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SUMARIO
Ve luz a 4ª entrega de Areal en tempos de adversidade. 

O ano 2012 chegaba da man dunha nova triste: falecía Isaac 
Díaz Pardo, o noso Socio de Honra e un dos principais mo-
tivos de existencia da nosa Asociación. A el, que consagrou 
a súa vida á dignificación de Galicia –e fíxoo en gran medi-
da desde Sada– está dedicada boa parte da presente revista. 

Por outra parte, días atrás víamos arder as Fragas do 
Eume. Galicia sufría outro atentado ecolóxico de enorme 
magnitude, que terá que servir de aliciente para que non se 
repita nunca máis. Cómpre incidir na concienciación social, 
practicar políticas responsables e competentes e destinar  
maiores investimentos á prevención dos incendios. Senón, 
estaremos condenados a padecer novos desastres. 

Todo isto no contexto da grave crise que a nosa socie-
dade está a sufrir, provocada pola especulación, a avaricia 
dos mercados e a desregulación impulsada polo neolibera-
lismo. Porén, quen está a pagar os seus efectos é a clase 
traballadora, que ve diminuídas as prestacións sociais, re-
cortadas as inversións públicas en educación e conculcados 
os seus dereitos. A presente reforma laboral constitúe un 
atentado contra a dignidade humana e un retroceso inasu-
mible, ao se revogaren dereitos esencias que conquistaron 
os nosos devanceiros na loita por medio da acción colectiva 
en condicións ben máis difíciles. Se ante tanta barbarie, se 
ante unhas políticas que condenan á fame, á miseria e á 
desprotección a tantos concidadáns a sociedade non reac-
ciona, só cabe pensar nun porvir moi escuro, cando menos 
a curto e medio prazo. Mais cómpre perseverar na vontade 
dun cambio que comeza nas mentalidades e nos valores. 
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Dicíame Otero Pedrayo en Buenos Aires 
que cando un chega a certa idade o que máis doe 
son os amigos que se van indo, e repetía o verso 
de Cabanillas, “polo vieiro que nunca se desan-
da”. El tiña setenta e tres anos e eu era un mozo. 
Hoxe comprendo mellor o alcance da frase. 

Acabamos de perder a Isaac Díaz Pardo, 
“compañero del alma”, como dixera Miguel 
Hernández do seu entrañable Ramón Sijé. Pe-
díronme que dixera unas palabras no cemiterio 
de Boisaca e cumprín a encomenda con emo-
ción irreprimible, mais non podía negarme. 

Coñecémonos en 1955. Tivemos encontros 
en Magdalena, Madrid, Barcelona, Sada, Gres, 
Sargadelos, … Compartimos, Anisia e mais eu o 
seu “centro de operacións” en San Marcos (sede 
do Instituto Galego de Información), pois en ca-
da viaxe nosa desde Cuba aloxabámonos alí, e 
tamén durante un ano e medio, en 1992/93, can-
do nos radicamos definitivamente en Galicia. 

Isaac foi para min un mestre, un compa-
ñeiro, un amigo. Modelo de laboriosidade, de 
modestia, de honradez,  
de solidariedade. Crea-
dor constante e con 
unha enorme capacida-
de de traballo. Exemplo 
de amor a Galicia –un 
amor activo, exercido 
sen estridencia-. Estaba 
marcado polo drama de 
1936, que cambiou a 
súa vida cando lle asas i-

naron ó pai; nunca manifestou xenreira nin 
ánimo de vinganza, pero si afán de xustiza 
para os que foron asasinados (ver a colección 
“Documentos”, que creou en edicións do Cas-
tro -da que saíron 200 títulos-, e a “Biblioteca 
do Exilio”).  

Nada lle era alleo, xa se tratase de humani-
dades, ciencia ou tecnoloxía, ou do acontecer do 
planeta. Doíalle a miseria do chamado Terceiro 
Mundo, atafegado polo neocolonialismo.  

Era un home sabio, algo así como o noso 
da Vinci, que o mesmo escribía un poema ou 
unha obra de teatro que pintaba un cadro, de-
señaba unha peza de cerámica ou un moble,  
proxectaba un edificio, establecía un sistema 
contable, inventaba unha máquina ou un meca-
nismo de cocción da porcelana. Paz Andadre 
chamoulle “un xigante comprimido” e a defi-
nición acaíalle.  

Deixou en todos nós un gran baleiro. E dei-
xounos no corazón e na memoria o seu exem-
plo perdurable.  

ISAAC 

 

Xosé Neira Vilas  
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Anisia Miranda, Xosé Neira 
Vilas e Isaac Díaz Pardo en 
Sada, durante as I Xornadas 
Irmáns Suárez Picallo (maio 

de 2008) nas que os tres  
participaron 

Fotografía de Marisa Naveiro 
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Urxe falar desta faceta, moi pouco tratada 
polos estudosos e descoñecida por moitos. Vou-
me referir, no presente artigo, a un capítulo que 
creo coñecer ben, dada a miña proximidade a 
Isaac: a editorial, de París, Ruedo Ibérico. 

Creouna nos anos sesenta un anarquista 
valenciano exiliado, José Martínez, que non 
tardaría en ser amigo de Isaac. Xa morto Fran-
co, lembro a Pepe Martínez e a súa compañeira,  
Marianne, como hóspedes do casal Mimina-
Isaac, xa no Castro de Osedo, xa en Sargadelos. 

Desde 1963, data na que Isaac creou Edi-
ciós do Castro, o noso editor publica, na legali-
dade franquista, os libros que a censura autori-
zaba ou toleraba, se ben moitos deles cuestio-
naban, parcialmente, algúns aspectos do discur-
so oficial, do discurso franquista. Neste sentido, 
Ediciós do Castro foi interpretada axiña, polos 
censores e polos lectores, como unha editorial 
anti Réxime. Agora ben, a un cidadán como 
Isaac non lle abondaba con publicar libros tan 

“suaves” co Réxime, razón pola cal asumiu as  
duras leis da clandestinidade, territorio no que 
el ou quen fose podía explicitar a súa crítica ós 
usos e ós abusos  do franquismo desde 1936. 

Pepe Martínez, fundador e director de Rue-
do Ibérico (París), atopou en Isaac un eficaz 
colaborador intelectual e económico. Nun tra-
ballo meu de hai anos, examinei algúns dos in-
formes e dos artigos de Isaac publicados (con 
pseudónimo!) en varios volumes da editorial 
parisiense. Son páxinas sobre cuestións gale-
gas, sen excluír as económicas, que estaban a 
anos-luz da literatura publicada en España. 

Que Pepe Martínez fose anarquista non 
implicaba, como director da editorial, que non 
estivese aberto ás outras voces do antifranquis-
mo (comunistas, socialistas, catalanistas...). Re-
publicanos de idearios moi distintos colabora-
ron en moitas ocasións nos volumes da edito-
rial ou nos números da revista, Cuadernos de 
Ruedo Ibérico. 

ISAAC DÍAZ PARDO, MECENAS DA CULTURA ANTIFRANQUISTA 

 

Xesús Alonso Montero 

Xesús Alonso Montero falando no enterro de Díaz Pardo. Fotografía de Marisa Naveiro 
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Pero Isaac fixo máis: financiou e coordinou 
(ou dirixiu) volumes moi importantes da editorial. 
Voulle dedicar especial atención ó titulado Galicia 
hoy, editado por Ruedo Ibérico e impreso, en Bue-
nos Aires na imprenta López, no ano 1966. É pre-
cisamente o obradoiro tipográfico no que, desde 
había anos, imprimía Luís Seoane os seus libros ou 
os libros que dirixía. Na porta-
da do volume lemos: Presenta-
ción/ Santiago Fernández/
Maximino Brocos”. Hoxe sá-
bese ben: o primeiro era o 
pseudónimo de Isaac Díaz 
Pardo, e o segundo de Luís 
Seoane, o ilustre exiliado. Seo-
ane non obstante, asina, co seu 
apelido, a tapa do libro. 

Á vista destes datos, todo 
fai supoñer que os editores 
literarios deste volume colec-
tivo foron Luís Seoane e Díaz 
pardo, e así foi, pero compre 
ofrecer algunha puntualiza-
ción. Seoane, autor da tapa, 
correu cos labores de imprenta e coa disposición 
das ilustracións, razón pola cal o volume é unha 
fermosa e eficaz peza bibliográfica.  Eu, que vivín, 
en boa parte, a xestación do libro, sei, con  certa 
precisión, cal foi o papel de Isaac como coordina-
dor e suxeridor dos textos (plásticos e literarios) 
recolleitos en Galicia. A min recomendoume un 
estudo sobre a lingua galega, que eu titulei “El 
gallego: historia, razón, pasión, adversidad y es-
peranzas de una lengua” (pp. 26-36). Xa aquí, de-
bo aclarar que o volume, nos seus traballos en 
prosa (informes, artigos...), está en castelán (Isaac 
estaba na idea de que Galicia hoy, réplica con-
tundente ó discurso franquista, tiña que ter lecto-
res máis alá do Bierzo). Vexamos os títulos: 
“Efemérides” (anónimo); “Movimiento autono-
mista gallego” (an.); “El principio de la guerra 
civil y la resistencia armada al franquismo” (an.); 
“Presencia de Galicia en la zona republicana du-
rante la guerra civil” (an.); “Presencia de Galicia 
en América” (an.); “Los exiliados gallegos” (por 
Auverre: pseudónimo de Alberto Vilanova, 
“exiliado” na Arxentina desde 1954); “La defensa 
económica del régimen franquista. Turismo, emi-
gración, trata de blancas” (an.); “La economía ga-
llega y la educación del pueblo. Plan de desarro-
llo” (an.); “Movimientos de expresión política, 
social y económica. La Iglesia” (an.); “El «milagro 
español» en Galicia al cierre de este libro, en 

1966” (an.); “Noticia última. Una carta de Gali-
cia” (sobre as primeiras protestas que provocou a 
construción do embalse de Castrelo de Miño). 

O idioma galego está omnipresente nas pá-
xinas en verso: poemas de Lorenzo Varela, Luís 
Pimentel, Ramón Cabanillas, Xosé Neira Vilas, 

Celso E. Ferreiro, Arcadio Ló-
pez-Casanova, Manuel María, 
Antonio Tovar, Tomás Barros 
e Luís Seoane.  Trátase sem-
pre de poemas contestatarios 
pero xa publicados antes; os 
autores, contemporáneos, per-
tencen a distintas familias po-
líticas (comunistas, nacionalis-
tas, galeguistas...). Figuran 
algúns outros poetas, de épo-
cas pretéritas, incluso da lírica 
medieval (Airas Nunes, Mar-
tín Moxa, Pondal, Curros En-
ríquez...) todos eles da musa 
contestaria. 

Uns e outros aparecen 
no volume co seu nome e 

apelidos por tratarse de textos (case todos eles) 
publicados na legalidade española. En realida-
de, figuran dous poemas máis que non son re-
produción senón que foron solicitados “ad hoc”,  
un especialmente contestatario co triunfalismo 
franquista. Titúlase “Vinte e cinco anos de paz”,  
escribiuno Celso Emilio Ferreiro, a mellor mala 
lingua contra o Réxime de Franco, pero por 
elemental cautela, asinouno cun pseudónimo 
daquela descoñecido: Xan Casalderrei Petán.  
Reproducimos, como mostra elocuente desta 
alfaia satírica, os primeiros versos: 

España, sangre e area: 
trinta millós de farrapos 
atados a unha cadea. 
 

Todos levan sobre a faz 
un carimbo de tristura: 
vinte e cinco anos de paz. 
 

Paz de cuartel, paz de preso, 
paz de pobo asoballado, 
paz de pau e tente teso. 
 

Paz do conde de Fenosa, 
gran cabaleiro de industria 
que asulaga a terra nosa. 
 

Paz de osario e cimenterio, 
paz de chaira inhabitada, 
paz de oprobio e cautiverio. 
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Paz de mazmorra e censura, 
paz de mansos periodistas,  
lambecús da dictadura.   

Esta excelsa sátira, publicada en 1966, foi 
escrita moi probablemente (a pedido de Díaz 
pardo) en 1965, ou sexa, cando todos nós non 
esquecéramos o bochorno triunfalista que tive-
ramos que padecer o ano anterior o ano 1964. 
Era ministro de Información e Turismo (por 
conseguinte de Propaganda) Manuel Fraga Iri-
barne que empapelou miles e miles de edificios 
públicos e privados de toda España co eslógan, 
digno de mellor causa, “Veinticinco años de 
Paz”. Os versos de Celso Emilio Ferreiro, dis-
frazado de Xan Casalderrei Petán, hai que en-
tendelos como unha rexoubeira e mordaz res-
posta á obscena publicidade de Fraga Iribarne. 

Outro poema foi solicitado (quizais por Luís 
Seoane) a Lorenzo Varela, quen, por vivir fóra 
das pautas de Franco, no exilio de Buenos Aires, 
asina a súa sátira. Titúlase “Emigrantes” e enca-
bézaa con esta cita: “Tres millones de españoles 
viven lejos de la patria. Muchos de ellos en galli-
neros europeos”.- “ANSA y otras agencias”. Pa-
ga a pena reproducir algúns fragmentos: 

Centos, miles de galegos 
foron a buscar o pan, 
fora, lonxe de Galicia, 
que perto xa nono hai; 
que toda a fariña nosa 
non se sabe pra quen vai. 
            ( ...)  
¿ Saberán cacarear 
istes galegos de hoxe, 
botados por seus irmáns,  
os banqueiros e almirantes, 
os xueces i os capitás? 
            ( ...)  
Nun galiñeiro de Europa, 
Galicia, tés o teu lar. 
            ( ...)  
Mais ouvide ben o galo, 
señoritos galiñás:  
un día ou outro, moi cedo, 
¡outro galo cantará! 

Un dos textos máis conmovedores do vo-
lume é unha carta en galego escrita polo diri-
xente galeguista Víctor Casas o 2 de novembro 
de 1936 na prisión de Pontevedra. Dirixida a 
Manuel Gómez Román, secretario xeral do 
Partido Galeguista, foi redactada horas antes  
do seu fusilamento. Que se saiba, é a primeira 

carta en galego, escrita por un republicano con-
denado a morte, que se publicou (as  de Alexan-
dre Bóveda editáronse anos despois). Fun eu 
quen lle proporcionou tan valioso documento a 
Isaac, que publicou o facsímile do manuscrito e 
a tradución castelá. Falecido Gómez Román, a 
carta pasou ás  mans do matrimonio Antón Bei-
ras/ Antía Cal, e foi en decembro de 1963, en 
Lugo, cando estes entrañables amigos me aga-
sallaron con tan importante testemuño. Hoxe, 
supoño, estará nos arquivos de Díaz Pardo. 

Así pois, ó longo do volume non só atopa-
mos documentos moi valiosos senón textos po-
éticos de escritores moi importantes, ademais  
de textos plásticos (debuxos, cadros) moi signi-
ficativos de Castelao, Colmeiro, Agustín Pérez 
Bellas, Laxeiro, Raimundo Patiño... Todo isto 
unido ós informes e estudos, constitúe un volu-
me que foi, na época, o alegato político máis  
contundente e rigoroso contra o discurso fran-
quista. Por iso a Policía de Fraga Iribarne o 
perseguiu con tanta saña nas trastendas dos  
arriscados libreiros que o vendían clandestina-
mente, entre eles, Enrique Molist, na Coruña, e 
Carlos Vázquez, en Ourense (Gráficas Tanco). 

Fraga Iribarne, un ano antes, perseguira, 
cun dinamismo digno de mellor causa, outro li-
bro de Ruedo Ibérico: El pensamiento político 
de Castelao. Era unha escolma de Sempre en 

Galicia, feita e prologada por un intelixente pe-
riodista coruñés, mozo daquela: Alberto Míguez 
(1941-2009). A Míguez o Tribunal de Orden 
Público condenarao, por propaganda ilegal, a 
seis meses e un día de prisión menor e dez mil 
pesetas de multa, diñeiro (estou seguro) que pa-
gou o propio Díaz Pardo, que fora quen implica-
ra ó xóven antifranquista nesta tarefa política, e 
de dar a coñecer, dentro e fóra de España, a vida 
e o pensamento político de Castelao. Cónstame 
que foi Isaac, sempre en todo, quen buscou, para 
a ocasión, o mellor avogado, Valentín Paz-
Andrade, que logrou reducir condena e multa á 
cuarta parte. Non era doado ante un Tribunal 
con dous maxistrados que tiñan sona de moi se-
veros: o presidente, José Hijas Palacios, e un dos 
vogais, Antonio Torres-Dulce Ruíz, pai, por cer-
to, do actual Fiscal Xeral do Estado. 

Como penso que o volume colectivo Galicia 
Hoy, malia a ser de 1966, segue a suscitar curio-
sidade ou interese en moitos lectores, saiban es-
tes que Ediciós do Castro fixo unha edición facsí-
mile, prologada por min, hai sete ou oito anos. 

ISA
A
C
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Xa conta Día z 
Pardo cunha selecta 
biobibliografía que,  
sen dúbida, crecerá 
despois da súa morte.  
Faranse teses de dou-
toramento, publica-
ranse ensaios  e, en 
cada aniversario da 
súa morte, os  medios  
de comunicación en-
gadirán algo novo 
que complete a súa 
biografía. Sen agardar  
ao ditame da posteri-
dade, quero expoñer  
neste artigo o privile-
xiado lugar que no 
meu pensamento e no 
meu corazón ten a súa 
memoria. 

Como non per-
tencín ao coro de acó-
litos, que nunca fal-
tan arredor de quen 
exerce algún poder, o 
lector pode estar se-
guro da independencia e obxectividade dos  
xuízos que aquí emito.  

Tres son os feitos que especialmente me 
atraen da súa biografía e que paso a expoñer.  

O primeiro é a conciliación que logra entre 
o seu xenio artístico e o xenio empresarial, que 
son dous valores de difícil amalgama. O artista 
é individualista e, polo xeral, amosa unha con-
duta sobreactuada, egocéntrica cunha pronun-
ciada tendencia ao narcisismo. En troques, o 
mundo da empresa require control, ocultamen-
to, reflexión e cálculo. O sorprendente en Díaz 
Pardo foi a súa capacidade para conciliar am-
bas as calidades, pero sen perder en ningunha 
delas o punto de xenialidade que as facía irre-
petibles. O Castro, Sargadelos e La Magdale-
na, a súa fábrica en América, non foron só fá-

bricas de cerámica,  
foron factorías do sa-
ber, da discusión, de 
análises sobre as  for-
mas e sobre a materia.  
Un estremecemento 
de poesía percorreu 
sempre aqueles labo-
ratorios onde cada 
obxecto levaba impre-
sa a pegada dun xenio 
creador. 

Se Díaz Pardo era 
un asceta (apenas co-
mía, non bebía e o seu 
cuarto era unha cela 
de ermitán), a súa 
obra, tanto a pictórica 
como a cerámica, era 
un canto á vida. 

