amenazamos con apedrearlos a ellos
tambíen, porque allí no habiamos ido a robar. Estátambíen, porque allí no habiamos ido a robar. Está
claro que los agresores de Hernani no se habían re- claro que los agresores de Hernani no se habían re- 
 fugiado en  fugiado en la fla fararmaciamacia..

Cuando llegué a Cuando llegué a lla a hora del ahora del almuelmuerzo a rzo a ccasa y asa y lele
conté a mi padre lo que había pasado la bronca queconté a mi padre lo que había pasado la bronca que
me cayó encima por participar en aquello hizo época.me cayó encima por participar en aquello hizo época.

[…][…]

Al otro día la policía me vino a buscar a casa yAl otro día la policía me vino a buscar a casa y
me llevó a la comisaría. Enseguida me dí cuentame llevó a la comisaría. Enseguida me dí cuenta
que fue mi padre el que me había denunciado enque fue mi padre el que me había denunciado en
 plan patern plan paternalistaalista.”.”

Con motivo do 80 aniversario da proclamación da II República, a Comisión pola Recuperación da MemoriaCon motivo do 80 aniversario da proclamación da II República, a Comisión pola Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña resolvía o pasado abril nomear a Isaac Díaz Pardo Republicano de Honra, como cadaHistórica da Coruña resolvía o pasado abril nomear a Isaac Díaz Pardo Republicano de Honra, como cada
ano ven facendo con aquelas persoas que se destacaron na pugna polas liberdades e pola dignificación do nosoano ven facendo con aquelas persoas que se destacaron na pugna polas liberdades e pola dignificación do noso
 pasa pasadodo. . No No eventevento o celebradcelebrado o con con tal tal motmotivo, ivo, FraFrancisco ncisco Pillado Pillado MaMaior, ior, director director de de EdiciEdicións óns LLaiovento, pro- aiovento, pro- 
nunnunciaríciaría o a o discurso que reprodudiscurso que reproducimcimos a continuación.os a continuación.

����� ����� ���� ����� ������ �������� �������������� ����� �� ��� ���������

Francisco Francisco PilPilladlado o MMaioraior
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E unhas liñas máis adiante, Isaac engade:
“…Recuerdo cuando con motivo de la propaganda
del plebiscito de autonomía les llamé, “reacciona- 
rios” en el taller de mi padre, a él, a Castelao y a Ca- 
sal. El motivo venía por éste, que en su imprenta nos
tiraba nuestras enardecidas octavillas convocando a
cualquier manifestación o protestanto por cualquier
cosa. Propaganda que luego impresa había que llevar
al Ayuntamiento donde se quedaban con un ejemplar
 y nos entregaban otro sellado. Aquella obligación nos
molestaba porque coartaba la serie de barbaridades
que quisiéramos decir. Algunas veces nos tenemos
saltado esta obligación, que sin duda pertenecía a
algún legalismo. Casal debía saberlo y aprovechó
aquel momento rodeado de las dos personas que podí- 
an en mi. Yo salté con el tópico de la injusticia. Casal
dijo que él era el alcalde porque lo habían nombrado
todos los concejales entre los que había comunistas y
socialistas y Castelao y mi padre apoyaron a Casal y
entonces yo que estaba cargado por otras cosas de los
ultreya, solté lo de ¡claro vostedes o ven así porque
son uns reaccionarios! Castelao, creo que se rió por
dentro y dijo algo así como ¡vaia co rapaz! Casal
con cara de guardia enfadado dijo ¡vaia por Dios! y
algo más quedó refunfuñando contra esta juventud
que éramos pero sus palabras se perdieron en medios
(sic) de los insultos de mi padre que me obligaron a
irme del recinto donde estábamos.

Cuando dos meses más tarde Casal y mi pa- 
dre corrieron la suerte que les correspondió y me

dieron con ella la lección que me dieron esta se- 
cuencia fue una de las pesadillas que me estuvo
acusando de mentecato, y aún al confesarlo ahora
creo que lo hago para liberarme de m i gran equi- 
vocación, que ahondó mi creencia de que mi pa- 
dre pagó culpas, o parte de ellas, que yo tenía. (O
subliñado é noso)

Aunque no nos entendíamos creo que para mi
 padre yo era una esperanza, y pocos días antes de su
inmolación las notas que nos enviaba desde la cárcel
su preocupación era la de mi vida.”

PARA VOS
Prendinlle na cabeza do meu fillo, unha estreliña
forxada na irmandá
e quero ver brilar á lús d´esa estreliña
hastra chegar cegar.

---
Que vexan os demais n’esa estreliña
a lús da Libertá.
Que vexan que o tesouro mais querido
o ten o seu brilar.

---
Estreliña feituca de cariños,
estrela do meu lar,
que sempre te levei como reliquia
de Terra, Dios e Nai,
xa te deixo prendida no meu fillo
pra sempre endexamais.

CAMILO DÍAZ BALIÑO

Fotografía tomada antes de
iniciarse o acto de nomeamento

de Isaac Díaz Pardo como
“Republicano de Honra”. De es-
querda a dereita: Manuel Rivas,
Isaac Díaz Pardo, Francisco Pi-

llado e Xosé Ramón Fandiño.
Detrás: Manuel Monge,

presidente da CRMH
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Cando, xa hai tempo, lin estas liñas, nas
que Isaac afirma que o seu peu pai “pagó culpas,
o parte de ellas, que yo tenía” , reafirmeime en algo
que, por evidente, xa intuía como unha cons-
tante na súa obra pictórica e mesmo ceramísti-
ca: a presenza dos ollos e a inconfundíbel mira-
da de Camilo Díaz Baliño.

Finalizada a “guerra incivil”, que diría Bo-
robó, e aínda que en Galiza non houbo guerra
senón unha feroz represión e un xenocidio per-
fectamente deseñado, Isaac matriculouse na
Academia de Belas Artes de San Fernando e,
con posterioridade, realizou diversas exposi-
cións en cidades como Vigo, Madrid, Barcelona
ou Londres, por exemplo.

Mais, en determinado momento, cando a súa
obra comezaba a ser valorada e cotizada, abando-
nou a pintura, pois, como me ten confesado persoal-
mente,“ el non quería ser o torto no país dos cegos”.

E, cando expresaba tan rotunda opinión, esta-
ba a pensar, loxicamente, en Pablo Picasso ou en
Luís Seoane, que ficaban no exilio, como exemplo
da intolerancia e da barbarie do réxime franquista.

En 1948, cando decide abandonar o traballo
como pintor para comezar a súa etapa de cera-
mista, crea a xa mítica planta industrial no Castro
de Samoedo, moi preto da vila mariñeira de Sada.

A partir dese momento, Isaac Díaz Pardo
convértese no grande embaixador estético de Gali-
za, pois, sen dúbida, as súas cerámicas son coñeci-
das e valoradas nos máis diversos países do mundo.

Poucos anos despois, concretamente en
1955, trasládase a Buenos Aires, onde desenvolve

unha intensa actividade cultural. Escrebe poemas,
artigos, ensaios e mesmo algún texto dramático.

Na Arxentina, xunto con Luís Seoane e
algúns destacados intelectuais galeguistas, so-
ñou e fixo realidade o Laboratorio de Formas,
precursor doutras industrias culturais como,
por exemplo, a restauración das Cerámicas de
Sargadelos, o Museo Carlos Maside, o Semina-
rio de Estudos Galegos, o Laboratorio de In-
dustria e Comunicación, así como Ediciós do
Castro, unha editorial que contribuíu de xeito
decisivo o coñecemento da historia máis recen-
te de Galiza, nuns momentos en que todo era
silencio, sombras e manipulación.

Cedámoslle agora, máis unha vez, a palabra
sempre lúcida a Isaac que, no libro O Laborato- 
rio de Formas 40 anos despois , escribiu:

“O Laboratorio de Formas foi creado como un
ente teórico, un viveiro de ideas, un responsable ideo- 
lóxico: o LF son dúas siglas que encerran un proxec- 
to de rehabilitación da identidade e da memoria his- 
tórica dentro e fora de Galiza, un epígrafe de com- 
 promiso coas causas xustas, nado no exilio e desen- 
volvido no contexto do final da ditadura española.

O Laboratorio partiu da utopía de que o dese- 
ño, a configuración, podía cambiar o mundo, e máis
concretamente Galiza. Concebíronse e materializá- 
ronse, baixo este ideario, unha morea de proxectos
estratéxicos para abranguer distintos campos de
acción, como o mundo da empresa industrial, a arte,
a comunicación, a investigación…

Máis que unha institución, o Laboratorio de For- 
mas é todo un movemento para axudar a Galicia.”

Isaac no transcurso dunha homenaxe en Sada no pasado mes de marzo.
Con el Carmen Arias de Castro, Abel López Soto e Xesús Alonso Montero
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A dilatada vida de Isaac e a súa inmensa obra
non ten parangón na historia da nosa cultura.

Por todo isto recibiu numerosas distincións
como, por exemplo, o Pedrón de Ouro (1976), A
medalla de Ouro e fillo Predilecto de Santiago
de Compostela, o Premio Otero Pedrayo (1990),
Doutor Honoris Causa pola USC (1992), Premio
Trasbalba da Fundación Otero Pedrayo (1993),
a Vieira de Prata do Padroado da Cultura Gale-
ga de Montevideo (1995), o Premio Jiménez de
Asúa de Derechos y Libertades (1999), a Distin-
ción da “Irmandade Moncho Valcárcel”(Premio
Defensa da Terra) (2000) o Premio Ramón Pi-
ñeiro de Láncara (2002) ou o Premio das Letras
e das Artes de Galicia no 2003.

Mais os necios, os mediocres, os especula-
dores, os desalmados que só pensan nos réditos
e nas ganancias están sempre alerta e non des-
cansan nunca. Son tamén moi numerosos, están
mellor organizados e, contan ademais co in-
condicional apoio de determinados medios de
manipulación, financiados con cartos públicos,
administrados polo Sistema.

O mercantilismo é a antesala da vulgarida-
de… E na obra de Isaac primou sempre o com-
promiso e, por suposto, os valores artísticos, á
marxe de consideracións crematísticas.

Mais a estética e o compromiso non se coti-
zan en bolsa… Desde sempre primaron outros
valores… Por iso o noso deber, a nosa mellor
homenaxe ás persoas como Isaac Díaz Pardo
consiste en posicionarse na defensa dos valores
nos que este galego universal sempre militou.

Luís Seoane -un home de personalidade
firme e rexa- semella que escribiu os versos que
deseguido vou citar, pensando na xenerosidade
e no talento do seu incondicional amigo Isaac
Díaz Pardo, xa que gozan de plena actualidade
e son aplicábeis á biografía da persoa a quen
hoxe temos a honra de homenaxear.

Son uns versos contundentes, rotundos
-como o propio Luís- e que teñen un carácter
premonitorio para os que botaron por terra o
que no seu día nacera, segundo reza na declara-
ción de principios do Laboratorio de Formas,
antes citada, co fin de “axudar a Galicia.”

Os versos de Seoane din así:

Dende fai séculos loitan en Galiza
os homes coas ratas.
Vencendo sempre as ratas.

O propio Isaac Díaz Pardo no seu libro, xa
citado, Galicia Hoy. Y el resto del mundo escribiu,
unhas sabias palabras, que lidas hoxe, podería-
mos deducir que teñen un carácter premonito-
rio e mesmo “autobiográfico”:

“La humanidad -di Isaac- estuvo plantando
hermosas flores de amor y de fé en su larga historia
 para que ahora las coman los cerdos.”

Na actualidade, e fiel o seu compromiso an-
tifascista, é Presidente de Honra da “Fundación
contra a Impunidade dos Crimes Franquistas”,
da que me honro ser vicepresidente.

Por todo isto e, por outros moitos méritos,
que farían interminábel este acto que hoxe cele-
bramos, a Comisión pola Recuperación da Me-
moria Histórica da Coruña, decidiu, coincidin-
do co oitenta aniversario da proclamación da 2ª
República, concederlle a distinción de REPU-
BLICANO DE HONRA.

Antes de finalizar a miña intervención, que-
ro lembrar unhas palabras de Isaac, publicadas
no catálogo da súa exposición “Pinturas e fra-
casos”, celebrada na Casa da Parra de Compos-
tela entre os días 14 de febreiro e 17 de abril do
ano 2011:

“Algúns aproveitando a xenerosidade que Seo- 
ane me ensinara a ter, no ano 2006 provocaron a
situación na que hoxe se atopa o complexo de Sar- 
 gadelos e que representou o máis importante e defi- 
nitivo fracaso da miña vida, pois quedámomos ab- 
solutamente arruinados, xa que non voltei a recibir
unha peseta de Sargadelos. E para poder vivir nes- 
tes catro anos, tivemos que vender moitas cousas,
entre elas o piso que tiñamos en Madrid, que no seu
día serviu para recoller aos exiliados que voltaban,
e que garda historias importantes, entre elas a morte
de Lorenzo Varela. Historias que están sen estudar,
aínda que alí ficaron os documentos”.

Estas historias algún día serán contadas,
mentres que as persoas que provocaron tan
triste situación engrosarán os escuros e anóni-
mos habitáculos da infamia.

Isaac: polo teu traballo, polo teu exemplo,
polo teu compromiso, pola túa xenerosidade
sen límites, pola túa arte… SAÚDE, LONGA
VIDA e REPÚBLICA!

 ________________________________________________

1. Este individuo, segundo me ten comentado o propio
Isaac, militaba na Falange Española e casara cunha
alemá admiradora de Adolf Hitler.
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Nos días da infancia, fogar de Ñuñoa, Exe-
quiel Fernández 690, descubrimos o encanto
dos libros. Toño empezou a lelos e a traspasar-
mos; compartiamos a lectura con amigos do
barrio que tamén se interesaban por esas fies-
tras fascinadoras de papel impreso. Entre eles,
recordo a Charles Dabdoub, fillo de pai palesti-
no e nai francesa -bos lectores os seus pais, co-
mo os nosos, porque o amor polas palabras che-
ga co efecto do paradigma-, a Jorge Aguilera, a
Eduardo Hasbún, a Juan Ramón, aínda que este
lía menos… A Carmenche e a Sarita Valderra-
ma incorporaríanse un pouco máis tarde a
aquel espontáneo club que se movía tras “o vi-
cio impune”, como cualificara un escritor á
compulsión continua e irrefreable da lectura.

Toño deuse maña para organizar unha com-
petencia (parecía gringo, co seu prurito de com-
petir no que fose) de libros lidos no menor tem-
po posible. Non era fácil nin se podía mentir,
porque o noso irmán maior, que nos levaba a
dianteira en decenas de títulos, aplicaba un sin-
xelo cuestionario para establecer se leras o libro
ou non. O máis revelador, nese aspecto, era dar
conta cabal dos personaxes, e aínda describir as
súas peripecias con dous ou tres trazos precisos.

Emilio Salgari foi un dos nosos autores fa-
voritos. Eu nunca me crin Sandokán -Toño ti-
vo ese privilexio de capitán aventureiro- nin
tampouco encarnei a Tremal Naik, pero atraía-
me o portugués Yánez, fiel amigo do heroe ma-
laio; quizá a miña sensibilidade ía inclinándose,
sen eu advertilo, cara ao mundo galaico-
portugués, admirando aos mariños lusitanos, os
máis valentes de todos os mares (logo dos fillos
da “pérfida Albión”, que a estes non hai quen
lles exceda en coraxe oceánico, nin sequera os
indómitos chilenos do Cabo de Fornos).

De Salgari pasamos a Daniel Defoe e sentí-
monos insulares como Robinson Crusoe, aínda
que non soubésemos que aquela illa paradisíaca
da novela era un misérrimo conxunto de pe-
ñóns desolados, abatidos polos ventos e de chi-
lena soberanía, por riba… Mark Twain fíxonos
rir con Tom Sawyer e Huckleberry Finn, aínda
que tales personaxes xuvenís non nos parece-
ron dignos de imitar -salvo nas peores fechorí-
as de Chacra El Olivo porque eran unha especie
de antiheroes e non mataban a ninguén, como
era o noso íntimo desexo: eliminar adversarios,
quedarnos coas doncelas fermosas e o botín in-
calculable da Illa do Tesouro.

