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Chega un número máis de Areal no contexto de 
diversos acontecementos que marcan o presente no 
que desenvolve a súa actividade a Asociación Cultu-
ral Irmáns Suárez Picallo. 

En primeiro lugar, este número sexto vese feliz-
mente condicionado pola declaración institucional 
por parte do Concello de Sada do ano en curso co-
mo Ano Lugrís Freire, unha idea que partiu da nosa 
Asociación na asemblea ordinaria de marzo de 2012, 
dado que en febreiro de 2013 cumpríanse 150 anos 
do nacemento do polifacético escritor e activista 
sadense. Trasladada ao Pleno da Corporación polo 
BNG, foi aprobada por unanimidade, o que nos leva 
a enviar desde aquí os nosos parabéns a todos os 
grupos. A Asociación traballará ao longo de todo o 
ano para difundir, a través de actos, exposicións e 
publicacións, a obra e a figura de Lugrís. 

Noutro campo, Sada enfronta momentos cruciais 
para o seu futuro. Está hoxe sobre a mesa, en perío-
do de exposición pública, o Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal, un documento que marcará a xes-
tión do noso territorio nas próximas décadas. Agar-
damos que os responsables de elaboralo e aprobalo 
o conciban como un instrumento determinante na 
preservación do noso patrimonio cultural e natural, 
para garantir que non se repitan as tristes actua-
cións do pasado. 

Por outra parte, na Asociación estamos de ani-
versario. Hai xa 5 anos que iniciamos a nosa andai-
na, coas I Xornadas Irmáns Suárez Picallo, celebra-
das en maio de 2008. Con tal motivo, ofrecemos 
neste número unha reprodución de todas as porta-
das das publicacións editadas ata o de agora. En 
todo caso, este periplo noso queda cativo ante os 20 
anos de inmenso traballo que veñen de conmemorar 
en Betanzos os compañeiros da A. C. Eira Vella. Os 
nosos parabéns! 
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Aínda a risco de ser redundante -todos os 
escritores o somos, segundo Borges-, cada vez 
que abordo temas relacionados coa cultura ga-
lega, menciono ao meu pai lucense, en tácito 
tributo á vasta herdanza da súa memoria. 

Neste caso, ocupareime de Manuel Lugrís 
Freire, notable escritor e ideólogo galego nado 
en Sada, esa vila mariñeira que chegou a min a 
través das testemuñas escritas de Ramón Suá-
rez Picallo, vertidas na prensa chilena entre 
1942 e 1956, postas ante os meus ollos por 
Cándido pai, cando xa Ramón partira e eu co-
mezaba a asomarme ao mundo encantado do 
Noroeste, que era na nosa casa unha sorte de 
lume iniciático e misterioso. 

Non sei se a palabra masón, xa fose como 
substantivo ou adxectivo, me chegou por boca 
da miña avoa materna -descendente de caste-
láns, emparentada cos Ahumada de Teresa de 
Ávila-, como sinónimo de anatema e condena-
ción, ou de beizos do meu pai como paradigma 
de pensamento liberador e progresista, a finais 
dos anos 40’, cando en España e na súa amada 
Galicia se entronizaba o escurantismo eclesiás-
tico unido e xuramentado á represión castrense 
e aos feroces donos da terra. 

En Chile, a coalición democrática da 
Frente Popular, que levara á primeira maxis-
tratura da nación a Pedro Aguirre Porca, cu-
xo lema luminoso fose “gobernar es educar”, 
contou co decidido apoio da masonería, cuxos 
membros pugnaban por construír unha socie-
dade máis xusta e igualitaria, liberada do peso 
decimonónico do poder configurado por esa 
triloxía que aínda desangraba a España: Igre-
xa, Terratenentes e Forzas Armadas, cuxo 
cepo ideolóxico e material persistía en Chile 
desde a remota Colonia. 

Polo meu pai, simpatizante dos masóns, 
souben das loxias masónicas do Noroeste e du-
nha delas, cuxo nome soaba como invocación 
de coloso mariño ou de divinidade pagana: Li-
bredón. A este grupo pertenceron ilustres inte-
lectuais e políticos galeguistas, entre quen figu-
raba un primo afastado seu, coñecido editor e 
xornalista exiliado na Arxentina, Arturo Ca-
drado Moure. Así mesmo, Manuel Lugrís Frei-
re, irmán de patria de Suárez Picallo e mestre 
de afáns e andanzas da xeración republicana, 
falecido en 1940. 

Quizais sexa este un dos aspectos vitais 
menos coñecidos de Manuel Lugrís Freire, 
que sinto ligado aos soños do meu proxenitor. 
É por isto que indaguei neles, para destacalos 
nesta breve crónica, como testemuña dunha 
admiración dual e esclarecedora, cando cele-
bramos a vida e obra deste fillo dilecto de Sa-
da, vila da que me sento cada vez máis afín, 
unxido na boa amizade polos meus camaradas 
das mariñas. 

A comienzos del siglo XIX nació en La 
Coruña la masonería gallega, y lo hizo al 
amparo del talante liberal de los habitan-
tes de la ciudad. Dos logias coruñesas 
fueron claves en la historia de España, la 
Constitucional de la Reunión Española, 
fundada en 1814, y la de Los Amigos del 
Orden, que vio la luz en 1817. La Consti-
tucional de la Reunión fue la primera en 
nacer en este país tras los años del deno-
minado bonapartismo, mientras que la 
segunda era una colectividad militar, en 
cuyo seno se fraguó la conspiración libe-
ral que se tradujo en el pronunciamiento 
del general Riego en Cabezas de San 
Juan. Valín considera que Los Amigos 
del Orden ‘fueron el desencadenante del 

A FEIRA DE ED-MUNDO 

UN ILUSTRE MASÓN 
 

Edmundo Moure Rojas 
 

“La masonería es nefasta, funesta, subversiva e inductora a la rebelión” 
(Juez Ángel Colmeiro, en dictamen de 1937, Galicia)  
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levantamiento popular liberal, una revo-
lución burguesa que se extendió a toda 
España y que se tradujo en el adveni-
miento del Trienio Constitucional’. Fue-
ron momentos de una enorme actividad 
filantrópico-laicista (La Voz de Galicia, 1-
VI-1996). 

O escritor e cronista que se identifica baixo 
o breve e simbólico nome de Mannaz, fálanos, 
de xeito breve e preciso, do carácter de masón 
de Lugrís Freire. 

Queridos Hermanos, soy gallego y Galicia 
fue cuna de algunos masones ilustres. Creo 
llegada la hora de rendir homenaje a algunos 
de ellos y nada mejor que publicar sus bio-
grafías  en un medio como éste (la enciclopedia 
virtual de la web que ellos no soñaron). 

Voy a comenzar por la vida de Manuel Lu-
gris Freire, que fue un escritor y activista 
galleguista,  nacido en 1863, director o cofun-
dador, entre otras muchas, de la Escuela Re-
gional de Declamación, de la Real Academia 
Gallega y de las Irmandades da Fala. 

Emigró a Cuba a los veinte años, donde 
trabajó como contable en la firma Otamen-

di Amiel, formó parte del Centro Gallego 
desde 1884 y fue el director (y fundador) 
del primer periódico americano redactado 
íntegramente en lengua gallega A gaita ga-
lega (1885-1889). Fue también vocal de la 
junta directiva del Centro Gallego de La 
Habana. En Cuba publicó «Soida-
des» (poesías prologadas por Curros Enrí-
quez), la novela corta «O penedo do crime» 
y «A costureira da aldea», obra de teatro 
costumbrista que también se representó. 
Escribió también la obra «De Galicia a La-
vapiés», en respuesta a una obra que pre-
tendía ridiculizar los gallegos. 

Volvió a Galicia en 1896 acompañado de la 
cubana de ascendencia española Concepción 
Orta Iglesias, se instaló en La Coruña y 
continuó su labor literaria, mientras que 
seguía trabajando como contable. Se rela-
cionó con los regionalistas coruñeses, to-
mando parte en todas las actividades galle-
guistas del momento, como la Cova Céltica, 
junto con Murguía, Pondal y otros. En 
1897 entró en la directiva de la Liga Galle-
ga da Cruña, presidida por Salvador Golpe, 
como secretario. 
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Lugrís cos seus fillos nos anos 10  
Fotografía cedida por M. Lugrís Rodríguez 
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Pujó por la creación de la Escuela Regional 
de Declamación (1903), que fundó con Galo 
Salinas, de la que fue presidente. Tuvo como 
especial preocupación la de suministrar tex-
tos a la nueva entidad, con un gran afán en 
retirar a la literatura gallega del costumbris-
mo predominante. Todos sus textos tienen 
una fuerte carga reivindicativa.: «A Pon-
te» (1903), «Minia» (1904) y «Marei-
ras» (1904). Lugrís Freire fue el primer autor 
teatral gallego en utilizar la prosa. Es tam-
bién el máximo representante del teatro so-
cial o de tesis. 

En 1904 participó en la fundación de la 
Asociación de la Prensa de La Coruña y en 
1906 de la Real Academia Gallega. Lugrís 
Freire fue también el primero en utilizar el 
gallego en un mitin: fue el 6 de octubre de 
1907 en Betanzos, en un acto del sindicato 
Solidaridad Gallega, del que también había 
sido fundador. 

En 1916 participó en la creación de la Irman-
dade da Fala de La Coruña. En 1919, como 
suplemento del periódico El Noroeste, publi-
có «Versos de loita», pero su mejor libro poé-
tico fue «Ardencias» (1927), que está dedica-
do a la juventud gallega. 

En 1922 publicó una «Gramática do idioma 
galego», seguidora de la Gramática de Saco y 
Arce, pero la primera en gallego, y al año 
siguiente ingresó como socio correspondiente 
en el Seminario de Estudos Galegos con un 
discurso sobre Pondal. El 5 de mayo de 1924 
fue nombrado hijo predilecto de Sada. 

En 1930 participó en la elaboración del pro-
grama del Partido Autonomista Republicano 
Agrario para la campaña electoral y en la 
constitución de la Federación Republicana 
Gallega. 

El 28 de abril de 1934 fue nombrado presi-
dente de la Real Academia Gallega, pero 
renunció el 20 de agosto del año siguiente 
por problemas de salud. Poco antes había 
participado como orador en el acto de inau-
guración del monumento a Curros Enríquez 
en La Coruña, junto del presidente de la 
República, Niceto Alcalá Zamora. También 
fue nombrado socio de mérito del Instituto 
Histórico do Minho, de Viana do Castelo 
(Portugal). 

Podéis ver que su vida fue muy ocupada, a 
pesar de todo ello, aún tuvo tiempo para de-
dicarse a la Masonería y ser uno de los Maso-
nes ilustres de los que debemos sentirnos 
orgullosos. Pero el tiempo es un “diablo” im-

placable y el tiempo de caminar hacia el 
Oriente Eterno nos llega a todos y Lugrís 
Freire no fue  la excepción. 