O segundo feito 
para min fundamental 
da súa vida é que, for-
mando parte do bando 
dos derrotados, ficou 

en Galicia para sempre. Posiblemente a súa 
mocidade e o amparo dalgúns familiares permi-
tíronlle sobrevivir no ano 1936. Fichado pola 
policía, fillo dun fusilado, carecía de credenciais  
que lle garantisen a supervivencia. Pero el que-
dou en Galicia. Era necesario preparar o futuro 
para cando pasara a enxurrada de odios e fana-
tismos. Era necesario quedar para dar testemu-
ña de que os derrotados aínda non foran venci-
dos porque ninguén é vencido se mantén os 
seus principios e valores. Era necesario quedar 
para empezar a construír o futuro económico, 
ideolóxico e político. 

Os que se exiliaron para salvar a súa vida e a 
súa liberdade nun principio posiblemente non o 
entenderon, pero a través dunha corresponden-
cia continua e máis adiante coa súa presenza físi-
ca en América comprenderon que aquela insólita 
decisión foi fundamental para o porvir deste país. 

DÍAZ PARDO NO MEU PENSAMENTO E NO MEU CORAZÓN  
 

Xosé R. Barreiro Fernández 
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Isaac, por Marta Paz 
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Finalmente, o terceiro feito foi o seu per-
manente traballo, a súa indeclinable loita en 
favor dos dereitos e da cultura de Galicia. Díaz 
Pardo sempre entendeu Galicia como un país  
que tiña que conquistar a democracia e a liber-
dade, pero tamén o desenvolvemento económi-
co que a súa riqueza natural e a súa man de 
obra podían e debían propiciar. Pero todo isto é 
posible nun pobo que conserva a súa memoria,  
a do pasado, pero tamén a máis recente, nun 
pobo orgulloso de si mesmo e cunha conciencia 
crítica que lle permita seleccionar a variada 
oferta cultural que lle chega de todas as partes 
e acotío para quedar con aquilo que podía nu-
trir a súa esencialidade cultural.  

Cando fundou Ediciós do Castro, a que 
máis títulos editou en Galicia en toda a súa his-
toria, púxoa ao servizo de todo o país pero mi-
mou especialmente a colección que se refería á 
Segunda República, á guerra e ao exilio. Era a 

memoria escondida dunha Galicia republicana,  
laica e socialista que o franquismo ocultou. 

Cando fundou o Museo de Arte Contempo-
ránea, sen dúbida o mais importante de Galicia,  
quixo que as novas xeracións coñecesen os no-
mes e a obra dos artistas galegos no exilio ex-
terior ou no exilio interior. 

Fiel a estes principios quixo que as súas 
cerámicas (as vaixelas, xerras, estatuíñas, abe-
lorios etc.) levasen en relevo ideogramas da 
nosa mitoloxía, da nosa historia, da arte popu-
lar galega que desta maneira penetra nos foga-
res e converte a simboloxía galega nun obxecto 
de uso común Era o xenio creador posto ao ser-
vizo dunha causa cultural e patriótica. 

Por todo isto, Díaz Pardo segue vivo no 
meu pensamento e ten un lugar de privilexio no 
meu corazón.  

ISA
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Isaac e Mimina coa familia e veciños no estudo do Castro en 1947 
Fotografía cedida por Xosé Díaz  



 

 

8 

O Museo de Arte Galega Contemporánea 
Carlos Maside, ubicado no complexo cultural 
do Castro de Samoedo de Sada, foi concibido en 
Bos Aires por Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo 
como unha iniciativa do Laboratorio de Formas 
de Galicia, ente teórico e viveiro de ideas crea-
do por ambos os dous en 1963 coa finalidade de 
recuperar a memoria histórica de Galicia.  

Pouco despois da posta en marcha da 
planta circular de Sargadelos, o Laboratorio 
de Formas plasmaba outro dos seus proxec-
tos: o 18 de maio de 1970 inaugurouse, pri-
meiro nunhas dependencias cedidas pola Fá-
brica de Cerámicas do Castro, que despois se 
trasladou ao edificio de módulos hexagonais  
de Albalat, o Museo Galego de Arte Contempo-
ránea Carlos Maside, que recollía a obra e a 
documentación do movemento renovador da 
arte galega que polos sucesos da guerra civil 
estaba perdida ou dispersa (Castelao, Lloréns,  
Asorey, Eiroa, Corredoira, Maside, Francisco 
Miguel, Ánxel Xohán, Colmeiro, Souto, To-
rres, Huici, Cristino e Maruja Mallo, Xulia 

Minguillón, Laxeiro, Fernández Mazas, Luís  
Seoane...). 

A creación do Museo de Arte Galega Con-
temporánea “Carlos Maside” era unha vella 
arela de Luís Seoane coa que se honraba a figu-
ra dun dos grandes artistas que xogou un im-
portante papel na transformación da arte gale-
ga a partir de Castelao. Da importancia que 
para Seoane tiña este Museo queda constancia 
nunha carta que este lle escribe a Díaz Pardo 
desde Bos Aires en 1976: “Tú sabes que el Mu-
seo es algo que a mí me importa mucho más 
que todo el resto de proyectos que hicimos jun-
tos. Con él no quise proyectar un Museo al uso 
corriente, sino un centro de cultura gallega y 
en esto estuvimos de acuerdo. Entregué todo lo 
que pude para él y conseguí mucho de mis ami-
gos de siempre (...)". Así que, segundo esta idea, 
máis alá do coleccionismo e das obras pictóri-
cas expostas, o Museo Carlos Maside conver-
teuse nun centro de iniciativas artísticas e cul-
turais que achegaba moita xente a Sada para 
asistir ás sesións de cine de vangarda, de teatro, 

O MUSEO CARLOS MASIDE 

 

Xosé Ramón Fandiño  
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Interior do  
Museo Carlos 
Maside. 
Fotografía  
cedida por  
X. R. Fandiño 
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conferencias, encontros e seminarios, exposi-
cións retrospectivas de artistas galegos e es-
tranxeiros e trouxo por primeira vez a Galicia 
mostras da obra de Picasso, Miró, Alberto, So-
lana, Clavé, Ginovart, etc. 

Actualmente, o Museo ocupa uns 1.500 m2, 
incluíndo o seu auditorio, dos 16.000 do Labo-
ratorio de Industria e Comunicación (LICSA) e 
recolle unhas 2.100 obras pictóricas, ademais 
de arquivo e biblioteca. Inicialmente, os fondos 
pictóricos do Museo Carlos Maside nutríronse  
de doazóns das que as máis importantes foron 
as dos membros fundadores do Laboratorio de 
Formas, e doutras moitas cedidas en calidade 
de depósito para a súa exhibición.  

A lealdade de Maside cara a Antonio Baltar, 
Rafael Dieste e Luís Seoane era tanta, que xunto 
a Xohán Ledo, Borobó, Xosé Carlos Maside e 
Laureano Santiso Girón, foron designados por 
el no seu testamento como os seus albaceas, en-
cargados de vixiar o destino da súa obra. Anto-
nio Baltar, que era o presidente, e os demais 
membros da comisión de testamenteiros querían 
incorporar a maior parte da súa obra ao proxec-
to do Laboratorio de Formas e ocupáronse de 
conseguir que retornase a Galicia moita da obra 
diseminada por Bos Aires, así como doazóns ou 
depósitos outorgados por diversas personalida-

des e, sobre todo, os seus herdeiros, a familia 
Maside Medina, que depositaron os óleos Mui-
ñeira, Peixes, un Autorretrato e máis de 400 debu-
xos, acuarelas e gouaches. Outra das xoias do 
Museo, unha das aportacións de Díaz Pardo, é o 
álbum de debuxos no que Camilo Díaz retratou 
aos compañeiros cos que compartiu prisión na 
Falcona de Santiago antes de ser inmolado. 
Xunto ao álbum figuran unhas notas biográficas 
dos retratados feitas por Xosé Teixeiro. 

Desde que no verán de 2006 o resto dos  
socios das Fábricas de Cerámica do Castro e de 
Sargadelos apartaron a Díaz Pardo da presi-
dencia das empresas, os novos administradores 
desmantelaron as factorías culturais creadas  
por Isaac e Seoane: Ediciós do Castro, Semina-
rio de Sargadelos, Seminario de Estudos Gale-
gos, Instituto Galego de Información, etc. Só 
permanece aberto o Museo Carlos Maside, pero 
nun estado de abandono e de desidia lamenta-
bles, sen que os responsables de dirixir a políti-
ca cultural de Galicia comprendesen a Isaac 
cando os alertaba de que era necesario salvar  
da barbarie o Museo Carlos Maside, pasando a 
formar parte do núcleo dos Museos do Gober-
no Galego, co compromiso de respectar a ideo-
loxía do laboratorio de Formas e defender a 
riqueza que ten o seu significado.  

ISA
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O Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, no Castro de Samoedo 
Fotografía de M. Pérez Lorenzo, 
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Debo manifestar, agora xa desde o principio, 
a miña admiración por Isaac e tentar algo desde 
a miña subxectividade e amizade que sirva de 
trazo evocador da súa grandeza xenial e humana 
desde tan pequeno e humilde molde. Coñecino 
hai  xa ben anos, en Sargadelos, o seu fogar e 
lugar de denodado traballo. Presentounos Lalo e 
desde entón, tívenlle todo aprecio e amizade, coi-
do que mutuo, pero no meu, sorprendido de tan-
ta enorme valía nunha persoa. Gardo memoria 
feliz e exemplo a seguir. Vén desde os anos se-
tenta nos que alí, eu ben vía, botaba o tempo, de-
morando proxectos perfectos e co perfil exclusi-
vo dunha terra que, aínda que colonizada, expre-
sase na súa liberdade creadora o exquisito gusto 
e beleza, para que derivasen, coa súa marca, en 
prestixio e orgullo. Alí abría e pechaba xeiras de 
traballo. Gustaba moito da música e tiña unha 
especial querenza por nós, xa cando Fuxan os 
Ventos e despois coa Quenlla.  Sempre nos alen-
tou e propiciou, sobre todo nas épocas depresivas 
e de contrariedades. Moitas son as leccións dadas 
na distancia curta dos encontros, das tertulias, 
das arelas comúns, das ideas, que el desenvolvía 
con extraordinaria sinxeleza aínda que fosen 
complicadas e dificilmente imaxinables. Sempre 
estivo en pé de loita, coa verdade por diante e co 
raciocinio en pé de sentimento. Home incapaz de 
facer mal, ... privouse de dicir cousas que poderí-
an ferir a alguén, só polo feito de non facer mal, 
de non molestar. Invitábanos sempre a manifes-
tarnos, dicindo o que había que dicir, pero sen 
danar a ninguén. Era escrupulosisimamente res-
pectuoso, tanto que moitas veces o pillaron para 
causas que el non asumía ou ignoraba intencio-
nadamente, para non desmerecer aos culpables, e 
quedaba mesmo coma un parvo, aí que lle queda-
ron con todo, na súa enorme bondade. 

Molestáballe resultar protagonista de algo, 
xa fose como artista, como político, como pen-
sador, como escritor, ... como tantas cousas que 
foi a un tempo. Tiña sempre o don do eloxio, 
pero para os demais. O que el facía non tiña 
mérito ningún. O mérito era dos outros, da be-

leza, da boa actitude, dos comportamentos alle-
os... dicindo sempre que se o mundo e a vida 
eran bonitos é por culpa dos demais. 

Ademais da bondade, ausencia de mal ou se-
quera desconfianza, ... era bondadoso na súa hu-
milde cega. Eu teño estado con el en Sargadelos e 
iamos xantar ao comedor da fábrica cos emprega-
dos, el gustaba de estar con eles e participando 
deles. Por aquel entón quixo traballar o vidro e 
darlle unha nova dimensión á fábrica e lembro 
cando proxectou levar a cabo aquel anceio dos 
cristais e vidros galegos. Para poñelo en marcha 
trouxo, coido de Italia, a dous especialistas que 
traballaron nos dous crisois que montaron nun 
lugar habilitado. Botaron aínda ben tempo facen-
do probas, pero el non acaba de ver as cores dan-
do beleza a aquel novo elemento. Eles sopraban o 
vidro, dobrábano, intuían formas, facían figuras 
de proba, coas cores propias e cores novas da ce-
rámica, ... pero Isaac non estaba satisfeito, non 
quedaba convencido e, a sabendas do moito que 
perdía, desistiu da idea e tomouno como un inten-
to de espallar a arte que non resultaba moi noso. 

Tanto era o seu pesar que semellaba sentirse 
culpable de todos os erros, de todos os males, pero 
nunca responsable dos acertos ou éxitos. Así o 
manifestou en moitas ocasións, mesmo cando se 
sentiu culpable da morte do seu pai, aquel día can-
do, por fin localizado o lugar exacto onde os pase-
aran, se soubo dos restos, preto de Palas de Rei. 
Foi alí, onde quixemos poñer, un grupo de amigos, 
unha pedra na lembranza "Díaz Baliño e Sixto 
Aguirre". E, naquel acto emotivo e entrañable, 
quixo contar da súa suposta culpabilidade na mor-
te do pai, novamente culpable, porque dicía que 
era a el a quen buscaban. Coas súas verbas conver-
teu o acto, nun acto de contrición. Tan pouco que-
ría molestar que cando quería pedir algo indicábao 
sutilmente. Sen obrigar. Poño por caso cando que-
ría que nós musicáramos algún poema determina-
do. E como facía? Agasallábanos o libro no que 
estaba o poema e pregaba a folla que correspondía 
co texto do que tanto gustaba. Así o fixo con poe-

DÍAZ PARDO, SUÁREZ PICALLO… NA MEMORIA DE TODOS, A 

GRANDE PERDA DE SADA. 
 

Baldomero  Iglesias e Xosé Luís Rivas  
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mas como "A Rui Xordo" e "Castelao" de Lorenzo 
Varela, "As cunetas" de Luís Pimentel, "As ratas" 
de Luís Seoane, ... e algún outro que a el tanto lle 
impactaran e nós cantabamos moitas veces com-
pracidos. Tamén el foi culpable da nosa amizade 
con Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas, procurou-
nos os enderezos para ter unha correspondencia 
fluída, ... correspondencia desde A Habana que 
derivou xa para sempre nunha fonda amizade, fru-
tífera de colaboracións e proxectos sempre inaca-
bados. Cando soubo isto, sentiuse moi honrado de 
ser motor daquela relación e, aínda máis, que dese 
lugar a encontros e colaboracións entrañables. Eu 
podería contar outras leccións vitais do seu amor, 
do seu coñecemento, da súa intuición xenial, da 
súa sabedoría para harmonizar a vida e para coas 
persoas, ... pero faríase moi extenso. Sei que sere-
mos moitos os que gardamos feliz memoria de 
exemplaridade, neste home que abriu enormes 
camiños para a esperanza desde a humanidade e o 
enxeño creador, para esa orixinalidade -con fei-
tos- do profundo amor a Galiza e do deseño da 
dignidade da común orixe, nesta Matria irredenta 
que debera aprender de tantos exemplos dados, de 
tanta loita, de tanta entrega. Eu gardareille me-
moria feliz, por me ter atopado con el, pero ta-
mén a satisfacción de sabelo e de ter aprendido 
del moitas cousas que serán vitais para non per-
der o facho da esperanza e da liberación que, co-
mo pobo, merecemos. 

Mero 
* * *  

Non é fácil para os que abrimos os ollos na 
noite do franquismo achegarnos a homes e mu-
lleres da magnitude de Suárez Picallo. Pesa aín-
da coma unha enorme lousa a miseria intelec-
tual na que nos criamos. A fachenda baleira dos 
sabidiños que estaban e aínda andan no poleiro.  

Hoxe somos xentes abraiadas pola realidade 
que nos precedeu e acabou afogada en sangue. O 
que máis me asombra é o feito de estaren moitos 
destes persoeiros cortados por patróns semellan-
tes. Tiven ocasión, toda unha honra para min, de 
investigar e recuperar a memoria dalgunhas víti-
mas da represión do 36. Pois ben, son, salvando 
diferenzas ideolóxicas, xentes de vidas paralelas. 
A realidade da Galicia dos anos vinte e trinta te-
ría con seguridade unha pobreza de presente se-
mellante á actual, salvando algunhas distancias. 

Falamos de homes afoutos que pariu esta 
Terra, que coa escaseza de horizontes  que ha-
bía no País saíron na busca doutras posibilida-
des, coma se esta miseria lles apertara a gar-

ganta impedíndolles respirar. E alá, lonxe da 
Monarquía e do Caciquismo, empapáronse de 
novas ilusións e soñaron con facelas realidade 
aquí, na súa Patria, na realidade do día a día. 

Suárez Picallo marchou ó novo mundo e alí 
soñou un novo mundo para Galicia, sen perder 
o contacto coa Terra para non soñar utopías e 
mesmo cando as armas tronzaron o soño el 
continuou loitando pola posibilidade  dun País  
novo cheo de esperanza. 

Moitos outros foron pasados polas armas. 
El non. Librou. Non se lle apagara a vela aínda. 

Aquí, na comarca desde onde escribo este 
traballiño, caeron paseados ignominiosamente 
xentes coma el. Non tiveron tanta relevancia pe-
ro compartían o soño. Eran moito máis humildes 
intelectualmente mais non menos loitadores e 
arriscados. Eles tamén marcharon ó novo mundo 
na busca de pan e futuro. Cando se viron aló e 
coñeceron a posibilidade doutra vida... Mentes 
abertas sen cancelas. Regresaron e axitaron, 
compartiron, loitaron e crearon sindicatos, parti-
ciparon en política e sufriron martirio, eles curto 
pero total, os seus, as familias e os amigos longo 
e desesperado. Silencio, acoso, desprezo... 

A miña enorme angustia consiste en ver  
hoxe o seu legado. Para min os legados impor-
tantes deberían ser analizados e mastigados  ou 
cando menos coñecidos polas xentes do común.  
Así os esforzos e a entrega non serían baldíos. 
De pouco serven simposios, actos, todo iso que 
facemos para desesperadamente gardar e espa-
llar a súa memoria se non conseguimos dalos á 
xeneralidade das xentes adormecidas.  

 Pois ben, anos dabondo despois da morte 
do ditador asasino seguen a seren descoñecidos, 
ignotos nun País de mediocres que non valora 
ós seus nin o seu. Un País que camiña por iner-
cia e que non recolle a herdanza valiosa dos que 
deron a vida polo futuro común. E non hai moi-
ta esperanza de que as cousas cambien. As ur-
nas mostran unha realidade escura e involucio-
nista. O poder está en mans de mediocres trai-
dores a si mesmos e ó futuro do seu pobo. 

Cantos Suárez Picallo nos farían falla hoxe 
para saír desta longa noite? Cantos Isaac Díaz 
Pardo? 

Ai Sada, Sada! Berce e niño destes grandes  
homes... 

Mini, Boimorto polo Antroido de 2012 
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Foise o penúltimo dos grandes galeguis-
tas republicanos do século XX, Isaac Díaz 
Pardo, a comezos de xaneiro,  como o fixera,  
hai sesenta e dous anos, Alfonso Castelao, no 
seu exilio de Buenos Aires. Outra época, ou-
tras circunstancias, pero o mesmo síntoma: o 
poder, en Galicia e no resto de España, está 
disociado dos grandes artistas, creadores  e 
xestores culturais. Nin sequera os dis-
cursos dos rexentes de turno de 
San Caetano expresaron un mí-
nimo de dignidade e xustiza 
póstuma a quen despedían.  
Soaban a diplomacia tras-
noitada, a exhibicionis-
mo social, a improvisa-
ción pueril aquelas  
torpes palabras.  