En Chacra El Olivo, lar galego dos avós,
asentado ao norte de Santiago do Novo Extre-
mo -como xa se contou-, en excitantes fins de
semana, ían nacer outras palabras que traían
con elas o acento afastado e turbador dun mar
mergullado na memoria da tribo e campos cu-
xos rumores seguían tañendo nas vellas verbas
galaicas, porque as palabras son un depositario
misterioso dos anhelos humanos, e se fósemos
capaces de sometelas a unha vivisección máxi-
ca, descubririamos as vidas que atesouran, coas
súas ditas e quebrantos, como cantou Violeta
Parra, mentres as buscaba, como unha colleita-
dora de marabillas na era, po los pobos perdidos
do sur de Chile… Aquelas voces non viñan en
historias escritas nin en libros raídos polo uso,
senón en narracións orais da avoa Elena e as
tías Naulina, Alicia e Elena; así mesmo, nesa
lingua coloquial que acompañaba os quefaceres
domésticos e as conversacións onde palpitaba a
pícara complicidade feminina… (Aínda hoxe
sinto a turbadora estrañeza de ambos os mun-
dos compartidos. Ás veces, por boca do meu
pai, fillo desterroado da Touza, que as falaba
menos que as súas irmás, e que abría para nós
libros de Rosalía de Castro, Manuel Curros En-

� ����� �� ��������
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Edmundo Moure Rojas

Para o meu irmán Antonio
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ríquez, Ramón Caba-
nillas, Luís Pimentel
ou Ramón Otero Pe-
drayo, póndoos en
mans da miña nai pa-
ra que ela debullase
na sobremesa esas
doces notas léxicas
que, ao correr dos
anos, eu recuperaría
dos libros e de breves
e continuas estancias
en Galicia, nas que
procuraba escoitalas
polas rúas de Com-
postela ou Lugo,
compartíndoas, na
torpeza da miña pro-
sodia, con atentos
fregueses; tentando estudos filolóxicos e gra-
maticais dese idioma vivo cuxo rescate e difu-
sión só depende dos seus falantes nativos, por-
que as linguas mortas tamén posúen gramáti-
cas e glosarios, e aínda manuscritos e libros, de
utilidade para estudosos, pero incapaces de pro-
ver unha resurrección que só está na boca e os
oídos deses paisanos campesiños disgregados
pola roda avasaladora dos tempos, engrenaxe
que refuga a convivencia parroquial de séculos
en dúas décadas de acelerada modernización
progresista, como un escriba torpe que borrase
co cóbado os ditados de anos de inspiración…)

O meu irmán Toño compraba libros e ta-
mén os trocaba, con habilidade oportuna. Esta-
bamos seguros que a provisión de lectura xa-
mais fallaría. Talvez dous anos antes de que
nos marchásemos á casa da Cisterna, el apare-
ceu cun puñado de libros novos, de autor des-
coñecido para nós. Chamábase Zane Grey, esta-
dounidense nacido no Far West en 1872 e fale-
cido en 1939… É dicir, que cando liamos as
súas obras, nos longos veráns de Ñuñoa, fins da
década dos 40’, e l xa non estaba sobre a face da
terra, pero aínda non comprendiamos a peren-
nidade da boa literatura, porque Zane Grey é
un gran narrador de aventuras, sen dúbida, e
vólveselle a ler de bo grado nos días da vellez;
dígoo porque acabo de “baixar” de Internet a
súa novela “Cabalo Salvaxe”, unha das que máis
me gustaron, porque cando vía a estampa fami-
liar do alazán Indio Manso, en Chacra A Oli-
veira, transformábame no máis rápido cowboy
e certeiro tirador do Oeste salvaxe e lendario.

Outras novelas
súas que me veñen á
memoria son “Baixo
o ceo do Oeste”, “O
espírito da fronteira”,
e “A última senda”…
Recordo que a unha
desas novelas -
probablemente un
exemplar usado- fal-
tábanlle as cinco últi-
mas páxinas, o que
para min constituíu
angustiosa frustra-
ción… A heroína,
doncela loura e alba -
como a min sempre
me gustaron-, colga-
ba do precipicio, asi-

da ás rendas do seu cabalo pinto. O “noviño”
heroe galopaba rápido cara ao desfiladeiro, para
impedir que dous facinorosos a despeñaran e
lograr rescatala a tempo. Nunca souben o final.
Folleei moitas novelas de Zane Grey en librerí-
as de vello, ata en Bos Aires, sen poder recupe-
rar aquela vella historia que me conmocionou
na infancia.

É posible que me atope con Zane Grey no
paraíso dos escritores, que imaxino como unha
taberna-biblioteca con infinidade de libros e
ampla barra onde o viño alixeire a imaxinación
e conforte ás almas perdidas. Talvez o gringo
da pluma áxil cónteme o desenlace e eu quéde-
me coa loura para toda a eternidade, galopando
sobre as praderías do ceo, que tamén serán
douradas, como o trigo do pan e a palabra que
aprendemos a amar, fai tanto tempo.

Cos libros ocorre como cos froitos tempe-
ráns, que nunca volven a paladearse de igual
xeito; por iso Rilke dinos: “Só os nenos e os pa-
xaros coñecen o sabor das cereixas”… Virían
moitas lecturas despois -quizá miles de libros-
algunhas densas e pretensiosas (ambas as cali-
dades adoitan ir unidas), pero nada poderá
igualar a esas palabras acendidas da infancia
que nos fixeron voar por un mundo sen frontei-
ras, con dous fogares remotos agardándonos
nos confíns, para confirmarnos que non eramos
nin máis nin menos que as palabras aniñadas
no noso espírito.

Santiago de Chile, Septiembre 2011

Edmundo Moure no porto de Sada en 2008.
Fotografía de Francisco A. Pita.
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Las economías de EE.UU., Reino Unido,
Europa y Japón no van bien. Donde no hay
contracción predomina un pernicioso estanca-
miento. El desempleo sube, los salarios y el
consumo bajan. Y la situación irá agravándose
a medida que se apliquen los planes de austeri-
dad que han recortado o recortarán el gasto
estatal que plantean los diferentes gobiernos.

En entrevista con la televisión de la agen-
cia Bloomberg1 el economista Nouriel Roubini2

ha afirmado que la economía estadounidense,
según su lectura de los índices económicos, está
atascada y yendo hacia una recesión. Un dia-
gnóstico similar puede ser hecho a partir de la
lectura de los principales índices en el resto de
las economías avanzadas.

Un despacho de John Helyar para la agen-
cia Bloomberg del 25 de agosto pasado, asegu-
ra que medianas empresas estadounidenses que
fabrican productos muy específicos no fácil-
mente reproductibles por competidores extran-

 jeros y que tienen mucha demanda en las eco-
nomías emergentes con fuerte desarrollo
económico, están "abrazando" a China e India
para derrotar el estancamiento en EE.UU., y
de paso haciendo ganancias "que exceden las de
los grandes manufactureros".

¿La receta del éxito? Cortar puestos en la
producción de EE.UU. y TRASNFERIR PAR-
TE DE LA PRODUCCIÓN a China. La contra-
partida de este éxito empresarial es que durante
la Gran Recesión (2007 al 2009) se perdieron
empleos en EE.UU., donde el sector manufactu-
rero -según el economista Daniel J. Meckstroth
de la Alianza de Manufactureros en Virginia-
eliminó 2.300.000 puestos de desde finales de
2007 y hasta diciembre de 2009, de los cuales
solo se han recuperado unos 289.000 empleos. Y
aunque estas medianas empresas pueden crear
más empleos en EE.UU. en los próximos meses,
el grueso del aumento de su fuerza laboral y de
su producción será en los mercados emergentes.
El artículo cita cuántos empleos han sido elimi-
nados por las empresas en EE.UU. para ser
creados en China o India, y cuántas inversiones
de capital fijo serán hechas en esos países, que es
donde se encuentra la demanda final.

Donald E. Washkewicz, presidente y direc-
tor general de Parker Hannifin, una de esas em-
presas medianas que están generando más ga-
nancias y aumentando sus ventas, explica el
principio de seguir al consumidor "Algunas per-
sonas nos dicen: ustedes están enviando nuestros
trabajos al exterior. Esto es un montón de mier-
da. Hay que seguir al cliente adonde este vaya".

�������� ������ ��� ������ ���� �� �� ������
��������� ��� �������� �������� ��� ����� �� ������

Santos Miguel Ribadeneira

Este trabajo muy bien elaborado por el Profesor Santos Miguel Ribadeneira refleja su incesante pensar por reflejar
los problemas que más preocupan a la sociedad actual.
La crisis en la que estamos envueltos todos los países del mundo, reflejan la necesidad de que todos los ciudadanos sea
cual fuere su condición social, de raza, de ubicación geográfica, se unan con el firme propósito de frenarla y cambiar
definitivamente el sistema económico y financiero actualmente imperante.
Esta crisis más allá de una crisis económica-financiera, es una crisis contra los valores del ser humano. La ética, la
moral, los sentimientos de solidaridad, la amistad y las familias están siendo destruidas.
Este análisis, nos acerca para leer las verdades a veces ocultas y para tomar conciencia de las responsabilidades ac- 
tuales de cada ciudadano en aras de cambiar para un mundo mejor.
Los responsables políticos que luchan por comprender la avalancha de pánico financiero, las protestas y otros males
que afligen al mundo, harían bien en estudiar la obra de Carlos Marx. Cuanto antes se reconozca que estamos frente
a una de las grandes crisis del capitalismo, el mejor equipado para gestionar una manera de salir de la crisis, será el
que sepa encauzar las ideas en su momento por él planteadas.

Rosa Mª Ramos Borges
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INVOCANDO A CARLOS MARX

En un comunicado titulado "Demos a Carlos
Marx la posibilidad de salvar la economía mun-
dial", el economista George Magnus2, consejero
del banco UBS y autor del libro "Uprising: Will
Emerging Markets Shape the World Economy",
escribe para la agencia Bloomeng que los políti-
cos que están luchando por entender el aluvión
de pánicos financieros de protestas y otros males
que afectan hoy en día el mundo, deberían estu-
diar los trabajos de un economista muerto desde
hace mucho, Carlos Marx. Cuanto más tempra-
no ellos reconozcan que estamos frente a una
crisis total del capitalismo, mejor estarán equipa-
dos para hallar una salida.

Magnus recuerda que la economía global de
hoy día tiene "extrañas" similitudes con las
condiciones que Marx pronos-
ticó; "Consideremos, por ejemplo,
la predicción de Marx sobre
cómo se manifiesta el inherente
conflicto entre el capital y el tra-
bajo asalariado. Como escribió en
"El Capital", al proseguir la
búsqueda de ganancias y de au-
mentos en la productividad, las
empresas son naturalmente lle-
vadas a emplear cada vez menos
trabajadores, creando así un ejér-
cito de reserva industrial consti-
tuido por pobres y desempleados.
La acumulación de riquezas en
un polo es, por tanto, la acumula-
ción de miseria al mismo tiempo,
escribió Carlos Marx.

El economista va al meollo
del problema apunta que lo des-
crito por Carlos Marx es visible a través de to-
do el mundo desarrollado, particularmente en
EE.UU., donde los esfuerzos han hecho aumen-
tar las ganancias de las grandes empresas hasta
el más alto nivel de las últimas seis décadas,
mientras la tasa de desempleo se mantiene en
9,1% y los salarios reales están estancados. Y
continúa apuntando, que la desigualdad en los
ingresos en EE.UU. está, según algunas medi-
ciones, en un nivel tan alto como el registrado
en los años 20 del siglo pasado, situación que
condujo a la Gran Depresión aquella.

Y retoma señalando que Carlos Marx des-
cribió la paradoja de la sobreproducción y el
subconsumo. A mayor cantidad de gente rele-

gada a la pobreza, menor será su capacidad de
consumir toda la cantidad de bienes y servicios
que las empresas producen. Cuando una empre-
sa reduce los costos por aumentar sus ingresos
busca hacer algo inteligente, pero cuando eso
lo hacen todas a la vez, se anula la generación
de salarios y de la demanda efectiva, de las cua-
les las empresas dependen para obtener ingre-
sos y ganancias.

Después de citar a Carlos Marx, quien es-
cribió que "la razón última de todas las crisis
reales sigue siendo la pobreza y el consumo res-
tringido de las masas", Magnus aconseja a los
dirigentes políticos que pongan "el empleo en el
tope de la agenda política, y consideren otras
medidas fuera de la ortodoxia. Esta crisis no es
temporal y ciertamente no será curada por la

pasión ideológica que los gobier-
nos tienen por la austeridad".

En la Gran Recesión (2007-
2009) los países avanzados y (en
proceso de desindustrialización)
evitaron una depresión por la
fuerte demanda de los países
emergentes, el BRIC (Brasil, Ru-
sia, India y China) que ahora se
volvió plural (BRICS) con la in-
clusión de Sudáfrica. Esto no su-
cederá ahora porque según Step-
hen King, economista de HSBC
Holdings PLCS de Londres, es
difícil avizorar cómo las naciones
emergentes pueden llegar a res-
catarnos una vez más. Los indica-
dores económicos del BRICS
muestran que esas economías
están ralentizando y que si bien

evitarán un aterrizaje forzoso, según el econo-
mista Joachim Fels3  de Morgan Stanley, no
serán capaces de salvar otra vez el mundo. La
situación de los países emergentes -según dijo a
la agencia Bloomeng el Nobel de economía Mi-
chael Spencer4, profesor de la Escuela de Nego-
cios Stern de la Universidad de Nueva York-
explica que hay actualmente 50% de posibilida-
des de que la economía mundial caiga en una
recesión. De ser así se notará una baja pronun-
ciada de las ganancias de las empresas de los
países avanzados que tienen sus plataformas de
producción y proveen los mercados de los países
emergentes, lo que explica que un buen número
de analistas e inversionistas bursátiles, anticipen
un mercado bajista para las plazas bursátiles.
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LA OLIGARQUIA FINANCIERA NOS
CONDUCE AL DESASTRE TOTAL

En momentos en que las estadísticas de
las economías validan la perspectiva de una
recaída en recesión en medio de la crisis por la
deuda pública en los países avanzados, los
índices bursátiles recuperan parte de las pérdi-
das de las últimas semanas, confirmando el
desacoplamiento de las finanzas respecto a la
economía real. Paul Woolley5, exgerente de
fondos mutuales y fundador de su instituto de
investigación sobre los desequilibrios financie-
ros en la Escuela de Estudios Económicos de
Londres, dijo a la revista alemana Spiegel-
Online (25 de agosto de 2011) que el desen-
volvimiento de las últimas semanas ha puesto
en claro que los mercados financieros -que
crecen hasta aplastar las economías- no fun-
cionan adecuadamente, que la situación está
quedando fuera de control y deviene "poten-
cialmente peligrosa para la sociedad (porque)
el mercado no está alcanzando el equilibrio,
sino cayendo en el caos".

Ante la perspectiva de otro aumento de la
pobreza y la miseria de los endeudados pueblos,
para decirlo francamente, la oligarquía global
ve una oportunidad más de seguir enriquecién-
dose con la implantación definitiva de un siste-
ma rentista que nos hace retroceder a la servi-
dumbre, como dice el profesor y economista
Michael Hudson6.

En este contexto bien vale la pena leer (y
reflexionar) sobre la contribución que el econo-
mista y antropólogo David Graeber7 hace para
explicar las grandes crisis financieras del pasa-
do, desde los orígenes de las civilizaciones, cri-
sis por deudas impagadas, y así entender el pe-
ligro de colapso social que nos amenaza.

En la antigüedad -explica Graeber en la
entrevista citada- el peor escenario posible,
temido por todos porque podía llevar a un co-
lapso social total, era una gran crisis de de-
udas: al devenir deudora frente al uno o dos
por ciento de la población, la gente ordinaria
se vería obligada a vender a miembros de la
familia como esclavos, o eventualmente a ven-
derse a sí mismos.

Y refiriéndose a la actualidad, el economis-
ta y antropólogo explica que en lugar de crear
alguna institución de gran alcance para prote-
ger a los cientos de millones de ciudadanos que

están aplastados por las deudas, y a los Esta-
dos que se endeudaron al socializar las pérdi-
das de los grandes bancos e instituciones fi-
nancieras privadas, se han creado esas gran-
diosas instituciones de escala mundial para
proteger a los acreedores, como el FMI o
Standard & Porr, que esencialmente declaran -
y en total desafío a la lógica económica tradi-
cional- que a ningún deudor se le debe permi-
tir la mora, que no pague. No hace falta decir
que el resultado será catastrófico. Estamos vi-
viendo algo que a mí, por lo menos, me parece
exactamente lo mismo que más temían los an-
tiguos: una población de deudores patinando al
borde del desastre.

 ________________________________________________

1. BLOOMERG. Michael Bloomerg, empresario y políti-
co estadounidense, pasó su carrera en banca de in-
versión y en 1 981, estableció lo que se conoce como
Bloomerg, una compañía que ofrece noticias en
tiempo real histórico de los precios, tendencias y
análisis del mercado.

2. GEORGE MAGNUS y NOURIEL ROUBINI. Mag-
nus es economista del Banco UBS (Unión de Bancos
Suizos) y Roubini es profesor de economía de la Uni-
versidad de New York, famosos por anticipar la actual
crisis. Según Roubini en la quiebra de Letman Brothers
se desveló como un castillo de naipes.

3. JOACHIM FELDS. Economista y codirector de Mor-
gan Stanley. Su i nvestigación se centra en la polí ti -
ca monetaria y de liquidez global, así como en la
inflación. Tiene un programa semanal en el Mor-
gan Stanley.

4. ANDREW MICHAEL SPENCER. Economista y Pre-
mio Nobel en Ciencias Económicas por su trabajo rea-
lizado en la Universidad de Harvard en la dinámica de
flujos de información y desarrollo del mercado y los
precios, márgenes de beneficio, instrumentos de inver-
sión y tasas de retorno. Está considerado en estos te-
mas como uno de los mejores y más importantes inves-
tigadores en estos momentos.

5. PAUL WOOLLEY. Ha abarcado el sector privado
académico e Instituciones de orientación política. Es
Licenciado y Doctor en Economía, graduado en la
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No pasado mes de agosto, a Sociedade Galega
de Historia Natural presentoulle ao Concello de Sa-
da un pormenorizado informe sobre os valores na-
turais e culturais do humidal das Brañas. A SGHN
decidiu abordar a elaboración do texto co obxecto
de garantir a súa preservación e de avanzar no seu
coñecemento e na súa posta en valor como espazo
de interese pedagóxico e como reclamo turístico.

O informe, de máis de 80 páxinas, é resultado
do traballo dunha equipa conformada por Rafael
Carballeira Coego (biólogo), Vanesa Rocha Veira
(técnica superior en Saúde Ambiental) e Manuel
Pérez Lorenzo (historiador), así como das aporta-
cións dos integrantes da devandita entidade.