Sen dúbida, a masonería congregou, na pri-
meira metade do século XX, a connotados es-
píritos liberais que contribuíron á democrati-
zación de diversas nacións, con maior ou me-
nor fortuna. O caso de España e, particular-
mente de Galicia, non foi unha excepción. Os 
patriotas galegos loitaban contra forzas pode-
rosas e implacables e foron varridos polo fran-
quismo. No entanto, as súas obras perduraron, 
como no caso de Manuel Lugrís Freire, a tra-
vés da súa notable produción literaria, se non 
voluminosa, si de indiscutible calidade. A tra-
vés dela podemos percibir os elementos que a 
fundan e enriquecen: o coñecemento cabal dos 
seres humanos da Galicia campesiña e mariñei-
ra que habitan as súas páxinas; a sutil ironía 
galega que se move entre finas alegorías inte-
lectuais, moitas delas inspiradas en fábulas e 
lendas tradicionais, e os xogos verbais da re-
tranca; a crítica do clericalismo ramplón, das 
supercherías seudo relixiosas empregadas co-
mo armas de dominación na súa terra polos 
caciques de entón, aínda non extirpados de Ga-
licia aínda que haxan remozado as súas roupa-
xes e maquillado a súa linguaxe. 

A recuperación da obra narrativa en lingua 
galega, feita polo Centro de Investigacións Ra-
món Piñeiro, con introdución, edición e notas 
de Xabier Campos Villar, permítenos acceder a 
ese marabilloso universo de raíz costumbrista, 
pero de expresión moderna, que constitúen os 
contos de Lugrís Freire. 

No breve espazo desta crónica non é posi-
ble reproducir un relato completo, pero extrae-
rei parágrafos significativos dun deles, titulado 
¡Protestante!, pois contén, ao meu xuízo, os 
principais ingredientes e elementos da ideolo-
xía liberal do autor e do seu anhelo por contri-
buír á liberación dunha sociedade constreñida e 
depauperada pola intolerancia cerril dos seus 
mandamaises. 

O home do noso conto era un poeta gallego, 
que, despois de cantar en versos valentes 
“os celtas fazañosos” e de soñar na reden-
ción da súa terra, tivo que abaixar as súas 
fidalgas pretensiós de tal xeito que acetou o 
cargo de viaxante dunha fábrica de folla de 
lata. ¡Triste sarcasmo da súa sorte que o 
obrigaba a troca–lo comercio das musas po-
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la venta de envases para sardiñas, calamares 
e maragotas! 

…………….. 

O viaxante colleu as dúas maletas, a da roupa 
e a da folla de lata; e aínda non afincara os pés 
en terra, en compaña da catalana, deron as 
regateiras un resoante ¡Viva la Virgen! e co-
menzaron a chover sobre del coios a vao. Cei-
bou as maletas enriba do muro, e meteuse 
outra vez no vapor, agachándose para que o 
defendera a obra morta. A catalana fixo o 
mesmo poñéndose a catro patas, para máis 
seguranza. A condanada chuvia dos croios 
seguía zombando no costado do barco, na-
mentras en terra berraban aquelas boas mu-
lleres cun torgo dino de mellor causa: 

- ¡Abaixo os protestantes! ¡Viva la Virgen! 

Unha regateira, alritada e descomposta coma 
unha lurpia, colleu a maleta da roupa, esga-
zouna e tirouna no mar, escupindo despois 
como se fose cousa abafada; fixo o mesmo coa 
das muestras, e dixo: 

- Velaí van os libros herexes... ¡malo mar os 
trague…! 

E a catalana que viña tras do viaxante falaba: 

- Pasiensia, noy, pasiensia. Esta es la igno-
ransia que brama. Lo tomaron á vosté por 
sacerdote protestante. Ya nos desquitaremos 
después parlando de la poesía... 

- ¡Que poesía nin que centella! A poesía esta-
ba na miña maleta de folla de lata, que me 
donaba a mantenza; agora non me queda en 
Vigo máis que a literaria, coa que terei da-
bondo para adoecer de fame. 

Estas forzas escuras e omnipresentes que 
reptan no relato non desapareceron. Só cam-
biaron de léxico e ademáns. Pero o espírito in-
mortal de Manuel Lugrís Freire, co aderezo do 
seu vibrante humor, avívanos a esperanza, co-
mo esas brasas ocultas baixo a cinza da lareira 
que os nosos antergos rescataban con ese so-
pro que aínda nos manteñen loitando pola luz 
da cultura. 

E si comecei este escrito cun epígrafe infa-
me, péchoo coa voz do meu pai que chega desde 
o abano da memoria: “Falan de superstición 
sectaria e de dogmatismo na masonería quenes 
fixeron do opio ideolóxico e da mentira un pin-
güe negocio de dous milenios”. 

 

Santiago de Chile. Abril de 2013 

Lugrís con Castelao no Ateneo Santa Lucía da Co-
ruña, no 1932. Arquivo da Real Academia Galega 

Cedido por M. Lugrís Rodríguez 
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Nunca entenderei o anceio deste país por 
ser singular  en contra da súa propia natureza 
plural. Este desexo mesmo o fai ficticio po-
dendo ser real; e tradúcese na venda dunha 
parte polo todo, que ten como consecuencia 
unha gran porcentaxe de españois non identi-
ficados con esa España “oficial”. Queiran ou 
non, España é un país multicultural e multi-
lingüístico, isto implica que ten unha natureza 
plural aínda que se empeñen en negarlla. 
Mesmo sen ter en conta as comunidades his-
tóricas, podemos observar idiosincrasias moi 
distintas ao longo da nosa xeografía; no que 
quizais inflúan os climas variados, que nos 
obrigan a adoptar modos de vida ben diferen-
ciados. É dicir, non somos nin máis nin me-
nos, SOMOS DIFERENTES.    

Vivimos pois nun país rico en cultura e pai-
saxes, de natureza plural que esixe unha aten-
ción permanente á súa diversidade. Esta diver-
sidade constitúe un potencial endóxeno aínda 
sen explotar; cada territorio ten unhas fortale-
zas naturais, culturais e sociais que o fan único, 
e é o único o que temos que valorar. Temos que 
potenciar o distinto, o orixinal, para que cada 
quen viva dos seus medios endóxenos sen nece-
sidade de pisar aos demais. 

É curioso como se retrocedeu nos últimos 
tempos nas ideas da diversidade. Se botamos a 
vista atrás, atoparémonos que nos anos da 
transición e incluso nos anteriores había unha 
maior conciencia da realidade multicultural de 
España, e incluso se puxeron en marcha inten-
tos de interculturalismo en formatos certamen-
te innovadores como o do Festival de los Pue-
blos Ibéricos, onde participaban cantautores 
que desenvolvían a súa carreira en calquera dos 
cinco idiomas peninsulares. Coido que hoxe en 
día a organización deste evento tería moitas 
máis dificultades xa que se trataría de manipu-
lar por todas as ideoloxías da contenda política. 
En realidade, naquela época tamén constituíu 
un acto político fronte a un réxime que non re-
coñecía a diversidade do noso país, dado que se 

loitaba tamén por  dereitos culturais de carác-
ter colectivo. 

Dende aquela cambiaron moitas cousas, 
vivimos noutro modelo de estado e as linguas 
minoritarias (ou minoradas, segundo se mire...) 
gozan de recoñecemento legal e institucional. 
En troques, isto non impide continuos confli-
tos no ensino e nas institucións. O problema 
deriva de non recoñecer que España non foi, 
nin é nin será nunca un país singular; porque 
sempre foi, é e será un país plural. Entón a cla-
ve está en que nos deixen coñecer, unirnos na 
diferenza sen uniformarnos a costa de segar 
identidades. O diálogo, a negociación e a empa-
tía que caracterizou a nosa transición (tal e co-
mo nola contan) non está presente hoxe en día 
nin na contenda política nin na vontade do le-
xislador, a miúdo máis preocupado por plas-
mar o seu nome nunha lei, que polas conse-
cuencias que esa lei poida ter para as diferentes 
sensibilidades socioculturais. 

No entanto a realidade cultural segue sen-
do poliédrica e as minorías seguen alancando 
pola historia arriba máis alá de avatares políti-
cos, sempre perecedoiros. A nosa realidade 
cultural é poliédrica e atesoura un patrimonio 
endóxeno que temos que ser quen de explotar 
e converter nun motor económico. Daquela é 
absurdo querer ser iguais, e ter un país homo-
xéneo, cando podemos facer del un mosaico 
cultural capaz de integrar distintas idiosincra-
sias que  traerán consigo distintos tipos de 
turismo, distintos tipos de riqueza que temos 
o reto de  xestionar. 

Na homoxeneidade, na globalización, na 
copia; está a fin, a morte do ilímite creativo da 
humanidade. Só cando conservamos a nosa pro-
pia esencia xurde a creatividade, e nela doamos 
ao noso entorno o mellor do ser individual e 
colectivo que levamos dentro. 

Facer un país plural culturalmente é po-
tenciar distintos tipos de turismo. É velar po-
las linguas minoritarias (ou minorizadas) con-

O CARÁCTER POLIÉDRICO DA NOSA REALIDADE CULTURAL 
 

Iago Pérez Santalla 
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siderándoas un tesouro común. É  establecer 
pontes de comunicación nas que os cidadáns 
se sintan irmáns na diversidade. É axudar a 
que a cultura minoritaria se internacionalice 
en todos os ámbitos. E tamén é dar o paso 
dun multiculturalismo innegable a un inter-
culturalismo que tenda pontes para un diálo-
go imprescindible na construción colectiva 
que leve por bandeira a diferenza, o respecto e 
a tolerancia. 

Un país plural esixe apostar pola promo-
ción de actividades de fusión cultural, na que os 

nosos artistas se coñezan e se Recoñezan mu-
tuamente; traballando en interdependencia para 
fomentar e incrementar a súa creatividade, xe-
rando sinerxías partindo da diferenza. 

É posible facer esta país. É posible outro 
modelo cultural. É posible non renunciar a 
nada e sentirnos orgullosos uns dos outros 
retroalimentándonos nunha identidade que 
nos una na diferenza. Pero esta identidade xa-
mais será unha realidade se seguimos pensán-
donos como pobo singular, ou se a facemos 
sobre a base da renuncia. 

LEMBRANDO A ISAAC. UN ACTO CÍVICO EN BOISACA 

PERNAS, CORAZÓN E MEMORIA 

Martiño Noriega 
 

Isaac, vai para un ano e semella un mundo. 
Nestes “violentos anos dez”, a memoria do bo 
e da boa xente acubíllase nas malas novas 
“aceleradas” que ateigan as páxinas dos xor-
nais, xornais que ti lías e recortabas, con siste-
mática precisión, no teu despacho do Instituto 
Galego da Información. A memoria do bo, aín-
da que quizais debera falar de todo tipo de me-
moria. Aquela que nos permite lembrar como 
e por que chegamos aquí e o que custa conse-
guir as cousas para logo perdelas tan rápido, 
aquela que ti nunca esqueciches, aquela na que 
investiches, aquela que divulgaches, coa túa 
xenerosidade, cos teus cartos, que sempre em-
pregaches coma se fosen de todos, a diferenza 
dalgúns que empregan os cartos de todos co-
ma se fosen seus. 

O IGI, o único lugar onde quixen ser mé-
dico de empresa, permanece fechado cunha 
alta rendibilidade para os homes do traxe gris, 
eses señores “aburridos” que hai xa 
anos  anunciaban por onde viñan os tiros, fa-
lando das porcentaxes de beneficios, coleccio-
nando perdas, despedindo á xente, esquecendo 
ás persoas. Persoas como as que traballaron 

alí (Gloria, Fandiño, Alfonso e outros moitos), 
persoas que baixaron do barco cando baixou o 
capitán, porque eles tamén querían ser os últi-
mos ao teu carón. 