Unha reportaxe 
do diario El Pa ís  
cons igna: “Ao Mu-
seo do Pobo Galego 
achegouse durante 
toda a mañá unha 
nutrida representa-
ción da cultura e o 
poder”. A Cultura e o 
Poder, estas dúas enti-
dades que continúan 
marchando paralelas e,  
cando chegan a tocarse,  
polo xeral é en desmedro da 
Cultura. Sobre todo nesta 
época de pragmatismo ramplón 
na que só se considera o que pode 
ser vendido no mercado.  

Remontándonos, na arbitraria medida do 
tempo, cento vinte e sete anos atrás, nas  
exequias  de Rosalía, xullo de 1885, Curros  
Enríquez declama un breve poema, en subs-
tituto do discurso impedido –lembraríao ho-
xe Xesús Alonso Montero- para espir o de-
leznable oportunismo daqueles  personaxes  
de levita e fungo que,  habendo negado o sal 

e a auga á poeta, aproveitábanse da súa mor-
te como virtuais carroñeiros  da cultura. Pa-
rodiando eses versos inmortais, podemos de-
dicarllos ao bo e xeneroso de Isaac: “…Os 
ósos son del, que vades gardar/ Ai dos que levan  
na frente unha estrela/ Ai dos que levan no bico 
un cantar”.  

Por iso rescatamos, do cúmulo de frases  
feitas e malas metáforas de funciona-

rios e burócratas, o aserto de Xo-
sé Manuel Beiras: "Parece 
unha coincidencia fatal no 
proceso de descomposi-
ción política deste país.  
Morre Isaac cando aos  
nazinecios que agriden 
ao idioma confíaselles  
a cultura de Galicia".  
Así mesmo, as  pala-
bras do seu fillo Ca-
milo Díaz: "Isaac 
non morre nin mo-
rrerá. Devolveulle a 
Galicia a dignidade 
que non tiña. Quixo 
que os galegos pui-
desen coñecer a súa 
histor ia de todos os  
xeitos, aínda que sexa 

polos cacharr iños".  

Isaac Díaz Pardo, pin-
tor, editor, empresario de rara 

sensibilidade estética e social,  
estivo estreitamente ligado á diás-

pora galega da América do Sur, en parti-
cular aos creadores e intelectuais da Quinta 
Provincia, en Buenos Aires. Este home preclaro 
entendeu, como poucos, que Galicia é moito 
máis que unha rexión de trinta mil quilómetros 
cadrados, trazada na xeografía española pola 
cartografía mesetaria; que é unha nación, é di-
cir, tradición histórica, lingua e cultura feitas  
pobo, proxectadas cara a todos os confíns da 
Rosa dos Ventos.  

ISAAC DÍAZ PARDO, LUZ E LUME DE GALICIA 
 

Edmundo Moure Rojas  
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Nesta cálida mañá do verán austral, re-
cordo con emoción o día 30 de maio do 2008,  
en Sada, cando presentamos a escolma de cró-
nicas de Ramón Suárez Picallo, escritas en 
Chile durante quince anos de exilio, rescata-
das da hemeroteca da Biblioteca Nacional 
deste Último Reino, recompiladas en fina edi-
ción polo Consello da Cultura Galega. Alí 
coñecín, en persoa, a Isaac Díaz Pardo, a 
quen admirabamos desde a diáspora galega 
máis austral, desde este Finisterre onde qui-
xésemos manter vivos o lume e a luz de Gali-
cia: o lume incomparable da súa cultura e a 
luz amorosa da súa lingua, aínda cando non 
levemos, como Isaac Díaz Pardo e os  seus  
pares de xeración patr iótica, na fronte unha 
estrela e nos beizos un cantar.  

Abro o libro que ostenta o título desa co-
lumna que enriqueceu Suárez Picallo con máis  
dun milleiro de crónicas, La Feria del Mundo. 
Na portadilla, hai tres dedicatorias a este hu-
milde escriba do fin do mundo: a de Isaac Díaz 
Pardo, a de Avelino Pousa Antelo e a de Xosé 
Neira Vilas. Non transcribirei as palabras de 
Isaac. Básteme dicir que é unha lombeirada 
afectuosa a un minúsculo gran de area na tarefa 
en que el empeñou a súa vida: o rescate da dig-
nidade de Galicia a través da recuperación da 
súa lingua, da súa historia e da súa liberdade. 
Como sabemos, foi un dos principais impulso-
res do traslado a Galicia dos restos mortais de 
Ramón Suárez Picallo, o seu querido paisano, 
quen repousa hoxe no outeiro que olla á vila 
mariñeira de Sada. Así mesmo, do rescate vivo 
da súa obra para coñecemento e goce das xera-
cións novas galegas.  

Cabe esperar que a extraordinaria obra de 
Isaac Díaz Pardo, feita vocación de vida duran-
te un século, sexa tamén difundida e rescatada 
desa artera cinza do esquecemento, con que 
adoitan os malos galegos cubrir aos seus crea-
dores e demócratas libertarios, sexa dando as  
costas ás súas obras ou sepultándoos na vacui-
dade estéril do mármore.  

O abrazo fraterno de Isaac vólvese aquí,  
esperanza e convicción.  

 
Santiago de Chile  

Día de Reis de 2012  

 

COMPAÑEIRO ANCESTRAL 

ISAAC DÍAZ PARDO 
 

Claudio Rodríguez Fer 

 

Compañeiro ancestral Isaac Díaz Pardo: 
 
Escribo ao antigo Castro de Samoedo 
sobre o unánime corpo dos galaicos, 
outra vez cerámica escachada 
a golpes de usura e desmemoria.  
 
Escríboche como ti nos escribías, 
coa tinta fraternal da memoria das vítimas. 
 
Escribo á Bauhaus da Magdalena 
escoitando tangos e milongas  
que traen exiliación na diáspora 
e derrotas na procura de derrotas. 
 
Escríboche como ti nos escribías, 
coa tinta laboral dos militantes dos actos. 
 
Escribo á futurista utopía de Sargadelos, 
pois man a man o emigrante e o exiliado 
construíron con caolín as esperanzas  
do laboratorio de formas integrais. 
 
Escríboche como ti nos escribías, 
coa materia prima do mañá moi dentro. 
 
Escribo ao recanto máis humilde 
do teu corazón construtivista,  
afluíndo sempre avances libertarios  
pola arteria visible dos tubos funcionais. 
 
Escríboche como ti nos escribías, 
pola aberta unión libre, camarada.  
 
Escribo como ti nos escribías, 
homo faber tenaz, xenial e solidario, 
pois contigo estivemos no principio 
e contigo estaremos máis alá do final.  
 
Escríboche como ti nos escribías, 
dispostos sempre a comezar. 
 
Porque se algo é mentira, compañeiros, 
é que morreu Isaac.  
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Fúcheste coma o vento silandeiro 
despois de noventa primaveras  
nun día frío e triste de xaneiro, 
e calaron para sempre as túas verbas, 
e de loito amenceu o teu rueiro, 
a túa aldea enxebre e agarimosa 
a túa Galicia, o teu pobo feiticeiro. 
 
E chórate o teu Castro en silenzo 
o Castro que ti tanto amaches, 
con bágoas de dor e sufrimento,  
con bágoas que perdéndose no ar  
son coma bicos que vai levando o vento 
pra que no teu viaxe derradeiro 
che amosen todo o seu sentimento. 
 
E o son de melodiosas notas  
dunha gaitiña galega, 
que triste tamén te chora,  
camiño do campo santo,  
mentres te levan prá cova,  
pra ese mundo dos mortos, 
pra esa escuridade lóbrega. 
 
Pero non te fuches, non,  
ti non te fuches pra sempre,  
pois nos nosos corazóns 
perdurarán as túas verbas, 
a túa imaxe, a túa paixón 
a túa obra transparente 
feita de sonos e amor. 

I eu Don Isaac me lembro 
de cando era moi novo, 
diso xa hai tanto tempo 
que case que non me acordo,  
pro nin o paso do tempo 
borraron aqueles sonos 
nin os felices momentos. 
 
nos que escomencei a pintar  
con tan soio quince anos, 
por iso quero lembrar 
as túas primeiras verbas 
animándome a debuxar  
froliñas de mil coóres 
para despois che amosar. 
 
Si, Don Isaac, así foron 
os meus primeiros comezos, 
pintando tazas, xarróns, 
xunto doutros compañeiros 
que tampouco esquezo, non, 
porque me ensinaron tanto 
alí preto, ao seu carón. 
 
Torres, Llerena, Montero, 
Ignacio, Marentes e outros, 
dos que tamén eu me lembro, 
e Dona Mimina vixiante 
corrixindo os nosos erros, 
pra que todo saíse ben,  
que todo fose perfecto.  

A DON ISAAC DÍAZ PARDO NO DÍA DO SEU PASAMENTO 
 

Manuel Suárez de Concha 
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Isaac con José Llerena (esquerda) e con Luís Seoane (dereita) 
Fotografías cedidas por José Llerena  
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“Sen reclamos, sen pro-
pagandas, sen a axuda das  
entidades e publicacións  
obrigadas a darlle calor ó 
espallamento deste traballo 
literario, polo seu valor, polo 
seu propio peso, ábrese ca-
miño por Galicia e creba  a 
indiferenza que moitos cren 
que existe na Nosa Terra 
pola lectura do galego. 

Non nos chama a aten-
ción a falta de axuda dos  
obrigados, nin laiámonos 
tampouco do seu silencio.  
Cando fixemos mentes de 
levar a cabo a publicación,  
tivemos por descontado este 
silencio e esta falta de axuda.  
E un mal moi vello en Gali-
cia o de non ter en conta e o 
de non apoiar ideas de outros, sexan estas ou 
non, benfeitoras para ela.” 

Sen vontade de sermos profetas ou necro-
mantes, este texto ben podería ser aplicado,  
con toda veracidade, a unha escrita actual. Pero 
non. Estámonos a referir ao prólogo dun libro 
de Manuel Lugrís Freire, “Versos de Loita” 
publicado no ano 1.919 pola tipografía “El No-
roeste” de  A Coruña. A redacción destas liñas  
atribúese, tal e como asinan eles, aos  
“Editores”, pero case ousaría a pensar de que o 
mesmo autor  da obra ten algo que ver na súa 
elaboración. É o xeito de manifestar a defensa 
propia da súa precaria situación minoritaria,  
daqueles pioneiros do galeguismo, nomeada-
mente desde a óptica lingüística que, con análo-
gas coordenadas que agora, eran vítimas a co-
tío das poutadas de fereza que se abatían sobre 
a nosa cultura coma gadoupas de lobos estepa-
rios, no sacrosanto nome da unicidade mental e 
física dos súbditos do poder  central. Todo co-
ma simboloxía en conxunto dun pleonasmo de 

orde histórica difícil de 
comprender. 

Pero noventa e tres  
anos máis tarde, a condi-
ción, realidade e conxuntu-
ra do noso acervo cultural,  
adiantado no estado do 
idioma,  é practicamente 
igual ou,  si se me permite 
dicilo, aínda peor  que no 
1919. O mantemento prio-
ritario do castelán como 
expresión absoluta, desbo-
tando o medre irremediable 
do espazo lingüístico galai-
co-portugués, a nivel mun-
dial, con preto de douscen-
tos cincuenta millóns de 
falantes,  ignorar  o corpo 
cultural que porta a presen-
za do galego en proxección 

histórica con todo o que isto comporta dentro 
da configuración europeísta, a riqueza do pa-
trimonio histórico-artístico e a manipulación 
dos medios propios de comunicación entrega-
dos a promover culturas alleas, esquecendo a 
propia e, mesmo, facilitando a difusión de fol-
klorismos foráneos con tintes de invasión cul-
tural. Porque este matiz e mais importante do 
que poderíase pensar nun primeiro intre. A 
vagarosa conformación, insistente, reiterada 
de música, bailes ou simplemente, divertimen-
to planificado e perfectamente guiado, é unha 
abdución de forma programada para as mentes  
abertas e indefensas da xente do común que 
non para de fixar a atención en espazos televi-
sivos, radiofónicos, revistas de perruquería e 
sobre todo, na conceptualización dun ambien-
te cautivante que amosa unha elemental ino-
cencia, cando a realidade é que consiste nun 
medio vehicular de colonización cultural. Paso 
previo para a per fecta integración intelectual e 
a posterior desaparición do concepto Galicia,  

VIAXE NO TEMPO DA NORMALIZACIÓN  

CULTURAL E LINGÜÍSTICA  
 

Manuel Lugrís Rodríguez 
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que xa será, entón, un soporte teórico inútil e 
inservible. O que non deixa de ser un proceso 
político, vestido de candor e inxenuidade.  

Porque a situación actual da nosa cultura,  
como entendían per fectamente os  nosos de-
vanceiros das primeiras décadas do século XX,  
é difícil. E non podemos menos que publicalo.  
O proceso de deterioro e destrución dos nosos 
sinais de identidade, en particular o idioma,  
estase a ver día a día nos mais simples chanzos  
da vida normal e cotián.  A ausencia notoria de 
referencias culturais entre a xuventude, a loita 
aberta en contra do tecido erudito e artístico 
comprometido coa cultura e a lingua, tentando 
de debilitar a súa potencialidade e capacidade;  
o afastamento dos medios públicos galegos da 
axuda e sostén das manifestacións culturais, o 
ataque de certas organizacións  militantes  con-
tra da propia existencia de Galicia... E así po-
deríamos seguir nun ronsel de piocas  
que non servirían mais que para pór 
de manifesto o que denantes expoñia-
mos: a situación precaria da cultura 
galega por mor, fundamentalmente, 
do oficialismo, ese oficialismo que, da-
da a súa obriga política, está no deber  
inescusable de defender o pais e todo o 
que significa, en referencia dun derei-
to á existencia como pobo e non como 
apéndice cultural ou simplemente es-
peculativo de outro foráneo.  

En nove décadas non avanzamos 
ren. Estamos como naquela tipografía 
do pequeno baixo da rúa Real de A 
Coruña no 1.919, rodeados da incom-
prensión cando non da xenreira dos  
“finos” que hoxe se chaman funcionais  
ou pragmáticos, pero que en síntese 
son da mesma condición: ignorantes e 
pusilánimes, e tamén avergonzados  
da súa propia condición coma paifocos  
urbanos  que non teñen mais obxecti-
vo que unha nómina pública a fin de 
mes. Que pasará dentro doutros  no-
venta e tres anos? No 2.105 habería 
de facer outro balance que, moito me 
temo non difer irá moito deste que ho-
xe publicitamos.  

E para rematar, e como asopradela 
de aire fresco permitídeme incluír a 
composición “Cántiga dos Amigos da 
Fala”, unha das composición poéticas 

que figuran no devandito libro de Lugrís Frei-
re antes aludido.  

Na fala galega vive 
a alma da Nosa Terra; 
A redención de Galicia 
nos seus acentos latexa 
 

Pobo que o seu verbo esquece 
é traidor á natureza; 
Como irmáns todos falemos 
a nobre fala galega 
 

Amigos da fala somos 
e o amor a Galicia sexa,  
xa que de todos é nai 
quen nos xunte e nos protexa. 

En fin, aí queda iso. Quen queira entender  
que entenda.  
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NOMES PROPIOS 

JOSÉ MONZO E O SINDICALISMO ANARQUISTA  

NA SADA DA II REPÚBLICA (I) 

 

Manuel Pérez Lorenzo  

José Monzo Ríos naceu en Sada no 1906 no 
seo dunha familia mariñeira. Era o seu pai Ma-
nuel Monzo Babío, armador e activo militante 
en varias organizacións de axuda mutua, e a 
súa nai María Ríos Andrade. Segundo de seis 
irmáns1, logo de ter traballado no mar emigrou 
nos anos 20 aos EEUU evadindo, como moitos 
mozos, o servizo militar, que equivalía á mobi-
lización cara Marrocos en plena Guerra do Rif. 
En América entraría en contacto co movemen-
to ácrata. Unha vez retornado a Sada, a finais  
dos anos 20, volveu a traballar na embarcación 
familiar. Contraeu matrimonio civil no 1931 
con Josefa Abad Golán, coa que tería dous fi-
llos, Vida e José. 

 

1930, antesala da República: o Centro Cul-

tural Obrero 

A participación de Monzo no asociacionis-
mo será inmediata ao seu regreso a Sada. No 
1930, nun momento de crise do réxime instau-
rado por Primo de Rivera, funda con Avelino e 
José Flórez, Francisco Vales, Manuel L. Freire-
Calvelo, Juan Bermúdez e Francisco Fernández 
Vila o Centro Cultural Obrero2, organización 
que presidirá. A nova entidade, composta por  
opositores ao réxime ditatorial, porá en marcha 
diversas iniciativas culturais: organizaranse 
charlas sobre temas de interese público 
(educación, medicina...) e artellarase unha bi-
blioteca, unha coral e un cadro de declamación.  
En febreiro do 1931 un informe da Garda Civil 
ao Gobernador da provincia afirmaba: 

la asociación titulada “Centro Cultural Obrero” 
creada recientemente en la Villa de Sada, su 
funcionamiento es puramente instructivo, pues 

poseen una pequeña biblioteca, haciendo tam-
bién representaciones teatrales por los mismos 
socios y jóvenes mentados de aquella localidad. 

En cuanto al Presidente de la misma José Mon-
zo Ríos, es hijo de una familia de aquella Villa 
que goza de generales simpatías por sus dotes 
de honradez, moralidad y buenas costumbres, 
como igualmente dicho José Monzo.3 

Mais, en paralelo a este cometido “puramen-
te instructivo”, o Centro Cultural Obrero de-
senvolverá iniciativas de carácter solidario, rea-
lizando unha colecta ante o afundimento dunha 
lancha para paliar a dramática situación das fa-
milias dos mariñeiros afogados4. Tamén procu-
rará canalizar as reivindicacións das clases tra-
balladoras. Nun manifesto asinado por Monzo e 
outros directivos reclamábase ao Estado a cons-
trución do porto de refuxio, unha petición his-
tórica dos mariñeiros de Sada e Fontán, que ví-
an á súa flota e as súas vidas desprotexidas ante 
as inclemencias meteorolóxicas: 

Hay muchos pueblos pesqueros galicianos que 
como en este de Sada no existen ni muelles ni 
un pequeño espigón […]. Al regreso de estas 
faenas los hombres, con agua hasta la rodilla no 
les queda otra resolución que empujar el bote 
hasta encallarlo en la arena. […] 

El Centro Cultural Obrero de Sada se cree en la 
obligación de velar por la vida de sus camaradas 
marineros, haciendo que su voz se eleve por en-
cima de las de aquellos a quienes no les preocupa 
otra cosa más que su medro personal […]. 