Nos primeiros apartados descríbese a situación,
a climatoloxía e as características xerais do humi-
dal. Abórdase logo o seu estudo xeolóxico e hidro-
gráfico, como parte da conca hidrolóxica de Sada.
Posteriormente, trátanse a flora e a fauna das Bra-
ñas e analízanse os liques como indicadores de po-
lución atmosférica. Igualmente, dedícase cadanseu
capítulo á caracterización físico-química das augas e
á ecoloxía do humidal. Outro capítulo estuda os
valores culturais das Brañas, pola súa vinculación
coa industria da tella e do ladrillo. Péchase o infor-
me cun apartado de conclusións e resumo final.

A modo de sinopse, pódese dicir que da ela-
boración do traballo tiráronse as seguintes ideas:

O paraxe das Brañas é un humidal catalo-
gado no Inventario de Humidais de Galicia.
Estes espazos caracterízanse por albergar unha
grande biodiversidade.

As Brañas realizan unha importante labor
de depuración das augas polo, que representan
un activo fundamental para non incrementar os
contaminantes na praia e na ría de Sada. Ta-
mén realizan unha función de regulación no
caso de enchentes (facendo as veces de espon-
xa), co que evitan inundacións no casco urbano.

O humidal abeira especies protexidas de
Interese Comunitario, Estatal e Autonómico.

A nivel botánico destaca o bosque aluvial de
Ameneiro-Salgueiro-Freixo, que constitúe un
Hábitat Prioritario de Interese Comunitario e a
vexetación lacustre propia destes entornos. Des-
taca a única cita galega dunha especie de lentella
de auga e a presenza dun fieito que está dentro
do Catalogo Galego de Especies Ameazadas.

Faunisticamente é de resaltar a variedade de
anfibios (todos eles especies protexidas): Rá ver-
de, Rá patilonga, Píntega común, Pintafontes
común, entre outros. Nos mamíferos destaca a
lontra e nas aves, entre moitas outras, as vincu-
ladas ao medio acuático: Garza real, Cerceta real,
Galiñola negra, Somorgullo pequeno, Bilurico
alinegro, Picapeixe, Lavanco real e Galiña de río.

Ademais, constitúen un corredor ecolóxico moi
importante xunto coa zona de Tarabelo-Bertín, que
comunica distintos hábitats e serve de refuxio a
moitas especies nunha comarca tan urbanizada.

Alén da súa importancia natural, é de des-
tacar a súa vinculación ao desenvolvemento
económico da cidade, atraveso da industria das
telleiras. Estas deron lugar ao humidal tal e
como o hoxe o coñecemos. Cómpre preservar
as telleiras e fornos de botella existentes, así
como crear un museo das telleiras.

A localización urbana das Brañas é a súa
grande ameaza, mais tamén un dos seus grandes
valores, pois doadamente se poden converter nun
referente a nivel turístico, en aula de natureza a pé
de rúa ou en espazo para o lecer da cidadanía, sem-
pre tendo en conta a cuestión prioritaria: a conser-
vación, no mellor estado natural, do hábitat singu-
lar que é, e a preservación das especies que o habi-
tan. As Brañas cumpren cos criterios para a súa
catalogación como humidal protexido segundo o
Decreto de Humidais Protexidos de Galicia.

Asociar o nome de Sada a un espazo prote-
xido é unha promoción gratuíta en moitos fo-
ros, e diversificaría o tipo de visitantes da vila,
ademais de desestacionalizar, aumentar e darlle
maior calidade á oferta cultural e de ocio.

�� ������� ����� �� ������
� ���� ������������ �� �������� �� ����

Rafael Carballeira Coego, Vanesa Rocha Veira, Manuel Pérez Lorenzo
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Querida Eva: dicía o vello Cicerón que lle
faltarían os días se quixese contar ás persoas
boas ás que lles foi mal e ás malas ás que lles
foi ben [De natura deorum , 5], e o vello Cice-
rón, que viu desaparecer as institucións da re-
pública romana e como pasaban a ser substituí-
das polo poder persoal, sabía moi ben o que di-
cía. Tamén afirmaba que a historia é unha mes-
tra para a vida. E por esta razón como profesor,
como compañeiro e como estudoso do mundo
antigo, do mesmo xeito que ti, querería ofre-
cerche estas reflexións en voz alta.

Nós, aos que nos chaman "de letras", qui-
zais debido a que sexamos dos poucos que aín-
da saben ler; nós, que lemos libros vellos en
idiomas raros, podemos aínda permitirnos o
luxo de contemplar ao mundo co desapaixoa-
mento que nos proporciona a distancia, e ob-
servalo cunha mirada á vez tenra e desencanta-
da, pensando quizais que así tamén nos poderá
ver alguén nun afastado futuro cando xa non
esteamos nel.

Contan os nosos vellos libros que houbo
unha vez un gran imperio, o Imperio de Roma,
que morreu contemplando extasiado a súa pro-
pia perfección. A partir do século III d.C. o Im-
perio romano comezou a ser cada vez máis efi-
caz na súa administración, á vez que se ía des-
compondo. Creceu o número de funcionarios e
incrementouse o control de cada parte do terri-
torio, de cada persoa e de cada ben. Aumentou
o número das leis, sistematizáronse e estudá-
ronse. E así naceu unha corte imperial, na que
ao redor da figura omnipotente e omnipresente
do emperador creáronse cargos con nomes que
hoxe en día nos poden parecen pomposos, á vez
que absurdos.

Viviu o emperador rodeado por xentes co-
mo o "conde os dos sagrados dispendios", o
"prefecto da sagrada alcoba", o "conde das
cousas privadas", o "conde das cousas públi-
cas", o "secretario das cartas gregas", ou o

"secretario das cartas latinas". E así todo se
gobernou, todo se regulou. Regulouse o ancho
das franxas de púrpura que algúns podían le-
var nas súas togas, cales habían de ser as súas
teas, quen podía levar unha coroa de ouro, e
con cantos rubís ou cantas perlas, xa fose o
emperador, a emperatriz, ou algunha que ou-
tra muller que soubese ascender na corte, co-
mo a inefable Teodora.

E como a tal señor tal honra, o emperador
viuse necesitado de profesores, oradores ou
gramáticos que cantasen os seus encomios. Pa-
ra eles creáronse algunhas cátedras públicas co
fin de que os seus ocupantes compuxesen pane-
xíricos, é dicir, discursos laudatorios cos que se
adoitaba recibir ao emperador ou ás cada vez
máis numerosas autoridades cando visitaban
unha cidade, unha rexión ou un palacio.

Crían os panexiristas que sen eles o empe-
rador non podería subsistir. E por iso estaban
seguros de que os seus cantos á bondade do
goberno e ás virtudes de quen o exercía só po-
derían ser o digno tema duns letrados tan cul-
tos como eles, que eran quen coas súas palabras
de adulación creaban a verdadeira dignidade de
quen os nomeaba e mantiña. Un destes gramá-
ticos, orixinario do norte de África e de nome
Aurelio Agostiño, chegou un día á corte impe-
rial a Milán co fin de poder obter unha cátedra
e facer á vez carreira política, pero quedou moi
asombrado cando, ao entrar nunha basílica, viu
a un personaxe, un crego chamado Ambrosio,
que estaba lendo un libro en silencio. Como
nesta época os libros líanse en voz alta, Agosti-
ño quedou conmocionado ao observar que se
podía ler coa boca calada, e aos poucos deuse
conta que debía ler os seus libros en silencio.

Agostiño deixou a cidade e foise ao campo
e segundo foi profundando na filosofía e aban-
donando a oratoria e as pretensións de medrar
na corte, chegou á conclusión de que o poder e
o saber tiñan que ser incompatibles, de que o

� ������ ����� ������ � ���� ������������
��� ��������� ������������ �� ��� �����

José Carlos Bermejo Barrera
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poder político e a ansia polas riquezas eran dú-
as caras da mesma moeda, ás que á súa vez
adoitaba ir unida a busca desmesurada do pra-
cer sexual.

Pensaba tamén Agostiño que podía existir
unha comunidade de persoas na que a procura
da verdade podía ir unida á procura do ben co-
mún, na que unhas persoas puidesen traballar
para outras e transmitir o seu legado de coñe-
cementos e os froitos das súas obras a quen lles
virían a relevar no mundo. Agostiño morreu no
norte de África, cando a súa cidade, Hipona,
estaba cercada polos vándalos nese imperio que
se consideraba a si mesmo racional, perfecto e
destinado a perdurar para a eternidade.

Ao imperio romano pasáballe o mesmo que
lle pasa á madeira cando está colonizada polas
termitas. As termitas son uns insectos fotófo-
bos, non lles gusta traballar á luz pública, pero
aos poucos van corroendo as madeiras, as vigas
e as casas por dentro, deixando iso si as super-
ficies impolutas, ata que chega un día no que
todo se derruba, como o imperio romano, co-
rroído por todo tipo de tensións económicas,
sociais e militares baixo a súa brillante aparen-
cia de púrpura, ouro e autocompracencia. As
termitas teñen nas súas colonias a obreiros, ou
obreiras, especializados, que segregan ácidos
que lles permiten facer pequenas canles na pe-
dra e poder pasar así dunha casa a outra, esten-
dendo aos poucos o seu dominio.

Nós, como estudosos do pasado e como pro-
fesores do presente, sabemos o perigosos que
poden ser os bárbaros cando se alían cos que
gobernan o mundo para si, no seu propio bene-
ficio e contemplándose a si mesmos, arrobados
pola súa propia perfección. Tamén sabemos o
daniñas que poden ser as termitas, só aletarga-
das polo frío do inverno.

Nós os que ante todo somos profesores e
non nos avergoñamos diso, senón ao contra-
rio, coñecemos o valor da educación, o valor
do coñecemento, e sabemos cal é o noso deber
e a quen nos debemos, e tamén sabemos a
quen non temos que servir. Nós, os que ante
todo somos profesores, sabemos que é posible
gobernar ben, se se fai racionalmente, que se
poden facer leis razoables, pero tamén irracio-
nais, e que o obxectivo do goberno é o logro
do ben común, e non a satisfacción da libido
dominandi   dos gobernantes, como dicía Aure-
lio Agostiño. E por iso, como el, sabemos can-

do temos que retirarnos a esperar que cheguen
os vándalos, ou que as termitas acaben o seu
traballo. Pero iso si, seguiremos intentando
salvar o que aínda poida quedar do coñece-
mento nos vellos e nos novos libros, intentan-
do ensinalo e intentando salvar o que aínda
quede das nosas institucións.

No ano 1933, cando en Alemaña xa lles em-
pezaba a ir máis que ben a moitos malos, unha
moza xudía que realizara a súa tese doutoral
sobre Agostiño abandonou Alemaña para non
volver nunca máis. Ela puido ver como todas as
tradicións culturais e académicas da súa pais
quedaron arruinadas e foron prostituídas ao
servizo dunha causa política demencial, que con
todo foi apoiada pola maior parte dos seus com-
patriotas e aceptada con entusiasmo pola in-
mensa maioría dos profesores, os científicos, os
intelectuais e os xuristas da que fora a nación
máis culta de Europa e a creadora das súas me-
llores tradicións científicas.

Sería máis adiante esta moza unha das máis
importantes filósofas políticas do século XX.
Por iso sería bo acabar esta carta cunhas pala-
bras súas, especialmente oportunas neste mo-
mento e que deberiamos non esquecer.

Dicía Hannah Arendt:

"A educación é a clave na que temos que
decidir se amamos o suficientemente ao mundo
como para responsabilizarnos del e intentamos
salvalo, ou o deixamos arruinarse. E tamén pa-
ra saber se apostamos pola súa renovación e
admitimos que será inevitable a chegada do xo-
ven e o novo. Do mesmo xeito é tamén na edu-
cación onde teremos que decidir se amamos o
suficientemente aos nosos fillos para non ex-
pulsalos do noso mundo e deixalos ir á deriva,
arrincándolles das súas mans a oportunidade de
facer algo novo, algo que nós non podiamos
prever, ou ben os preparamos para a súa misión
de renovar o noso mundo común".

A educación superior foi, e debería seguir
séndoo, a misión fundamental da universidade,
acosada agora polos vándalos, como o estivo no
seu tempo o Imperio Romano, e, como o resto
da nosa sociedade, tamén carcomida polas ter-
mitas.

 ________________________________________________

1. Hannah Arendt: Between Past and Future , Penguin Bo-
oks, New York, 1968, p. 196.
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Caro bisavô:

Sempre soubem que te mataram injusta-
mente; sempre o soubem e no entanto, nom foi
até há ano e meio aproximadamente que me dei
conta do tremendo que foi aquilo. E nom digo
tremendo porque fosses meu bisavô, em absolu-
to, porque poderias ter sido qualquer outra pes-
soa. Eu nom gosto de que se mate gente, nunca
gostei. Sempre fum revolucionária, reconheço-
o, sempre sentim um compromisso com a luita,
mas com a luita através da palavra. O mais sin-
gelo é colher umha arma e botar-se à
rua a matar gente, a matar pessoas que
um crê inimigos quando onte eram
vizinhos ou amigos. Isso é o mais fácil,
mas convencer através da palavra, sa-
ber falar, saber escuitar, em definitivo,
lograr a comunicaçom, isso nom é tam
doado, mui poucos sabem fazê-lo.

Eu teria gostado de conhecer-te,
como conhecim minha bisavoa (tua
mulher) mas nom foi possível porque
com 36 anos, dous mais dos que tenho
eu agora, um esquadrom de fusilamento acabou
com a tua vida. O dia que li algumhas das car-
tas que tu mesmo escreveches e enviaches des-
de o cárcere da Corunha, esse dia, o meu cora-
çom escachou em anacos, esse dia tomei cons-
ciência de que neste país houvo umha guerra
civil, de que neste país centos de pessoas morr-
êrom e com elas as suas vidas, as suas ilusons.
Porque morrer, efetivamente, é algo natural,
mas que morras porque te matem nom o é. É
raro que o resto dos animais que existem no
mundo matem outros da sua mesma espécie,
porém, o ser humano fai-no. Fai-no movido po-
los seus sentimentos, polo seu ódio, pola sua
inveja, pola sua desesperança quiçais. Os homes
mortos numha guerra tornam cifras. Já nom
som indivíduos com os seus nomes, com as suas
famílias, com os seus projetos, com os seus de-
sejos... já nom o som, convertem-se num núme-
ro. Para mim tu nunca serás um número; nem
ti, nem nengumha das pessoas que morrêrom

luitando antes, durante e depois da guerra civil
espanhola de 1936, como tampouco o som o
resto de seres humanos que morrem cada dia
noutros lugares do mundo pola mesma causa.

Tua bisneta herdou muitas cousas boas de ti
e isso orgulha-me. Enche-me de satisfaçom ter
um bisavô que luitou por melhorar a vida do seu
povo, da sua terra a que tanto amava. Enquanto
escrevo decato-me de que hoje é 6 de Maio de
2011 e que tu nasciches 1 de Maio do ano 1900.
Nasciches no mês das flores, no meu mês favori-

to, no mês em que o verde dos campos,
das árvores, se enche de cores, quando a
primavera nos mostra todo o seu es-
plendor, nasciches no mês em que há
apenas um ano casei. Quando tenha fil-
hos contarei-lhes a tua história. Muitos
dim: “Para que a memória histórica?
Que parvada! O passado cumpre es-
quecê-lo”. Pessoalmente penso que
nom, que é necessário conhecer a nossa
história, tomar consciência das barbari-
dades cometidas para ser capazes de

adoptar outras formas, para que nom se repitam
umha e outra vez as mesmas atrozidades.

Talvez seja umha ilusa mas sempre digo
que, enquanto houver vida, há esperança. Nom
deixarei que a tua memória se perda. Fuches
um home de bem. Luitador, comprometido com
umha causa justa. Hoje, como tantos outros
dias, lembro-te e dou graças porque polas min-
has veias flua parte do teu sangue. Segues vivo
em mim e assim será até o dia da minha morte.
Sempre, tua bisneta

Em honra de Pepe Miñones (meu bisavô ma- 
terno) fusilado no “Campo da Rata” 2 de Dezem- 
bro de 1936.

 ________________________________________________
1. Este texto foi originariamente escrito em castelhano

por Maria Pérez Miñones. Posteriormente traduzido
ao galego-potuguês normativo da AGAL por Iago
Barros Minhons, curmao de Maria e também bisneto
de Pepe Miñones.

����� � ���� �������� ��� ������

María Pérez Miñones1
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José-Mª Monterroso Devesa

Para Jesús Castro Vidal, sadense ex emigrante em Montevidéu.

PREÁMBULO

Quando Ramón Suárez Picallo (1912) emi-
gra a Buenos Aires ou quando, anos depois
(1929) tamém ali o fai Ricardo Flores Pérez,
ou, quando, anos antes (1883), o fixera Lugrís
Freire a La Habana, nom estavam mais que
pondo três outras migalhas na reste das que
puxeram, cem e mais anos atrás, outros paisa-
nos seus… ou, contemporáneamente, tantos e
tantos como se dirixirom aos Estados Unidos
da América.

Hoje traemos, como exemplo do dito, con-
tados casos de emigrantes –algum mesmo desti-
nado por mor da sua profissom militar- que des-
de Sada e a sua contorna forom dar ao Rio da
Prata, concretamente à banda norte, a que, ac-
tualmente, é conhecida como República Oriental
del Uruguay , feitos acontecidos na época colo-
nial, quando só era um territorio semidespovoa-
do chamado Banda Oriental del Uruguay  (em am-
bos os casos por referência ao rio deste nome
que é um dos dous braços –o outro é o rio Pa-
raná- que formam o imenso estuário platense).