Isaac, vai para un ano e semella un mundo. 
Canda ti marchou o Lucho do Peto, tamén ou-
tros, eses… mellor non lembralos. Cóntannos 
que o problema é de déficit público e non lles 
falta razón, de  “déficit do público”, do construí-
do entre todos, do pelexado, do que nace de nós 
para nós, do corazón. Investir no corazón sig-
nifica coleccionar derrotas, por iso ti fuches un 
gran derrotado, un dos maiores derrotados des-
te país. Porque tiñas un gran corazón. Sístole e 
diástole para fitar o mundo cos ollos do neno, 
sístole e diástole que fuxían por pernas das 
arritmias desta vida moderna. 

Isaac, vai para un ano e semella un mundo. 
Aquel que percorriches ao carón de Seoane, en 
pasos curtos e rápidos, con aquelas perniñas que 
ao final tiñas medo de que che fallaran, como a 
don Paco del Riego. Dicías: “que ía ben de cabe-
za, pero nos últimos anos non podía camiñar”. 

Por iso estamos hoxe aquí, un 5 de xaneiro. 
Porque a este país fállanlle as pernas, o corazón 
e a memoria. Porque para iso, un dos tratamen-
tos é o teu legado. Hoxe, un ano despois, que 
semella un mundo. 

Reproducimos o contido de tres das intervencións que tiveron lugar durante o acto cívico de homenaxe a Isaac 
con motivo do seu cabodano no cemiterio de Boisaca, organizado pola Academia Real Isaac Díaz Pardo. 
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E SEMBLANZA MOI INCOMPLETA DE ISAAC 
DÍAZ PARDO (CON ALGUNHA PROPOSTA) 

Xesús Alonso Montero 
 

Benquerida Mimina; fillos e familiares de 
Isaac Díaz Pardo; miñas donas e meus señores: 

Un grupo de amigos e admiradores constitu-
ímos hai un mes, dun xeito un tanto informal, 
unha entidade denominada Academia Real (non 
Real Academia) Isaac Díaz Pardo. Esta academia 
–este grupo de amigos, dito sen solemnidade- só 
ten un obxectivo, un obxectivo que é un compro-
miso: estudar e difundir a vida e a obra de Isaac 
Díaz Pardo, ou sexa, a biografía, a bibliografía e 
a iconografía deste extraordinario ser humano, 
do artista, do cidadán, do emprendedor, do cera-
mista, do poeta, do editor, do filántropo e do exi-
liólogo que nos deixou hai un ano. 

Eu non sei se Isaac Díaz Pardo “levaba na 
frente unha estrela / e no bico un cantar”, pero 
moitos sabemos que, na cerna do seu espírito, 
ardía un lume vivificador, un lume de compro-
miso “coas causas xustas” que nunca se apagou. 
Comezou a arder ese lume no seu corazón e na 
súa intelixencia aos quince anos, cando militaba 
nas Xuventudes Socialistas Unificadas, e ardía 
aínda hai tres anos, hai dous, hai un, cando a 
idade e as pautas da ingratitude e da codicia 
acabaron coa súa vida. 

Isaac Díaz Pardo é un ser humano e inte-
lectual que honra a Galicia, que honra á Penín-
sula Ibérica, que honra a Europa. Esta, como 
mínimo, é a súa dimensión. 

Sen Díaz Pardo non se entenderían acontece-
mentos decisivos na Galicia e na España dos co-
renta ominosos anos. Hai un feito ilustre: a súa 
colaboración intelectual e económica cunha edito-
rial do exilio, Ruedo 
Ibérico (París), a edito-
rial que contribuíu, xa 
na década dos sesenta, 
a crear unha concien-
cia democrática que 
foi, para moitos de nós, 
unha lección e un que-
bradeiro de cabeza pa-
ra os somaténs do dis-
curso oficial franquis-
ta, entre eles un minis-
tro chamado Manuel 
Fraga Iribarne. 

Na polifacética obra de Isaac Díaz Pardo 
aínda quedan dimensións por descubrir e ou-
tras por estudar a fondo, entre elas a de poeta. 
Isaac, señoras e señores, foi un dos poetas gale-
gos desalienantes de estilo máis moderno e efi-
caz. Hai moitos Díaz Pardo, nunha personali-
dade rica e chea de enerxía: como poemas, en 
Galicia, desde a Ilustración a hoxe. 

Qué é o que agora importa, que compromi-
so se esixe de nós?: que este lume –unha das 
fogueiras máis ilustres de Galicia- non se apa-
gue. E para que non se apague, cómpre difundir 
o seu pensamento, os capítulos civicamente 
máis fermosos da súa biografía e unha boa par-
te da súa obra plástica e literaria entre os no-
vos, entre os escolares, entre os que, en breve, 
protagonizarán o futuro da nosa sociedade. 
Asemade, as institucións que posúan o xigan-
tesco e valiosísimo fondo documental, biblio-
gráfico e iconográfico, atesourado por Isaac ao 
longo de sesenta anos (coa Cidade da Cultura á 
cabeza) teñen a obriga de ofrecer aos investiga-
dores dos cinco continentes o catálogo comple-
to dese inxente fondo, que é un dos tesouros 
eruditos máis ricos do mundo hispano. Deberí-
an ofrecelo antes do segundo cabodano. 

Nós, a Academia Real, trataremos de crear 
inquedanzas, de promover homenaxes, de 
arrincar e axudar aos estudantes e de realizar 
na medida das nosas posibilidades, canta activi-
dade contribúa a honrar, difundir e investigar a 
vida e a obra de Isaac Díaz Pardo. Nulos son os 
nosos recursos económicos pero a enerxía espi-
ritual de Isaac danos azos e sentido do compro-
miso para levar a cabo non poucas tarefas. Axi-
ña as persoas de intelixencia atenta saberán que 
Isaac Díaz Pardo, o gran Díaz Pardo, é Patri-
monio da Humanidade. 

Unha imaxe do acto en Boisaca. Fotografía de F. Pita 
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ISAAC SI: O HOME DA MEMORIA AMOROSA 

Carmen Blanco 
 

É para min un pracer homenaxear a Isaac 
Díaz Pardo con persoas que o queren. Quero 
ser leal ao Isaac que o foi comigo. E declárome 
abertamente discípula de Isaac Díaz Pardo, dis-
cípula díscola, como el é, discípulo díscolo, e 
loitadora libertaria escéptica e pacífica, igual 
que el é “conservador / libertario, inconformis-
ta e descrido”. Non digo o dito e feito antes de 
que el viñese aquí. Gárdoo na memoria. E aínda 
escoito a súa voz. E vou facer soar de novo 
unhas voces súas, co desexo seu “d´un mundo e 
d´un tempo millores”, dedicadas á muller e os 
fillos, para a paz libre e xusta e para a memoria 
da liberdade: 

 

VOZ PRIMEIRA: 

Vai unha femia a túa beira que escoita o que 
non falas. 

 No debuxo de “O rapas que emigrara”, 
Unha presa de dibuxos feitos por Isaac 
Díaz Pardo de xente do seu rueiro, 1956. 

 

VOZ SEGUNDA: 

Mais eu inda che gardo o máis perenne que 
unha muller pode gardar do amante, que é o 
amor que che regalei, levián de min, que outras 
vendéroncho 

  Na voz de Silva, Isaac Díaz Pardo,  
Midas, 1951. 

 

VOZ TERCEIRA: 

Pese a que eu vivín sempre cun sentimento de 
culpabilidade na sospeita de que meu pai mo-
rreu pra me salvar a min, ou pagou por min 
débedas que eu podía ter, coido que é notorio 
que eu fixen todo o posible por superar o trau-
ma e enterrar todo resentimento, ollando pra 
diante, poñendo por riba de todo unha espe-
ranza pra o futuro pra axudar a vivir a todos 
(...) E sufrín calado esquencementos involunta-
rios os uns e do oportunismo de vellos e novos 
os máis. 

 En “Unhas notas de Díaz Pardo xusti-
ficando algunhas das ilustracións do 
texto e elas mesmas como ilustración”, 
en Os que non morreron. 1981. 
 

Ve e escoita ben o Cego Zago. Isaac Díaz 
Pardo escoita cos ollos. Di SI e di NON. Coas 

dúas estrelas BRANCA e NEGRA da LIBERA-
CIÓN. SI a Galiza e ao resto do mundo da liber-
dade. Non á opresión. Por isto digo eu SI a ISA-
AC: ISAAC SI. O ESPLENDOR DOS ÉXITOS 
REAIS ISAAC DÍAZ PARDO, DOS ÉXITOS 
DAS REAIS FÁBRICAS DE CERÁMICA ISA-
AC DÍAZ PARDO, DAS REAIS FÁBRICAS 
DE TAPICES ISAAC DÍAZ PARDO... 

 Vou ler un poema que comezou a ser pen-
sado cando me fixen irmá de Isaac Díaz Pardo 
na memoria da liberdade e que comezou a ser 
escrito para actos e accións varias cando Isaac 
andaba de pé, antes de que lle cortasen as mans 
e antes de comezar a morrer polas pernas, co-
mo el dicía. É un poema á súa BOA MEMO-
RIA. Á súa MEMORIA BOA. A dedicatoria fai 
referencia ao monumento que deseñou para a 
Asociación para a Dignificación das Vítimas do 
Fascismo de Lugo. Cando nolo enviou, a Clau-
dio e a min, díxonos que Lugo era romano e 
que pensara noutra muralla. O poema canta esa 
súa boa memoria contando unha ficción miña 
da súa vida:   
 

O home da memoria amorosa 

A Isaac Díaz Pardo, que deseñou outra 
muralla para a mellor memoria de Lugo. 

Nacera con ollos amorosos para mirar o mun-
do e as mulleres da rúa das Hortas. Non es-
queceu nada. 

Medrara mellorando a vida coa súa arte radical 
da existencia. Non esqueceu nada. 

Cando levaba os ollos iluminados cunha ilusión 
sen límites viu levantarse os odios asasinos e a 
violencia vingativa da guerra. Non esqueceu nada. 

Sentiu a morte e a loucura no seu sangue e 
tivo que agacharse para sobrevivir. Non es-
queceu nada. 

Volveu á vida do amor e á súa arte da existen-
cia. Non esqueceu nada. 

Construíu con amor a grande obra mestra da 
memoria amorosa de Galicia para Galicia e pa-
ra máis alá de Galicia. Non esqueceu nada. 

Reuniu con amor os documentos da memoria 
dos agravios para defender todas as causas xus-
tas. Non esqueceu nada. 

Ergueu con amor os monumentos da memoria 
das defensoras e dos defensores da liberdade 
para que non os esquezamos nunca. Non esque-
ceu nada nunca. 

  Lugo e Boisaca, 4 e 5 xaneiro, 2013. 
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II. O BARCO

1. Construción 

O carpinteiro da ribeira é o encargado de 
construír os barcos no astilleiro. O carpinteiro 
fai primeiramente o armazón que consta dunha 
peza central chamada quilla que serve de sostén 
para as barras ou madeiras das cuadernas, táboas 
curvadas que forman o costelaxe do barco dán-
dolle a redondés. Sobre a quilla de proa a popa 
vai outra peza colocada por riba da trabazón 
das barenjas que recibe o nome de sobrequilla. O 
costelaxe de proa e as veces o de popa, se esta é 
redonda, chámase pica. O espazo entre cuaderna 
e cuaderna leva o nome de clara. 