El Centro Cultural Obrero de Sada, haciéndose 
eco del sentir popular y recogiendo los angustiosos 
clamores de los pescadores sadenses, no puede por 
menos de llamar la atención del Gobierno sobre 
esta postergación, abandono o lo que sea […].5 

A chegada da II República a Sada supuxo a eclosión dun movemento obreiro que tivera as súas primeiras or-
ganizacións nos anos 10 pero ficara desartellado durante a ditadura de Primo de Rivera. Neste proceso tivo 
unha singular relevancia o anarcosindicalista José Monzo como vertebrador da acción colectiva. 
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Unha intensa experiencia: o Sindicato de 

Oficios Varios de Sada  

O derrubamento definitivo da ditadura e a 
proclamación da República como Estado de de-
reito, dará lugar á recuperación dos modelos 
organizativos do movemento obreiro. En Sada 
desenvolvéranse a finais dos anos 10 experien-
cias sindicais vinculadas co anarquismo coru-
ñés6. Agora, en setembro de 1931, no seo do 
Centro Cultural Obrero e alentado pola Federa-
ción Local Obrera da Coruña, nacerá o Sindicato 
de Oficios Varios de Sada con Sección Cultural, 
que quedará integrado na CNT. O ideario ácrata 
deixábase patente na redacción dos estatutos: 

su finalidad es propagar las ideas libertarias por 
medios culturales, para que los trabajadores 
emancipados y unidos como hermanos, como 
somos, a los de España y el mundo entero, lu-
chemos por librarnos de la garra capitalista que 
nos condena con su instinto de explotación, al 
privarnos de lo indispensable para vivir, a ser 
pasto del hambre, la miseria y las epidemias.7 

Establecíase que ao Sindicato poderían per-
tencer “trabajadores de ambos sexos, del múscu-
lo o del cerebro”, pero non os “profesionales de 
la Política, la Milicia o la Religión”. Non obstan-
te, o antigo Centro Cultural Obrero pasaba a 
integrarse no novo Sindicato como Sección Cul-
tural, na que si se permitía a incorporación de 

todos los que sean amantes de ella sin distin-
ción de sexos ni de matiz ideológico, ya que no 
queremos vernos privados de compañeros que 
por su posición social o ideológica no tengan 
cabida en el Sindicato y sin embargo puedan 
ser muy útiles a la causa Cultural que esta so-
ciedad se propone realizar y que ellos de segu-
ro ven con simpatía.8 

No organigrama directivo do Sindicato, Jo-
sé Monzo ocupaba inicialmente a tesourería. Ao 
longo da súa existencia, a entidade estaría presi-
dida por Emilio Amor, Gerardo Pampín e o 
propio Monzo9. Pola súa parte, Andrés Monzo, 
irmán de José, ademais de participar na funda-
ción do Sindicato, exercería o cargo de vogal10. 

Ao pouco da súa constitución, o comité di-
rectivo espallaba os seus principios a través da 
prensa, mediante a publicación dun manifesto 
no que arremetía contra “los enemigos morta-
les del progreso”: 

¿Que queríais? ¿Que la garra de la tradición nos 
tuviese hundidos y al servicio eterno de la explo-

tación? ¡No! La aurora del día nuevo la sentimos, 
la siente la mujer de Sada, la siente toda la juven-
tud y con ella marcha hacia nuevos países que no 
comprendéis los viejos ni los cavernícolas. 

Avanzar es propio de galeotes. Eso somos. 
Atrás, jamás. Quien camina vive. Quien lucha 
vive. Eso queremos: ¡VIVIR!11 

No mesmo texto, facíase un chamamento ás  
mulleres para que se adheriran á organización: 

Tú, mujer, hermana nuestra, compañera nues-
tra, madre nuestra. Tú, mujer que eres joven y 
tienes tu cariño puesto en un paria, en un tra-
bajador, no te dejes vencer jamás. 

Ahí está nuestra mano fraterna. Te ofrecemos 
amor puro, vida libre. Si no quieres encadenar-
te al pasado, si no quieres que la reacción aho-
gue tu juventud y tu vida, no vaciles, ven al 
Sindicato. Aquí tienes Sección cultural y artís-
tica, biblioteca y tendrás escuela. Tienes her-
manos que te ayudarán a emancipar y hacerte 
un ser libre, no una mercancía como te ha 
hecho la sociedad capitalista. ¡Te esperamos!... 

Desde o primeiro momento, os cenetistas 
de Sada habían atopar a oposición das faccións  
conservadoras da sociedade local e do republi-
canismo moderado, con maioría na corporación 
municipal. Desde o semanario Solidaridad Obre-
ra alentábase aos anarquistas a continuar coa 
súa empresa: 

Sada prospera cada vez más. Tiene una juven-
tud llena de entusiasmo que labora incansable-
mente por engrandecer aquel Sindicato. Difi-
cultades no faltan. La mayor es la ignorancia. 
Pueblos que no conocen más vida que la que 
marcaba el caciquismo, se asustan ante una ju-
ventud que habla de emancipación y rebeldía. 
Las madres tiemblan ante sus hijos que mar-
chan de frente hacia horizontes desconocidos 
para ellas. Oír hablar de Sindicalismo y Anar-
quismo ya supone una herejía para esta gente 
sencilla que explota el caciquismo desde hace 
siglos. Pero Sada resurge al empuje de estos 
jóvenes que recogen de nosotros la savia de un 
ideal bello y robusto. Ellos son los que tendrán 
enhiesta la bandera de redención del obrero del 
campo y del obrero del mar.12 

Pouco a pouco iríanse superando moitas das  
iniciais animadversións. 1932 e 1933 serán 
anos de intensa actividade, nos que a CNT en 
Sada conseguiu acadar unha notable implanta-
ción. Superaríase o medio milleiro de traballa-
dores sindicados de ámbitos laborais moi dife-
rentes: mariñeiros, albaneis, camareiros, etc. 
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A intervención en conflitos laborais e sociais 

A defensa dos intereses da clase obreira moti-
vará a intervención do Sindicato en numerosos 
conflitos. O primeiro, e un dos máis longos, en-
frontaría aos traballadores da obra de constru-
ción do camiño do Tarabelo a Carnoedo co con-
tratista. En setembro de 1932, ao iniciárense as 
obras, o patrón decidiu pagar un salario inferior 
nun 20% ao acordado previamente. O alcalde da-
ría a razón aos traballado-
res, que, afiliados ao Sindi-
cato, declararíanse en fol-
ga13. Logo de varias sema-
nas, conseguirían acadar 
os seus obxectivos, reto-
mando o traballo. Porén, 
en maio reaunudaríase o 
conflito por diverxencias 
de admisión do persoal 
entre o contratista e os 
obreiros, dado que aquel 
estaba a substituílos con-
tratando a parados por un 
salario menor.  Neste caso, 
a folga sería tamén secundada polos traballadores 
do camiño da Chaburra a Veigue. En setembro 
proseguirían as obras coa contratación de esqui-
rois recrutados en Mera, escoltados pola Garda 
Civil, o que motivaría a actuación da CNT: 

El viernes al anochecer, desplazáronse a Mon-
dego, de donde eran la mayoría de los huelguis-
tas de estas obras, y Mera, un grupo de trabaja-
dores de Sada para dar unos mítines y animar a 
unos y apostrofar la conducta de los otros. En 
Mondego habló José Monzo, alentando a los 
trabajadores a no desmayar en su obra reivindi-
cadora, y en Mera Serafín García condenó la 
conducta de los que trabajaban sin asociar. 

El sábado al amanecer, presentáronse en las obras 
citadas, casi todos los asociados del Sindicato de 
Sada; después de otro pequeño mitin persuasorio, 
dejaron el trabajo los no asociados para unirse a 
los huelguistas sin que la intervención rápida de la 
Guardia civil consiguiese efecto alguno, puesto 
que voluntariamente y dando vivas para todos los 
gustos se negaron a continuar el trabajo.14 

O conflito solucionaríase finalmente a media-
dos de outubro, coa contratación outra vez do 
persoal sindicado e grazas a que “la representa-
ción obrera dio toda clase de facilidades […],  
comentándose en términos muy favorables por 
las aldeas interesadas en el asunto esta conduc-
ta de los trabajadores locales”15.  

Outro conflito que acadaría notables dimen-
sións sería o mantido cos salóns La Terraza e 
Moderno. A Sección de Camareros do Sindicato 
reclamaba desde o 1932 melloras laborais (como a 
fixación dun número de comensais por camareiro 
en banquetes), e o dereito á asociación do persoal 
feminino. O silencio dos empresarios motivaría a 
declaración da folga en setembro de 193316. A 
persistencia da mesma actitude e o despido dos 

folguistas para contratar 
esquirois agravaría o con-
flito ata o punto de rexis-
trárense varios estoupidos 
de petardos en ambos esta-
blecementos entre outubro 
de 1933 e agosto de 1934. 
Monzo, como principal 
dirixente sindical, sería 
reclamado pola Garda Ci-
vil. Entregaríase volunta-
riamente, sendo posto en 
liberdade ante a inexisten-
cia de probas da súa impli-
cación nos atentados17. 
Remataría o enfrontamen-

to na segunda quincena de agosto, volvendo ao 
traballo os camareiros asociados. 

Ademais doutros conflitos cos empresarios 
das conserveiras, coa Compañía de Tranvías ou 
con Autos Luengo, o Sindicato mantería un inten-
so enfrontamento co Concello. Ante a gravidade 
da crise económica, o Estado concedera ao muni-
cipio 10.000 pts. para a realización de obras que 
mitigasen as alarmantes taxas de paro. O 17 de 
outubro de 1932, pasados varios meses, e en vista 
de que o Concello aínda non empregara os cartos, 
o Sindicato decidía realizar un acto de protesta: 

Para tratar este importante asunto convocó el 
Sindicato de Sada a una asamblea en su local 
social. […] 

Al final del acto […], se  formó una nutridísi-
ma manifestación, que en forma ordenada se 
dirigió a la Casa Ayuntamiento. 

Antes de llegarse a la plaza le cerraron el paso 
cinco guardias civiles a caballo, que a la vez 
que impedían avanzar a los manifestantes, invi-
taron a una comisión a visitar al alcalde para 
exponerle la queja colectiva. […] 

La manifestación llevaba al frente un cartel en 
el que se pedía libertad y trabajo.18 

A actuación do Concello e da Garda Civil, im-
pedindo a celebración da manifestación, agra-
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María Ríos e Manuel Monzo, pais de José Monzo 



 

 

20 

varía o conflito. O Sindicato publicaba un pas-
quín relatando o acontecido: 

Y el pueblo ya en la calle, gritó lo que pudo con-
tra todos: contra los malvados y contra los que 
echan la fuerza a la calle para impedir que se haga 
la justicia necesaria que, en este caso, no sería más 
que emplear ese dinero en obras, útiles para el 
pueblo y beneficiosas para todos los que trabajan.19 

Acto seguido, redactábase un documento no que 
se elevaba ao Gobernador Civil “la más enérgica 
protesta, por la parcialidad e incapacidad de la 
Corporación Municipal de esta Villa, pronun-
ciándose esta Asamblea por la destitución de 
dicha Corporación”20. En poucas horas, enchíase 
con máis de 600 sinaturas de veciños e veciñas. 

Tamén participarán os sindicalistas de Sada 
nos conflitos de ámbito estatal. O de máis gra-
ves consecuencias sería o que se desencadeou o 
10 de decembro de 1933, coa convocatoria du-
nha folga xeral por parte da CNT como reac-
ción á constitución do novo Parlamento con 
maioría de dereita21. Logo de 6 días de insurrec-
ción revolucionaria, co estoupido de varios pe-
tardos e a paralización da actividade comercial e 
dos transportes, serán detidos 24 veciños, entre 
eles todos os directivos do Sindicato que Monzo 
presidía22. Este último será acusado de ordenar 
a voadura dun poste de electricidade en San Isi-
dro, e, aínda que finalmente resulte absolto, per-
manecerá 5 meses na cadea. A súa saída será 
celebrada polos traballadores, como comenta 
Xohán Antón Suárez Picallo nunha crónica: 

Ha sido puesto en libertad [...] el último dete-
nido que faltaba, de los sucesos de diciembre 
pasado, José Monzo, destacado sindicalista lo-
cal. Entre los obreros de la villa y alrededores, 
ha causado alegría esta noticia.23 

O local do Sindicato, como todos os da 
CNT, será clausurado ata xullo do ano seguin-
te, vendo paralizada toda a súa actividade. Po-
rén, en outubro de 1934, sufrirá novamente 
unha clausura gobernamental, motivada polos  
acontecementos revolucionarios con epicentro 
en Asturias, nos que, non obstante, non tivera 
ningunha participación. Non retomará a súa 
existencia legal ata febreiro de 1936.  

 

Conquistas locais: traballando polo benes-

tar dos veciños 

A obra construtiva a nivel local que nestes  
anos desenvolveu o Sindicato tamén foi intensa.  

Promovéronse melloras en infraestruturas (coa 
colocación, por exemplo, de iluminación eléctri-
ca na costa de Sada a Fontán para a orientación 
dos barcos), perseguiuse a pesca furtiva con 
dinamita e organizáronse actos para reivindicar  
a construción do porto de refuxio, unha vella 
aspiración dos mariñeiros. O Sindicato convo-
cará asembleas abertas nas que deseñar as prác-
ticas a seguir, interpretando que debían ser os 
propios traballadores do mar os que encabeza-
sen as reivindicacións. O vertebrador e princi-
pal impulsor destas actividades será José Mon-
zo, que enunciaba este criterio xa na primeira 
desas asembleas, celebrada no Salón Moderno 
en marzo de 1932:  

el camarada Monzo dice que están en el recinto 
las representaciones de todos los elementos 
que en Sada son trabajo, producción y la clase 
pescadora y ellos han de ser quienes tracen el 
plan a seguir en éste.24 

Precisamente, sería designado presidente 
dunha Junta de Defensa creada a tal efecto. As 
actuacións de Monzo e do Sindicato serán gaba-
das polo xornalista Manuel L. Freire-Calvelo: 

Nunca ha contado esta villa con una colabora-
ción tan sincera, tan entusiasta, tan decidida y 
leal como la que encuentra en el Sindicato de 
Oficios Varios, que ha llegado a conseguir la 
solución a intrincados problemas, consiguiendo 
obras, pese a haber luchado con la apatía y has-
ta con la rencorosa resistencia de quienes más 
obligados estaban a marchar en las avanzadas25 

 

O mitin: José Monzo, orador 

A celebración de mitins será bastante fre-
cuente. Tiñan lugar no local do Sindicato, situa-
do na Praciña do Conde (entón Mártires de Ja-
ca), no Pabellón Moragra, no Salón Royalty ou -
con maior frecuencia- no Salón Moderno. Xa 
con anterioridade á constitución do Sindicato, 
organizáronse varios actos en Sada, o primeiro 
deles en maio, a iniciativa de “un grupo de jóve-
nes entusiastas que ven con simpatía la 
C.N.T.”26. En agosto do 1932 visitará Sada 
Ángel Pestaña, que fora secretario xeral da 
CNT, disertando na compaña dos coruñeses Jo-
sé Villaverde e José Moreno ante un público que 
abarrotaba o Moderno. Claro Sendón, Marío 
Rico, Jacinto Méndez, Manuel Amil, Sebastiana 
Vitales ou Jaime Baella serán algúns dos cadros 
cenetistas que han participar en diversos mitins. 
O orador local invariable na práctica totalidade 
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dos actos era José Monzo, que axiña gañaría 
fama polas súas dotes como comunicador. 

Os mitins realizábanse con diversos motivos. 
Nalgúns casos tratábase de actos de “afirmación 
sindical”, nos que se pretendía divulgar o ideario 
ácrata promovido pola CNT e as prácticas socie-
tarias ligadas a el. Outros tiñan por obxecto esi-
xir a amnistía dos presos por delitos sociais ou 
protestar contra as guerras, o fascio e a pena de 
morte. No mitin celebrado en decembro de 1933, 
Monzo e outros dous oradores  

dedicaron sus discursos a combatir el fascismo 
y la reacción y a poner de manifiesto la necesi-
dad de que la clase obrera se una para evitar 
[que] se les arrebaten las mejoras adquiridas 
en los últimos tiempos e ir a la conquista de 
una mejor existencia.27 

O mitin na Sada da II República converteuse 
nun acto social máis, con altas taxas de participa-
ción e cun público heteroxéneo, en certa medida 
grazas a Monzo e á súa facilidade para conectar 
coas clases populares. 

 

1. Manuel, Andrés, Peregrina, Josefa e Antonio Monzo 
Ríos. Manuel destacaría como dirixente do Pósito Ma-
rítimo a finais dos anos 20, mentres que Antonio, déca-
das despois, sería Patrón Maior da Confraría de Pesca-
dores e ocuparía relevantes cargos neste ámbito a nivel  
estatal. Andrés, Peregrina e Josefa estarían vinculados  
na II República á CNT, canda o seu irmán José. 

2. Arquivo do Reino de Galicia, Fondo do Goberno Civil, 
G-1812. Sobre o Centro Cultural Obrero, vid. Pérez 
Lorenzo, M.: "Nomes propios. Manuel L. Freire-
Calvelo na Sada dos anos 20 e 30", en Areal, nº 1, A. C. 
Irmáns Suárez Picallo, Sada, 2010. 

3. Arquivo do Reino de Galicia, Fondo do Goberno Civil, 
G-1812. 

4. La Voz de Galicia, 20/01/1931 e El Pueblo Gallego, 
16/12/1930. 

5. La Voz de Galicia, 28/11/1930. 
6. No 1916 fundábase El Despertar del Obrero, e no 1919 
El Despertar de los Trabajadores del Mar. 

7. Arquivo do Reino de Galicia, Fondo do Goberno Civil, 
G-2552. 

8. Id. 
9. Outros directivos serían Julio Caamaño Amor, José 
Neira Torrado, Adolfo Caamaño , Serafín García 
Martín, Manuel Regueira, Manuel Prado, José Barbei-
to, Francisco Guitián Tíe, Laureano Riveiro, José Re-
gueira, José Couto, José Cadaveira Guimarey, José Pe-
na Ferreira, Andrés Monzo Ríos e Emilio Abruñedo 
(ARG, GC, G-2552 e El Pueblo Gallego, 03/01/1933 e 
02/08/1933). 

10 . Tamén formarán parte das diversas directivas Julio 
Caamaño Amor, José Neira Torrado , Adolfo Caama-
ño, Serafín Garcí a Martín, Manuel Regueira, Ma-
nuel Prado , José Barbeito , Francisco Guiti án Tíe, 
Laureano Riveiro, José Reguei ra, José Couto, José 
Cadaveira Guimarey, José Pena Ferreira e Emilio  
Abruñedo. 

11. Solidaridad Obrera, 06/02/1932. 
12. Id., 14/11/1931. 
13. La Voz de Galicia, 04/09/1932. 
14. El Pueblo Gallego, 27/09/1933. 
15. Id., 22/10/1933. 
16. Solidaridad Obrera, 30/09/1933. 
17. La Voz de Galicia, 26/07/1934. 
18. Id., 19/10/1932. 
19. Solidaridad Obrera, 22/10/1932. 
20. Arquivo do Reino de Galicia, Fondo do Goberno Civil, 
G-2777. 