Na época que tratamos, Sada-cidade (daque-
la, vila) pertencia à provincia de Betanços. Esta
era, como é bem sabido e agora só compendia-
mos, a unidade da organizaçom administrativa
que, desaparecida em 1833, vinha de longe,
constituíndo umha das sete províncias galegas
que, senhoreada pola (única) cidade homónima,
abrangia quase 2.500 km.2, tendo como limites
as províncias de Mondonhedo (Leste), Lugo
(Leste e Sul), Santiago (Suloeste) e Corunha
(Oeste) e o Atlántico-Cantábrico (Oeste e Nor-
te). Marcavam os pontos extremos marítimos os
termos de Loiba (Ortigueira) e Carnoedo (Sada).

Umha das 43 jurisdicçons que, junto com 9
coutos, se repartiam o territorio provincial be-
tanceiro, era a de Miraflores -belo nome, abofé!-

que, por sua volta, era compartida coa vizinha
província da Corunha. Assi, das oito freguezias
sadenses de hoje, quatro (Sada, Carnoedo, Osse-
do e Mosteirom) pertenciam a Betanços e as
quatro restantes (Meirás, Mondego, Veigue e
Sonheiro) a Corunha (Rio Barja, 1990).

O nosso breve informe, contodo, tomará
como base as paróquias do actual município
sadense. O período -bem breve: um sexénio- no
que desenvolvemos esta pequena mostra vai
desde 1778 a 1783, cum antecedente de 1765 e
um episódio posterior em torno a 1806. E limi-
ta-se a quatro famílias, umha só da vila sadense,
as outras das freguezias de Ossedo, Mosteirom,
Meirás e Sonheiro.

O “OPERATIVO PATAGONIA”

Esse período vem dado por sucesivas expe-
diçons (neste caso três) do que o autor no que
nos baseamos (Apolant, 1970 e 1976) déu em
chamar “Operativo Patagonia”. Ela foi a enor-
me operaçom de povoamento do deserto  argen-
tino levada a cabo por Espanha nessa altura do
século XVIII, com ponto de partida na Co-
runha e porto de arribo em Montevidéu. É en-
tom quando a cidade corunhesa se converte no
centro do processo, coa conseguinte congestom
demográfica causada polos aspirantes a colo-
nos, o que removéu a vida da urbe todo esse
sexénio. Incompreensivelmente, ainda hoje
nom existe nesta cidade um conhecimento ge-
ral (Longo, 1998, 1999) –nem se déu comemo-
raçom algumha- de tam salientável feito, quan-
do saem dela, com aquel destino sulamericano,
prefigurando a grande maré emigratória dos
dous séculos seguintes, até once expediçons,
com cerca de 2.000 colonos para a Patagónia,
na maior operaçom colonizadora que a coroa
borbónica realizou no vicerreinado rioplatense.
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1778
Nesse contexto temos, já na primeria expe-

diçom saída da Corunha na fragata-correio La
Princesa  o 21 de outubro de 1778 e chegada a
Montevidéu o 28 de dezembro seguinte (val
dizer, quase 10 semanas de navegaçom), umha
família com raízes em Sada… sendo, por certo,
a primeira em se inscrever, pois que leva o
número 1 da relaçom de passageiros.

Eles som MARCELO MANDIÁ NEIRA,
filho de Antonio e de María Benita, de Sam
Giao de Sonheiro, “jurisdicción de Miraflores”,
40 anos; sua mulher, Marta Muñiz Reimúndez,
de Sam Martinho de Lestom, “jurisdicción de
Bergantiños” (actual concelho da Laracha), viú-
va de Malín, e dous filhos: o dela e Malín, com
9 anos, e o dos dous, de 2 anos.

Este home logrou liberar-se, mediante pa-
go, da obriga de seguir à Patagónia, ficando no
porto montevideano. Mas ali a parelha vivéu
em contínuas desavenças (pola vida airada dela)
… até o ponto de el matá-la em 1789, indo pre-
so até que se fugou em 1800… lamentavelmen-
te nom sabendo mais nada desta gente…

O que si sabemos é que Marcelo já estivera
antes no porto uruguaio, pois, ainda solteiro, inte-
grara o regimentó de Mallorca que arribou ali em
1765, ou seja, treze anos atrás, voltando à penín-
sula em 1772… para retornar ao Prata, já acom-
panhado e em maldita a hora, no posterior 1778.

1780
Os seguintes expedicionários que nos

interessam som Casimiro Feijoo Nóvoa (de
Sam Joám de Vide, actual concelho de Ban-
hos de Molgas) com Eulalia Calderón Ba-
llesteros (de Mérida, em Badaxoz) e umha
sua filha, MARÍA ROSA FEIJOO CAL-
DERÓN, de 22 anos, natural de Santa Ma-
ria de Sada… chegados a Montevidéu na
fragata La Barca   o 27 de maio de 1780: val
dizer que ela nasceria aí contra 1757, época
na que os pais já estavam morando em Gali-
za… a saber por quê (o livro de baptismos
correspondente ao período 1756-1782 nom
se atopa no fundo de Sada no Arquivo
Histórico Diocesano de Compostela, supos-
tamente extraviado).

(O pai morréu o ano seguinte, mas vivendo
o suficiente para ver casada a filha, já o 25 de
setembro do ano de arribada, cum conacional, o
ribadaviense Juan Vázquez Infesta).

Contrariamente à familia anterior, a poste-
ridade desta é mais que conhecida, pois que fo-
rom pais, entre outros, do estadista Santiago
Vázquez (1787-1847) e do militar da Inde-
pendência Ventura Vázquez (1790-1826)… e
daí em diante de mais nomes salientáveis na
história do país (o vicepresidente da República
Enrique Tarigo Vázquez -1927-2002- destes
Vázquez descia).

Montevidéu num
plano do 1771
(Archivo General
de Indias, MP-
BUENOS_ AIRES,
99).
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Seguramente a prematura morte do cabeça
de família salvou a esta de ir ao desterro, se
bem voluntário por solicitado, que significava a
Patagónia…

1783
Três anos mais tarde, o 26 de outubro de

1783, chega a Montevidéu a fragata Nuestra
Señora de La Lapa : será o penúltimo embarque
da operaçom para povoar a Patagónia. Nessa
expediçom vai VICENTE SUÁREZ LAGO, 38
anos, filho de Francisco e Josefa, natural da fre-
guezia de Sam Martinho de Meirás,
“jurisdicción de Miraflores”, coa sua mulher
MARÍA CHAS SÁNCHEZ, 36 anos, filha de
Andrés e Ignacia, natural de Sam Giao de Os-
sedo, e mais três filhos: María (10 anos), Josefa
(7) e Baltasar (6 messes).

Esta família ficou tamém no porto de arri-
bada, ainda tendo aí umha filha, María Ignacia,
e com sucessom futura no país.

AS INVASONS INGLESAS

De Sam Nicolás de Mosteirom, onde nasce-
ra em 1782, filho dos fidalgos Andrés e Juana
Gil Taboada de la Torre, era o cadete de infan-
taria em Montevidéu JOSÉ GIL Y GIL TA-
BOADA, quem havendo casado ali em outubro
de 1806, caíu morto em fevereiro de 1807, no
decurso do ataque final dos ingleses, que se apo-
derarom entom e ficarom donos da cidade du-
rante apenas sete meses: triste destino, sem
dúvida, o deste moço morto, longe da Terra,
recém casado, com apenas 25 anos! E temos
ideia, a falta de maior investigaçom, de que nom
chegou a ter sucessom… Morrer assi e para
quê… perdendo umha guerra que bem logo se
resolvéu no statu quo  anterior… por se houvesse
algumha guerra imperialista justificável…

COLOFOM

Rematemos pondo de relevo como jà a ope-
raçom para povoar a Patagónia –parcialmente
fracassada- tivera por objecto conjurar o perigo
inglês naquela vasta regiom inconquistada…
que ainda os argentinos independentes achega-
rom à sua república depois dumha sanguenta
campaña del desierto , no último quarto do século
XIX, quase cem anos depois.

Por fim os ingleses, vinte e tantos anos an-
dados do “operativo Patagonia”, dérom con-

quistado, embora por breves messes, tanto a
praça de Buenos Aires (em cuja liberaçom tive-
ram papel decisivo o tércio galego comandado
por Cerviño e mais a intervençom montevidea-
na) como, um ano mais tarde, a própria praça
de Montevidéu.

E velaí como, sempre cos ingleses como
pano de fundo, quatro grupos sadenses se vi-
rom envoltos nas peripécias da emigraçom
(bem que um, o solitário cadete de Mosteirom,
digno de um romance, foi emigrante por mor
do seu destino profissional)…
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Dous retratos de San-
tiago Vázquez, ilustre
estadista uruguaio, o

ministro mais rele-
vante no primeiro

terço do s. XIX. Era
filho da sadense María

Rosa Feijoo.
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Manuel Pérez Lorenzo

A Bettina e Eugenio Pazos, que en Buenos
Aires conservan a memoria do seu avó.

Eugenio Pazos Pereiro naceu
no lugar do Quintán, parroquia de
Veigue, no ano 1890. Carpinteiro
de oficio, nese mesmo lugar monta-
ría unha fábrica de cadaleitos. Casa-
rá con Esperanza Méndez Veiga, de
Oleiros, coa que terá a súa primeira
filla, Esperanza, no 1914, á que se-
guirán Eugenio, Manuel, Antonio,
José e Jaime. Xa no 1915 participa
do puxante asociacionismo local,
formando parte, como secretario,
da sociedade recreativa La Unión
de Veigue, canda o seu irmán Anto-
nio1. Posteriormente emigraría du-
rante un par de anos a Nova York,
en torno ao 1920, traballando como
carpinteiro nun buque mercante2 e colaborando
coa sociedade Sada y sus Contornos, constituída
polos sadenses emigrados nos EEUU co fin de
dotar a Sada de escolas laicas.

En todo caso, no 1923 achábase xa estable-
cido na vila de Sada. Nese ano, o seu negocio de
fabricación de ataúdes sofre un incendio, se-
gundo a prensa intencionado, por motivos que
descoñecemos, e no que queda reducido a es-
combros así o taller como o almacén contiguo3.

Á altura do 1925 era propietario de varios co-
mercios agrupados baixo o nome de Casa Quintán
e situados no baixo da súa casa, na Avda. Barrié de
la Maza: ultramarinos e pompas funerarias, este
último con sucursal en Oleiros. Co tempo artellará
tamén un “almacén de muebles a plazos y al conta-
do”, farase copropietario do comercio de tecidos
“La Verdad” e será subdirector da compañía de

seguros el Ocaso en Sada e Betanzos,
co que disfrutará dunha posición eco-
nómica desafogada. Ademais, no
mesmo baixo instalará unha sucursal
do Banco Central, que dirixirá.

A súa presenza no movemento
societario será notable, organizando e
dirixindo agrupacións para diferentes
fins. Xa no 1924 fora elixido vogal
dunha potente e heteroxénea Asocia-
ción Popular de Defensa de Sada, da
que formaban parte tanto vellos inte-
grantes de Solidaridad Gallega como
anarquistas, conservadores e católi-
cos, co obxecto de procurarse axuda
mutua entre todos os socios4. A parti-
res do 1932, como integrante do co-

lectivo local de empresarios, organizará e presidirá
a Unión Gremial Mercantil, unha asociación de
comerciantes e industriais moi activa nos anos se-
guintes, procurando o desenvolvemento económi-
co de Sada e o fomento do turismo.

A súa intensa actividade no campo político
desenvolverase durante a II República, nomea-
damente no ámbito do republicanismo de es-
querda, primeiro no Partido Republicano Radi-
cal Socialista e logo en Izquierda Republicana,
no marco dun Concello no que a corporación
municipal quedara conformada integramente
no 1931 por republicanos da ORGA de Casares
Quiroga (PRG a partires do 1932).

O Partido Republicano Radical-Socia-lista
configúrase en Sada como a alternativa republi-
cana de centro-esquerda aos casaristas. A agru-

De comerciante próspero e figura relevante da política e da vida social de Sada a exiliado, lonxe do seu pobo, da súa
 familia e dos seus amigos. A vida de Eugenio Pazos, home de firmes conviccións republicanas e democráticas, repre- 
senta o drama de todo un país, o drama dun tempo.
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pación local, integrada no sector máis progresis-
ta do partido, constituirase oficialmente no
1933, e Eugenio Pazos será o seu presidente,
acompañado, entre outros, polo seu amigo Luís
Castro Álvarez e polo mestre das escolas de Sa-
da y sus Contornos Gumersindo Fernández5. A
formación sadense realizará mitins na vila e nas
parroquias. Por exemplo, o domingo 4 de febrei-
ro do 1934 organizarán un mitin en Mondego
no que tomarán a palabra Eugenio Pazos e José
Búa Carou, poñendo de manifesto “la necesidad
de que los elementos de izquierda se unan para
defener la República de sus enemigos y a su vez
defender también el sentido moderno que a ésta
le inculcaron los auténticos republicanos”6.

Mais a derrota electoral nas eleccións xerais
de decembro do 1933 imprimirá nas organiza-
cións republicanas a necesidade de reestruturar-
se. Iniciarase entón o proceso de creación dun
novo partido, Izquierda Republicana, que en Ga-
licia aglutinará aos casaristas do PRG e aos Radi-
cal-Socialistas. En Sada, o camiño cara a unifica-
ción nunha única formación será bastante tortuo-
so. O 20 de maio tiña lugar no Salón Moderno
unha asemblea na que participan, os representan-
tes de ambos partidos xunto aos coruñeses Búa
Carou e Acosta Pan. Na reunión elixiríase un co-
mité provisional conformado polos dirixentes das
dúas correntes: o alcalde Antonio Fernández Pita
e o oficial da secretaría do Concello Jenaro Prego
polo PRG, e Eugenio Pazos e Luís Castro polo
PRR-SI. Elixirase a casa de Eugenio Pazos como
local provisional. Non obstante, un enfrontamen-
to por diferenzas que descoñecemos, derivou nun
distanciamento do sector procedente do PRG7.

O novo partido, xa que logo, quedará com-
posto por integrantes da sección liderada por Eu-
genio Pazos que, novamente, había ser nomeado
presidente, organizando mitins e actividades di-
versas. Así, o 27 de maio do 1934 organizarán
unha excursión para presenciar o mitin de Azaña,
Marcelino Domingo e Casares na praza de touros
da Coruña8. En maio do 1935 presenta a súa di-
misión por incompatibilidade co traballo, sendo
substituído polo ata entón secretario Luís Castro.
Non abandonará a actividade política, e, de feito,
en xaneiro do 1936 será elixido vicepresidente.
No seu periplo no partido acompañaríano tamén
Gumersindo Fernández, Luís Pita da Veiga Mo-

 jón, Amador Cubeiro ou Sebastián López Sán-
chez, entre outros9, así como o seu fillo Eugenio,
que falecería aos 19 anos en setembro do 1935.
Ao enterro en Veigue, ademais de 9 curas, conco-

rrerían as directivas en pleno de Izquierda Repu-
blicana, Grupo Galeguista e Artística Sadense10.

No verán do 1935, logo de case dous anos de
goberno da dereita, as forzas progresistas de Sada
uniranse nunha Alianza de Esquerdas, da que for-
marán parte o Partido Galeguista -liderado por
Xohán Antón Suárez Picallo, Justo Rodríguez e
Gil González Mosquera-, Unión Republicana -con
José Pérez Pazos á fronte-, Izquierda Republicana,
sindicatos obreiros e sociedades agrarias. Eugenio
Pazos será designado depositario da mesma e An-
tón Suárez Picallo será o secretario xeral11. A
Alianza organizará diversos mitins, como o cele-
brado en Mondego contra a guerra e o fascio e en
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Anuncios de Eugenio Pazos na revista Mariñana (1925)
e no xornal vigués El Pueblo Gallego (1934 e 1935).



prol da amnistía o 16 de outubro do 1935, no
que interveu Ramón Suárez Picallo12. Ante as
eleccións a Cortes convocadas para o 16 de
febreiro do 1936, esta Alianza converterase
na Fronte Popular, en sintonía co resto do
Estado, desenvolvendo unha intensísima
campaña electoral, culminada o 6 de febreiro
cun mitin no Salón Moderno no que interve-
ñen Ramón Suárez Picallo, Ramón Beade,
José Miñones e Casares Quiroga13.

Home de sensibilidade galeguista, Eu-
genio Pazos tamén participará activamente
na campaña en prol do Estatuto de Auto-
nomía de Galicia, sendo designado mem-
bro da secretaría executiva nomeada a efec-
tos de organizar a campaña do plebiscito14.

En paralelo a esta actividade política, ta-
mén participará no asociacionismo de carác-
ter cultural, destinado a esparexer o coñece-
mento e a instrución especialmente entre os
sectores populares. En xullo do 1935, Euge-
nio Pazos será un dos fundadores do Ateneo
de Cultura Política y Social de Sada, confor-
mado por integrantes de todas as forzas polí-
ticas progresitas e das organizacións sindicais
e que desenvolverá unha intensa actividade,
programando charlas, actos e excursións15.

Mais a súa vida derrubarase coa subleva-
ción militar de xullo do 1936 contra a demo-
cracia republicana. A súa condición de acti-
vista político levarao a se ter que agochar
durante un tempo, ata que consegue fuxir a
Portugal, desde onde toma un barco que o
leva a Buenos Aires. A súa familia seguirao no
1937, deixando en Sada unha vida próspera e fe-
liz. Ao igual que os demais, o fillo menor, Jaime,
de tan só 6 anos, precisou para poder emigrar
dun certificado conforme non fora xulgado por
delitos contra a orde social nos 5 anos anteriores.
A casa familiar, onde tamén tiña os seus comer-
cios, sería incautada polo novo réxime16.