As cuadernas están feitas de distintas pezas. 
A que constitúe a parte máis alta chámase ba-
rrajanete, que vai seguida polo jenol, peza que se 
amadriña de costado coa barenja ou sobrerrevira. 
Esta é a derradeira peza de cuaderna cara a qui-
lla (vid. fig. 1). Pola parte de proa, entre a quilla 
e as barenjas vai unha peza chamada revira. As 
veces vai tamén na popa. 

Entre o jenol e o barrajanete o longo da em-
barcación vai un listón de madeiros tendidos 
para ligar os vaos as cuadernas e o forro exterior 
que recibe o nome de tapa trancanil ou trencanil. 
Sobre do barrajanete vai o caurel ou courel verda-
deiro borde exterior nas máis das embarcacións, 
aínda que nas grandes vai sobre ou courel de 
proa outra peza chamada tapa rejala. Nas embar-
cacións moi grandes esta tapa cobre enteiramen-
te o courel converténdose así na beira superior 
do barco. A parte do casco que vai da tapa tren-
canil a rejala chámase obra morta. A obra morta da 
cubierta para arriba ten o nome de amura. 

Hai nas cuadernas, pola parte exterior, dous 
longos madeiros, paralelos a quilla, chamados 
anjillas. Outras pezas da embarcación son as 
jaldras, chamadas tamén ventos da embarcación. 

A armazón do barco recóbrese con táboas, 
que fan o forro de fora ou de dentro segundo re-
cubran a parte exterior ou interior. Chámase 
cintón a un listón de madeira que une algúns 
bances ou pezas do forro, reforzándoas. Cada 
bance está formado por distintas tracas ou ma-
deiros, que unen dúas cuadernas. 

Mirando o barco pola parte superior vemos 
a estampa, parte cuberta de táboas que se atopa 
na proa e na popa, e os corredores, madeiros que 
corren o longo da embarcación a un e outro 
lado, cubrindo o vao que existe entre a emban-
cadura e o casco. Van a altura da tapa trancanil 
para impedir que a auga poida entrar facilmen-
te  no interior da embarcación e para facilitar o 
paso dos mariñeiros dun lado a outro. Os corre-
dores rematan nun borde interior chamado file-
rete. Espazadamente hai uns buratos todo o 
longo do casco por riba dos corredores que reci-
ben o nome de imbornales polos que decorre pa-
ra fóra a auga que saltou polo courel. 

Tamén co-
locadas entre a 
tapa rejala e os 
corredores van 
as cornamuzas, 
unhas pezas pe
-quenas de 
madeira ou de 
ferro que van 
chantadas as 
barras polos 
caravillós, es-
pecie de cra-
vos de madei-

VIDA MARIÑEIRA DE SADA 

CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (II) 
 

María do Carme Ríos Panisse 

Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232.  
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Fig. 1: 
1. obra morta; 2. tapa rejala; 3. caurel ou courel; 4. tapa 
trancanil ou trencanil; 5. cintón; 6. barraganete; 7. forro 
de dentro; 8. forro de fóra; 9. jenol; 10. anjila; 11. ba-
renja ou sobrerrevira; 12. sobrequilla; 13. quilla 

1 
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ra. A finalidade das cornamuzas é 
servir para amarrar cabos. 

De babor a estribor da embar-
cación están os bancos. O conxunto 
deles chámase embancadura e vai 
dividida en bancadas ou paneles, 
espazo entre banco e banco. Cada 
panel leva un nome distinto se-
gundo a súa colocación. Así: empa-
netado é a última bancada na popa, 
pana é a bancada seguinte na que 
se gardan o peixe e as redes, medio 
é a bancada central na que se sen-
tan os remeiros e tilla a porción cuberta da proa 
onde dormen os mariñeiros ou se garda toda 
clase de utensilios. Debo sinalar que estas divi-
sións corresponden normalmente a embarca-
cións de tipo pequeno que son as máis utiliza-
das nesta ría. Porén, non todas estas divisións 
se atopan en todas as embarcacións pequenas. 
Baixo dos bancos dos remeiros vai un tentemo-
zo sinxelo chamado pé damigo. 

O fondo do barco ou aujeiro leva na quilla 
un burato, a cadoira, para baldeirar a auga que 
alí se deposita, ou para collela cando se quere 
anegar a embarcación. O aujeiro vai cuberto 
polo encaixonado, especie de chan feito de pezas  
de madeira que fan o piso nivelado, ou polo en-
jaretado, tarima de táboas entrelazadas co mes-
mo oficio que o encaixonado. 

As partes laterais da embarcación cháman-
se bandas e reciben o nome de asimán ou banda 
de estribore e banda de couzo ou de babore según 
vaian a estribor ou a babor respectivamente. 

A popa segundo sexa redondeada ou bicuda 
chámase cú de mono (redonda) ou rabo de jalo ou 
abanico (en bico). Tamén pode ser cuadrada e de 
rabo de rula, esta última semellante á de rabo de 
jalo pero menos bicuda. 

Hai ás veces no barco uns soportes nas 
bandas para termar dos remos cando se vai a 
motor chamados jallos ou horquillas. 

Para manter o barco en seco úsanse uns 
soportes chamados espeques. 

Logo de construída a embarcación precisa 
ser estupeada ou calafateada, é dicir, débense in-
troducir nas xuntas estoupa ben calcada e cubri-
la despois con breu. O encargado de facer estes 
traballos é o jalafate, que usa unhas ferramentas 
especiais chamadas ferros de calafatear, que axu-

dados co macico, ou mazo de madeira, son as 
que meten a estopa nas xuntas. Tamén cada 
pouco, é conveniente dar una carena, ou carenar 
o barco. 

Cando a embarcación é un pouco grandiña 
leva timón. O timón consta de caña, ou barra 
para gobernar o barco, e do timón propiamente 
dito. Na popa vai a limieira, peza de madeira 
onde vai embisagrado o timón e o codastre e 
codastre esterior onde vai o helis ou hélice do 
barco. O timón vai xunguido á limieira pola 
ajulla, pernio que se engarza nunha argola 
chamada femia por medio da rabiza, cabo que 
sirve de guía á ajulla. O eixe do timón leva o 
nome de barrón.  

A prolongación da quilla na proa do barco 
chámase roda e na parte traseira roda de popa. A 
parte inferior da roda chámase couce. Tanto o 
couce como a quilla levan case sempre na parte 
exterior e máis baixa unha franxa de ferro co-
mo protección, chamada zapata. 

Sobre os coureles, cara o medio barco, hai 
unhas pezas de madeira, pequenas en lonxitude 
pero de bastante grosor, que serven para que o 
remo non desgaste a borda e que se chaman 
chumbaceras ou chumaceras. Nelas van incrusta-
dos os toletes, tornos de madeira aos que se 
amarran os remos por medio dunhas pezas de 
corda en forma de argolas chamadas estrobos. 

A maioría das lanchas pequenas van a re-
mo. O remo divídese en ajión, parte por onde se 
colle, pala, parte chá que se introduce na auga e 
a caña, luchadoiro ou luchadeiro, peza central 
entre o ajión e a pala. A parte do luchadeiro onde 
vai o remo estrobado (preso ao tolete por medio 
do estrobo) chámase dejolladoiro. Cando un re-
mo é amañado despois de quebrar entre o lu-
chadeiro e a pala dise que está encanado. Cando 
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Fig. 2: 
1. estampa de proa; 2. courel; 3. aujeiro ou encaixonado; 4. banco; 5. banda  

1           2     3            4 
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non se utiliza timón (en lan-
chas moi pequenas) tense un 
remo para enderezar o bar-
co que se chama joberno. 

Se o barco leva motor, 
este vai apoiado nuns asentos 
de madeira chamadas calzos. 

O barco ten unha peza 
de madeira na parte media 
da quilla chamada carlinja 
ou carlinca onde vai preso o 
palo da vela, introducido na 
enfojonadura, guía de madei-
ra desde a altura de cuberta 
á carlinja. Ao palo vai ama-
rrada a entena ou verja, vara 
colocada perpendicular ao 
mástil onde vai presa a vela 
latina, denominación con 
que se coñece a única vela 
usada en sada. A súa forma, 
nembargantes, non coincide 
enteiramente coa que se 
denomina en xeral vela lati-
na, senón coa chamada vela 
mística. A vela vai unida ao 
palo pola raca, zuncho ou 
abrazadeira, especie de eixe 
que a deixa subir e baixar. 
O palo pode ir a pique (é di-
cir vertical con respecto á 
cuberta) ou de barlovento, 
cando vai do ángulo supe-
rior  ao inferior da parte de 
proa, e de sotavento cando é 
de popa. 

O ángulo inferior da 
vela cara a barlovento chá-
mase martillo, e penol ao án-
gulo de sotavento. O lateral 
da vela cara a sotavento re-
cibe o nome de batideiro. 

A vela leva unha chea 
de cordas para amarrala e 
izala que reciben o nome de 
aparellos. Entre elas están a 
empuñadura de barlovento, corda que vai no án-
gulo superior de proa para amarrar a verja, o 
abenque corda que vai no ángulo inferior de so-
tavento para enganchar na popa, a escota corda 
que leva a vela a continuación do ángulo infe-

rior de popa e serve para 
regular a entrada do vento 
na mesma, o estai ou vento 
da vela, corda delgada que 
amarra a vela, e o estrobo 
cabo que mantén a verja no 
seu lugar propio, isto é, cru-
zándose co palo máis ou me-
nos no medio deste. 

Para izar a vela, botala 
arriba ou drizala, pásase a os-
taja ou ustaja (que é unha cor-
da) polo burato da noz ou nuez 
(úsase máis correntemente o 
castelanismo para nomealo), 
cacho de buxo furado coloca-
do colocado no bico do palo. 
Logo púxase polas drizas 
compostas polos cabos e polos 
cuadernales ou roldanas. 

As drizas pasan polos 
jardacabos e botós, garruchas 
de diversas formas que teñen 
unha roda de madeira chama-
da pasteca. Hai que ollar que 
ao izar a vela as drizas non se 
torzan e formen cudillos, revi-
ravoltas que non lles deixan 
pasar polos jardacabos. 

A vela leva por ambos 
lados uns cabos, desde a me-
tade para abaixo, chamados 
rizos ou risos que serven pa-
ra achicala cando fai vento 
de máis, amarrándoos entre 
si. O conxunto da vela cos 
seus cabos chámase velamio. 

Ás veces a vela cambia 
de rumbo sen querer; chá-
mase a isto trasluchar. Can-
do a vela vai enfiada dise 
que o barco vai en vela e se-
nón dise que vai en popa. 

Ao amainar, ou carjá-la 
vela, hai que recollela. Para 

iso envólvense ou relínjase. Hai unha maneira 
especial de relinjá-la vela que se chama poñé-la 
vela á marroquina, o que consiste en arriala, en-
volvela na verja e amarrala ó palo, introducindo 
a punta da verja na enfojonadura. 
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Fig. 4: 
remo: 1. chumbacera ou chumacera; 2. ajión; 
3. caña, luchadoiro ou luchadeiro; 4. tolete; 
5. estrobo; 6. pala; 7. dejolladoiro  

Fig. 3: 
timón: 1. caña; 2. femia; 3. ajulla; 4. limieira 

Fig. 5: vela 
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Durante o traballo de campo desenvolto no 
verán de 19851, no termo municipal de Sada, foi 
localizado un relevo, que, polas súas característi-
cas formais, espertou de inmediato o noso interese. 