21. Vid. Pereira González, D.: A CNT na Galicia. 1922-1936, 
Laiovento, Santiago de Compostela, 1994: 101-103. 

22. La Voz de Galicia, 22/12/1933. 
23. El Pueblo Gallego, 17/05/1934. 
24. La Voz de Galicia, 02/04/1932. 
25. Id., 24/12/1932.  
26. Solidaridad Obrera, 30/05/1931. 
27. El Pueblo Gallego, 02/12/1933. 

José Monzo Ríos e Josefa Abad Golán,  
casados no 1931 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sinatura de José Monzo 
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Entre os centenários que celebrámos no 
recente 2011, um passou sem celebraçom: el foi 
o de Álvaro Paradela Criado, ou se queredes,  
Amaro Orzán (e isso mália o que el me dizia:  
“Dende a democracia Amaro Orzán finou. En-
terreino nun palleiro”).  

Álvaro Paradela, corunhês de nacência e 
galego de mente e de coraçom, era médico e 
como tal entregado à sua vocaçom, os 
muitos últimos anos na bisbarra 
ferrolá de Freixeiro 
(criaçom sua o topó-
nimo literário Fe-
rrolterra), onde, 
umha má noite 
em que, como 
decotio, passea-
va com os seus  
três caos, foi 
atropelado mor-
talmente. Umha 
praça de Freixeiro 
leva o seu nome, com 
toda justiça. 

Em falando-me 
da sua profissom di-
zia-me: “Como médi-
co, estou marcado a 
balas, escomecei, de 
súcato, a ter que ir  
certificar as defun-
ciós de afus ilados,  
aló, ó pé das tapias  
do camposanto… 
Cheguei a ter 7.000 
prisioneiros baixo 
os meus coidados;  
pro os medicamen-
tos eran aspir inas, o 
bismuto, o perman-
ganato e o bicarbonato: non había, na nosa 
miser ia,  máis”. (De quando em vez)  “teño que 
valeirarme dos  cóbados ou couceiros ou ca-
ñotos  da ‘guerra de liberación’…”). 

Tamém era músico, melómano: “Meu abó 
–escrevia-me- (Noia) tocaba non sei cantos  
instrumentos. Meu tio Danel foi direutor da 
banda municipal de Noia. Meu pai frautista. I 
eu. Ainda conservo na casa da Cruña seis  ou 
dez tipos de frautas. Polos seus furados e 
chaves teño chorado o que, como home,  non 
podían facer  os meus ollos.  Miña hirmán te-

goleteaba o pianoforte da casa ute-
rina. I eu. Ten de haber  acolá, 

nunha habitación, duas mil 
partituras e dúcias de 
partituras de música ga-
lega copiadas  a man.  Co-
ido tuda a do século 
XIX”… 

El marcara época o 
seu originalíssimo estilo 
literário –mesmo a sua 
particular expressom 
ortografo-morfológica 
em galego. Do que fi-
cou quando menos 
umha dúzia de títulos,  
pequenos libros cheios  
de sentipensamentos, 
como el os chama-
va, conceptos remo-
vedores, acedamente 
críticos, produto das  
suas cavilaçons pesiou-
timistas, mesmo plas-
madas por vezes, em 
conxuntos de poemas. A 
respeito da poesia botava 
em falta umha revista poé-
tica em galego e mostrava-
se disposto a financiá-la, assi 
fosse em parte.  

Intelectual cabal e sem 
concessons, e, como tal, inconformista com 
o ser e o acontecer dos galegos, esse acon-
tecer tam autodestrutivo que, como nos del,  
torna a se dar, nos nossos días, acabou sen-

AMARO ORZÁN (1911-1979) NO SEU CENTENÁRIO  
 

José-Mª Monterroso Devesa 
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Amaro Orzán, por Xosé Luís 
Retrato cedido por J-Mª Monterroso 
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do ganhado por  essa amargura do que peta 
e peta nas conciências sem alviscar resulta-
do (“Na Galiza tudo é ir á Feira de Perdelo-
tempo”)… ou essa era a  percepçom de 
quem afirmava ser acurrado porque –som as  
suas palavras- “non estou asociado a nada,  
vou a contra das  cousas, tuda a miña liña foi 
garimosamente crítica, docemente demole-
dora”… 

Endebém, apenas quatro meses antes de 
morrer, experimentou um maremoto espiri-
tual: “Dende que visitei o Pazo de Souto 
(Begonte-Lugo), fum tocado dunha gracia ou 
disgracia. Impresionóume moito, a fondo… 
Ainda non apousei nen o sentimento nen o 
pensamento,  no arredor e nos  fondales dista 
carisma. Un crego o Pai Manoel Espiña, cele-
brou sobor dun dolmen hoxeísta, unha ara ou 
mesiña de táboa, os seus oficios cristiáns. E 
baixo a sombrela ou umbrela –ou paraugas– 
do trisecular Carballo de Quián. Era ou foi a 
media mañá; pro iso con Lúa… Xurdíu, súpeto 
ou de súcato, a imaxe dun neoceltismo. E 
ándame dando voltas e viravoltas na cachola e 
no tinteiro do corazón. As nosas xentes s iguen 
sendo paganas. Boeno: precristiáns. O cristia-
nismo, ben o veño ouservando, é un bernís. 
Unhas brochadas de cal… Tudo abaneóume… 
Foi un fortes vento… manseliño”.  

Isto era no agosto do 79. Quando eu voltei 
de longa viagem transatlántica, o doutor Don 
Paradelas –como lhe chamavam os paisanos- 
acabava de morrer. Escrevim, publiquei, entom,  
umha Despedida para un amigo ao que nunca vin, 
pois, incompreenssivelmente, dada a proximi-
dade, só éramos corresponsais ao longo dessa 
década: “É posíbel una amizade así? –
perguntava-me a mim mesmo-. Éo. Pode isto 
ser chamado amizade? Pode”.  

E hoje, com os laços que tecem as perso-
as, atravês da in ternet, sem se conhecer  fisica-
mente, bem se dá compreendido, como se en-

tendéu nos longos séculos epistolares pré-
tecnológicos da história humana… 

Nestes tempos de crise parece utopia,  mas  
eu volto a fazer votos por que a obra inédita –ú
-la?- e édita e/ou espalhada de Amaro Orzán –
porventura o mais belo pseudónimo da nossa 
Literatura, ó manes de Isaac!- seja compilada e 
divulgada como el e ela se merecem: mais de 
um galego de hoje ficaria enlevado com os afo-
rismos sui generis com os que este galego de 
sempre nos deleitou e removeu mais de quaren-
ta e cinquenta anos atrás.  

Montevidéu para Sada, janeiro de 2012. 

Álvaro Paradela, “Amaro Orzán” 
Fotografía cedida por J-Mª Monterroso 

Avda. da  Mariña, 43 - Ba jo SADA 
  

Tel : 981 91 80 81 

PUBLICIT E O PUBLICIT E O PUBLICIT E O PUBLICIT E O 
SEU NEGOCIO SEU NEGOCIO SEU NEGOCIO SEU NEGOCIO 
NAS PÁXINAS NAS PÁXINAS NAS PÁXINAS NAS PÁXINAS 
DE AREALDE AREALDE AREALDE AREAL    
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Desta volta imos falar da fame, o que, en 
principio, asemella contraditorio co título da 
sección, pero que non o é en absoluto co espíri-
to da mesma. E temos que facelo, por unha 
cuestión de, podemos dicir, “imperativo cate-
górico”: a fame e a subnutrición están entre 
nos, non só nos países pobres (“en vías de de-
senvolvemento”, se nos atemos á terminoloxía 
sempre elusiva da linguaxe politicamente co-
rrecta) senón tamén entre a poboación dos paí-
ses ricos, a pesares  da imaxe opulenta que pre-
tenden proxectar no mundo “globalizado”, nos  
sectores máis desfavorecidos destas  poboa-
cións. E iso ocorre aínda que o dereito á ali-
mentación foi recoñecido na Declaración Uni-
versal dos Dereitos Humanos de 1945,  enten-
déndose hoxe en día como o dereito que ten 
todo ser humano ao acceso regular a unha ali-
mentación dabondo, acaída na faciana nutritiva 
e culturalmente aceptable. Trátase do dereito 
de cadaquén a alimentarse dignamente, en vez 
de ser alimentado. 

Xa que logo, teremos que falar do sistema 
alimentario mundial e das crises alimentarias  
globais, en plural, dado que nos últimos tem-
pos véñense sucedendo “sen solución de conti-
nuidade” (quizais por iso dise que a actual cri-
se ten tres características principais, que a di-
ferencian das outras e definen a súa natureza:  
global, multifactorial e duradeira). Neste sen-
tido, unha das primeiras cuestións  a destacar é 

que se está a producir nun mundo globalizado 
(aínda que é preferible, tendo en conta a vacui-
dade do termo globalización, falar de “sistema 
mundo”1), no que, de acordo cas premisas teó-
ricas do neoliberalismo rampante, o mercado 
ía ser a solución de todos os problemas, inclu-
índo a fame, cando a realidade é que a confe-
rencia sobre a seguridade alimentaria de Roma 
do 2009 declaraba que o mundo estaba más 
famento que nunca. 

O certo é que podemos falar do completo 
fracaso do s istema alimentario transnacional.  
Porque, de que outra forma se pode cualificar  
o feito de que sexa incapaz de cumprir o seu 
principal cometido: facilitar alimento a pobo-
ación mundial? As cifras  están aí para demos-
trar o seu fracaso: máis  de mil millóns de per-
soas pasarán fame no mundo  (mentres que 
paradoxalmente 500 millóns sufrirán de obe-
sidade) das  que as tres cuartas  partes son 
campesiños (os  que producen os alimentos).  
Ao tempo, as  corporacións  agroalimentar ias  
(as que toman as decisións sobre o destino 
dos alimentos) verán multiplicadas as súas  
ganancias. Estamos, xa que logo, ante unha 
auténtica tolemia da que son vítimas millóns  
de persoas no planeta. E as perspectivas non 
poden ser peores ante o quecemento global,  
que fai tempo deixou xa de ser unha conxec-
tura  para converterse nunha realidade com-
probable, como teñen demostrado as  eviden-

O QUE XANTAMOS  

(REFLEXIÓNS SOBRE ALIMENTOS, CULTURA, SOCIEDADE E POLÍTICA) 
 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
 

Mentres as mulleres e os pequenos labregos alimentan o mundo a 
través da biodiversidade, dísenos teimudamente que sen enxeñería 
xenética e sen globalización da agricultura o mundo morreríase de 
fame. A lei global elevou aos altares o mito patriarcal da creación 

para crear novos dereitos da propiedade sobre as formas da vida; do 
mesmo xeito como o colonialismo usou o mito do descubrimento como 

base para facerse das terras dos outros como colonias…Porén  as 
regras da globalización non foron dadas por Deus. Poden ser cam-

biadas. Deben cambiarse. Debemos levar esta guerra ata o final  
(Vandana Shiva)  
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cias  científicas:  as  subas das  temperaturas su-
perficiais da terra,  xunto coa diminución das  
precipitacións,  estanse a producir  a un ritmo 
que indica unha tendencia no clima mundial 
e, a diferenza dos anteriores cambios climáti-
cos, de orixe natural, os  cambios, da man da 
actividade humana,  polo aumento da emisión 
de gases de efecto invernadoiro, estanse a 
producir  axiña.  

A alimentación é unha necesidade básica,  
humanamente universal como dereito recoñe-
cido. Pero na economía capitalista de mercado,  
esta necesidade, como outras, adopta a forma 
de mercancía, expresada en prezo. A lóxica da 
necesidade sucumbe ante a lóxica do mercado.  
Consecuentemente, non se produce para satis-
facer as necesidades senón para obter benefi-
cios. Comprender este 
contexto é fundamental 
se queremos entender   
a xénese do fracaso do 
sistema e as crises  ali-
mentarias  nas  que se 
desenvolve, que pola 
súa frecuencia son con-
substanciais ao sistema 
mesmo, tendo que ser  
interpretadas en termos 
de estrutura máis que 
de conxuntura.  

O modelo indus-
trial de produción, distribución e consumo de 
alimentos tivo un desenvolvemento practica-
mente paralelo ao proceso de industrialización 
que veu da man da primeira Revolución In-
dustrial. Tras a II Guerra Mundial produciu-
se unha aceleración deste proceso en case que 
todos os países industrializados (nos EE.UU 
unha década antes). A escala planetar ia, a im-
plantación prodúcese a partires da  chamada 
Revolución Verde. 

Deste xeito, tan positivamente connota-
do, cando se relaciona o verde co ecolóxico e 
o sostible, pero con cativa conexión co que en 
realidade significou,  é coñecido o proceso de 
expansión e desenvolvemento de sementes e 
técnicas  agrar ias  de alta produtividade que se 
levou a cabo en varios  países  do chamado 
Terceiro Mundo nos anos 60 e comezos dos  
70 baixo o auspicio da FAO (siglas  en inglés  
da Organización para a Alimentación e Agri-
cultura, dependente da ONU). Basicamente,  

tratouse do desenvolvemento de “sementes de 
alto rendemento” (HYV, siglas en inglés) de,  
por riba de outras, os tres cereais  clave na 
alimentación humana, trigo, millo e arroz, a 
traveso dos  traballos  levados  a cabo polo 
CIMMYT (Centro Internacional de Mejora-
miento del Maiz y Trigo), que deron coma 
resultado plantas  de talo curto, máis res isten-
tes ao vento e ao “encame” (tendencia das  
plantas a deitarse baixo o peso do grao), de 
medre rápido que permite ata tres colleitas  
anuais pero que, con todo, necesitan grandes  
cantidades  de fertilizantes  e pesticidas e a im-
plantación de sistemas de rego, primando 
deste xeito a agricultura en gran escada. Bai-
xo estas condicións a produtividade medrou 
unha media dun 2% anual, entre o ano 1961 e 

o ano 1980, o 3% no ca-
so de Filipinas, aínda 
que hai que dicir que a 
incidencia foi moi desi-
gual, moi importante en 
América Latina e Sueste 
asiático e practicamente 
nula en Áfr ica.  

Estes innegables éxi-
tos iniciais, nos que debe-
mos incluír o aforro da 
extensión de terras culti-
vables, comezaron a ser  
cuestionados co paso do 

tempo, e a ampliación de perspectivas que acos-
tuma a representar. As críticas en concreto son 
de tres tipos: 

a. As referidas  ás calidades e rendementos das  
novas variedades (de sementes): as especta-
culares medras danse só en condicións ópti-
mas e a costa dun gran aumento dos insu-
mos (fertilizantes, pesticidas, regos...), nou-
tras condicións as variedades tradicionais  
ofrecen mellores rendementos. As novas  
variedades son máis vulnerables, non teñen 
apenas resistencia natural, alimentariamen-
te son de peor calidade e presentan proble-
mas de almacenamento (en concreto, a pro-
liferación de aflatoxinas). O mesmo é apli-
cable co gando, as razas de alto rendemento 
están a desprazar ás razas locais, mellor  
adaptadas, e a reducir a variedade xenética.  
Noutras palabras, o empeño de producir  
máis alimentos estase a facer ao risco du-
nha escaseza futura.  
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b. As relacionadas cos danos medioambien-
tais: redución da biodiversidade (calcúlase 
que nos EE.UU desapareceu o 90% das  
variedades  históricas  de froitas  e verduras.  
Das sete mil var iedades de mazás cultiva-
das no XIX, fican menos de cen), diminu-
ción da resistencia ás  pragas, contamina-
ción provocada polo gran aumento do uso 
de fertilizantes  e praguicidas  químicos,  au-
mento da compactación (ou selado)  do solo 
derivada da mecanización (polo que as rai-
gañas non penetran no chan e a auga non 
drena cara as capas inferiores), salinización 
do chan e perda de acuíferos polo uso in-
tensivo do auga; segundo as previs ións no 
ano 2025 poden ser case que 3000 millóns  
de persoas as que non terán auga para usos  
esenciais.  

c. As realizadas desde o punto de vista social:  
as explotacións deste tipo de agricultura 
requiren dunhas condicións (insumos ex-
ternos, formación, grandes extensións) fora 
das posibilidades dos campesiños pobres, 
que nalgúns casos levounos ao endebeda-
mento e á perda das terras de seu, e, xa que 
logo, ao aumento da súa vulnerabilidade.  
Os críticos máis radicais  manteñen que,  
dalgún xeito, a Revolución Verde foi unha 
escusa da industria agroalimentaria para 
facer medrar o seu negocio a costa dos pe-
quenos labregos. 

Para seren totalmente obxectivos, é nece-
sario subliñar que xunto cos cr íticos existen 
unha serie de autores  que defenden a vixen-
cia e os resultados da Revolución Verde, por  
riba de todo Norman Borlaug (un dos seus  
condutores: como fitopatólogo participou na 
loita contra a praga da roia negra2, conse-
guindo mediante cruces  unha variedade de 
trigo híbr ido resistente á praga e de alta pro-
dutividade), e que ademais amósanse en xeral 
partidar ios (recomendo a lectura do artigo 
"La inacabada Revolución Verde. El futuro 
rol de la Ciencia y la Tecnolog ía en la Ali-
mentación del mundo en desarrollo" do pro-
pio Norman Bourlog na web de AgBio-
World) dos  avances  tecnolóxicos, incluíndo 
os cultivos transxénicos,  como forma de loi-
tar contra a fame, ignorando que a Revolu-
ción Verde, máis aló dos seus  innegables  mé-
ritos, ao non enfrontar as verdadeiras razóns  
da fame, un problema político e non exclus i-
vamente técnico nin de desequilibro entre 

oferta e demanda (de feito,  un experto coma 
Roger Thurow, vinculado profes ionalmente 
o The Wall S treet Journal, di que, “Produci-
mos os alimentos dabondo para alimentar  
acaidamente a cada ser humano neste plane-
ta; o feito de que preto de mil millóns  de per-
soas pasen fame implica unha dura condena 
do sistema mundial de distr ibución de ali-
mentos”3), foi non só incapaz de erradicala 
senón que moitas  veces os seus resultados  
foron contraditorios  con esa finalidade.  

As bases do discurso dos partidarios in-
condicionais da Revolución Verde (hainos ta-
mén que, partindo de que supuxo un cambio 
de paradigma nas prácticas agrícolas baseadas  
en novos e positivos enfoques xenéticos, reco-
ñecen os seus efectos  indesexables) parecen 
ser cuestionadas por diversos aspectos da rea-
lidade, en primeiro lugar, polo feito de que,  
despois de todo, un cuarto da humanidade se-
gue a padecer fame, en segundo, porque o es-
tancamento da produtividade é unha realidade 
desde os anos oitenta3, nun intre no que a de-
manda de alimentos, cárnicos nomeadamente,  
pola poboación dos países chamados emerxen-
tes presiona a suba os prezos dos cereais bási-
cos, e finalmente, pola incidencia das transfor-
macións da agricultura altamente tecnificada e 
da alimentación industrializada e comercial-
mente globalizada no quecemento global e no 
cambio climático.  