No exilio bonaerense, nunha difícil situación
económica, retomará o seu oficio de carpinteiro e
mesmo, mercé ao seu espírito emprendedor, che-
gará a ser propietario dun restaurante. Mais nun-
ca se recuperará animicamente do golpe que su-
puxo o ter que deixar a familiares e amigos na
outra beira do Atlántico. Falecerá no 1944 dunha
afección pulmonar, cando contaba 54 anos17.

 ________________________________________________
1. Arquivo do Reino de Galicia, Goberno Civil, G-2552.

2. Entra en Nova York en varias ocasións durante o ano
1920 a bordo do buque Walter D. Munson, procedente
de Puerto Padre, Cuba, e Puerto México, enrolado no
barco como carpinteiro (Arquivo Ellis Island).

3. El Sol , 16/10/1923, e El Compostelano , 15/10/1923.
4. Arquivo do Reino de Galicia, Goberno Civil, G-2563.
5. Id., G-2563.
6. El Pueblo Gall ego , 11/02/1934.
7. Id., 06/07/1934.
8. Id., 17/05/1934.
9. Arquivo do Reino de Galicia, Goberno Civil, G-2563.
10. La Voz de Galicia, 27/09/1935.
11. A Nosa T erra , 06/1935.
12. Ser, 20/10/1935.
13. La Voz de Galicia, 09/02/1936.
14. El Pueblo Gallego, 17/06/1936.
15. Pérez Lorenzo, M.: “O Ateneo de Cultura Política y Social:

unha experiencia societaria na Sada da II República”, Cadernos
de Estudos Locais , nº 1, A. C. Irmáns Suárez Picallo, Sada, 2010.

16. Arquivo Histórico Municipal de Sada, Goberno, Con-
cello, Libros de Actas, 384.

17. Información facilitada por Bettina e Eugenio Pazos.
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Arriba: Pazos, a súa muller e dous fillos no exilio.

Abaixo: a súa casa na Avda. Barrié de la Maza, que sería ex-
propiada durante a guerra. Foi derrubada moi recentemente.

Fotografías cedidas por Eugenio e Bettina Pazos.
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Referirse ao espacio mítico é mais axeitado,
neste caso, que falar sinxelamente do mito por-
que entón consideramos todos os conceptos
superpostos de niveis intelectuais que, xurdin-
do do verdadeiro mito, nos levan ás lendas, ós
contos marabillosos ou as simples alegorías
que conteñen os elementos antropolóxicos da
esenciacibilidade, deificación e mesmo fidelida-
de que constitúen o corpus mitolóxico. En Ga-
licia a escrita sobre a nosa fabulación primixe-
nia está configurada no substrato pagán du-
nha realidade primeira e a súa composición
simbólica que, raramente, configúrase como
unha amorfía sincrética co mundo cristián e
mais en relatos como o que imos comentar que
ten un claro compoñente de primitivismo radi-
cal e aínda dun esquema de pensamento estri-
tamente urbano.

No libro “Ardencias”, quizais a mais logra-
da obra poética de Lugrís Freire, inclúese un
apéndice ou adenda de textos en prosa entre
as que se atopa un relato que sempre foi para
min do máximo interese. Un pequeno traballo
que baixo o título de “Lenda de Brigo” retro-
tráenos ó tempo mais primitivo da nosa histo-
ria ou mellor diriamos da nosa intrahistoria
lendaria, no que escribe a xeito de introdución
dicindo “Aínda as Terras de Galicia durmían o
son das cousas que acaban de se faceren, en-
voltas nunha vestimenta marabillosa de piñei-
ros, toxos, silvas, fiúnchos e outras vexeta-
cións vernáculas” Xa que logo o que aquí está
a tratarse simplemente é unha ecuación de
plantexamento entre o mítico e a historia real
que, neste caso, non se recoñece no resultado
mais que pola sutil evocación de referencia que
se substrae da nosa fantasía memorística ou
cando menos fabulosa.

A pequena narración cínguenos nunha ma-
teria pletórica de significados en mestura de
anais, lendas haxiográficas e un universo de
ensoñación que concorda ese mundo de revela-
cións que tan caro era a una xeración de escri-
tores e poetas da primeira metade do século

XXº en que a lírica e a sensibilidade a flor de
pel, amais dunha pinga de nacente nacionalis-
mo, todo en conxunto é o númen da inspiración
que elabora textos como o que estamos a co-
mentar de Lugrís. O celtismo en toda a súa
grandeza, recollendo as crónicas orais que
substituían a carencia de escritura, a procura
dunha xustificación primaria que confira unha
orixe mítica e estatus cuasi divino os feitos que
se narran nos relatos das épocas e das terras
anteriores ós tempos da luz. Como veremos
mais adiante neste relato de Lugrís, a costa co-
ruñesa de Durmideiras adquire un alento como
o do Outeiro de Tara. (Teamhair na Ri) ou
mesmo a Pedra do Destino.

A través da súa lectura teremos unha sin-
tética manifestación do alborexar da cidade de
A Coruña na súa orixe breogánica e na famosa

� ������� ������ �� ������ ������

Manuel Lugrís Rodríguez
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lenda do Leabhar Gabhala, o libro das inva-
sións de Irlanda, na que se nos conta a con-
quista da illa por parte de Milé que chegou
dende a “terra ó outro lado do mar” e dicer,
desde a península da Torre de Hércules, pois
tamén é coñecido de que o citado libro descri-
be como Breogán, pai do devandito Milé,
construíra unha grande torre nun promonto-
rio do seu reino de Brigancia e, desde alí,
unha mañá de clarencia, observou ó lonxe as
costas da verde Erín alentando ó seu fillo para
a conquista daquelas terras o que levou a cabo
con unha flota de nove grandes barcos de coi-
ro de boi e velas cuadras no sentido dos ven-
tos e das correntes.

Lugrís fainos un relatorio destes feitos
describindo unha noite de plenilunio na pe-
nínsula do Faro manifestando de que
“os bardos osiánicos tiñan de louvar
e o rei Milesio consagrar como
aurora dos pobos celtas” Rei
Milesio ó que se atribúen di-
versas orixes e todas elas refe-
ridas ó seu tronco céltico.
Mesmo como soberano dun
reino na península grega logo
da chegada dos loiros dorios,
au tamén como descendente do
fillo Milé. De calquera xeito Mi-
lesio é o primeiro rei dos irlande-
ses, rei imposto polos colonizadores
vidos “do outro lado do mar”, e dicer das
costas coruñesas. Refírese logo a unha illa no-
meada Hesperium asolagada no océano e que
deixou no seu lugar As Xacentes que ven che-
gar os calls da tribo de Breoghan, “os fillos do
mar dende as terras da Atlántida onde existía
a podente e xa adiantada cidade Tartesiabri-
ga” Estes viaxeiros acodastáronse na baixa
costa das Durmideiras, “primeiro peirao da
nosa civilización e rubiron ó cume dun outo
monte onde mais tarde Hércules e Xerión ha-
bían loitar, erguéndose logo un monumento
en lembranza do feito”.

“As druidesas axionlláronse, os bardos en-
toaron a cantiga da raza. Brigo envolto na súa
branca túnica de liño, coa súa segur de ouro,
acadou mórdago e loureiro que regou coa auga
lustral que xacía nas covancas dos espidos pe-
nedos. O primeiro lubre da Nai Terra quedou
establecido e nas laxes de Hermes puxeron a
sagra inscripción, hoxe chamada rupestre”.

Lenda que aínda hoxendía está estendida
entre algúns dos habitantes deste barrio de
Monte Alto. Coñecín un veciño que durante
anos estivo a procura do altar sagrado pola
costa de Durmideiras, e era quen de identifi-
car, na súa teórica evocación claro está, de
que unhas laxes esparexidas entre as rochas
da costa primitiva eran, sen dúbida, as aras
das que se tiña memoria nos mitos e nos apó-
logos breogánicos. E dicía que alí, a terra es-
tábase a estarrecer nas noites de luar cando a
pálida luminosidade cubría o lubre mariño. En
calquera caso unha das pedras mais emblemá-
ticas de esta costa coruñesa leva a denomina-
ción de “O Altar”, o que ben pode ser unha
simple coincidencia ou algo mais profundo na
orixe do topónimo.

Continua a narración coas invoca-
cións, ofrendas e oblacións pola

chegada a unha especie de Te-
rra Prometida en palabras de
Brigo e logo a druidesa
Cambria, nome que curiosa-
mente en gaélico antigo po-
deríase traducir por pa-
tria; remata con estas pala-

bras: “Brigo, pai e señor dos
calls, xa tiveches a visión das

terras que os teus fillos teñen
de poboar. Un vello sino tennos

ditos que este pobo será, no intre de
moitos séculos, aldraxado e perseguido,

mais esta pedra, en que ti pousas a túa ca-
beza, será o sagro altar dos grandes desti-
nos da raza que, eternamente vencida, será
eternamente dominadora pola súa altísima
intelixencia, e pola súa alma forte, unxida
en soidades infindas”.

E remata o relato con estas palabras: “E o
primeiro alalá, en sinal de oración pola Nai
Terra, rompeu o silencio daquela morna noite
de maio.”

A espiral céltica do tempo, a xeito da serpe
que morde a súa propia cola, queda pairando
entre as últimas liñas do relato, como unha
cantiga de esperanza en que a derrota é algo
circunstancial e que nos prepara para outro ci-
clo de vida que quizais pode levarnos, entón, a
vitoria. Trátase dunha doutrina de ilusión que
o autor imprime como motor de certidume para
un pobo maltratado pola historia. En resumo e
a súa forma de apostar polo futuro.
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Cando falamos de xantar, non estamos a
falar exclusivamente de nutrirse e satisfacer a
fame, coma xa apuntabamos na anterior entre-
ga desta sección. É unha realidade innegábel, e
de tal xeito esta recollida na lista publicada no
ano 1991 por Jesús Contreras (feita a partires
dun traballo de Baas, Wakefield e Kalasa do
1979), que das 20 funcións que a alimentación
compre só unha ten tal dimensión (a de nutrir-
se e satisfacer a fame), referíndose o resto a
cuestións tan relativamente afastadas deste fin
como as de manter as relacións persoais (ou,
máis frecuentes nos nosos días, as de negocios),
amosar a pertenza a un grupo social ou indivi-
dualizar a alimentación personalizando os gus-
tos e as preferenzas culinarias.

Xa Levi-Strauss, quen practicamente cons-
truíu case que un sistema filosófico encol da
existencia dun pensamento no estado salvaxe -
ou se se prefire precultural ou non civilizado-
na súa obra El pensamiento salvaje , dedicou a
meirande parte dos catro volumes da súas Mi- 
tológicas  [“Lo crudo y lo cocido” (1966 ), “De la
miel a las cenizas” (1966), “El origen de las ma-
neras en la mesa” (1968) y “El hombre desnu-
do” (1971)], a amosarnos, a traveso dunha ri-
quísima variedade de enfoques e suxestións,
como o feito de alimentarse e de cociñar pro-
xectase na cultura humana, reflectíndose por
riba de todo na literatura tradicional, na cons-
trución dos mitos fundacionais de calquera cul-
tura. En definitiva, a amosarnos como, xa desde
as súas orixes, a cociña e os alimentos son para-
lelos á construción do pensamento, engadindo
que hai alimentos bos para pensar e outros que
son malos para pensar1. Elaborando ao tempo
unha gran metáfora da cultura, na que o cru

corresponde ao estado salvaxe e o cocido ao
estado cultural ou civilizado. Desde entón, pen-
sar nos alimentos, na alimentación, ocupa dife-
rentes territorios da creatividade cultural, amo-
sándonos que alimentarse constitúe un exerci-
cio intelectual, simbólico e sensual, que na súa
culminación culinaria chega a ser un arte efé-
mero. Plantexadas así as cousas, ¿como logo
imos a sorprendernos do carácter multidimen-
sional da alimentación?

Seguindo neste contexto, e considerando
que, xunto ca tecnoloxía, a economía, a organi-
zación social ou os procesos de aprendizaxe, a
relixión contribuíu -e neste último caso a consi-
deración hai que relativizala relacionándoa cos
procesos e os contextos históricos, xa que logo
en ocasións as contradizóns foron evidentes, en-
tre por exemplo o desenvolvemento tecnolóxico
e a dogmática relixiosa-, á adaptación dos huma-
nos ao universo e a enfrontarse con forzas máis
poderosas que eles mesmos, e tendo en conta a
maiores a potencialidade da alimentación para
xerar pensamento simbólico, non é de estrañar
que as relixións, sobre todo as máis complexas,
as monoteístas e por riba de todas elas as tres
grandes relixións do Libro: xudaísmo, islamis-
mo e cristianismo-catolicismo, ditaran un con-
xunto de normas de maior ou menor complexi-
dade, que constitúen auténticos sistemas alimen-
tarios, establecendo un conxunto de prescricións
(táboa 1), sobre as que falaremos en profundida-
de noutra ocasión, hoxe nos limitaremos a subli-
ñar as máis comúns aos tres sistemas (e a outros
pertencentes a outras relixións), a saberes:

1º) Que alimentos pódense comer e cales non.

2º) Que xantar en determinados días do ano.

� ��� ��������
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Xaime Rodríguez Rodríguez

A Historia non esta determinada só
 pola necesidade elemental de xantar, senón,
ademais, polo desexo artístico de xantar ben 

(Julio Camba, La casa de Lúculo )
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3º) As horas do día nas que deben ser to-
mados (ou non) os alimentos.

4º) Cando e canto de longo debe ser o xaxún.

As prescricións parecen ter coma obxectivo:

1º) Comunicarse con Deus.
2º) Demostrar fe pola aceptación das direc-

trices divinas en prol da dieta.

3º) Desenvolver unha disciplina mediante o
xaxún.

No que ten que ver co catolicismo, de cuxo
sistema alimentario ímonos ocupar, aínda que
someramente, a maior das restricións ten que
ver ca carne, dividindo a efectos da súa inxesta
os días do ano en “graxos” ou de carne e
“magros” ou de vixilia, tendo en conta a maio-
res que o peixe que se pode inxerir non pode ser
tampouco graxo ou “azul”, o que exclúe as sar-
diñas, o atún e os arenques. De acordo con estas
restricións se xeneralizou na Europa católica o
consumo dun peixe coma o bacallau, que se con-
verteu nunha forma barata de inxerir proteínas,
tendo ademais desde o punto de vista da disci-
plina ascética outra virtude: a súa insipidez, ca-
racterística deste peixe en fresco, que ademais
neste estado non supera o 2% de graxa.

Pois ben imos tomar este peixe de exemplo
de cómo as normas establecidas en torno aos
alimentos, sobre todo aquelas de orixe relixiosa
que supoñan unha imposición restritiva poden
estar na orixe de verdadeiras achegas culina-
rias, superando “artisticamente” como asemella
desexar Camba ao simple xantar, e xantar ade-

mais atándose a unhas normas, co máis gozoso
xantar ben, xantar como un artista (ou coma un
crego ou frade que ven sendo a mesma cousa).

O bacallau, da mesma familia co abadexo, co
que as veces confúndese -e parece ser que a con-
fusión ven de lonxe, como se desprende deste
parágrafo do Quijote: “a dicho acertó a ser viernes
aquel día, y no había en toda la venta sino unas ra- 
ciones de pescado¸ que en Castilla llaman abadejo y
en Andalucia bacalao y en otras truchuelas. Pregun- 
taronle si por ventura comiera su merced truchuela,
que no había otro pescado que dar a comer… pusié- 
ronle la mesa por el fresco, y trujole el huésped una
 porción de mal mojado y peor cocinado bacalao”,- é
un peixe cunha longa historia de capturas polos
mariñeiros españois; fálase de que se pescaba
nas costas de Escocia aló polo século XI, e que
xa os vikingos, coñecedores das virtudes do pei-
xe unha vez seco, o pescaban nas costas de Te-
rranova. Pero non sería deica ben entrado o sé-
culo XVII, que primeiro os galegos e os vascos,
que o descubriron nas súas incursións tras as
baleas en Terranova, e vendíano unha vez aber-
to e seco á friaxe dos mares do Norte, e máis
tarde os nosos veciños portugueses, verdadeiros
mestres no tratamento e cociñado do “Gadus
morhua”, nome científico do bacallau, que fixe-
ron del o auténtico prato nacional, estrela da
súa gastronomía, converteron o bacallau na
prezada vianda que hoxe en día é.

Podemos dicir que co bacallau prodúcese
case que unha verdadeira transubstanciación,
de forma similar ao que a Igrexa mantén res-
pecto ao pan2, a hostia que se converte no cor-

Táboa 1: prescri-
cións alimentarias
das diversas reli-
xións do mundo
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po de Cristo (un exemplo das potentes metáfo-
ras xeradas polos alimentos en tanto que inspi-
radores do pensamento simbólico e de como as
relixións usan esta potencialidade dos alimen-
tos para transmitir aos fieis as súas crenzas). O
bacallau en fresco considérase peixe branco,
cun 2% de graxa como xa dixemos máis arriba,
pero despois do secado e salgado “transubstán-
ciase” en peixe azul, ao aumentar considerabel-
mente o seu compoñente graxo. De xeito similar
transfórmase de peixe insípido en fonte de sabo-
res, fundamento dun considerábel numero
de receitas e das preparacións máis diver-
sas. Así, o que orixinariamente foi consi-
derado o alimento máis acaído para os
tempos de vixilia pola súa nula capacidade
de xerar goce culinario, contribuíndo
así ao achegamento dos fieis a Deus
pola súa fe, demostrada na súa discipli-
na ao acatar as directrices divinas, ía
convertese nun referente gastronó-
mico, pasando de ser comida de po-
bres (os viláns eran chamados ba- 

callar pexorativamente constitu-
índo a orixe etimolóxica do nome
do peixe) a ter presenza nas me-
llores mesas da nobreza e os cregos
e frades primeiro e da puxante bur-
guesía máis tarde.