 

LOCALIZACIÓN 

O relevo áchase encaixado na parte W do 
muro de peche do cemiterio parroquial de S. 
Xulián de Soñeiro, situado no lugar de Costa. 
As coordenadas xeográficas daquel punto son 
43º 19’ 65’’ 46’’ de Latitude Norte e 43º 36’ 5’’ 
de Lonxitude Oeste. 

É de destacar o respecto que se lle concede 
na localidade (tal vez por relacionalo con algún 
«santiño»), cando ao recebar cunha grosa capa 
de cemento o muro de que 
forma parte, deixouse ao 
descuberto. Porén, o seu 
estado de conservación é 
deficiente, acusando, o gra-
nito no que foi tallado, unha 
intensa acción erosiva. 

 

DESCRICIÓN 

O recubrimento de ce-
mento permite ver unha 
superficie de tendencia rec-
tangular, de 43 cm. de altu-
ra e 20 de anchura, que en-
marca perfectamente unha 
figura antropomorfa. Tráta-
se dun personaxe togado, 
distinguíndose con toda cla-
ridade os pregos da prenda 
na parte baixa. A cabeza, 
desproporcionada, ocupa un 
terzo da altura total, e care-
ce de trazos faciais, proba-
blemente a causa dos pro-
fundos descunchados do 
granito nesta zona. Na man 
dereita sostén unha espada, 

de ancho fío e pomo redondo, que apoia no om-
bro do mesmo lado. O brazo esquerdo, flexionado 
sobre o abdome, parece recoller os pregos da tea. 
Os pes asoman levemente baixo a toga. 

Esta figura enmárcase nunha estrutura arqui-
tectónica composta por dúas columnas, con insi-
nuación de basa e capitel, que sosteñen un arco. O 
espazo arquitectónico está limitado, na súa parte 
inferior, por unha moldura horizontal en realce. 

 

ICONOGRAFÍA E PARALELOS 

Non cabe dúbida de que estamos ante un no-
vo exemplar de relevo funerario, pertencente ao 
grupo de «togado baixo fornela» definido polo 
profesor A. GARCÍA Y BELLIDO (1967) fai xa 

tempo e como tema propio 
das estelas funerarias cabe a 
posibilidade de que o togado 
sexa unha representación do 
defunto (BLÁZQUEZ, 
1981, p. 191). 

Coñécense bastantes 
pezas deste tipo na área occi-
dental do Imperio Romano: 
Fronteira Renana, Galia e 
Hispania. No Noroeste Pe-
ninsular son relativamente 
frecuentes (GARCÍA Y BE-
LLIDO, 1967, p. 110; 
RODRÍGUEZ LAGE, 1974, 
p. 13-15; ACUÑA CAS-
TROVIEJO, 1974, p. 23), se 
ben a atribución dalgunhas 
pezas a este grupo ofrece se-
rias dúbidas. Seguidamente 
damos relación de todas as 
pezas, procedentes de Gali-
cia, consideradas na biblio-
grafía citada, pois a revisión 
do grupo non é o obxecto do 
presente artigo: Araño-
Rianxo (I.R.G. III, nº 42), 

UN RELEVO DE TOGADO EN SOÑEIRO (SADA-A CORUÑA) 
 

Juan Naveiro López 

Publicado orixinalmente en Brigantium, nº 5, 1984-85: 271-276 

Debuxo do relevo (Juan Naveiro) 
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 Castro de San Facundo-Cea (I.R.G. IV, nº 128), Vigo 

(I.R.G. sup. III, nº 16, 19, 20, 21, 22 e 23), e Castro de 
Sta. Trega-A Garda (MERGELINA, 1944, p. 47); as 
que se poden engadir tamén a estela de Mazarelas-
Oza dos Ríos (Fariña, 1975), entre outras. 

Sen acadar o perfeccionamento clásico dalgu-
nhas pezas da Bética, a estela de Soñeiro presenta 
unha coidada labra, rara nas pezas galegas, polo 
xeral influenciadas fortemente polo substrato in-
díxena que leva a rudeza, a simplicidade de for-
mas e as esquematización. Na maioría dos parale-
los citados non se representan xa os pregos da 
toga, cando non aparecen desprovistos de toda 
indumentaria. E menos frecuente aínda é o detalle 
de individualizar os elementos arquitectónicos 
que compoñen a fornela, quizais en conexión con 
outro motivo reiterativo nos relevos funerarios do 
N.O.: as arqueirías. 

Polo que se refire a espada apoiada no ombreiro, 
descoñecemos a existencia de todo paralelo. Sen que 
se poda relacionar directamente, citaremos o caso da 
estela de Deveza-Braganza (Portugal), onde unha 
figura núa baixo fornela podería estar brandindo 
unha espada (TRANOY, 1981, p. 352). Tamén apa-
rece idéntica actitude (espada na man dereita, apoia-
da no ombreiro) e a mesma tipoloxía de espada (folla 
ancha e pomo redondo) nalgunha escultura exenta 
do tipo denominado «guerreiro galaico»2. 

En conxunto, entre as pezas morfoloxicamente 
máis próximas a nosa so destacaremos unha, in-
completa, procedente de Sta. Trega, por semellan-
za no tratamento dos pregos da toga. Isto vainos 
servir para aventurar unha cronoloxía aproximada. 

D. Julia considera as pezas de Sta. Trega como 
antecedentes directos das de Vigo, que poden da-
tarse con certa seguridade no século III d. C. 
(JULIA, 1971, p. 31). En base a isto, e atendendo 
ao contexto do Castro de Sta. Trega (TRANOY, 
1981, p. 356) propón unha datación Alto-imperial 
para as pezas desta procedencia. 

A este mesmo período debe pertencer o relevo 
de Soñeiro (s. I-II), momento no que a arte provin-
cial copia con maior fidelidade os modelos 
«cultos». É a partires do s. III cando rexorden con 
máis forza as formas indíxenas, que se fan patentes 
en gran parte das pezas as que antes nos referimos. 

 

CONCLUSIÓNS 

Estamos pois, con total seguridade, ante un 
fragmento de estela funeraria de época romana. 
Non se descarta que outros fragamentos da peza 

Dúas imaxes do relevo de Soñeiro, no ano 1985 e na 
actual situación de deterioro cunha varanda metálica 
ao redor e unha xardineira na que se colocan flores. 
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poidan aparecer nun futuro entre os cachotes 
do muro, baixo o revoco de cemento (sería par-
ticularmente interesante localizar a parte do 
campo epigráfico). 

No que respecta a conservación, semella 
aconsellable o traslado do relevo a un lugar 
acaído, para frear a xa referida degradación que 
sofre a pedra. 

O interese da peza ven subliñado pola esca-
seza de achados de época romana na área Olei-
ros-Sada. Ata o de agora só contabamos cunha 
ara procedente da próxima parroquia de S. 
Martiño de Meirás (CASTILLO, 1927), e ou-
tros restos de menor entidade do castro do 
mesmo nome (LUENGO, 1950). 

O feito de esta labrado en granito induce a 
pensar que este relevo non procede da localidade, 
xa que toda a área é de dominio absoluto de xis-
tos precámbricos e paleozoicos (NONN, 1966). 
Tampouco está de máis suxerir unha posible re-
lación co núcleo epigráfico coruñés, relativamen-
te próximo, con algunhas pezas comparte un cer-
to «cultismo» (ou se se prefire escaso indixenis-
mo) e a mesma cronoloxía Alto-imperial3. 
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1. Estes traballos inclúense dentro do estudo que, sobre o 
citado Concello de Sada, realizou un equipo de técnicos 
vinculados ao Museo Arqueolóxico e Histórico de A 
Coruña. 

2. «...No costado esquerdo está a baiña da espada que em-
puña ca man dereita e cuia folla sobe polo peito, o mes-
mo que vemos noutros exemplares, como o de Armeá 
do Museo de Ourense. Posiblemente se trata dun para-
zolium co seu doble fío e empuñadura rematada en bo-
la» (CALO LOURIDO, 1983, p. 178). 

3. Agradecemos as indicacións do Prof. Dr. G. Pereira 
Menaut, acerca das inscricións de A Coruña. 

Emprazamento do relevo no cemiterio de Soñeiro 
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Cando se está a celebrar o cento cincuenta 
aniversario do nacemento de Manuel Lugrís 
Freire, cómpre facer unha profunda reflexión do 
que significou dentro do amplo segmento gale-
guista, cultural e político do período tardorre-
xionalista de finais do século XIX e principios 
do XX, como figura chave na transición que 
leva a formular os principios harmonizadores 
do nacionalismo posterior e que tras a paréntese 
da ditadura franquista, vai ocupar un lugar de-
terminante na política galega actual. Vincúlase 
á mellor tradición, leiga e republicana que ten 
como norte indiscutible, a dignificación e nor-
malización da lingua, unida á defensa de Galicia 
e da xente que a habita, as tradicións, os costu-
mes e, mesmo, un etnicismo, aberto e solidario, 
como cerne da existencia do pais como tal.  

Pero fagamos unha breve e sintética bio-
grafía global para comprender o contorno e, 
mesmo, a propia personalidade en  que se de-
senvolveu o seu labor dicindo que Manuel Lu-
grís Freire, foi un home singular. Nado na se-
gunda parte do século XIX, tivo unha peculiar 
asistencia á convulsa historia desta centuria e 
foi testemuña de procesos revolucionarios, caí-
das de réximes, trocos de dinastías, etc. e todo 
elo desde a perspectiva dos seus principios ide-
olóxicos do galeguismo no sentimento dunha 
Galicia dona dos seus destinos e administrado-
ra da súa riqueza como xeito de redimir a un 
pobo co que, a cotío, estaba a compartir a mise-
ria e a opresión dos caciques, dos trabucos im-
postos e de todos os poderes alleos que signifi-
caban a lamentable situación económica e social 
en que se desenvolvía a vida, fundamentalmen-
te dos paisanos e dos mariñeiros, que el tan ben 
coñecía na súa vila natal de Sada. 

Porque aquí naceu o día 11 de febreiro do 
1863, aínda que na meirande parte das biografí-
as figura como data a do día 12 que foi, efecti-
vamente, a do seu bautismo. Fixo os seus estu-
dos primarios na escola do coñecido mestre li-
beral Don Crisanto do que manifestou a in-
fluencia durante toda a súa vida. 

Consegue o seu primeiro emprego como 
escribán no Concello de Oleiros ao que se des-
praza diariamente a pé, desde o seu novo ende-
rezo na parroquia de Soñeiro. Aquí é onde ten o 
seu bautismo das letras, na quedanza e silencio 
da ridente campiña mariñá, nas súas propias 
palabras, pouco tempo denantes de tomar pose-
sión do seu posto de traballo, cando dá por re-
matada a súa primeira obra Nociones Generales 
de Mitología, escrita en castelán, xa que aínda 
non se producira o seu camiño de Damasco ga-
leguista, unha tarde de outono nun quinteiro 
preto do porto de Santa Cruz, como nos relata 
el nun sinxelo texto que denomina “Os primei-
ros versos”. 