Inda así, hai que dicir que os problemas 
plantexados pola Revolución Verde, da que se 
acostuma a dicir que está no remate do seu ci-
clo, veñen a supoñer só parte das causas do fra-
caso do sistema alimentario e da orixe das cri-
ses alimentarias, das que a fame xunto ca vul-
nerabilidade alimentaria son seus principias  
efectos. Ó compás da súa implantación e exten-
sión ían facerse presentes outros factores que 
se converterían en concausas tanto do fracaso 
coma da crise4. 

A globalización levada aos  seus limites, e 
inserida nas actuais estruturas económicas  
que pr ivilexian a des igualdade, é incompatible 
(algúns autores  van máis aló e manteñen que 
hai sectores  económicos  ou ramas 
“irredutibles” á g lobalización pola forte pre-
senza de “especificidades  nacionais”,  entre elas  
a alimentación, xa que existe entre a poboa-
ción  unha tendencia a consumir artigos espe-
cíficos, nacionais e locais, ligados á cultura e 
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identidade que lle son propias) cunha produ-
ción agroalimentar ia eficiente (eficiente non 
no sentido que se lle da na economía académi-
ca, baseada, na análise custo-beneficios, senón 
na súa capacidade para xerar seguridade ali-
mentaria) e sen crises alimentarias. Non reco-
ñecer este feito levou, e s igue a levar ó siste-
ma alimentario a unha ruela sen saída. No ac-
tual contexto económico primar os aspectos  
técnicos e comerciais, é dicir, plantexar unha 
homoxeneización da produción e a distribu-
ción/comercialización dos alimentos convér-
tese nunha ameaza real nos  eidos social, cul-
tural, económico -desde a perspectiva das eco-
nomías locais e os mercados tradicionais- e 
ecolóxico. Os exemplos das decisións políti-
cas, e hai que ins istir no seu carácter político,  
e das súas consecuencias, xunto 
cos xa citados efectos da 
chamada Revolución Ver-
de, están aí para quen os  
queira ver:  

1º Os efectos do axuste 
estrutural.  Os chamados 
Programas de Axuste Es-
trutural (PAE’s) de 1980-
1995,  que non eran outra cou-
sa que préstamos condicionados  
apoiados polo Banco Mundial e o FMI,  
mediante os que os países debedores do 
Terceiro Mundo pagar ían as  súas débedas  
cos bancos do norte. Para acollerse a eles  
asinaron acordos  co FMI para suprimir  
barreiras  arancelarias aos produtos  im-
portados,  privatizar  compañías e servizos  
estatais (sóanlles,  verdade?), o que supuxo 
o afundimento dos produtos nacionais  
fronte á avalancha dos produtos subsidia-
dos dos  EE.UU e Europa. Como resulta-
do, os labregos do sur, incapaces de com-
petir, tiveron que deixar o campo e con-
verterse en man de obra das  grandes  ex-
plotacións agrícolas, perdéndose de paso a 
soberanía alimentar ia de todos e cada un 
dos países.  

2º Os resultados do “libre” comercio. A proli-
feración dos Tratados de Libre Comercio 
(TLC), que significou a fin de calquera aspi-
ración á soberanía alimentaria que puideran 
acariñar os países do Terceiro Mundo. As 
regras da OMC (Organización Mundial do 
Comercio) privilexian os grans, sementes e 
compañías químicas do norte no seu intento 

de dominar os mercados do sur. Como con-
secuencia, a destrución das economías de 
subsistencia en Latinoamérica fixo inevita-
ble a emigración masiva a EE.UU.  

3º O estalido dos agrocombustibles (tamén 
chamados biocombustibles, pero tendo en 
conta a or ixe agrícola da maior  parte deles  
o termo agrocombustibles parécenos máis  
preciso). As decisións políticas, na compa-
ña de fortes subvencións5, de promoción 
do consumo de agrocombustibles polos  
EE.UU levou ao “estalido dos  agrocom-
bustibles”, é dicir, a substitución obrigato-
ria dos combustibles fósiles, o petróleo,  
polos agrocombustibles, coas consecuen-
cias previsibles: aumento do prezo dos ali-

mentos. Ademais, desta compe-
tencia,  alimentos fronte 
combustibles, no norte, o 
aumento das sementeiras  
para producir agrocom-
bustibles nos países  do 
sur trouxo coma conse-

cuencia o desprazamento 
dos pequenos produtores  

agrícolas. Se temos en conta 
que estes representan de á metade 

a aos dous terzos da poboación nestes  
países  e seguen a producir  a metade da co-
mida, non é difícil facerse cargo do seu im-
pacto negativo na seguridade alimentar ia 
deste conxunto de nacións.  

Esta é a realidade, á que habería de enga-
dir un fenómeno preocupante que se está a 
producir. Falamos do acaparamento de terras,  
ou landgrabbing, termo inglés polo que é 
mais  coñecido,  que están a realizar países  
(China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Co-
rea do Sur  e Suecia nomeadamente) coa finali-
dade de garantir a seguridade alimentaria, e 
entidades financeiras, cuxo obxectivo é a es-
peculación económica, en África, Rusia ou 
América do sur entre outros,  porén cos  efec-
tos perniciosos na seguridade e soberanía ali-
mentaria da poboación destes territorios. Te-
rras todas elas con altos niveis freáticos, é di-
cir con auga, nas que ultimamente invisten as  
firmas financeiras de alto risco.  

Diante destas  evidencias, só aqueles  que,  
como Pangloss,  no Cándido  de Voltaire,  creen 
que “todo vai ben, no mellor dos mundos po-
sibles” poden ignoralas, ou pretender  que  se 
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está a amosar unha perspectiva extremada-
mente pesimista. Os medios de comunicación 
veñen a informar día tras día dos problemas.  
Do máximo histórico do prezo do trigo, das  
axitacións pola falta de alimento en Alxeria,  
da listeria nos queixos, a presenza de dioxi-
nas en polos e cochos en Bélxica, das vacas  
tolas  e as verduras e legumes contaminadas  
pola E. Coli, e das fames negras  no chamado 
“corno de Afr ica”, as informacións ao respec-
to non deixan lugar  ás  dubidas. Os que pre-
tenden defender unha vis ión optimista, están 
en realidade xustificando o estado das cousas.  
Como Pang loss.  

 
PALABRAS CLAVE 

Soberanía alimentaria 
A soberanía alimentaria enténdese como a fa-

cultade que teñen os Estados para establecer as sú-
as propias políticas agrarias e alimentarias de acor-
do cos obxectivos de seguridade alimentaria e de-
senvolvemento sustentable. Isto implica a protec-
ción dos mercados domésticos fronte aos produtos 
excedentarios que se venden máis baratos no mer-
cado internacional e da venda por custo de produ-
ción ou “dumping”. 

Seguridade alimentaria 
Segundo o Diccionario de Acción Humanitaria 

y Cooperación al Desarrollo, da primeira definición 
da Seguridade Alimentaria Nacional ou SAN, en-
tendida como a dispoñibilidade de subministros 
alimentarios dabondo para satisfacer as necesida-
des do consumo per cápita do conxunto dun país, 
pasouse, ao compas do progreso teórico na expli-
cación da fame (que pasou de explicarse por cau-
sas naturais a causas socioeconómicas) e do paso 
do enfoque macro, a escada nacional, ao refe rido á  
familia e aínda aos individuos, entre outros moti-
vos, á Seguridade  Alimentaria  Familiar ou SAF, 
delimitada por catro conceptos básicos: "o acceso 
de todas as persoas, en todo tempo, a cantidades 
dabondo de alimentos para unha vida activa e  
saudable . Os seus e lementos esenciais son a  dis-
poñibilidade de alimentos e a posibilidade de ad-
quirilos... Hai dúas c lases de inseguridade alimen-
taria, c rónica e transitoria” . 

 
______________________________________________ 

1.  O concepto de “sistema mundo” é moito máis preci-
so, descri tivo e, por riba de todo, crítico, dos mecanis-
mos de integración económica, que en moitas oca-
sións inclúen o recuso á violenci a, que o capi talismo/
imperi alismo ven utilizando desde sempre no seu af án 
de perpetuar e ampliar a súa dominación, do que se 

fixo servir, entre outros , o sociólogo e histori ador  
social Enmanuel Wallerstein. 

2. En reali dade trátase dun fungo que ataca o talo do  
tri go. As pl antas af ectadas presentan unha especie 
de pústulas que bloquean o fluxo de carbohi dratos  
da folla deica os grans, reducindo o rendemento e 
nos casos máis graves matando a pl anta. O talo fica 
negro (o que expli ca o nome do fungo e da praga) e 
as pústulas ao  estoupar , ceiban un gran numero de 
esporas que poden viaxar a través  do  ai re a grande 
distanci a. Desde o ano 1999, no que descubriron en 
Uganda os primei ros sí ntomas da súa existenci a, 
unha nova mutaci ón deste fungo , o  chamado Ug99, 
está a atacar as pl antas do  trigo, sen que de mo-
mento  se coñeza un funxi cida eficaz, e ni ngunha 
vari edade de tri go resistente á praga, a dif erenza 
do que pasaba coa praga combatida con éxi to por  
Borlaug. No ano 2001 estendeuse a Kenya, no 2003 
a Etiopía e no 2007, co tornado Gonu, as súas espo-
ras chegaron ao I emen.  

3. Esta é tamén a opi nión do rel ator da ONU para o  
Dereito a Alimentación, Olivier de Schutter. Nu-
nha entrevista concedi da ao xornal El Paí s de data 
17/3/2011, e que l eva precisamente a entradiña “A 
fame é un problema políti co” , di entre outras cou-
sas que “a desregulación dos futuros dos produtos  
agrícolas no  ano  2000, que comezou coa Lei de 
Moderni zaci ón de Futuros de Materi as  Primas nos  
Estados Uni dos, l evou á entrada gradual dos in-
versores i nsti tucionai s (hegde funds, fondos de 
pensións) nos mercados de materi as primas . (… ) a 
especulación que xurdiu está aumentando a volati -
lidade e imprevisi bilidade. (…) É un problema para 
os produtores  (…) e para os paí ses pobres  que son 
compradores netos de alimentos e cuxa f actura 
pode medrar de súpeto po la burbull a formada no  
mercado de derivados”.  

4. A taxa de incremento da produtividade freouse, de tal  
xeito que no período 1980-1990 foi só do  0'5% anual. 
Se temos en conta que deica o ano 2020 a demanda 
global de trigo , millo e arroz incrementarase un 1´3% 
anual e que os rendementos actuais non se poderán 
manter -están xa no limite do seu máximo teorizo, máis 
aló do cal simplemente as pl antas deixan de vivir-, a 
necesidade de atopar solucións  tórnase perentori a se 
non queremos atoparnos  ante algo moi semellante a 
un “colapso mal thusi ano”. 

5. No ano 2007 as subvencións aos agrocombustibles  
nos EE.UU foron de case 7.300 millóns de dólares e 
desde entón non deixaron de medrar. Para este ano de 
2012, 28.000 de millóns dos litros do combustible con-
sumido nos EE.UU deben ser forzosamente de bioeta-
nol, substituto da gasolina de orixe fósil, ou de biodié-
sel. O contido enerxético de cada litro de bioetanol (de 
millo) por cada litro de gasolina é dun 67%, o de bio-
diésel é dun 85% por cada litro de diésel. O rendemen-
to enerxético do bioetanol -diferenci a entre a enerxía 
necesaria para producir cada litro de etanol (entrada) e 
a enerxía contida en cada litro (saída) de combustible- 
de cana de azucre, producido en Brasil maiotariamen-
te, é maior que o de millo que está a carón do un. 



 

 

D
O
C
U
M
EN
TO
S 

29 

UN ESCRITO DE SUÁREZ PICALLO  

NO LIBRO DE VISISTAS DE FOLLAS NOVAS 

O 15 de xullo de 1957 Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas inauguraban en Buenos Aires “Follas Novas”, editorial 
e distribuidora do libro galego en toda América. Ese día Ramón Suárez Picallo estivo presente e leu as palabras que 
escribira previamente e que aparecen na primeira páxina do libro de visitas de “Follas Novas”. Neira Vilas 
enviounos o documento correspondente, manuscrito de Suárez Picallo, para a súa publicación en Areal. 
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Meus señores e amigos verdadeiros: Téño-
vos de saudar e dalas gracias, nas máis cumpli-
menteiras palabras, polo agarimo con que aco-
lléehedes á este vasallo nos vosos dominios. E 
merecentes como me sodes do mais grande sa-
crificio vouvos cumplimentar na nosa fala, fala 
dos nosos ascendentes, sin arroparar no traba-
llo que costarame o falar, nunha fala, na que en 
de xamais falei, e direivos tamén como foi a saí-
da que fixemos hastra da pena da Marola.  

Inda as brétemas da mañán non fuxiran co 
as rayólas que escomenzaban á alumear, cando 
o señor Manoel, o do Curro, e o señor que pon 
estos garabatos, iban corredoira abaixo por ve-
ren se atopaban cousas vellas, doutros tempos 
nas que espallala súa alma.  

Mollándonos os pés no orballón, chegamos 
cabo da fonte Seixeda onde os castiñeiros e os car-
ballos asomeaban o campiño cuberto de fieitos, e o 
muiño no que bulían as augas dimpois de moer o 
grao, do que o muiñeiro gardaba as maquías. Pa-
sámola carretera que vai por Tarabelo, e por me-
dio dos prados fumos hastra a Granxa, onde ato-
pamos outra carretera desde a que, por unhos ca-
rreiros, fumos en busca da corredoira que vai por 
Mondego; atravesámola fraga dos Barros, unha 
fraga mui bonita, e chegamos á Lámela, na que 
tomamos por un esqueiro, pra non lixugarnos na 
lameira; escomenzan os piñeiros que subindo por 
Carnoedo, (que queda á man direita) zoaban co 
lixeiro vento; da outra beira entre os piñeirales 
vese Meirás e a coroa do castro no máis alto do 
lugar. No chan cuberto de queiroas, toxos e car-
queixa, os homes facían capós e billardos; e nós 
seguimos por unha curripa na que as rilleiras, fi-
xéronme cair máis dunha ves magoándome o pe-
llico do xionllo e lixando o meu calzón mouro. 

-Mal comenzo, díxome o meu escudeiro.  

-Non é bon, repliqueille. Chegamos á Fon-
terrota, un rueiro de moita guapeza; os picari-
ños subíanse aos pexigos e os paisanos chegá-
banse hastra as cancelas e perguntaban (ao ver 
a miña máquina de retratar co seu trípode) can-
do se faría a carretera nova; creían que eu era 
algún inxenieiro, e o Sr. Manoel, un legoeiro. 

Adiantaba a mañán; os carrizos, os chascos 
e os peizoques, pousábanse na corredoira, brin-
caban polos valados ou voaban entre as árbores. 

Xa a Natureza estaba no seu apoxeo. 

Nosoutros limpábamolo sudore e eu doín-
me dos labregos, que xa recollendo o maínzo 
que botaban nas paxetas e levaban aos cabazos; 
xa aporregando co a rella, facendo as canles; xa 
cargando de untullo o seu carro hastra a  cabe-
zalla, traballan pra nunca se tiraren da pobreza.  

O cantar dos carros, ese rallar que fai o eixo 
coas troiteiras, ouvíase ao lonxe; e así deste xei-
to, chegamos cabo da igrexa de Santa Comba de 
Veigue, da que tiñamos boas noticias e na que 
entramos; non atopamos nada que lles decir que 
valla a pena, como non sea que teñen os feligre-
ses unha virxe de moi boa talla e de moitísimo 
mérito, que inda non a tramou a broca, regalo do 
Arzobispo Vélez. Saímos de Veigue, e por unhos 
camiños xordos, pasamos por Aba, e dende alí 
vimos unhos gomelós que se atopaban de certo 
xeito; eu axiña comprendín o que aquelo era; ca-
lei e dixen pra o meu chaleque, xa nos veremos. 

As carricantas, brincaban diante de nosos 
pés que inda non iban cansos, pro que adoecían 
por mor das terras mantidas que separábannos 
da igrexa de Santa María de Dexo, que ao dian-
te de nós, agardábanos. Ao fin, despois de dúas 
horas e media de comino, chégamos ao pe dela, 
e descansamos un cachiño.  

CRÓNICAS DE ÁNGEL DEL CASTILLO  

SOBRE UNHA ESTANCIA EN SADA (I) 

POLAS MARIÑAS 

No 1906, o historiador da arte Ángel del Castillo (A Coruña 1886-1961) pasou unha tempada no pazo do Castro 
de Samoedo, canda os irmáns Castro Arias. Nestes días de lecer, dedicouse a percorrer a comarca na procura de vesti-
xios arqueolóxicos e artísticos. Esas experiencias reflectiunas en dous artigos dos que hoxe reproducimos o primeiro.  
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Deitámonos no adro, prelo da porta, e a so-
ma dunhos carballos, dos que as lorbagas ceibá-
banse no chan, e escomenzamos o xantar, tanis-
cando nunha bola de parrañoa, e algo máis que 
levábamos, que como non interesa aos máis, non 
volo conto. E goto vai, goto ven, puxémonos á 
falar de cousas da terra, o meu escudeiro -o Sr. 
Manoel, o do Curro,- e o cabaleiro da pé que fai 
o relato. El é moi falangueiro, e eu gústame moi-
to de lle oír, na nosa fala, os contos de meigas e 
de mouras encantadas; faloume da galiña e os 
pitos (non de ouro, como nas máis das lendas, 
senón de veras, como el di) que rebulen baixo 
unha viga no río nomeado Caño, en Osedo; dí-
xome as conversas das mozas e os mozos, que se 
lembraba en des que el o fora; e cantoume (e sin-
tín non sabere música pra recollelo canto) al-
gúnhas cantigas de neno das que inda non se 
esquencera; eu tirei do papel que levaba no bol-
so, e recollinnas escribindo no meu colo; e pra 
que vexan a proba, ehí lles van dúas: 

Costureiriña bonita 
Volve polo devantal 
Que che queda de bandeira 
Na raya de Portugal. 

Chamáchesme lebrachiño 
Porque nacín na revolta 
Inda catro coma ti  
Non me dan a viravolta. 

Traer, inda trouxen moitas, pro mais trae-
ría se non fora pola visita do señor cura de De-
xo, un gran vasallo, que fixo trocala conversa. 

A igrexa é moi guapa, e de moitos anos, pois 
fíxose no 1236; é un bon exemplar dos tempos nos 
que nosos ascendentes vivían nos tarreos e nos 
castelos. Inda que non conserva a súa portada ve-
lla; se non remozada, des que o lume pegou nela, 
val a pena de que se vexa, 
pois non é nada laida; ten de 
vello as súas portas travesas, 
ó seu ábside, os seus canzo-
rros, e inda máis que non 
vos conto polo de agora. 

Perguntamos como se 
chamaba o coto dos gome-
lós que viramos denantes, 
e dixéronnos, O Vixía; a 
miña creenza do que aque-

lo era, non iba por mal c camiño, e díxenlle ao 
meu escudeiro. 