O seu consumo, relacionado
historicamente coa Coresma, a tal
punto que esta (fig.1) representá-
base na imaxe dunha vella con se-
te pes, o numero de semanas que
viña a durar o período de xaxún,
que portaba nunha das súas mans unha folla
de bacallau, deu orixe a un numero importan-
tísimo de receitas (ao pil-pil, á brasa, ao allo
arrieiro, con coliflor e allada, dourado, etc.,
etc.), pero nós imos falar dunha en concreto,
medio humorística, medio seria, do gran coci-
ñeiro e epicúreo, alcalde que foi da moi insigne
cidade da Coruña, Don Manuel María Puga e
Parga, “Picadillo”, dedicada a Wenceslao Fer-
nández Flórez, da que fai mención no seu libro
Historia de la Cocina Occidental , Carlos Azcoy-
tia, e que di así:

Plato muy liso y muy llano
sin complicación ninguna

que dedica muy ufano
el autor de Pote aldeano
al autor de Luz de Luna

“Se coge una hoja de bacalao muy delgada, tan
delgada como Wenceslao Fernández Flórez, y se
toman unos tomates muy g ordos, tan gordos co mo
 yo. Se desala Flórez y se me parte en pedazos a
mi; en una tartera se pone capa de pedazos de
Florez desalado y capa de yo. Fuego lento; re frito
 por encima de ac eite , mucha cebolla y ajos, cuan- 
do Flórez es ta cocido. Diez minutos más de fuego
 y un pere jil reduc ido a p icadillo con alguna sal s i
la necesitase. Y así es la vida: yo estaré dividido
 por el eje; pero us ted amigo mío se queda con la

sal, que es bastante peor”.

De seguro o seu paisano do sur, o gran
arousán Julio Camba, concordaría con

esta receita, artística na súa substancia
e no seu enunciado. Ademais acredi-
taría con ela que a Alimentación é

para os homes, para a humanida-
de, algo demasiado importante
para deixalo en mans dos espe-
cialistas en nutrición (e dos teó-

logos da Santa Nai Igrexa), co-
mer ben transcende ao feito de
xantar para satisfacer a fame; e
ven sendo así dende o descubri-
mento do lume.

Nós volveremos, se o tempo o
permite e autoridade non o im-
pide, en seis meses, aló cando as
flores, e entre elas algunhas re-
públicas, adoitan a comezar a
florecer, para falar de xantar e
de pensar. Deica entón xantade

namentres pensades, ou o inreves, pero sexa
coma sexa, procurade ser felices na medida do
posíbel nestes tempos escuros. E por desconta-
do, bo proveito!

 ______________________________________________
1. Verbo o papel do xantar, dos alimentos, en relación co

pensamento, Marvin Harris, no seu libro Bueno para
comer , di porén, que os alimentos non son nin bos nin
malos para pensar, que son bos para pensar na medida
que son bos para comer, “O xantar debe nutrir o
bandullo colectivo antes de poder alimentar a mente
colectiva”, mantén textualmente.

2. A dimensión simbólica dos alimentos concéntrase en
gran medida no pan na relixión católica. Todo o que
ten que ver co pan, espiga, fouce, muíño, fariña, artesa,
forno e o propio pan fornecen unha manchea de
metáforas; iso explica a enorme diversidade de pans
relacionados cos rituais relixiosos, empezando polas
obleas, masa sen levar, considerados pans puros.

Figura 1: representación
da Coresma



26

É pola hora do lusco-fusco no derradeiro
dia do mes de Maio, o mes máis frorido de
todos. A un rueiro de Sada de arriba, parro-
quia de Sada, vén chegando xente, como non
soía ver-se tanta a miúdo no mesmo lugar;
xente de distintas edades: mocedade, rapaza-
da, e algunhas mulleres algo entradas en anos
de madureza.

Na casa dunha viciña, seguindo unha
cousa xa tradicional, arranxárase un altar
para o celebramento do mes das frores que,
baixo a advocación de María, a santa, patro-
na da parroquia, facíase todos os anos, xun-
tándose alí todas as noites os viciños devo-
tos, rezando o rosario e entoando cantigas
relixiosas axeitadas á circunstancia, e na de-
rradeira noite, como é esta, aumentar o pro-
grama con pregarias recitadas por meniñas.

Chegábase a hora de comezar a cerimo-
nia e a xente vai entrando. O lugar non é de
espazo abondoso para que poida caber con
folgura toda a xente que hai; mais, puxa de
aquí a aperta de acolá, nengunha das mulle-
res queda sen entrar, non asín os mozos,
que xa non tentan furar para dentro, dei-
xándose estar fora en agarda da hora da fo-
liada, que sería despois do acto das frores.
Os rapaces tampouco queren ocupar nengún
sitio dos primeiros, adiante do altar, ao ri-
vés dos outros días, preferindo quedárense
atrás de todo. A xente está de pé e áchase
tan apiñoada que, nen siquer, poden erguer

a man para se persinaren, tendo que facelo
abaixando a testa.

Cando findaron os rezos e comezaron as
cantigas, un par de rapaces, acochados polos
demais compañeiros, póñense á tarefa de co-
ser as mozas polas saias, unha coa outra, tra-
guendo xa de antemán as agullas enfiadas, e
sen que ninguén das outras mulleres se deca-
tara da falcatruada.

Ao se arrematar todo e a xente trata de
sair, aquilo convértese nun algueireio de
moitos diaños; faise tal enguedello de mozas,
que algunha ten que bater co corpo no chan,
quedándolle algo ao recacho, que daría non
se sabe o qué, porque non lle quedara.

O asunto, felismente, non acadou nengu-
nha desgostosa consecuencia, senón que foi
pillado con moi bon xorne; tanto a moza caí-
da como as outras cosidas, xunto coa demais
xente, festexaron a ocorrencia con longas
gargalladas, as que duraron o tempo que tar-
dou en se escoitaren os primeiros sons do
acordeón dando comenzo á foliada.

O home que toca a acordeón faino moi
ben, dá xenio verlle rebulir os dedos por aci-
ma das trécolas e escoitar os arpexos que tira
delas; mais, con acompañamento dunha pan-
deireta faría mellor compaso para axudar a
bailar, e daquela, pensouse na “Toca”, indo á
presa unha moza a buscala, filla dela; men-
tres se agarda pola súa chegada, os ollos de

�� ����� �� ������� ������
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A DERRADEIRA NOITE DE MAIO

O dramaturgo, narrador, poeta e es tudoso da nosa literatura popular Ricardo Flores Pérez (Sada, 1903
- Buenos Aires, 2002), ambientou a ma ior parte da súa produción na Sada natal. A trama de case todas
as súas obras teatra is desenvólvese na nosa vila e nas Mariñas – Un ovo de dúas xemas , Enguedello,
Catro estampas de beiramar, Un remedio malfadado...-, e o mesmo acontece cos contos como o presen- 
te, que dis corre en Sada de Arriba , o barrio no que naceu o autor. Cronoloxicamente, podemos local izar a
acción na súa adolescencia, a fina is dos anos 10. O re lato, publ icado orixina lmente na revis ta Galicia , de
Buenos Aires , no número de maio-xuño de 1972, e que describe unha escena festiva, s emella ter orixe nas
lembranzas do autor.
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todos ven surprendidos o xesto simpático e
xeneroso da taberneira, quen vén moi risoña
agasallando á concorrencia cunha présa de
galletiñas redondas da grandura de botons
de chaqueta. A taberneira sabia ben o que
facia: trataba de levar sede ás bocas, a fin de
que despois lles dese gana de matala con bo-
liches ou outra cousa de bebida, o que logo
sucedeu, saíndolle o choio como ela o hosma-
ra, xustamente a pedir de boca.

A “Toca” chámase asín sen que sexa to-
ca. Ocorre que esta muller ten unha man
que a dobra moito para baixo, e cando era
pequena gostaba de facer probas con ela,
algunhas veces amostrábaa dun xeito, que
semellaba unha verdadeira toca; e de aí, nas-
ceulle o alcume de “Toca”, quedándolle para
sempre; e toca a pandei-
reta, como non hai nin-
guén que a toque á par
dela, en toda a volta.

Xa vén, pois, a “To-ca”,
e a súa presenza coa pan-
deireta, ateou a foliada.
Qué ben que a toca!

A noite semella máis
ben unha noite de vran
que de primaveira. Como
é lúa cheia, o rueiro está
alumiado cunha luz pouco
menos do que a luz do
solpor.

Os galos anuncian o
cor da noite cos seus coco-
rocós. Son, pois, as vinte-
catro horas e a foliada se-
gue co carís do apoxeu: o
mesmo fato de xente coas
meixelas cor da cereixa,
resoantes cantigas popula-
res e abalos danzantes ben
acompasados.

Ao sinalaren as agullas do reloxio a unha
do dia seguinte, tal como estaba convido, xur-
den os sons dunha muiñeira que é coreada e
bailada por todos, uns ben e outros non tan
ben, do xeito que cada un sabe, findando con
esta tocata a foliada, e póndolle cuño simbólico
un par de rexos aturuxos.

Como todos teñen que se erguer cedo p a-
ra cumprir coas obrigas do traballo, uns en
parellas de mozo e moza, outros desparella-
dos, todos pillan o camiño dos seus respeiti-
vos fogares, levando cada quén no seu espri-
to, unha farta de rexouba, e no maxín, a leda
imaxen da noite aquela e do rueiro aquele, a
que, despois do longo treito de algo máis de
meio século, queren lembrar estas liñas tra-
cexadas con anoto de saudade.

“E toca a pandeireta
como ninguén...”.

Orixinal de Manuel
Suárez de Concha, 2011.
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El altivo desaliño de Ramón, su orgullosa
inelegancia fue siempre motivo de preocupación
para los colindantes que lo querían bien. Sus
compañeros de tripulación en aquellos barcos a
rueda que remontaban las aguas de esos grandes
ríos que llevan a Asunción
del Paraguay, tuvieron al-
guna vez que comprarle a
riguroso escote un terno
para que lo luciese por las
calles coloniales de la capital
paraguaya. (Vosotros sabéis
que no estoy mintiendo,
Pan, Garrido, Seijo…) Una
vez pudo escabullirse de la
vigilancia de sus amigos y
se escapó a Ginebra en
aquella delegación del doc-
tor Pinto a la Conferencia
Internacional del Trabajo,
con su propia vestimenta y
más orgulloso que Dióge-
nes. Pero años después, en
Madrid, lo atrapa Castelao y
le hace estrenar una flaman-
te chaqueta para su luci-
miento en los escaños de las
Cortes Republicanas.

Cuando pega el brinco
trasandino y vuelve a vivir
otra vez entre nosotros,
Abraira lo somete al tor-
mento de sus hilvanes y
entretelas.

Quien en aquellas horas precursoras de la
Semana Trágica (Semana de Holgorio le llamó
amargamente el hondo humorismo gallego de
Arturo Cancela), acudía a presencia de Yrigo-
yen, representando a sus compañeros marítimos,

y altivo y desmelenado
discutía con el enlevitado
caballero que se llamó Joa-
quín de Anchorena, tuvo
que sentir siempre él, el
incomprensible acoso de
los fanáticos de la estética
indumentaria.

Los que lo conocimos
bien, sabemos que Ramón
estuvo siempre muy por
encima de esas banalida-
des. Quede esa preocupa-
ción para don Miguel de
Unamuno que se resiste a
ir a recoger el título de
doctor Honoris Causa de
la Universidad de Oxford
porque teme las miradas
de la pulcra sociedad in-
glesa y cuando Pérez de
Ayala logra convencerlo
dice “Bueno, iré a ver si
vuelvo aliviado de mis al-
deanerías bilbaínas. Yo me
asombro de que Baroja,
más ogro y más aldeano
que yo, se atreva a ata-
viarse para entrar en la Re-
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A morte de Ramón Suárez Picallo xerou numerosas reaccións no seo da colectividade galega de Buenos Aires.
Numerosos intelectuais e coñecidos escribiron notas necrolóxicas na súa honra. Neste número de Areal recolle- 
mos o presente texto que nos envía o historiador arxentino Hernán Díaz, correspondente a un escrito do xorna- 
lista Eliseo Pulpeiro publicado orixinalmente en Orientación Gallega (10-11/1964). Pulpeiro tratou moi de
 preto a Picallo en diferentes etapas da vida, coincidindo con el nos anos 20 na dirección da revista Céltiga.

RAMÓN SUÁREZ PICALLO

Con el traje de tierra que estrenaste
Francisco Luís Bernárdez

Ramón Suárez Picallo foi nos anos 30 o gran
orador de masas do Partido Galeguista. No
exilio bonaerense destacaríase como confe-

renciante no seo da colectividade galega
(fotografías cedidas por Ramón Tenreiro Suárez)
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al Academia”. Don Pío, a su vez, le contesta a
Enrique Méndez Calzada que lo tienta a venir a
la Argentina: “Sí, iría, pero habría que empezar
por ir al sastre”. Y por eso, nada más que por
eso, renuncia a la aventura transatlántica.

A mí me parece que Ramón intuía que su
elegancia radicaba exclusivamente en su orato-
ria. A él, el orador más puramente orador de
todos los gallegos coetáneos, lo vestían sus pa-
labras, sus metáforas, sus tropos, el cálido tono
de su voz, sus gestos, con algunas arrugas gra-
maticales o dialécticas que hasta Unamuno ob-
servó un día en una intervención parlamentaria
del Diputado gallego. “Estuvo usted muy bien,
pero esa frase latina se pronuncia así…”, y en
seguida la gran soberbia vizcaína del Profesor:
“Pero no se preocupe, de eso solamente puedo
darme cuenta yo”. Cuando Ramón bajaba de la
tribuna, volvía a su ser natural, desmadejado y
desaliñado, pero él no se daba cuenta y seguía
su invariable senda.

Su verbo encendido y casi místico, pro-
ducía a veces efectos sorprendentes. Ante la
sala llena del viejo Teatro Mayo y con motivo
del estreno de su Marola , dice un prólogo en
su idioma gallego. Un público en gran parte
ignorante, se ríe estimando acaso que esa len-
gua sólo sirve para cuentos chocarreros y diá-
logos de fiada y entonces, ¡ay!, surge el león,
avanza hacia las candilejas y con vibrantes
palabras que les obliga a recordar los arrullos
de sus madres aldeanas, los sufrimientos la-
briegos, la dulzura del único hablar que sin-
tieron en su infancia los paraliza, los enmude-
ce y al final los hace romper en un cerrado y
clamoroso aplauso.

Años antes, cuando Ramón Suárez no se
había añadido todavía el Picallo, que lo separó
de las lides sociales y lo trajo al fervor de nues-
tra causa, conmovía a un público inmenso que
celebraba un funeral cívico a la muerte de Le-
nin. Su voz era suave, profética, sin enconos,
sin denuestos y las gentes salían de la sala con-
movidas y algunas sollozando. Este era así apa-
cible, cordial, apostólico, ya hablase de la dulce
Rosalía ya del severo revolucionario eslavo.

Por eso, amigo Regueira, ahora ha llegado
el momento de tejerle a nuestro Ramón una
veste, una túnica que lo libre de una ausencia
desoladora y definitiva. A pesar de brillantes
páginas marineras que complementan su obra
de brillantes alegorías, de atinadas inquisicio-

nes en el ser gallego, él era sobre todas las co-
sas orador y ya sabemos el sino fatal de los ora-
dores. Ni de Donoso Cortés, ni de Maura podía
recogerse en libros su esencia fundamental. Ni
en libro, ni siquiera en grabaciones.

Y hay que hacer algo por la permanencia
de Ramón entre los jóvenes que nos seguirán.
De vosotros (Eduardo, José, Rafael, Luís, Emi-
lio…) quedará siempre un poema, una novela,
un ensayo que descubrirá sorprendido un mu-
chacho de mañana y reviviréis. Pero Ramón
está en trance de no volver. Contribuyamos a
que eso no ocurra, y aquel peregrino que paseó
por las dos Américas su agudo ingenio y
además, en tiempos aciagos, la imagen y la ves-
te ensangrentada de una patria destrozada, y
que lo hizo con dolor pero sin odio, os mirará
sonriente desde la eternidad.
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En novembro do 1930 afundía a lancha “María del Carmen”, de Sada, falecendo todos os seus tripulantes. O escritor
e académico sadense Manuel Lugrís Freire, que residía na Coruña, ao coñecer a noticia escribía a seguinte carta ao
alcalde de Sada, Ángel López Vidal, ofrecéndose a colaborar no que fose preciso. Aos poucos días contribuiría cunha
importante cantidade de diñeiro á colecta que en beneficio das familias organizaba o Centro Cultural Obrero de Sa- 
da. O documento pertence ao Arquivo Municipal de Sada (Notas sesións Comisión Permanente, 1930-1960, 691), e
atópase nun mal estado de conservación, dado que foi raiado con rotulador, no marco dun proceso de deterioro e des- 
trución da documentación municipal que tivo especial intensidade nos anos 70, 80 e 90.

MANUEL LUGRÍS FREIRE Sr D. Ángel López Vidal

LA CORUÑA 1/12/30 Alcalde del Ayunto. de Sada.