Emigra a Cuba os vinte anos de idade, re-
clamado polo seu irmán Plácido, e na illa cari-
beña traba contacto coa poderosa colonia gale-
ga e nomeadamente, co poeta Curros Enríquez 
do que gozará da súa amizade no futuro, ata a 
súa morte. Ten unha intensa vida cultural e 
profesional. Aquí publica o seu primeiro libro 
de poemas Soidades, cun prólogo do propio Cu-
rros, escribe unha obra teatral, a comedia de 
costumes A costureira da Aldea que non chega a 
representarse, una novela curta O Penedo do 
Crime así como un apropósito lírico-dramático, 
De Galicia a Lavapiés e dirixe A Gaita Gallega, 
publicación enteiramente en galego, e a revista 
Galicia Moderna participando tamén en nume-
rosos proxectos asociativos. Aínda así ten tem-
po tamén para casar cunha señorita de familia 
ben asentada da provincia de Pinar del Río e da 
que terá posteriormente unha filla, en tempos 
nos que practicamente comeza a segunda insur-
xencia que levará dous anos máis tarde a inde-
pendencia da República cubana. 

De volta xa, reside na Coruña de xeito defi-
nitivo. Sofre unha profunda depresión coa mor-
te, tres anos mais tarde, da súa dona e logra 
recuperarse coa axuda do mundo da cultura, do 
intelectual Urbano González, e da vida social 
na que se integra decisivamente. Casa de novo 
cunha profesora de música da Escola Normal, 

MANUEL LUGRIS FREIRE NA PERSPECTIVA DA HISTORIA 
 

Manuel Lugrís Rodríguez 
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irmá do seu devandito amigo Urbano, coruñesa 
coa que terá  outros cinco fillos e forma unha 
familia estable que perdurará até o seu pasa-
mento, corenta anos mais tarde. Traballa en 
diversas empresas e, finalmente, é un dos fun-
dadores da Compañía “Aguas de La Coruña” 
que está a implantarse na cidade, e na que in-
viste os poucos aforros que aínda lle restaban e 
labora arreo para conseguir o recoñecemento 
público da Empresa, indo polas casas, porta por 
porta, a conseguir os primeiros abonados e con-
vencer aos veciños da conveniencia de contar 
con auga corrente nas súas vivendas, coma sím-
bolo de modernidade e progreso. Paralelamente 
participa do ambiente galeguista que está a de-
senvolverse na que era considerada a capital 
histórica de Galicia, e toma parte no famoso 
faladoiro de A Cova Céltica, funda con Galo 
Salinas a Escuela Regional de Declamación que 
estrea diversas obras súas coas que inicia o tea-
tro galego en prosa: A Ponte, Minia, Mareiras e 
máis tarde Estadeiña, O Pazo, etc. Por outra 
banda tamén é un dos fundadores da Liga Ga-
llega, do sindicato agrario Solidaridad Gallega, 
da Academia da Lingua, mais tarde das Irman-
dades da Fala e do Partido Galeguista, do que 
ten o carné número un por decisión persoal de 
Castelao e é un dos que elaboran o proxecto de 
Estatuto e por último, con Alexandre Bóveda, o 
redactor definitivo do texto que se somete a 
referendo en xuño de 1.936. 

Quedaría coxa a visión de Lugrís se non 
dixeramos que ademais de dramaturgo, foi un 
inmenso orador que, a dicir dos coetáneos, 
arrombaba coa súa potente voz á concorrencia 
que entraba literalmente no sentido e senti-
mento do parlamento para finalizar cunha espe-
cie de clímax arrebatado que era o que buscaba 
co seu discurso, sendo famosa a súa interven-

ción do 6 de outubro de 1.907 na praza de Be-
tanzos onde pronuncia o que se considera pri-
meiro discurso público e político en galego e 
que marca xa unha liña que non haberá de 
abandonar en toda a súa vida. Mitins en moitas 
localidades rurais, en Ferrol, na Coruña, etc. 
Asemade, e na súa faceta puramente literaria 
habemos de salientar os libros de poemas, 
amais do xa citado Soidades, Noitebras dentro da 
depresión pola morte da súa primeira muller, 
Versos de Loita, As Mariñas de Sada e Ardencias 
que segundo todos os críticos é a mellor das 
súas obras e a última obra teatral Escravitude. 
As colaboracións en revistas, periódicos e pu-
blicacións de todo tipo, deixan espallados cen-
tos de contos breves dos que algúns foron reco-
llidos no libro de Contos de Asieumedre, un dos 
diversos alcumes que utilizou durante a súa 
vida e na escolma publicada logo da súa morte 
co nome de A Carón do Lar. Por último habe-
mos de salientar a súa Gramática do Idioma Ga-
lego e o Vocabulario das Irmandades da Fala no 
que colabora decisivamente durante varios 
anos até o seu remate. 

En 1934 e nomeado presidente da Academia 
Galega pero un ano máis tarde debe dimitir por 
motivos de saúde. Neste intre hai que salientar 
o acto da inauguración do monumento na Coru-
ña a Curros Enríquez, obra de Asorey, coa asis-
tencia do Presidente da República e todas as 
autoridades locais. Mais xa retirado reclúese na 
súa casa da rúa de San Andrés de A Coruña e 
non sae, practicamente máis, que o día do refe-
rendo do Estatuto de Autonomía, levado case 
no colo polos membros das mocidades galeguis-
tas que van buscalo ó seu domicilio para deposi-
tar o voto coa frase de “Agora xa podo morrer 
tranquilo”. Premonitorias palabras que teñen 
un preámbulo de tempo escuro na guerra que 

Lugrís falando desde o balcón da súa casa natal. Sada, 1930. Fotografía cedida por M. Lugrís Rodríguez 
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estala días máis tarde e na que participarán 
dous dos seus fillos en bandos distintos por mor 
do seu emprazamento xeográfico.  

Esquecido e afouto morre o día 15 de fe-
breiro de 1940. Don Ramón Otero Pedrayo 
deixounos no seu Libro dos Amigos a estampa 
clara e precisa daqueles derradeiros tempos da 
estadía vital de Lugrís Freire, cando fai relato 
da visita “o mestre de gran corazón”. 

Pero toda a súa obra, con ser ampla e gran-
de, non era máis que unha ferramenta da que se 
servía para acadar obxectivos máis altos: a dig-
nificación da cultura galega e, sobre todo, a 
concienciación da cidadanía en fuxir do autoo-
dio que entón, como agora, era a pedra negra 
en que petaba decote a febleza do noso pais. 
Porque mellor que todo o que puidéramos dicir 
agora, a tantos anos de perspectiva, son as súas 
palabras as que haberán de orientarnos e pór as 
cousas no seu xusto termo. A continuación 
transcribo un escrito de Lugrís, do ano 1.925 
no que a visión da cultura galega é, desgracia-
damente, de perfecta actualidade nesta Galicia 
do século XXI que mesmo non semella avanzar 
moito mais aló das eivas e déficits que pon de 
relevo amargamente. Di así: 

Os elementos fundamentais que mellor sina-
lan o “ethnos” de Galicia son a música e a 
poesía popular, a arquitectura e os coñece-
mentos esotéricos que, a través dos séculos, 

conservamos e serven para dirixir os actos 
positivos da vida. 

Ao escoitar os motivos da nosa música popu-
lar, cheos de neumas que revelan un espírito 
profundo e deleitosamente artístico, ao sentir 
o sentimental e filosófico, o humorismo refina-
do e xenuinamente galo da nosa poesía popu-
lar, cando relembramos a grande influencia 
dos nosos trobadores medievais, levadura do 
renacemento da cultura literaria peninsular, 
cando contemplamos a beleza das nosas edifi-
cacións dos séculos XI ao XV, que revelan os 
coñecementos mais completos dos nosos ar-
quitectos, cando, en fin, vemos como a nosa 
raza enche de luz os albores da cultura occi-
dental, preguntémonos: A poboación actual, os 
habitantes dos campos nos días de agora, po-
den producir, anovar, ampliar aqueles elemen-
tos característicos dunha refinada civilización? 

E, tristemente, contestamos que non. Un an-
droxinismo maleficiado, torturador, atafegan-
te, aneboou a mente da nosa raza. E o camiño 
que segue a cultura popular condúcenos irre-
misiblemente a amusgañar todas as fontes da 
nosa civilización vernácula. 

Idioma, música, arquitectura, todos os valo-
res básicos dunha raza, gardan a natural rela-
ción cos dos outros países que tiveron unha 
orixe común en remotas centurias. Mais a 
mesoloxía, persistente durante moitos sécu-
los, foi especializando, modificando, criando 
aqueles valores que constitúen unha persona-
lidade diferencial e específica. 

Todos estes valores xuntos son os factores do 
progreso universal, que non será completo 
mentres deixe de concorrer ao seu desenvolve-
mento un só factor por moi modesto que sexa. 

A facultade criadora da raza apouvígase. Os 
moldes cos galegos habemos aceptado, non 
cadran co noso modo de ser. Refutamos de 
todo o noso, aquilo que era fillo da natureza 
que nos arrodea e do que nacía espontanea-
mente do noso propio espírito, que estaba 
pola súa banda influenciado polos axentes 
naturais, polo medio ambiente. E, por lóxica, 
perdemos o contacto coa nosa cultura. 

O camiño que estamos a seguir é o equivoca-
do. Urxe, logo, a rectificación. Isto quedará 
na encomenda para as xeracións intelectuais 
que se están a preparar para promove-lo noso 
rexurdimento nun vindeiro e lucidío porvir. 

 A Coruña, setembro do 1925 

Palabras que mesmo semellan seren escritas 
hoxendía. 

Coa súa filla Socorro nos primeiros anos do s. XX. 
Fotografía cedida por M. Lugrís Rodríguez 
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EPITAFIOS SINGULARES NO CEMITERIO  

DE SAN AMARO -A CORUÑA-  (I) 

 

Xosé Anxo Seoane Cao 

No ano 2004 iniciei un estudo sobre o ce-
miterio de San Amaro, na Coruña, para elabo-
rar unha  unidade didáctica de aproveitamento 
para os meus alumnos de secundaria na materia 
de Lingua Galega e Literatura. Consideraba -e 
considero- que os cemiterios son moito máis 
que as cidades dos mortos, que podemos apren-
der moitas cousas nos camposantos.  

Os seus interiores están cheos de referen-
cias, de historias, de éxitos e tamén de fracasos. 
Neles xacen os homes e as mulleres que foron 
facendo a historia das nosas cidades, do noso 
país. Cada morto é unha vida, e foi outra. É 
unha obriga dos que aínda estamos aquí facer 
que os que xa marcharon sigan na nosa memo-
ria. Nos nosos devanceiros atesóuranse moitas 
ensinanzas que poden axudarnos na resolución 
dos problemas da sociedade actual. 

Á parte do innegábel valor artístico das 
moitas esculturas que decoran os panteóns, do 
engado das frases e epitafios nas lápidas, a re-
frescante brisa mareira..., un paseo polo recinto 
sacro permitiranos lembrar a unha chea de per-
soeiros que nos explicarán parte dos momentos 
históricos máis significativos da cidade da Co-
ruña e tamén de Galicia. Realmente podemos 
afirmar que estamos ante o verdadeiro Panteón 
de Galegos Ilustres.  