-Ouh, Sr. Manuel, imos ao curuto. 

-Onde vostede queira, señor. 

E por vales e mainzales fumos na compaña 
do señor Abade da parroquia; non tardamos moi-
to en chegarmos; eu, axiña comprendín o que 
aquelo era: estábamos diante dun castro. Por un 
carreiro, subimos ao foxo, que casi rodea a coroa, 
tres metros por riba do foxo, e subindo por ela, 
vimos que tiña a forma dun ovo. E muy guapo, e 
consérvase moi ben; dende o curuto daqueles có-
maros vese unha chea de vilas, portos e rueiros; e 
dende o monte Breamo, e as rías de Sada e Fe-
rrol, hastra a torre de Hércules, a vila da Cruña e 
a ría da Pasaxe, tendo diante de nosos ollos a pe-
na da Marola, que érguese aos nosos pés, a de-
xergare toda unha serie de encantos ademirables. 

Baixamos do castro, e dímola volta por on-
de fóramos; volven os vales e as bouzas, o zoar 
dos piñeiros e da xesta, os paisanos nas súas  
labores, os sirís e as maricas alegrando os pi-
ñeirales, e os colores do sol que se agacha tra-
los cómaros din que o día vai vencido.  

Pouco máis tarde, chegaban, escudeiro e 
cabaleiro, ao lar, onde foran tan ben acollidos. 

E o relato se finiu.  

De abondo dinlle ao garabullo, e tempo é 
que peche a boca. Non me queda máis, que po-
ñerme aos pés da fidalga, no que moita honra 
teño, e bicarlles as maos a aqueles meus amigos 
cabaleiros descendentes dos mais garridos varós. 

Fidalgos, á vosa obedencia. 

A Cruña, 18 setembre 1906. 

“Cargando de untullo  
o seu carro…”  

M. Suárez de Concha, 2011..  
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A SADA ESTIVAL DO 1891 

UN POEMA DE FERNANDO GARCÍA ACUÑA 

Sr. D. Valerio Álvarez Pedreira 
Civitavecchia 
 
 
Sada Julio 30 – 1891 
 
 

 
Ha días que aquí llegué 
De aquel Brigantium vetusto 
Y si antes no contesté 
A su grata, fue porqué 
No hallé noticias de gusto 
Además, como yo he sido 
Y soy como Pedro Andana, 
Fui haciendo el tiempo perdido, 
Diciendo: “escribo mañana”, 
Mas no dando a V. al olvido 
Pues sabe V. demasiado 
Que esa falta jamás trunca 
Cariños que le he guardado, 
Podré olvidar un pasado, 
Pero nuestra amistad ¡nunca! 

Y ahora en ramplonas quintillas 
Escritas a vuela pluma 
(Que le harán a V. cosquillas) 
Voy a contarle a V. en suma 
Lo que son estas orillas. 
 
He venido con mi gente 
A respirar a estas playas 
De otra atmósfera, otro ambiente, 
De ese que aquí solamente 
Esparcen las flores gayas. 
 
De ese que tanto codicia 
El pulmón más abatido; 
De ese que al alma acaricia 
Y solo se halla esparcido 
En los aires de Galicia. 
 
Que yo no exagero en nada 
Lo sabe V. amigo mío; 
Esta villa ya no es Sada, 
Es la tacita plateada 
De este Atlántico bravío. 

Reproducimos aquí un poema de Fernando García Acuña, quen, 
nacido en Macuriges, Cuba, no 1861, residiría desde a nenez ata a 
súa morte no 1895 en Betanzos. 

Destacado xornalista, o seu nome acompaña a múltiples  
publicacións locais de finais do século XIX, facendo gala, en 
palabras de Xesús Torres, dun “periodismo combativo e 
anticaciquil” (vid. “Os animadores da prensa local (I)”, en 
Anuario Brigantino, Betanzos, 1987). Como poeta, 
publicou numerosas composicións en galego e castelán, 
algunhas delas recollidas no libro Orballeiras. 

O verán de 1891, Fernando García Acuña pásao en Sada, 
onde procuraba descanso e tranquilidade. Nese contexto, 
envía unha carta en verso ao seu amigo Valerio Álvarez 
Pedreira, cónsul de España en Civitavecchia (Italia). No 
documento, descrebe a Sada estival, coas súas distracións e 
atractivos gastronómicos. Ademais de loar as “sardinas del 
pilo”, en salga, menciona o paseo do malecón -actual Avda. da 
Mariña- construído apenas un lustro antes. 

Fernando García Acuña nunha fotografía 
do Arquivo Municipal de Betanzos 
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Y no hay nada en la región 
Como esta vega en primores; 
Se ensancha aquí el corazón, 
Que es un búcaro de flores 
Este apartado rincón. 
 
Aquí la Tierra y el cielo 
Compiten en galanura; 
Siempre azul allá en la altura 
Y en espejismos el suelo 
Retratan tanta hermosura. 
 
Y hasta juzgo –y no es nada- 
(Créamelo V. amigo) 
Que es la mar más azulada, 
Y cito aquí de testigo 
A Ferrari, que está en Sada. 
 
Vendrá la Corte de ahí  
dentro de muy pocos años, 
Y ya no habrá Hendaya ni 
Duque que no venga aquí 
A gozar y tomar baños. 
 
Porque tienen más ioduros, 
Más que ninguno, estos mares; 
Aquí corren siempre a pares 
La salud y los aires puros 
Por cima de los pesares. 
 
Con treinta o cien bien cocidas 
Sardinas que estén a punto 
Se alargan aquí las vidas; 
¡Ayer con diez revenidas 
Se resucitó a un difunto! 
 
No hay nada que corte el hilo 
De la existencia aquí al hombre. 
¡Oh, la sardina del pilo!... 
¡Es el bálsamo que a Rilo 
Le dio talento y renombre! 
 
Y se me erizan los pelos  
Considerando tal cosa 
En esta tierra de... grelos. 
¿Dónde hay vianda más sabrosa 
Que los divinos cachelos? 
 
Todo ahí será precioso, 
Los cantos... las barcarolas... 
Pero nada más hermoso 
Que este cantar silencioso  
Y este rumor de las olas. 

De la peña que le abruma 
Ellas portadoras son, 
Que cada monte de espuma 
A decirme viene en suma 
Lo que es una expatriación. 
 
Será esa tierra encantada 
Y su mar muy azulado, 
Pero le digo a V. en serio 
Que no hay nada, tío Valerio, 
Como esta costa de Sada. 
 
Yo, respirando en las algas 
El ioduro codiciado, 
Tanto y tanto me he engordado 
Que tengo, tío, unas nalgas 
Como jamás he soñado. 
 
Y para que vea si es raro 
Este efecto tan supino, 
Que aquí engordan con reparo 
Todo Dios... hasta Avelino 
Y hasta Ángeles y Amparo. 
 
En fin, para que además 
Vea que esto no va a menos 
Y no se anda hacia atrás, 
Sepa que aquí hay dos serenos 
Y ambos están por demás. 
 
Un magnífico paseo 
Llamado del Malecón, 
Cafés, centros de recreo... 
Sada a este paso la veo 
Convertida en Arcachón. 
 
¡Arcachón! Que si lo es! 
Y hay la mar de gente en Sada, 
Tenemos aquí al Marqués 
Que es el de Algara de Grés, 
–Persona muy apreciada–. 
 
Y hago punto, sudo el quilo, 
Que he perdido la chaveta 
No pudiendo hallar el hilo, 
Pues convidan al poeta 
A unas sardinas del pilo. 
 

Fernando G. Acuña 
 

 

El Mendo, 12/08/1891 
Míguez, J. A.: “Poesía autógrafa de Fernando 

García Acuña”, en Anuario Britangino, 
Betanzos,1988.  
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Sr. D. Emilio Ferrari. La Coruña (Granja de 
Meirás), julio, 5, 1891. 

Mi buen amigo: Ando gestionando que vuelva 
usted a tener detalles y pormenores de las casas 
que pudieran serle útiles y convenientes en Mera; 
pero me temo que allí, si tendrán ustedes la venta-
ja de estar próximos a nuestros amigos los Mar-
queses, siempre tropezarán ustedes con el terrible 
inconveniente de tener que alquilar los muebles 
en La Coruña y llevarse las ropas de cama. Si a lo 
que aspiran ustedes es a pasar algún tiempo sin 
calor y al borde del mar, en Sada, pueblecillo a 
media legua de esta granja, hay lo siguiente: 

Una sala, una alcoba, dos cuartos regulares, 
cocina, cuarto de criada, todo amueblado y con 
ropa de cama, el lavado y planchado de esta ro-
pa, el servicio y la leña, precio: seis pesetas dia-
rias por todo; ustedes traerían su criada y co-
merían por su cuenta; se les dan a ustedes, repi-
to, la leña y la cocina, trastos, etc. En Sada hay 
buen pan, pollos, gallinas, pescado fresquísimo.  
No respondo de otros primores culinarios. La 
casa no tiene huerta, pero sí la playa detrás, y 
allí podría esparcirse el niño.  

Si les conviene a ustedes más no traer criada, 
y que la dueña de la casa (que es una mujer muy 
complaciente) les haga a ustedes la comida, en-
tonces les costará a ustedes la cantidad de cuatro 
pesetas diarias por persona, sin distinción de chicos y grandes. Les darán a ustedes dos principios, coci-
do y postre de fruta, queso, etcétera. Todo modesto, pero limpio y sano y con buena voluntad. 

Si esto les  conviniese a ustedes, dígamelo a vuelta de correo, pues tiene pretendientes la casa. En 
Sada hay iglesia, médico, botica, coche diario a La Coruña. Sin embargo... no es Biarritz.  

Si puedo darles noticias de Mera irán pronto. De ustedes amiga,  

Emilia 

P. D.: En esta casa de Sada estuvieron hace tres años Aureliano Beruete, su mujer y su niño.  

Dirección: a mi nombre, La Coruña. 

EMILIA PARDO BAZÁN  

ESCREBE A EMILIO FERRARI 

A comezos  dos anos  90 do s.  XIX, Sada comezaba a converters e en  des tino turís tico da  clase acomodada. 
A escritora Emilia Pardo Bazán, qu e veraneaba en Meirás, contribuiría  nun pouco, recomendando ás  
súas amizades o veraneo na localidade mariñá. No seguinte documento, unha carta do 1891, suxire ao 
poeta Emilio Ferrari qu e pase unha tempada en Sada, relatándolle os  servizos  qu e a vila ofrece. Ferrari 
aceptará a recomendación s emanas despois.  

“Sr. D. Emilio Ferrari…” 
M. Suárez de Concha, 2011 
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HAI 100 ANOS 
 

Desde Mondego 
Fue muy sentido el traslado a la parro-

quia de Coiro (Laracha); del celoso cuadjutor  
que fue de esta parroquia D. José Verdes  
Rodríguez.  

El día antes de partir se vio su casa llena de 
numerosos vecinos que venían de todas partes  
a despedirse de él […].  

Se trató de recoger firmas y enviar una so-
licitud al excelentísimo señor Cardenal Arzo-
bispo de la archidiócesis para que su nombra-
miento quedase sin efecto, cosa a que se opuso 
tan modesto como virtuoso sacerdote […].  

Lleve buen viaje el virtuoso sacerdote, cuya 
marcha será siempre sentida entre nosotros. 

 

(El Eco de Galicia, A Coruña, 16/06/1912) 

 
HAI 90 ANOS 

 
Por la instrucción 

El valiente semanario de esta villa “El Pro-
greso de Sada” se ocupa en su último número 
de la deficiencia que en materia de enseñanza 
pública se nota en este distrito.  

Apunta el citado semanario que habiendo 
una población escolar a la que corresponden 
legalmente dieciocho escuelas, cuente sólo con 
cuatro, y de éstas, dos incompletas. 

Nuestro comentario es el siguiente: ¿Qué 
hace el Ayuntamiento que no tiene en cuenta 
las disposiciones vigentes para gestionar el 
aumento de escuelas y qué hace nuestro pue-
blo que no exige del diputado por este distrito 
esa labor en el Parlamento para que se conce-
da lo que por ley corresponde a esta villa en 
ese asunto? 

Sada progresa, no cabe duda, pero sin anu-
lar el analfabetismo, ese progreso resultará fic-
ticio y acaso perjudicial. 

Sépalo así el vecindario y no ignoren nues-
tros ediles la responsabilidad que les alcanza en 
esta cuestión primordial de la vida social de 
nuestro pueblo. 

 

(El Ideal Gallego, A Coruña, 03/05/1922) 

HAI 80 ANOS 
 
Inauguración del Salón Royalty 

Hoy a las ocho de la noche se inaugurará en 
la Avenida de Barrié (Pedregal), en Sada, el 
magnífico "Salón Royalty", espléndida sala de 
espectáculos que será, de hoy en adelante, la 
preferida por el público sadense. 

Reúne esta sala inmejorables condiciones  
para toda suerte de espectáculos, no escatiman-
do sus empresarios, distinguidos y entusiastas 
jóvenes, toda clase de sacrificio para convertirla 
en la mejor de la comarca. […] 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 13/03/1932) 
 
Conferencias pedagógicas 

Vienen celebrándose unas conferencias pe-
dagógicas en el Ayuntamiento de Sada, organi-
zadas por el Consejo local de primera enseñanza.  

Tuvo lugar la primera conferencia en la es-
cuela nacional de niñas de Carnoedo, que siendo 
insuficiente el local para dar cabida al público que 
[…] ansiaba ilustrar su entendimiento con los 
conocimientos de los oradores les traían, hubo 
necesidad de solicitar un salón que en el pueblo 
se destina para espectáculos públicos, siendo ga-
lantemente concedido por el propietario [...]. 

Dio comienzo el acto haciendo la presentación 
del orador, la señorita María Luisa Vázquez Can-
dal, maestra nacional del pueblo, quien en breves 
pero acertadas palabras, dio a conocer el fin y obje-
to de las Misiones o conferencias pedagógicas que 
en aquel momento iban a inaugurarse. 

Acto seguido, hace uso de la palabra el confe-
renciante don Enrique Cimadevila, inspector 
médico de Sanidad de este Ayuntamiento, el cual 
desarrolló el tema "La viruela y sus efectos desas-
trosos para la humanidad". Hace un detenido y 
profundo estudio de los efectos que la viruela 
produce en las personas que por negligencia y 
abandono dejan de vacunarse y […] termina 
haciendo un llamamiento al auditorio y de un 
modo especial a los padres de familia para que 
por ningún motivo dejen a sus hijos sin vacunar 
y de esta manera se vean libres del terrible mal. 

 

(La Voz de Galicia, A Coruña, 10/06/1932) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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Como ven sendo habitual, relatamos nesta 
sección o que aconteceu desde hai 6 meses, ou 
sexa, cando saíu á luz o nº 3 de Areal, en outu-
bro de 2011. 

Estabamos daquela coa exposición sobre o 
fotógrafo sadense Francisco Varela Posse, 
que tanto éxito tivo en número de visitas como 
no interese que suscitou. A exposición está 
composta por máis de medio cento de fotografí-
as datadas entre os anos 1910 e 1950, se ben a 
gran maioría corresponden aos anos 20, cando 
Varela contaba cun negocio de fotografía na 
Rúa da Obra e exercía como correspondente 
gráfico en diversas publicacións. Ademais, algu-
nhas das imaxes acompáñanse de textos de au-
tores locais da época. Tamén estiveron expostos 
obxectos persoais, revistas e diversa documen-
tación. Por último, a exposición incluía un apar-
tado de paneis biográficos, compostos por infor-
macións acerca do protagonista, así como foto-
grafías e documentos familiares. 

O venres día 14 de outubro, no cemiterio 
municipal do Fiunchedo tivo lugar a ofrenda 
floral ante a tumba de Ramón Suárez Pica-

llo, coincidindo co 47 aniversario da súa morte 
e o 3º do traslado dos seus restos desde Buenos  
Aires a Sada. No transcurso do acto, léronse  
textos escritos no 1964 con motivo do falece-
mento de Suárez Picallo, un de Valentín Fer-
nández e outro de Eliseo Pulpeiro, que foron 
achegados a esta Asociación polo historiador  
arxentino Hernán Díaz.  

A continuación na capela de San Roque tivo 
lugar o acto de presentación do nº 3 de Areal, 
coa proxección dun breve vídeo sobre a vida e a 
obra do fotógrafo Francisco Varela Posse. In-
terviron logo Paco Pita e Manuel Pérez Loren-
zo para presentar os contidos, e a continuación 
falaron varios dos colaboradores do presente 
número: Manuel Lugrís Rodríguez, Francisco 
Pillado, Santos M. Ribadeneira, María Pérez 
Miñones e Xaime Rodríguez Rodríguez. Unha 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Ofrenda floral a 
Ramón Suárez 
Picallo no  
Fiunchedo 
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vez rematadas as intervencións, fíxose efectivo 
o nomeamento de Fina Varela Turnes, a filla do 
fotógrafo Varela Posse, como socia honoraria da 
nosa Asociación pola colaboración emprestada e 
polo afán na conservación do legado do seu pai. 
Pecharon o acto a soprano Susana de Lorenzo e 
o pianista Rupert Twine, que deleitaron ao au-
ditorio cun repertorio variado: canción galega, 
música arxentina e francesa, etc. 

O 6 de novembro, a Comisión pola Recupe-
ración da Memoria Histórica da Coruña e a 
Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo de 
Sada organizamos a IV marcha a Meirás, para 
reclamar a devolución do pazo ao patrimonio 
público e o cumprimento do réxime de visitas 
que establece a lexislación polo seu carácter de 
Ben de Interese Cultural, que non é respectado. 
A marcha iniciouse en Sada, ante o monumento 
en recordo das vítimas da represión franquista, 
coa intervención de Manuel Pérez Lorenzo.  
Logo, unhas trescentas persoas desprazáronse 
ata Meirás, onde escoitaron as palabras de Ma-
nuel Monge, presidente da CRMH, reclamando 
a devolución do edificio. Falaron tamén os ac-
tores Fernando Morán e Isabel Risco, aos que 
seguiron Francisco Pillado, Pilar Vázquez e 
Rexina Basadre recitando poemas de Celso 
Emilio Ferreiro. Por último, o actor Manuel 
Lourenzo escenificou a devolución do inmoble 
por parte do ditador. 

O 5 de xaneiro recibiamos a triste nova do 
falecemento do noso socio de honra Isaac Díaz 
Pardo. Varios membros da directiva da A.C. Ir-
mans Súarez Picallo estarían presentes nos actos 
celebrados ao día seguinte, no Museo do Pobo 
Galego e no cemiterio compostelán de Boisaca. 

Varios integrantes da Asociación (Marisa 
Naveiro, Abel López, Laura Pita e Manuel Pé-
rez) desprazáronse a Mugardos o 22 de marzo 
para presentar a exposición dedicada a Ra-
món e Xohán Antón Suárez Picallo, que xa 
percorreu boa parte da xeografía galega. O ac-
to, que tivo lugar no Centro de Maiores abriu-
no Marisa Naveiro, que explicou os motivos 
que nos levaron a artellar esta exposición. Lo-
go, Manuel Pérez Lorenzo realizou un perco-
rrido polas biografías dos dous irmáns e, final-
mente, o alcalde de Mugardos, Xosé Barcia,  
pronunciou unhas palabras, alentando a recu-
perar o legado de persoas como os irmáns Suá-
rez Picallo nos tempos difíciles que vivimos. 
Tamén estiveron presentes os concelleiros de 
Cultura e Benestar.  