Mi querido alcalde y amigo:

La desgracia que acaba de sufrir nuestro querido pueblo con el naufragio de la lancha “María del Carmen” ha lle-
nado mi corazón de tristeza. Quiero que seas tu, como jefe de la villa, quien reciba mi pésame más profundo y sentido.

Estoy siempre, dentro de mi modestia, a ayudar en lo que pueda en todo lo que esa Corporación acuerde a
favor de las familias de los desaparecidos.

Recibe mis respetos como Alcalde y un abrazo al amigo de mi niñez ya tan lejana.

M. Lugrís Freire
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Baixo o título de “A musa popular”, publicaba un autor anónimo –facilmente identificable na figura de Ra- 
món Suárez Picallo– unha recolleita de coplas e ditos das Mariñas de Sada nun número especial que o diario
El Pueblo Gallego editaba con motivo das festas patronais da vila, aló polo 1934.
Nace, pois, esta sección de Areal coa intención de rescatar coplas e cantigas populares de Sada que no seu mo- 
mento recolleron autores como o propio Suárez Picallo, José Pérez Ballesteros ou Ricardo Flores. Aos textos
recompilados por este último dedicamos esta primeira entrega.

Para Sada vai o mar,
para Betanzos o río;
para pasar a Fontán
hai que atracar un navío.

Sopra, ventiño, sopra,
de popa, sen parar,
déixame antes da noite
a Marola pasar;
a Marola pasar,
a Marola pasar;
sopra, ventiño, sopra,
dáme bo navegar.
Adeus, Betanzos e Sada,
adeus, Fontán e Lourido;
adeus, rapaciñas de Ares,
cantade logo comigo.

Sopra, ventiño, etc.

O amor que ha de ser meu
xa o teño ben escollido,
e sempre na miña alma,
a onde vou, ven comigo.
Eu son mariñeiro
crieime no mar,
e en Sada de Arriba
terei de casar;
terei de casar,
de casar terei;
eu son mariñeiro
no mar me criei.

Cando vou para a rapeta
e dou volta ao Cargadoiro,
vexo o meu ben na ribada
rezando por bo agoiro.
Eu son mariñeiro, etc.

Vente, ventiño do mar,
vente, ventiño mareiro;
vente ventiño do mar,
sempre noso compañeiro.

Somos os lulos de Sada,
non o podemos negar;
este ano non hai parrocha,
cuspiu o demo no mar.
Cuspiu o demo no mar,
cuspiu o demo no mar.
Arrenegámoste, demo
vaite ao inferno a amolar.
Vente, ventiño do mar,
vente, ventiño bo vento,
escorrenta os meus agoiros
e fai mellorar o tempo.

Somos os lulos de Sada, etc.

Vente, ventiño do mar,
vente, ventiño salgado,
tráenos peixe para a ría
que nos salve dun mal ano.

Nosa Señora de Sada
ten os zapatiños brancos,
San Andrés de Carnoedo
vaillos ver aos días santos.

San Andrés de Carnoedo
sempre a Sada vai por mar,
pois como é bo mariñeiro
non ten medo de afogar.

Nosa Señora de Sada
tamén Raíña dos Anxos,
veu alada nunha rede
como un milagre dos tantos.

Nosa Señora de Sada
cos seus anxos de arredor,
nunca pode fechar ollo
pra coidar deles mellor.

Nosa Señora de Sada
cando vai pola ribeira,
en manguiñas de camisa
parece unha costureira.

Nosa Señora de Sada
foi en lancha polo mar,
voltando moi contentiña
pro medio do seu altar.

Nosa Señora de Sada
vai sempre polo areal,
a ver se topa cunchiñas
para lucir na parroquial.

Nosa Señora de Sada
para igrexa volta moi leda,
con cunchiñas nacaradas
que na faltriqueira leva.

Nosa Señora de Sada
está no alto cara a ría,
o sol ven bicarlle a testa
ao saír de mañanciña…

Nosa Señora de Sada,
roga polos mariñeiros,
que do mar te rescatron
sen temeren aos salseiros.

(Flores, R.: Escolma de cantigas
 galegas , Caixa Ourense, 1984)



   D
   O
   C
   U
   M
   E
   N
   T   O
   S

32

En outubro do 1930, un destacamento
de tropas de intendencia da Coruña acampa-
ba no Couto co obxecto de realizar as prác-
ticas de campaña.

O día10 as autoridades municipais convida-
ban á oficialidade do destacamento a un xantar
na Terraza, e acto seguido o fotógrafo Francis-
co Varela Posse tiraba a presente fotografía,
retratando aos devanditos militares coas  forzas
vivas de Sada.

Á marxe dos oficiais, sen identificar, recoñé-
cese na imaxe a varios veciños. Vestindo unifor-
me e sentado de primeiro pola esquerda, está o
axudante de mariña, José Rivero Peña. A auto-
ridade relixiosa está representada no párroco
 Juan Villanueva Rodríguez, que viste sotana.
Ao seu carón, e como cabeza da autoridade civil,
o alcalde Ángel López Vidal, lucindo o bastón

de mando. Este dirixente do Partido Conserva-
dor na Restauración, home de certas sensibilida-
des galeguistas, colaborador da sociedade Sada y
sus Contornos e gran amigo de Lugrís Freire,
ocupara a alcaldía en numerosas ocasións.
Acompáñao, de pe á dereita, o tenente de alcalde
Gonzalo Pita da Veiga Morales, odontólogo
natural da parroquia de Mondego. Por último,
están tamén presentes dous dos médicos do mu-
nicipio: de pe á esquerda o xa ancián Antonio
Posse Nicolich, de ascendencia fidalga e tío do
fotógrafo, e de pe á dereita, na parte superior da
imaxe, Eduardo Orozco Wais, que sería priva-
do do seu posto na beneficencia municipal no
1936 pola súa militancia socialista.

Trátase, en definitiva, dunha clara repre-
sentación do poder nese momento concreto.

L.

� ����� ���������

As forzas vivas de Sada cun destacamento militar

Autor: Francisco Varela Posse (1930). Cedida por Fina Varela Turnes
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HAI 100 ANOS

Las elecciones municipales. Crimen en Sada
En los Ayuntamientos cercanos ha salido

mayoría de liberales sin desórdenes que lamen-
tar, excepto el pueblo de Sada, donde un guar-
dia municipal disparó un tiro a un elector que
se negaba a emitir su voto, matando a una mu-

 jer que pasaba por allí cerca.

(El Imparcial , Madrid, 13/11/1911)

Automóviles a Sada
El ronco ¡paf, paf! de un magnífico auto-

móvil Brilliet hendió ayer los aires.
El hermoso vehículo partió raudo desde el

Gran Garage Moderno a la pintoresca villa de Sada.
Solo cuarenta y cinco minutos invirtió el

lujoso carruaje […] en rendir su v iaje de prue-
bas oficiales tanto a la ida como a la vuelta.

La llegada a Sada del coche Brilliet llenó de
 júbilo a aquel vecindario, que afanoso salió a la
carretera a dar muestras de su regocijo […].

El horario fijado para este nuevo servicio es
el siguiente: salida de la Coruña a las siete de la
mañana y seis de la tarde, regresando a Sada a
las ocho de la mañana y a las siete de la tarde.

Con el nacimiento de esta utilísima y desea-
da industria, muere, desaparece de la vida del
tránsito rodado, otra industria: la de los coches
de tiro […]. El tiempo que la empresa señala
para que hagan el recorrido es el de una hora
[…]. Los coches diligencias tardan tres horas
con sus consiguientes molestias […].

Los departamentos son amplísimos y en ellos
hallarán los viajeros una comodidad amplísima
también, viéndose por lo tanto libres de ese enco-
gimiento de piernas y agachar de cabezas, postu-
ra incómoda que hay que adoptar en los carruajes
que son arrastrados por fuerza animal. […]

Además de todo lo enunciado tienen los Bri-
lliet toldos para evitar a los viajeros las moles-
tias del sol, del aire y del polvo, potentes focos
que inundan de brillante luz los departamentos,
y son movidos por motores Roger Schneider, de
54 caballos, con excelente multiplicación […].

(El Eco de Galicia , A Coruña, 05/08/1911)

HAI 90 ANOS

Unidos de Sada. Interesante festival
En el salón-teatro Unione e Benevolenza la so-

ciedad Unidos de Sada [de Buenos Aires] celebró el
sábado 30 de julio una velada artística seguida de
baile, interesante fiesta con que la comisión directiva
de esta joven sociedad ha querido adherirse al júbilo
con que la villa natal celebra las fiestas patronales de
agosto. El interesante y nutrido programa fue ejecu-
tado con una corrección encomiable, gracias a la
diligente atención de los miembros de la junta men-
cionada, que han dado a sus convecinos en la emi-
gración una noche que reeditaba la franca alegría
con que celebra sus fiestas la inolvidada villa [...].

(El Correo de Galicia , Buenos Aires, 07/08/1921)

HAI 80 ANOS

Dos mítines
En el “Salón Moderno” se celebró el do-

mingo un mitin pro Estatuto regional gallego.
La concurrencia era numerosa.
Hablaron exponiendo la conveniencia de re-

cabar la aprobación del Estatuto regional, el se-
ñor Suárez Picallo, hermano del que representa a
La Coruña en las Constituyentes, don Antonio
González, de esa capital, padre de don Emilio
González, también diputado por esta provincia en
las Constituyentes, y el entusiasta defensor de la
personalidad gallega don Manuel Lugrís Freire.

Todos ellos han sido muy aplaudidos.
También el domingo en el “Cine Moragra” de

esta villa, dio un mitin la Federación Local Obre-
ra de esa capital, de donde han venido aquí con tal
motivo los propagandistas de la Confederación
Nacional del Trabajo, José Moreno, carpintero;
Villaverde y Manuel Mascarell, que pertenece al
Sindicato de obreros del vidrio de Barcelona.

Hablaron todos en el sentido de exponer la
necesidad de que los elementos trabajadores se
agrupen dentro de la Confederación Nacional
para lograr los fines que la misma persigue.

Acudió mucha gente a oírles.

(La Voz de Galicia , A Coruña, 01/09/1931)

����� ������ �����
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O día 14 de abril de 2011, coincidindo co
80 aniversario da proclamación da II Repúbli-
ca, un número importante de persoas xuntámo-
nos ante o monumento ás vítimas mortais da
represión franquista en Sada para realizar
unha ofrenda floral.

A continuación, continuouse a xornada na
capela de San Roque, sala de exposicións e audito-
rio que fora recentemente inaugurada polo Con-
cello de Sada logo dunha intensa restauración. Alí
tivo lugar a presentación do segundo número
da revista Areal , no que interviñeron, entre ou-
tros o presidente Paco Pita, que presentou aos
demais poñentes e realizou os agradecementos
dos que esta asociación é debedora; Manuel Pérez
Lorenzo, que desglosou o contido do presente
número de Areal ; e varios dos autores, que comen-
taron as súas colaboracións: Manuel Lugrís, Cal-
ros Silvar, José Mª Monterroso e Xaime Rodrí-
guez. Léronse tamén os saúdos que, desde Buenos
Aires e Santiago de Chile, nos enviaron os tamén
colaboradores deste número Hernán Díaz e Ed-
mundo Moure. Por último, o compañeiro Valdi
realizou a presentación do cantautor Miro Casa-
bella, que interpretou numerosos temas do seu
repertorio, emocionando ao público.

O 13 de maio volve a expoñerse na Coruña
a mostra biográfica sobre os Irmáns Súarez
Picallo, desta vez na sede da Asociación de an-
tigos alumnos dos salesianos Don Bosco.

O 12 de maio, no marco do Día das Letras
Galegas, tivo lugar na Casa Municipal da Xu-
ventude un acto de homenaxe a Lois Pereiro.
O acto iniciouse cunha lectura de textos do
autor homenaxeado acompañados dun perco-
rrido pola súa biografía. Nunha segunda parte,
léronse relatos, artigos e poemas de autores de
Sada: os irmáns Suárez Picallo, Lugrís Freire,
José María Montes e Ricardo Flores. As lectu-
ras foron realizadas polo público, que se amo-
sou moi participativo. Temos que agradecer
especialmente a presenza de alumnos do I.E.S.
Isaac Díaz Pardo.

������� �� �����������

Marisa Naveiro López

Actuación de Miro Casabella na presentación
do número 2 de Areal , na capela de San Roque

Ofrenda floral no monumento ás vítimas
da represión franquista en Sada
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Neste acto repartiuse o nº 8 dos no-
sos Cadernos de Estudos Locais,
“Voces de xustiza. Artigos e manifes-
tos dos anarquistas de Sada na II Re-
 pública”.

O 18 de xullo, a asociación organizou
na Terraza de Sada unha homenaxe a
an Carlos Medal na que participaron ve-
ciños de Sada, amigos do homenaxeado e
institucións como a Casa das Ciencias da
Coruña, a Agrupación Astronómica Io, a
Delegación das Mariñas da Sociedade Ga-
lega de Historia Natural e membros da
extinta Plataforma Cidadá pola Democra-
cia en Sada. Medal, do que se cumpre o
cabodano do seu falecemento, destacouse
pola súa capacidade de comunicación como
divulgador científico e como educador, pe-
ro tamén pola súa dimensión cívica, á fron-
te da Plataforma Cidadá pola Democracia
en Sada contra a moción de censura do
2004. Interviñeron no acto Paco Pita
(presidente da A. C. Irmáns Suárez Pica-
llo), Jesús Castro (compañeiro de Medal na
Plataforma), Juan Neira (da Plataforma e
da Sociedade Galega de Historia Natural),
Moncho Núñez (director do Museo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología), José Luís
Quintela (columnista en La Opinión), os
técnicos do Planetario da Casa das Cien-
cias, Marcos, Suso e José Antonio, os inte-
grantes da Agrupación Astronómica Io
Óscar Sánchez, Borja Tosar e Óscar Blan-
co, e Carpintero (compañeiro en Santa Ma-
ría del Mar). Pechou o acto Luís Medal,
irmán do homenaxeado, en representación
da familia. No acto, repartiuse o nº 9 dos
Cadernos de Estudos Locais, baixo o
título de “Homenaxe a Juan Carlos Me-
dal «Jaitos»”.

No transcurso das festas de agosto
sae o nº 10 dos Cadernos de Estudos
Locais, “As letras e as festas II” , con
artigos de M. L. Freire-Calvelo e X. A.
Suárez Picallo.

Recentemente os socios da A. C. Ir-
máns Suárez Picallo mantivemos unha
reunión con representantes da Comi-
sión pola Recuperación da Memoria
Histórica da Coruña co obxecto de or-
ganizar a 4ª marcha pola devolución
do pazo de Meirás. No pasado mes de

Algunhas das asistentes ao acto celebrado
con motivo do Día das Letras Galegas

Dous aspectos do acto de homenaxe
a Juan Carlos Medal na Terraza.
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Varios momen-
tos da xornada
de inauguración
da exposición
dedicada ao
fotógrafo Fran-
cisco Varela
Posse na capela
de San Roque.

agosto -cando maior é a aflu-
encia de visitantes a Sada- a
Xunta decidiu pechar o edi-
ficio ao público, incumprin-
do a lexislación á que está
suxeito como Ben de Intere-
se Cultural.

Neste mes de outubro, a
nosa Asociación réndelle unha
merecida homenaxe a Francis-
co Varela Posse, o fotografo
que retratou a Sada dos anos
20. Acaba de inaugurarse a
exposición que permanecerá
na capela de San Roque duran-
te todo o mes. Ao acto asisti-
ron un importante número de
sadenses, así como o alcalde da
localidade e diversos concellei-
ros. Tamén estiveron presen-
tes varios familiares, entre eles
a súa filla Fina Varela, grazas á
que foi posible parte importan-
te deste evento. Desde aquí
agradecemos a súa inestimable
colaboración.

No acto repartiuse o nº 11
dos Cadernos de Estudos
Locais, dedicado ao fotógrafo
e realizado por F. A. Pita Fer-
nández e M. Pérez Lorenzo.

(Fotografías de Marisa Na-
veiro e Estevo Rodríguez)
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Como cambiar el mundo.

Hobsbawn, Eric

Editorial Crítica. 2011

ISBN: 978-84-9892-211-O

Pp. 490

A existencia do movemento do 15 M xerou
todo tipo de valoracións. Desde as máis negativas
-un movemento antipolítico sen obxectivos e sen
ideoloxía-, deica as claramente positivas, e opti-
mistas, que o amosaban como a alborada dun mo-
vemento anovador das caducas estruturas políti-
cas e económicas da versión democrática do capi-
talismo (inda que os turiferarios do capitalismo,
por riba de todo no ámbito académico, economis-
tas, sociólogos e politólogos, fagan todo o posíbel
por demostrar o contrario, as relacións capitalis-
tas, incluíndo as da súa versión neoliberal, da que
o Chile pinochetista foi exemplo pioneiro, póden-
se dar baixo as ditaduras). Posibelmente, o tempo
ofreceranos a perspectiva necesaria para empra-

zar o 15 M no seu lugar e outorgarlle o seu ver-
dadeiro valor, mentres tanto debemos saudalo
como o que hoxe por hoxe significa: unha demos-
tración da insatisfacción coas promesas incumpri-
das do capitalismo financeiro nos países chama-
dos (o que no deixa de ser paradoxal) do
“capitalismo avanzado”.