Eses eran os meus obxectivos, os meus 
puntos de partida. O estudo que realicei du-
rante todo un ano académico superou todas as 
miñas expectativas e, dende 
entón, aproveito a miña in-
vestigación para as miñas 
clases. Son xa varias as pro-
mocións de alumnos que vi-
sitaron San Amaro baixo a 
miña tutela. 

Hoxe quero aproveitar a 
oportunidade que me brinda a 
Asociación Cultural Irmáns 

Suárez Picallo de Sada -a cidadanía estará sem-
pre en débeda co traballo de difusión cultural 
que están a desenvolver- para compartir con 
todos os lectores unha humilde referencia ás 
lápidas que alí se atopan. 

Case todas as lápidas teñen o seu nome e 
fan referencia á data do falecemento, aínda que 
hai excepcións. No século XIX e principios do 
XX non eran raras as frases e recordatorios 
que resumían toda a vida dos finados. Os epita-
fios dotaban de certa singularidade as tumbas 
impersoais. 

As inscricións das lápidas son unha fonte 
inestimábel para coñecermos a mentalidade da 
época na que foron escritas. Poucas son as tum-
bas da última década do século XX que conte-
ñan epitafios ou inscricións tan singulares co-
ma as de antano. Nestes primeiros anos do sé-
culo XXI, óptase por gravar simplemente o 
nome e a data. Cada vez son máis raros os epi-
tafios; semella que son cousa dos de antes. 

Na porta de entrada ao cemiterio atopamos 
a primeira inscrición; recórdanos a insignifican-
cia do corpo e o valor da alma: 

AÑO DE 1812 

EL TÉRMINO DEL CUERPO ES EL QUE VEIS, 

EL DEL ALMA SERÁ SEGÚN OBREIS 

Segundo entramos pola porta principal ato-
pámonos no departamento I; á dereita vemos o 
edificio da conserxería e unha serie de sepultu-

ras en terra. Correspóndense 
todas con enterramentos de 
nenos e nenas (párvulos, co-
mo eran denominados no sé-
culo XIX). O epitafio dunha 
delas recórdanos unha pasaxe 
bíblica: 

Mas Jesús llamándolos dijo 
dejad a los niños venir a mi 
y no se lo impidáis 
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porque de los tales 
es el reino de los cielos. 

Os nenos e nenas, non morren, soben ao 
ceo, tal e como indican todas as lápidas: 

El niño ... subió al cielo ... 

... ascendió al cielo en el día del Señor ... 

... subió al cielo el 13 de febrero 1957  
a los tres años 
¡MIÑA NENIÑA! 
Todos los que te quisimos  
te llevamos en nuestro corazón. 

Descanse en el Señor 
la niña ... 
subió al cielo según su santa vida 
el 11 de octubre de 1894 
a los doce años de edad. 
Su amada y querida madre la llora. 

No departamento IV hai unha lápida en 
inglés que lembra a morte dun neno aos 8 anos: 

Edith Hamilton Little Daughter of 
Sydney Hamilton Little Esquire 
Her Britannic Majesty's Consul. 
Died November 8 th 1893 
Aged 8 years. 

No departamento I, á esquerda, atopamos 
toda unha columna de nichos ocupados polos 
vicecónsules de Inglaterra e as súas familias 
coa indicación de que están clausurados a per-
petuidade: 

Don Eduardo Santos y Lartaud,  
vicecónsul de Inglaterra, 
Comendador de número de la Real Orden de 
Isabel La Católica 8.8.  
Falleció el 15 de febrero de 1866  
a los 60 años de edad. 
Clausurado a perpetuidad... 

Preto do anterior podemos atopar unha 
inscrición sinxela e chea de sentimento: 

¡Pobre Arturo! 
23 de septiembre de 1917 
Tus padres y hermanas te lloran. 

Un pouquiño máis adiante atopámonos cu-
nha inscrición en francés: 

A la mèmoire de JEAN RAY, 
décedé le 7 mai 1869, agé de 64 ans 
et de NICOLASA CARNEIRO DE RAY, 
décedée le 20 septembre 1871, agée de 30 ans. 
PRIEZ POUR EUX 

Son bastantes os nichos que indican que se 
atopan clausurados a perpetuidade. As fórmulas 

son máis ou menos as mesmas e dalgún xeito 
mostran o egoísmo das persoas incluso na hora 
da morte: 

Este nicho queda clausurado por disposición 
de la última finada. 

Por disposición de la finada queda perpetua-
mente clausurado este nicho. 

Cerrado a perpetuidad sin que ninguna otra 
persona tenga derecho a usarlo según lo dis-
puesto por la finada. 

Clausurado. 

Algunhas inscricións son tan sinxelas que 
somentes figura o nome da finada e a data do 
falecemento: 

¡¡María!! 
+ 21.Mayo.1893 

¡Mercedes! 
Sus afligidos padres. 

Os epitafios que máis abundan no departa-
mento I son do tipo: 

Rogad a Dios por caridad por el alma de ... 

Aquí reposan los restos de ... 

Aquí yacen las cenizas de ... 

A la memoria de ... 

Algúns inclúen os familiares que seguen ao 
morto primeiro: 

Aquí yacen las cenizas de... 
y sus tiernos hijos. 

Aquí yacen las cenizas de ... 
y varios hijos. 

Aínda que algúns sinalan o parentesco da-
queles que lles fan a dedicatoria: 

Sus desconsolados padres y hermano  
le dedican este recuerdo. 
Tus padres no te olvidan. 

Recuerdo de tu sobrino. 

Outros indican os méritos do finado como 
este do ano 1867: 

A la memoria del licenciado en derecho ... 

Incluso cando aínda non remataran os seus 
estudos: 

... 
alumno de último año de Derecho. 
Falleció a los 22 años en 
17 de Febrero de 1897 
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Algúns inclúen versos bíblicos que 
describen o conformismo co que se consi-
dera inevitábel e a atribución do destino 
das persoas a Deus: 

Señor: tú nos lo diste, 
tú nos lo quitaste, 
bendito seas. 

No Cemiterio Civil, aínda que o 
máis significativo son as lápidas en 
honra dos falecidos polos ideais políti-
cos, os inmolados, tamén hai epitafios 
con claras referencias ás crenzas reli-
xiosas e á vida despois da morte:  

... descansó en el Señor. 
El Señor es mi pastor, 
nada me faltará. 

He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, 
he guardado la fe. 

Nuestra separación no será  
[eterna, 

en el cielo nos volveremos a ver. 

Nesta liña, hai un que destaca 
sobre os demais: 

Duerme en espera de la  
[resurrección. 

Jesús dijo: "No se maravillen 
[de esto 

porque viene la hora en que  
[Todos 

los que están en las tumbas 
[conmemorativas 
oirán su voz y saldrán". 
Juan 5: 28,29 
Mientras tanto, tu esposa e  

[hijos 
no te olvidarán. 

No cemiterio civil apa-
rece unha placa que fai 
referencia aos cidadáns 
árabes procedentes nos 
anos 60 do cemiterio dos 
mouros: 

Aquí yacen los restos 
mortales de ciudada-
nos árabes 

Tamén aquí atopamos 
unha lápida en alemán que 
se corresponde coa tumba 
sinalada co número 7: 

 

Hier ruht in Gott 
mein lieber mann 
unser guter vater 
Ed. Lüttringhausen 
Kapitän das "Belgrano" 
geb. 21.5.1869 
gest. 27.2.1918 

 O epitafio máis antigo que recollo 
neste traballo atópase no departamento 
II e fai alusión á mágoa e fonda tristura 
dos pais que sobreviven aos fillos: 

Honestísimo joven de 21 años,  
hijo único, concluidos sus estudios 
y sus días, sus padres huérfanos 
le lloran desde el 29 de febrero  de 824. 
Lector piadoso pide nuestro consuelo  

[y su reposo. 
Hic dulas natus venient  
huc sponte parentes. 

No departamento II aparece 
unha lápida en italiano: 

Portoferraio 11-VII-1870 - La  
[Coruña 19-IV-1907 

Agostino Umberto Mazzei 
macchinista navale 
vittima del Dovere. 

Non deixa de ser curiosa e 
macabra a lápida na que repou-
san os restos de dona Juana de 
Vega, viúva do xeneral don 
Francisco Espoz y Mina. O 
xeneral foi enterrado en Iruña, 
mais a súa dona conservou na 
súa casa o corazón do finado, 
e con el foi ela sepultada en 
San Amaro: 

Aquí yacen los restos  
[mortales de 

D. JUAN ANTONIO DE  
[LA VEGA. 

D. JOSEFA MARTÍNEZ 
Y Dª. JUANA M. DE LA VE- 

[GA Y MARTÍNEZ 
VIUDA DEL GENERAL 
Dº. FRANCISCO ESPOZ  

[Y MINA 
cuyo corazón se halla aquí. 
R.I.P. 
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Panteón de Manuel Lugrís 
Freire en San Amaro 
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Urbano González Varela naceu en Santiago 
de Compostela o día 3 de marzo de 1868 e mo-
rreu, tamén na cidade compostelá, o 24 de abril 
de 1906, ao pouco de cumprir os trinta e oito 
anos. Era fillo de Secundino González Valdés, 
quen fora fundador do Centro Galego da Haba-
na, e de Patrocinio Varela. Era o irmán de Pura 
González, a segunda esposa  do escritor e polí-
tico sadense Manuel Lugrís Freire. 

Malia tan prematura morte, a súa obra co-
mo pintor, ilustrador gráfico, prosista, poeta, 
dramaturgo e xornalista é moi extensa. Ade-
mais da súa faceta artística, exerceu como pro-
fesor en diversos centros de ensinanza dentro e 
fóra de Galicia. A súa sensibilidade artística e a 
súa simpatía persoal, fixo que fora considerado 
un dos grandes artistas galegos do seu tempo, 
do mesmo xeito que tamén o era Pura, a súa 
irmá, concertista e catedrática de piano.  

José Antonio Durán, no seu documental para 
a Televisión de Galicia A saga dos Lugrís, refería-
se a eles do seguinte xeito: O segundo casamento de 
Manuel Lugrís Freire tivo extraordinaria repercu-
sión familiar. Con Urbano e Pura González Varela, 
formados en Cuba, Nova York e Madrid, o refina-
mento, a pintura, a música, entran na casa dos Lugrís. 

Este mesmo autor, publicaba o 10 de xuño 
de 1982 en La Voz de Galicia, unha páxina so-
bre Urbano na que entre outras cousas dicía: 
Hoxe, moitos anos despois da súa prematura morte, 
quedamos sorprendidos ante esa galería de retratos, 
ambientes, viñetas, cuxa calidade resalta ante a mi-
rada máis cega. 

Juan Naya Pérez, periodista, historiador e 
académico numerario da Real Academia Galega 
de Belas Artes, escribía o 17 de marzo de 1984 
en La Voz de Galicia: Urbano era simpático, tole-
rante e xeneroso. Vivía coa ledicia propia dos anos 
da xuventude e alternaba, non soamente con aqueles 
que lle eran máis afíns en arte, como Ovidio Mur-
guía, Vaamonde e Lorman; ou en xornalismo con 
Faginas, Barreiro, Dafonte e Pan de Soraluce, se-
nón tamén co resto dos seus concidadáns. En todos 
os sitios era admirado e querido.  