4ª marcha a Meirás, coorganizada coa CRMH 
 
 

Inauguración da exposición dedicada aos irmáns Suárez 
Picallo en Mugardos. Á dereita, o alcalde Xosé Barcia 

Actuación de Susana de Lorenzo e Rupert Twine 
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Por el bien del imperio.  

Una historia del mundo desde 1945 

Fontana, Josep 

Editorial Pasado & Presente. 2011  

ISBN: 978-84-9392143-4-9 

Pp. 1230           

 
Pódese facer un traballo científico de histo-

ria a partires das persoais preocupacións e espe-
ranzas? Pódese facer desde a contemporaneidade 
e aínda a inmediatez dos feitos e acontecementos 
a historiar? 

A segunda destas cuestións  respóndese des-
de a perspectiva dos practicantes da nova disci-
plina “historia do tempo presente”. Ao conxunto 

de ambas as dúas cuestións responde maxistral-
mente o profesor Fontana neste libro imprescin-
dible. Un libro, resolto desde un enfoque novo, 
non desde o aspecto metodolóxico senón desde a 
perspectiva coa que se aborda. É desde o punto 
de vista que podemos falar “doutra historia”. Du-
nha historia diferente e contraposta ás formas 
dominantes de achegarse aos feitos da historia 
contemporánea. 

Josep Fontana, mestre de xeracións de histo-
riadores, profesor que foi de Historia Económica 
na Universidade de Barcelona e máis tarde cate-
drático da mesma disciplina nas de Valencia e Au-
tónoma de Barcelona, é autor dun conxunto de 
libros realmente importante na Historiografía do 
Estado español. Na súa obra, xunto con libros de 
síntese coma La fí  de ĺ Antic Regimen i la industria-
lització 1787-1868, hai libros de reflexión histórica, 
entre eles La historia después del fin de la historia; 
Europa ante el espejo ou de divulgación coma La 
historia. Todos eles libros de fonda relevancia pero 
que, na nosa opinión, están un chanzo por debaixo 
deste libro que, sen dubidalo, converterase nunha 
obra de referencia, unha das fitas imprescindibles 
na historiografía do mundo contemporáneo. 

Produto de quince longos anos de traballo, o 
libro nace das esperanzas suscitadas pola Carta 
do Atlántico1 ao longo do mundo. Esperanzas  
nun mundo mellor e máis xusto, un mundo en 
paz. Destas esperanzas foi copartícipe o autor, 
apenas un rapazolo de dez anos cando se firmou 
no ano 1941. O tempo transcorrido desde entón, 
setenta anos, e as frustracións acumuladas polas 
promesas non cumpridas e as esperanzas rotas 
forman o cerne deste colosal traballo histórico. 

A confrontación entre os dous modelos 
opostos, entre os proxectos, e, podemos dicir, 
as cosmovisións enfrontadas, representadas po-
los EEUU e a URSS, íase a producir a partir do 
remate da II Guerra Mundial, o rompemento 
da Gran Alianza e a mutua asunción de que a 
confrontación de proxectos só se podía substan-
ciar coa derrota do inimigo. A Guerra Fría, que 
convencionalmente tivo o seu fundamento dou-
trinal no “telegrama longo” de Georges Ken-

O QUE LIMOS 
 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
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nan2, non deixou de ser un enfrontamento, un 
novo “gran xogo”, realizado a traveso de axen-
tes vicarios, pero esta vez a escada planetaria.  
Pódese dicir (de feito deste xeito tense dito en 
algunha das reseñas do libro) que este é o fío 
condutor desta obra, porén non se faría xustiza 
ás pretensións e as teses do mestre Fontana. 
Precisamente, o subtitulo do libro, Una Historia 
del mundo desde 1945, dá unha idea de que Fon-
tana ten a intención de ir máis aló da Guerra 
Fría stricto sensu. Para Fontana, e esta é ao me-
nos para nós a tese da súa obra, o proxecto he-
xemónico do sistema capitalista alonga o estado 
das cousas aínda despois da caída do bloque so-
viético; o dominio imperialista dos EEUU, aín-
da que en fase de refluxo, medrou na súa tenta-
ción unilateralista. Os derradeiros capítulos e 
seccións do libro así o confirman. La invención  
de la “guerra contra el terror”, El nuevo proyecto 
imperial, son os reveladores títulos dalgunhas  
seccións dos capítulos finais, como o é o do ca-
pitulo que pecha o libro Al final del recorrido: el 
triunfo del capitalismo realmente existente.  

No libro fálase do enfrontamento entre os 
dous proxectos, entre as dúas ordes políticas, 
económicas e sociais, das súas consecuencias e 
das súas secuelas. O fin da guerra, a liquidación 
do intento de hexemonía totalitaria nazi-
fascista non abriu un período de paz senón polo 
contrario un novo período de confrontación con 
escenarios en todos os continentes. Fontana,  
detense nunha das primeiras consecuencias: a 
Guerra Fría como catalizador do control social.  
A procura, case que invención, e a liquidación 
do inimigo interno ía a converterse nunha obse-
sión nos dous campos enfrontados. O macartis-
mo e as purgas stalinistas son os dous intres 
aurorais do control social na primeira fase da 
Guerra Fría. 

Fontana, manexa con mestría unha documen-
tación que se pode cualificar sen exaxerar coma 
exhaustiva. Esta información, na que se inclúen 
documentos hai pouco desclasificados, permítelle 
abordar con fondura cuestións deica hoxe pouco 
claras, pouco documentadas, rachando deste xeito 
coas interpretacións canónicas e convencionais. 
Os enfoques sobre a creación da OTAN (ou da 
SEATO), as circunstancias nas que se produciu o 
bloqueo e a ponte aérea de Berlín, son algúns dos 
exemplos de novas e máis convincentes aproxi-
macións aos feitos históricos. 

O equilibro do terror, consecuencia da carreira 
nuclear aberta polas bombas norteamericanas so-

bre Hirosima e Nagasaki, e a posterior posesión de 
armas nucleares pola URSS converteuse no esce-
nario da vida cotiá de enteiras xeracións en todo o 
mundo. A carreira armamentística, na que se su-
maron novos actores, encheu o mundo dun arsenal 
capaz da súa segura destrución. Nesta situación, os 
conflitos rexionais, en todos os escenarios posibles 
nos cinco continentes, eran interpretados en clave 
da confrontación dos proxectos. O terror, cebado 
pola magnificación da potencia agresiva e destruti-
va da URSS, ía converter a liquidación do inimigo 
no obxectivo a conseguir. 

Fontana, presta unha especial atención á 
chegada da denominada “equipa B”3, o que sig-
nificou un punto de inflexión na estratexia da 
confrontación, que chegou as máximas cotas no 
primeiro dos mandatos de Reagan, da man de 
recoñecidos “falcóns” coma Jane Kirpatrick, Wi-
llian Casey, director da CIA, ou George Schultz,  
Secretario de Estado, todos eles membros do 
Committee on the Present Danger, e firmes 
partidarios da volta aos peores tempos da Gue-
rra Fría e a liquidación da “coexistencia pacífi-
ca”. De xeito similar ás políticas económicas de 
Reagan, as coñecidas coma “reaganomics”, unha 
aplicación práctica da chamada “economía da 
oferta”, consistente na expansión do crédito, na 
rebaixa dos tipos impositivos, nomeadamente 
para as rendas máis altas, xunto cunha redución 
do gasto público, excepción feita dos gastos de 
defensa que se dispararon, a desregulación, do 
sector financeiro por riba de todo, e a limitación 
do poder negociador dos sindicatos, ían consti-
tuír o punto de partida dun modelo que hoxe, 
trinta anos despois, íanos levar  á crise global 
máis importante do capitalismo. Unha política 
económica, a de Reagan (máis Tatcher na G. B.) 
que anos antes o presidente Eisenhower, repu-
blicano, consideraba inimaxinable. 

A aparición de novos actores no escenario 
mundial, o xurdimento de países emerxentes 
(aínda que, como di Krugman, é máis acaído 
chamarlle “mercados emerxentes”) desde o pun-
to de vista económico ía trastocar as expectati-
vas e as perspectivas, sobre todo tras o desplo-
me dos países do chamado “socialismo real”, ca 
URSS á cabeza. Aínda así, determinadas realida-
des non mudaron. A guerra contra o terrorismo 
ía a substituír a loita contra o “imperio do mal”. 
A OTAN, concibida coma resposta defensiva 
contra a ameaza global comunista, continuou no 
seu desempeño de “defensa do mundo libre” (en 
realidade, como di Joseph Gerson, do American 
Friends Service Comittee, e cita Fontana, trans-
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formouse “nunha alianza global para reforzar as  
ambicións imperiais dos EEUU, e os privilexios 
das elites europeas”). A intervención dos EEUU 
nos novos conflitos e a súa presenza nos xa pre-
existentes, sen contar agora cos seus aliados 
occidentais ía levar ao “unilateralismo” dos EE-
UU a alcanzar a súa máxima expresión na inva-
sión do Iraq de Sadam Hussein do 2003. Co pre-
texto dos atentados do 11 de Setembro, e des-
pois da invasión de Afganistán baixo o paraugas 
da ONU, o conflito iraquí planeouse desde bas-
tante antes do 2001, e formaba parte da nova 
política exterior dos EEUU, do seu novo pro-
xecto imperial. Un proxecto que en relación co 
Medio e Próximo Oriente tiña un alcance políti-
co á vez que económico. A persistencia dun con-
flito, que poderíamos cualificar coma 
“preguerrafría/postguerrafría”, que enfronta aos 
israelís cos palestinos, ocupaba un lugar central 
deste proxecto que procuraba que o Estado de 
Israel se convertese no gardián dun enclave tan 
conflitivo como o Oriente Próximo e Medio.  

Neste logrado intento de historia total, 
Fontana non elude ningún dos episodios rele-
vantes do longo período que cubre. Desde os 
procesos de descolonización, os conflitos do 
Sueste Asiático, os problemas do bloque soviéti-
co,  a política norteamericana respecto a Améri-
ca Latina, pasando pola traxedia do gran esque-
cido continente africano, a construción europea, 
deica a crise global na que estamos sumidos, co 
seu corolario de loita pola terra e os alimentos. 
En todos eles o seu espírito crítico, apoiado pola 
inxente cantidade de información e documenta-
ción que manexa, invitando a o lector a confron-
tala, fai unha lectura diferente da historia tal 
coma nos foi contada. Nalgunhas ocasións esta 
lectura resulta desmitificadora. Deste xeito, as 
imaxes que proxecta dalgúns dos presidentes 
dos EEUU son arrepiantes (en realidade, tamén 
o é a de gran parte dos lideres mundiais come-
zando por Stalin), con un Kennedy ocultando á 
opinión pública a gravidade do seu estado de 
saúde, as crenzas milenaristas de Reagan ou os 
delirios de grandeza e os desexos de vinganza 
de Bush fillo.  

Fáganse un favor. Se realmente queren sa-
ber como chegamos deica aquí (e aquí quere di-
cir o contexto de restrición das liberdades, da 
democracia, porén o tempo do crecemento da 
fame, o medre do traballo escravo, sexa cal sexa 
a definición que del se escolla, a carreira impara-
ble de guerras e xenocidios). Se de verdade que-
ren comprender coma os mercados, é dicir o 

“capitalismo realmente existente”, en palabras 
do mestre, está a facer cousas que nin tan se 
quer fixo o fascismo, lean este libro. Entenderán 
que os mecanismos de dominación da “economía 
libre de mercado” (aos capitalistas, sabedores da 
importancia da linguaxe, non lles gusta que se 
fale de capitalismo, nin de empresarios, agora 
coñecidos como “emprendedores”) ían máis aló 
do estritamente económico. Os seus promotores 
entenderon perfectamente que era precisa a loi-
ta cultural e política, que os seus intelectuais e 
os gobernos debían defender a supremacía dos 
mercados, que determinados políticos debían 
defender a súa “eficacia” (e aínda a súa “ética”) 
por riba do estritamente político. Xa o dixo no 
seu tempo un deses políticos que agora se alpo-
rizan ante o estado das cousas: “lo importante 
no es que un gato sea blanco o negro, lo impor-
tante es que cace ratones”, e non estaba a falar  
de gatos e ratos, coma tampouco semellaba que-
rer saber que ao final el mesmo ía a sentirse co-
ma un rato;  igual que todos nós. 

 

1. Asinada o 14 de Agosto de 1941, por Franklin D. 
Roosvelt, presidente dos EE.UU, e Winston Churchil, 
primeiro ministro da Gran Bretaña, a bordo do USS 
Augusta, é unha declaración de principios comúns dos  
dous países “…nos que radican as esperanzas dun 
mellor porvir para a humanidade”. Entre eles, “non 
procurar para os seus países o engrandecemento terri-
torial nin de ningunha outra índole”, “desexan realizar  
entre todas as nacións a colaboración máis completa, 
no dominio da economía, co fin de asegurar a todos as  
mellores condicións de traballo, o progreso económico  
e a protección social”. 

2. En realidade, tratábase dunha serie de cinco tel egra-
mas, de máis de oito mil palabras, nos que, Kennan, 
funcionario da embaixada norteamericana en Mosco-
va, daba un visión tremendista, por expansionista, das  
intencións dos soviéticos, que necesitaban, nas súas  
palabras, “rachar a harmonía interna da nosa socieda-
de, destruír o noso modo de vida tradicional,  e rema-
tar coa autoridade internacional do noso estado”. En 
conclusión, non se podía negociar con eles, cos que se 
debía manter unha actitude de firmeza, xunto coa 
vontade de usar a forza se fose preciso, reforzando as  
políticas das “esferas  de influenza” como forma de 
frear a súa expansión en Europa. 

3. Chamado deste xeito para contrapoñelo ao equipo
(team A) da CIA, foi creado por H. W. Bush, vicepre-
sidente á sazón, composto por 16 membros, entre eles  
coñecidos “falcóns” coma Paul Nitze, Paul Wolfowitz 
ou Richard Pipes, algúns dos que 25 anos despois  
formarían parte da equipa de asesores de Bush fillo. 
As súas análises, a diferenza das da CIA, magnifica-
ban o  poder  armamentístico, nomeadamente nuclear, 
da URSS, contribuíndo dese xeito ao terror nuclear e 
ao mantemento da guerra fría. 



 

 

AVDA. SADA Y SUS CONTORNOS - EDIF. SOLANA 
TFNO. 981 62 42 06 - 15160 SADA (A CORUÑA) 

Linares Rivas, 2 - 15160 SADA 

Tel. 981 62 15 28 

GRADUAMOS LA VISTA 

ADAPTAMOS LENTES 
DE CONTACTO 

DOMINSADA, S.L.DOMINSADA, S.L.DOMINSADA, S.L.DOMINSADA, S.L.    

• Mecánica en general 
• Alineado de direcciones 
• Servicio PRE-ITV 
• Electricidad 
• Sustitución de neumáticos 

• Carga de aire acondicionado 
• Cambios de aceite 
• Diagnosis de sistemas eléctricos 
• Diagnosis de sistemas de  
refrigeración 

Telf. 981 621 475 - Fax 981 624 719 - Móvil 659 409 889 
Tarabelo, 97 - 15160 SADA (A Coruña) 

Rúa da Obra 5, SADA 

DISCOTECADISCOTECADISCOTECADISCOTECA    
 

Libraría 

BRAÑAS 
 
 

 

 
Papelería 

Avda. Coruña 5, local 3 - 15160 SADA 

R eserv e su  t urn o 
              981 622 22  10  

Avda. da Mariña, 56 · 15160 SADA 

Reservas: 981 62 17 98Reservas: 981 62 17 98Reservas: 981 62 17 98Reservas: 981 62 17 98    
Travesía das Delicias  nº 3 Travesía das Delicias  nº 3 Travesía das Delicias  nº 3 Travesía das Delicias  nº 3 ----     15160 SADA15160 SADA15160 SADA15160 SADA 

Avda. da Mariña, 16 · 18 -  Entrep. C 
Te l.:  981 62 40 00 ·  15160 SA DA  



 

 

desde 1948 

CAFE 

PASTELERÍA - HELADERÍA 

CARNOEDO 
Chan da Aldela, 14 

981 623 225 
 

FONTECULLER 
Avda. Fonteculler, 27-29 

981 650 225 
 

SADA 
Rúa Pontedeume, 7 

981 624 695 

AXENCIA DE VIAXES 

 

f a cém o lafa cém o lafa cém o lafa cém o la  

S exa  ca l  s exaS exa  ca l  s exaS exa  ca l  s exaS exa  ca l  s exa  

Avda. República Argentina, 24   Telf: 981 62 02 83 
Fax: 981 62 14 42  15160 - Sada (A Coruña)  

reservas@viajesvoar.com - www.viajesvoar.com  

RealidadeRealidadeRealidadeRealidade 

CAFÉ - BAR - RESTAUR ANTE 
CAFÉ - JAZZ  

Telf. 981 620010 - SAD A 

 República Argentina nº 15 

15160 SADA 

Telf. 981 62 04 18 
 

Avda. do Porto, 30 
FONTÁN - SADA 

            a túa viaxea túa viaxea túa viaxea túa viaxe    
                 

 Praza da Pescadería, 5 - 15160 SADA (A Coruña)  

LÓPEZ 

 
 

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



 

 

 
 

c/ Sadadarea, 1 
 

15160 SADA 

Las Delicias IV 
CARNICERÍA 
CHARCUTERÍA 

ESPECIALIDADES: 
Ternera gallega de leche, chorizos y 
Embutidos (envasados y curados en el 
interior de Galicia), comidas para llevar 

 

A CORUÑA 
Alcalde Pérez Ardá, 49 - Telf.: 981 139 659 
GUÍSAMO 
Lugar da Brea, s/nº -  Telf.: 647 850 984 
SADA 
Barrié de la Maza - Telf.: 981 622 263 
Linares Rivas, 40-42 - Telf.: 981 620 243 

DIRECTIVA  2012 

Presidente 
Francisco A. Pita Fernández 

Vicepresidente 

Manuel Pérez Lorenzo 

Secretaria 
Rexina Basadre Orozco 

 
Vicesecretaria 

Laura I. Pita Campos 

Tesoureiro  
Xosé Val Díaz 

Vogais 

Marisa Naveiro López 
Xesús Castro Vidal 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
Amable Carballeira Caño 
Ramón Tenreiro Suárez 
Estevo Rodríguez Liste 

 
 

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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MODO DE PAGAMENTO 
 

En metálico    
 

Ingreso en conta* 
 
  
* No caso de escoller esta forma de pagamento, o ingreso efectuarase no número de conta da 
A. C. Irmáns Suárez Picallo (Novagalicia Banco): 

 
2 080 -003 5 -18 -304 0021 085 
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