De todos os xeitos, cabe facer unha primei-
ra lectura positiva. Contra os que mantiñan que
o “triunfo” do capitalismo ía a significar “o re-
mate da historia” (lémbranse de Fukuyama?),
ven a facernos ver que inda hai preguntas que
responder, cando semellaba que nos cambiaran
as preguntas. Unha primeira, Pódense cambiar
as cousas? de ser a resposta positiva, cabe fa-
cerse outra: cómo, a traveso de qué pensamento
que nos poda servir de roteiro podémolo facer?
Eric Hobsbawn, quizais o máis importante dos
historiadores vivos, recolle neste libro de título
tan suxerinte unha serie de achegamentos ao
pensamento de Karl Marx, e á súa influenza e
impacto posterior á súa morte. Hobsbawn, cree
ademais que as respostas necesarias para avan-
zar cara un futuro mellor poden estar nas obras
do autor de Treveris.

A influenza póstuma de Marx, foi importan-
tísima. Unha gran parte dos partidos obreiros
recoñecíanse nos postulados marxistas, fora na
súa forma de partidos comunistas ou na variante
socialdemócrata. A maiores, nun intre histórico,
unha parte importante da humanidade estivo bai-
xo o goberno do comunismo ou o socialismo
(neste aspecto prodúcese unha contradición, dado
que estes gobernos se proclámanse marxistas,
cando Marx xamais se pronunciou nin sobre a
forma de goberno, nin sobre a economía, nin so-
bre o tipo de sociedade na transición (dialéctica)
ao comunismo, no que o goberno sobre os homes
mudaría na administración das cousas) . O colap-
so do chamado “socialismo real” semellaba antici-
par o triunfo final do capitalismo, e o enterro (ao
que se apuntaron de vagar os inimigos do seu
pensamento) das ideas desenvoltas polo seu par-
ceiro Engels e máis el, Karl Marx.

Pois ben, neste contexto, no que a vixencia
de Marx semellaba periclitada, Hobsbawn, man-
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lar da biblia do capitalismo, Financial Times, do
Outubro do 2008, Capitalismo en convulsión , que
Marx definitivamente volvía á escena pública sen
ningún xénero de dúbidas. Que ten moito que
dicir a aqueles que desexan unha sociedade dife-
rente e mellor da que temos hoxe en día.

Hobsbawn, cree que a mellor maneira de
amosar a vixencia do pensamento de Marx é,
precisamente, explicitando as características
fundamentais das achegas do filósofo, analista
económico, e fundador da ciencia social mo-
derna, ademais de guía para a comprensión da
historia humana, que todo iso foi; pero por ri-
ba de todo, como sinala Jacques Attali, desta-
cando a dimensión verdadeiramente universal
do seu pensamento.

Partindo da análise dos precursores do socia-
lismo, os socialistas chamados utópicos, inda que
Hobsbawn prefira referirse a eles coma socialistas
premarxianos, o libro vai facer un roteiro prol
das ideas principias de Marx. Sabido é, que o seu
socialismo ten unha orixe triple: socialismo fran-
cés, filosofía alemá e economía política británica.
Nesta triple influencia vai descansar a analítica
marxiana e algún dos seus conceptos e métodos
fundamentais, inda que profundamente revisados,
coma pasa coa dialéctica hegeliana, que, de acor-
do co que o propio Marx deixou escrito, foi posta
en pe por el, dado que en Hegel estaba invertida,
posta de cabeza. Así, viña a poñer de releve, a dis-
tancia entre o idealismo de Hegel (dialéctica mis-
tificada) e o materialismo (dialéctica racional).

Deste xeito, as ideas de Marx (e Engels) so-
bre, por exemplo, a política son obxecto do traba-
llo do autor. As opinións sobre o Estado e a súas
institucións, a faciana política da transición do
capitalismo o socialismo, son analiticamente, para
Marx mais Engels, problemas secundarios (en
realidade, como consecuencia disto a verdadeira
teoría marxista da política foi elaborada por
Gramsci, a cuxas ideas dedícalle un capítulo neste
libro Hobsbawn), xa que logo as relacións xurídi-
cas ou as formas de Estado no se comprenden por
si mesmas, senón que teñen as súas raigañas nas
condicións materiais da vida. Inda así, Marx
mantén que as formas constitucionais do Estado,
sendo coma son secundarias ao contido social,
teñen a súa esencia no poder político, que á súa
vez é “a expresión oficial da oposición de clases
no seo da sociedade burguesa”, representando
non o interese xeral da sociedade senón o das cla-
ses propietarias dos medios de produción (o que,
por exemplo, debería servir para ilustrar porque
as axudas á banca son prioritarias e as políticas

sociais un despilfarro, como se encargan de difun-
dir os seus axentes gobernamentais da clase
“hexemónica” e os intelectuais “orgánicos” da
burguesía, utilizando dous dos conceptos funda-
mentais da teoría política gramsciana).

O Manifesto comunista , obra en opinión de
Hobsbawan de un Marx inda non maduro, lonxe
analítica e conceptualmente de El Capital, ten,
porén, o valor engadido (por utilizar un termino
prestado da economía política) de ofrecernos a
versión máis acabada do Marx revolucionario.
Escrita a petición dos membros da Liga dos Co-
munistas, despois de que Marx e Engels se ad-
heriran a ela, o Manifesto ía a converterse no
texto político unitario máis influinte tras a De- 
claración dos dereitos do Home e do Cidadán . Hobs-
bawn, di que se trata dun documento conxuntu-
ral, escrito para un intre histórico concreto, per-
deu parte da súa vixencia co paso do tempo. In-
da así, segue a ser unha sólida exposición da
análise que diferenciaba o comunismo marxiano
de todos os demais proxectos dunha sociedade
mellor. O seu núcleo é a demostración do desen-
volvemento histórico das sociedades, máis con-
cretamente da burguesa, que remprazara ás pre-
cedentes, revolucionando o mundo ao tempo que
creaba as condicións históricas necesarias para a
súa propia superación. Hobsbawn resalta o esti-
lo, a convicción, a concisión e a forza intelectual
do pequeno panfleto, posta ao servizo dun extra-
ordinario diagnóstico do carácter revoluciona-
rio da sociedade burguesa. Ao tempo, Marx
mantén, que pesares da súa triunfal andaina, o
capitalismo non era permanente nin estábel, non
supuña “a fin da historia” senón unha fase tem-
poral na historia da humanidade, un estadio his-
toricamente superábel. Porén, aloxándose do
determinismo histórico, este cambio debe pro-
ducirse pola praxe social, mediante a acción co-
lectiva. Neste sentido, a diferenza do pensamen-
to anarquista, o socialismo marxiano esta estrei-
tamente comprometido coa política, porque co-
mo mantén a teoría marxiana non se trataba so
“do que a historia nos amosa que sucederá” se-
nón “do que se ten que facer”.

Hobsbawn, fálanos da importancia das análi-
ses marxianas sobre as formacións precapitalis-
tas, nas que nos ofrece unha formulación sobre o
contido da historia, o progreso, a crenza marxis-
ta no triunfo do libre desenvolvemento humano,
e o correcto da súa análise de que é a isto ao que
conduce o desenvolvemento histórico, a traveso
dos diferentes estadios das formas de propieda-
de. Despois de ilustrarnos sobre a andaina histó-
rica da influenza do pensamento marxista,
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Hobsbawn, pon fin a este libro cun capitulo de-
dicado á relación entre traballo e socialismo, en-
tre marxismo e movemento obreiro, facéndonos
ver que a pesares de que a maioría dos partidos e
movementos obreiros asociáronse ao sono de
Marx, e de que, case sen excepcións, os marxis-
tas decantárense polos movementos e partidos
obreiros, como campo de acción política, ambos
os dous poden entenderse como axentes históri-
cos independentes, cunha complexa e cambiante
relación entre eles, que inclúe as formulacións
reformistas da socialdemocracia, e cun impacto
importantísimo dos dous na historia do século
XX, a cuxas fitas principias dedícalle páxinas
cheas de coñecemento e reflexión. O capítulo
péchase cunha documentada reflexión da necesi-
dade que temos de volver a mirada cara un pen-
sador cuxa esencia é a crítica do capitalismo -
precisamente agora que nos decatamos que o
capitalismo non é (ou ao menos non é a única)
resposta senón que forma parte da pregunta-,
das escolas económicas, e os economistas, que
non foron quen de prever a onde nos levaría a
globalización capitalista, que el prognosticou xa
en 1848. Polo tanto, unha vez que quedou claro
que as solucións aos problemas sociais, ecolóxi-
cos, políticos, xerados polo mercado, non poder
vir da man do liberalismo político e económico,
nin por separado, nin combinados, o mestre
Hobsbawn, convídanos a revisitar a Marx e o
seu pensamento, porque “unha vez máis chegou
o momento de volver a vista a Marx”.

A mesa e manteis
Historia da alimentación en Galicia

Castro, Xavier
Editorial Biblos. Colección Mandaio. 2010

I SBN.978-84-937323-8-7

Desde que Le Grand d`Aussy lle dedicou, no
1798, os tres volumens da súa Historie de la vie
 privée des Français , a historia da alimentación foi
un dos obxectivos da historiografía por riba de
todo cando esta incluía os libros de viaxes. A
partires do século XIX, cando a historia se con-
centrou no campo da política, o tema da alimen-
tación foi converténdose en marxinal. Foi a Es-
cola dos Annales a que sacou deste estado, e in-
da así dunha forma precaria en canto ao enfoque,
cargado de prexuízos enfrontados aos propios
dos antropólogos daquela debedores dunha
perspectiva sociocultural.

No noso país non son moitos os exemplos
de traballos centrados no eido da alimentación,
de entre os mais relevantes hai que citar os do
autor deste libro que hoxe reseñamos, nomeada-
mente o seu A lume manso. Estudios sobre historia
social da alimentación en Galicia  (do que hai unha
versión en castelán ampliada: Ayunos y yantares.
Usos y costumbres en la historia de la alimentación )
polo que agradécese esta nova incursión do au-
tor neste eido.

Desde a alimentación castrexa, xa na idade
de Ferro, baseada nos recursos alimenticios tanto
terrestres coma mariños, produto da caza a reco-
lleita, a pesca e o marisqueo, e cunha economía de
subsistencia máis diversa do que adoitamos a

pensar, pasando polo dominio do lume e a súa
importancia no proceso de hominización, deica a
culminación do que o autor denomina a gastrono-
mía primitiva de Galicia, as primeiras páxinas do
libro ofrécennos unha referencia do seu enfoque
fundamental: de qué nos alimentamos os galegos
ao longo da nosa historia, cales eran os recursos
dispoñíbeis e de que xeito os preparabamos e
xantabamos.

Neste sentido, o autor fai unha aproximación
diferenciando o que compuña a dieta dos diferen-
tes grupos sociais: estamentos primeiro e clases
máis tarde. Asemade, e para aquelas épocas nas
que había variacións notábeis, diferenza entre a
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dieta do interior e a costa e tamén dá conta da
diferente incidencia das sucesivas crises de sub-
sistencia que se rexistraban periodicamente.

Xavier Castro, reflexiona sobre os alimentos
sobranceiros en cada época. Deste xeito o remate
do período castrexo, coa romanización aparecen
enriba das mesas dos galegos, co emprego xene-
ralizado de redes e da pesca desde embarcacións,
produtos do mar, nomeadamente lampreas, pol-
bos, sardiñas e ostras escabechadas. Nesta época
a aplicación da técnica da salgadura vai dar lugar
por primeira vez a unha industria de transforma-
ción dos produtos mariños, dalgún xeito prece-
dente da puxante industria conserveira galega. O
pan, as castañas e as filloas eran tamén alimentos
importantes deste período.

A innegábel presenza da vida monacal na
cociña e na alimentación medieval se desenvolve
na diversidade e heteroxeneidade correspondente
cos sistemas alimentarios estamentais. A dieta do
clero estaba moi preto da da nobreza; a alimenta-
ción dos privilexiados nas antípodas da dos cam-
pesiños, precaria e inestábel por definición. Como
sinala o autor, a xente do común xantaba papas
cun chisco de leite, pan negro, polo regular de
centeo ou de millo miúdo, cociñando con graxa
ou touciño de porco. De todos os xeitos, tres eran
os preparados culinarios de máis fonda transcen-
dencia: filloa, empanada e costrada.

Xavier Castro, sérvese dunha composición
poética de Tirso de Molina, inserida en La gallega
Mari-Hernandez , para ilustrar a facenda ideal que
sustentaría un fogar na Terra de Lemos, exemplo
do que viña a ser a alimentación dos campesiños:
pan de millo, verzas, algunha sardiña ou ameixa;
e extraordinariamente cuncas de leite e fariña de
millo, talladas de vaca nos días de festa grande e
viño as poucas das veces. Todo elo, nunha época
coma a do Antigo Réxime abondosa en recursos
silvo-pastorís. Os momentos difíciles viñan, coma
non podía ser doutra forma nunha economía cere-
aleira, da man das chuvias excesivas: na Galicia
da época a fame chegaba a nado. De calquera xei-
to o autor fai unha crítica, coido que asisada, da
visión pauperista da alimentación no mundo cam-
pesiño, moi abondosa entre redactores de infor-
mes e ilustrados.

As páxinas dedicadas á pataca amosan en
primeiro lugar que o éxito do tubérculo en Gali-
cia, en contraste coas dificultades da súa implan-
tación noutras zonas, débese aos seus altos ren-
dementos, como os do millo, en contraste cos
máis baixos das legumes e o trigo. O papel esen-
cial na dieta xeral dos galegos non se acadaría
deica a segunda metade do século XIX. O cami-

ño para chegar ao rol da pataca na nosa alimen-
tación e gastronomía non foi doado, e por moito
tempo, como di Xavier Castro, citando documen-
tación xudicial, a pataca, que se coñecía desde
tempos recuados, empregábase para alimentar
aos porcos; os diversos episodios de fame ían
obrigar aos campesiños a comelas e a procurar
máis e mellores sementes.

O tratamento da alimentación na idade con-
temporánea, que abrangue deica 1950 -cun cape-
siñado, cuxo ideal era en opinión de Castelao
“vivir con fartura e vender o que sobra”, inda que
na realidade o numerario dispoñíbel tras as venta
dos produtos era minguado, e escaso para facer
fronte aos gastos en roupa, médicos e un longo
etc., etc.,- segue as pautas do dispensado ás épo-
cas anteriores. O autor di que os campesiños da
época priorizaban cantidade por riba de calidade,
unha dieta máis vexetal que a desexada, cárnica.
De forma semellante as clases populares de cida-
des e vilas, cunhas poucas notas discordantes, a
maior delas a diferente forma da adquisición dos
alimentos, alimentábanse dos mesmos xantares, e
sufrían das mesmas penurias.

O libro ofrécenos baixo estas premisas
unha visión “panorámica” ao tempo que centra-
da no detalle. Complementada cunha boa bi-
bliografía e selección de fontes. É un libro ne-
cesario para aproximarse a este eido da alimen-
tación na nosa nación. Na miña modesta opi-
nión, bótase a faltar, como na maioría dos tra-
ballos neste campo, unha ampliación das pers-
pectivas, traballar de forma exclusiva sobre
cantidade das racións alimentarias, o contido da
dieta, e os alimentos máis nomeados, deixando
de lado, ou non afondando nela, a perspectiva
cultural, é abdicar dunha condición básica para
un maior e mellor coñecemento da alimentación
e a súa historia. Neste mesmo sentido véñense
pronunciando reputados especialistas como Je-
an-Louis Flandrin, coautor xunto con Massimo
Montaneri, dunha monumental Historia de la
alimentación , quen mantén que, por exemplo,
non é unicamente o seu poder nutritivo o que
converte un produto vexetal ou animal en ali-
mento, e que é a propia cultura a que tamén, e
por riba de todo, realiza a elección, e que, en
definitiva, cada cultura ten a súa propia defini-
ción do que é comestíbel e do que non o é. Fica
polo tanto pendente un traballo realizado baixo
esta perspectiva. Xavier Castro semella ser a
persoa idónea para levalo a cabo, tendo en con-
ta a fondura dos seus coñecementos, o rigoroso
traballo coas fontes e o dominio da bibliografía,
do que dá testemuña este libro.
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A Comisión Irmáns Suárez Picallo nace en Sada no ano
2007 co fin de organizar un programa de actos para todo o
ano 2008, logo de ser declarado institucionalmente polo
Concello de Sada como Ano dos Irmáns Suárez Picallo. Ao
longo deste tempo, promovéronse dous ciclos de xornadas
en torno a Ramón e Xohán Antón Suárez Picallo, así como
varias publicacións e unha exposición.

A partires do 2009 decídese ampliar os obxectivos e re-
definir a Comisión, transformándoa nunha Asociación
Cultural con vocación de permanencia e estabilidade.
Desde entón véñense realizando actos, homenaxes e
charlas sobre diversos temas, e téñense editado distintas
publicacións. Ademais, púxose en marcha un blogue en
internet para a difusión das nosas actividades e de textos
de autores locais.

* * *
A A. C. Irmáns Suárez Picallo está aberta á incorporación de
todos aqueles interesados en asociarse, e, de feito, entre as
súas prioridades está a de ampliar constantemente a súa base
social para atopar novos colaboradores e novos públicos.

Se desexa facerse socio, non ten máis que cubrir o formu-
lario que se inclúe no reverso desta páxina e facérnolo
chegar. Se o que quere é recibir a programación das nosas
actividades, pode enviarnos a súa dirección de correo elec-
trónico a comisionsuarezpicallo@gmail.com  ou contactar con-
nosco a través do noso grupo de Facebook.

A Asociación tamén é receptiva a todas as aportacións
(artigos, documentos, materiais gráficos...), comentarios e
críticas que o lector nos queira transmitir.
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* No caso de esco ller esta forma de pagamento, o ingreso efectuarase no número de conta da
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