Interveu tamén na política rexionalista da 
época, pertencendo, xunto con Manuel Lugrís, 
Manuel Murguía, Salvador Golpe e Francisco 
Tettamancy entre outros, á Cova Céltica, fala-
doiro de intelectuais de ideoloxía rexionalista. 

A súa formación profesional foi moi ampla. 
Iniciou os seus estudos en Santiago de Com-
postela. De alí pasou á Habana, onde estudou 
na Academia de Belas Artes San Jorge, e desta 
pasou á de Arquitectura de Nova York. Ao re-
matar a súa estadía en Nova York, trasladouse 
a Madrid. Durante catro anos estivo co pintor e 
mestre de pintores, Casto Plasencia. Foi esta 
unha das etapas de aprendizaxe máis fértiles 
para Urbano. De Plasencia, ademais de alumno, 
foi gran amigo. Nos últimos anos de vida deste 
gran pintor, cando aínda non rematara unha 
das obras na que máis cariño puxera este gran 
mestre, escribiulle unha dedicatoria: “A mi único 
discípulo, Urbano”. Esta obra que lle regalou 
estivo na casa dos herdeiros de Urbano ata me-
diados dos anos 50. Á morte de Plasencia, Ur-
bano, sobre unha paleta de gran tamaño, pintou 
un retrato xacente do seu gran mestre. Esta 
paleta atópase actualmente en Madrid, na casa 
dun dos netos de Urbano González. 

A súa actividade laboral, de igual xeito que 
a artística, foi extensa e variada. En 1893 obti-
vo por oposición a praza de “Modelado e Balei-
rado de Adorno” na Escola de Artes da Coruña, e 
en 1898 a Cátedra de Pintura na Escola de Artes 
de Oviedo. En xullo de 1901 trasladouse á Co-
ruña, ao ser nomeado profesor da escola coru-
ñesa. Alí gañou a praza de “Aplicación do De-
buxo Artístico ás Artes Decorativas” e ao pou-
co tempo volveu a Santiago de Compostela, 
onde ocupou a “Cátedra de Debuxo Xeométri-
co” na Escola Especial de Artes e Industrias. 

En construcións civís da zona noroeste, e 
especialmente nas obras de ampliación da Uni-
versidade de Santiago e da Universidade Cen-
tral de Madrid, prestou servizos oficiais reali-
zando traballos de debuxo xeométrico, quedan-
do ao fronte destas obras en varias ocasións. 

URBANO GONZÁLEZ VARELA, IN MEMORIAM 
 

Irmáns Cabeza de León-González Varela 
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É autor dunha monografía sobre Gregorio 
Hernández, obra que foi premiada polo Ateneo 
León XIII e pola Sociedade Económica de Amigos 
del País. 

Como pintor realizou unha grande cantida-
de de obras, nas que resalta o gran dominio da 
tonalidade e o debuxo, unidos á grande sensi-
bilidade do artista. Foi un gran dominador do 
retrato, do cal deixou excelentes exemplos. 
Dos seus cadros podemos destacar: O primeiro 
labor (posible-mente unha das súas mellores 
obras), A Catedral vista desde A Ferradura, Ho-
mero, Fermosiña, O xuízo de París (parodia de 
Rubens), O cego da zanfona, Rebeca e Eliezer 
(que obtivo a primeira Gran Medalla ofrecida 
polo concello da Coruña na exposición de 
1890) e Retrato dunha vella (dedicado ao seu 
grande amigo Ovidio Murguía). 

Como retratista algúns dos seus cadros 
máis significativos poden ser os que lles fixo a 
D. Nicolás Villageliu (encargado polo Centro 
Galego da Habana para honrar ao seu primeiro 
presidente), ao Xeneral Julián García Reboredo 
(o seu sogro), o de D. Secundino González Valdés 
(no Museo de Belas Artes da Coruña), o de D. 
Daniel Carballo (no concello da Coruña), o de D. 
Román Pereiro e o de D. Alfredo Brañas. 

A obra pictórica de Urbano González foi 
gabada en toda a súa extensión por expertos en 
arte tan insignes como Alejandro Ferrant, e 
por outras testemuñas da época, algunhas delas 
de fóra de España.  

Un exemplo palpable dos seus grandes do-
tes de pintor aínda se pode gozar observando 
as pinturas do teito do paraninfo da Universida-
de de Santiago de Compostela, obra que lle foi en-
cargada polo Ministerio de Instrución Pública a 
través dun concurso convocado para o efecto. 
As bases do dito concurso sinalaban que debe-
ría tratarse de tres grandes lenzos representan-
do asuntos alegóricos da Sabedoría, da Histo-
ria, das Ciencias e das Artes. Este concurso ga-
nouno tras votación unánime do xurado. Desta 
adxudicación existen na actualidade certifica-
dos expedidos no seu tempo que acreditan o 
encargo. Á parte disto, moitas publicacións de-
ron información desta obra, como por exemplo 
a que lle dedicou a revista semanal ilustrada 
Galicia, da Habana, que nun artigo do 29 de 
maio de 1904, referíndose a Urbano, escribía: 
Foi un dos directores artísticos das obras de recons-
trución da universidade compostelá, obtendo por 

concurso as pinturas do seu paraninfo, en cuxos tra-
ballos se ocupa actualmente. 

Na realización desta obra foi axudado polo 
pintor valenciano afincado en Santiago, amigo 
seu, Fenollera. 

Moitos anos despois, o 17 de marzo de 
1984, no diario La Voz de Galicia, o académico 
de número da Real Academia Galega de Belas 
Artes, Juan Naya Pérez escribía: Non rematarei 
estas notas sen engadir que Urbano González foi un 
pintor de orixinalidade e mérito; os seus cadros son 
un excelente recordo, como o que deixaron os seus 
pinceis no salón de actos do Paraninfo da Universi-
dade de Santiago, cuxo decorado se lle adxudicou 
en disputado concurso, facéndose así xustiza ao seus 
innegables méritos. 

Os bocexos desta obra, dende a súa realiza-
ción ata principios dos anos 50, estiveron en 
poder de Da. Carmen García Arbuthnot, viúva 
de Urbano. Por esas datas fóronlle solicitados 
en préstamo polo pintor e crítico Gamallo Fie-
rros, amigo da familia, quen prometeu perante 
os netos do pintor Urbano devolvelos canto 
antes, promesa nunca cumprida, quizais porque 
Carmen faleceu en 1953. 

Polos seus méritos como pintor, o día 22 de 
xuño de 1902, foi admitido membro da Acade-
mia de Belas Artes da Coruña, presidida esta por 
D. Jaime Ozores, Marqués de San Martín de 
Hombreiro.  

Urbano González tamén foi periodista, na-
rrador e poeta. Pertenceu á primeira xunta di-
rectiva do periódico La Voz de Galicia, fundado 
por D. Juan Fernández Latorre o 4 de xaneiro 
de 1882, do cal foi primeiro director de arte e 
redactor. Neste diario colaborou como autor de 
contos, poemas, artigos e tamén como ilustra-
dor gráfico. Son innumerables os debuxos de 
Urbano publicados, sendo exemplo deles: o de-
dicado ao centenario do Quixote en Galicia, ou 
os que reproducen o sartego de Fernán Pérez 
de Andrade, a portada de Santa María do 
Azougue, a Ría de Betanzos, o templo dos pais 
xesuítas, a fachada das Torres do Allo… A 
meirande parte das primeiras páxinas ilustra-
das deste periódico son obra súa.  

Colaborou tamén noutros xornais da épo-
ca, tales como El Eco de Galicia, El Noroeste, ou 
El Alcance, nos cales se conservan ilustracións 
da súa autoría nas primeiras páxinas. Nalgúns 
destes xornais tamén chegou a facer crítica 
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musical con nota-
ble acerto. Na Re-
vista Gallega, sema-
nario de literatura 
e intereses rexio-
nais, dirixida por 
Galo Salinas, pu-
blicou varios dos 
seus contos. 

O día 24 de xu-
llo de 1891, nos 
primeiros Xogos 
Florais realizados en 
Tui (primeiro acto 
público en Galicia 
realizado enteira-
mente en galego), 
obtivo o premio á 
mellor obra de tea-
tro escrita en verso 
e en galego con 
Amor e meiguería. 

Como anécdota 
podemos comentar 
que o Secretario da 
Asociación Rexio-
nalista Galega (pre-
sidida por Manuel 
Murguía) D. Salva-
dor Cabeza de Le-
ón, foi quen pechou 
o acto co seu dis-
curso e quen leu o 
fallo do xurado. 
Moito tempo des-
pois, Salvador Ca-
beza converteríase 
no consogro de Ur-
bano González.  

Urbano publi-
cou libros de con-
tos como Entre luces e Cantares, e a obra ensaís-
tica Estudo sobre Gregorio Hernández, xa citada 
anteriormente. Innumerables foron os seus po-
emas, sendo un dos mellores Ela, ao que Carba-
llo Calero definiu como moi inspirado e dun 
romanticismo nórdico e intimista. Inspirándose 
no poema de Urbano Carmela, o afamado músi-
co José Baldomir Rodríguez compuxo unha 
melodía moi popular na época. 

Foi socio fundador e primeiro presidente da 
Asociación da Prensa da Coruña. O 13 de xullo 

de 2010, o concello da Coruña acordou dedicar-
lle o seu nome a unha rúa da cidade. 

Na súa prematura morte, todos os xornais 
e institucións galegas publicaron artigos e 
composicións de loanza e de gran pesar polo  
seu falecemento, sendo unha das máis sentidas 
a que o seu cuñado, Manuel Lugrís Freire, lle 
dedicou e que serve como ilustración a este ar-
tigo escrito in memoriam do noso avó, Urba-
no González Varela.  

Poema publicado por Lugrís Freire en Coruña Moderna (06/05/1906) 
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1. “CANDO TI VOLVAS POLO MARE…” (V. 
Paz Andrade, Pranto Matricial, 1955) 

Quando a chegada dos restos -cinzas- de 
RAMÓN SUÁREZ PICALLO à Terra e mais à 
sua terrinha pequena -a grande Sada- nom pui-
demos por menos que evocar o outro arribo, 
quarto de século atrás, de um nosso prócer qual 
foi o infeliz retorno do corpo de ALFONSO 
RODRÍGUEZ CASTELAO: toda essa digni-
dade sadense de 2008 fai tristeiro contraste coa 
grotesca realidade compostelá de 1984! 

Mália sermos partidários de que os mortin-
hos, ou o que deles fique, nom sufram traslados 
e permaneçam onde se tornárom tales, mais-
mente no suposto dos exiliados, testemunha ini-
gualável da realidade aberrante que padecérom... 
(lembremos os casos doutros dous ilustres expa-
triados, Antonio Machado -o enterramento do 
qual em Colliure (no Roselló, val dizer, na Cata-
lunya francesa) é lugar de peregrinagem univer-
sal- e Manuel Azaña -cuja viúva se negou a um 
pretendido traslado desde Montauban, tamém 
na França)... mália isso, quando se tratar de res-
peitar a vontade da pessoa, exprimida em vida... 
nom queda mais que cumpri-la. 

Sabido é que, assi como Picallo quixo vir 
dar ao Fiunchedo, Castelao exprimira a sua 
vontade de repousar na Ponte-Vedra... e foi, 
pola contra, levado a Compostela (primeiro de-
lito) e depositado no, por outra banda digno, 
Panteom de Galegos Ilustres (se tal, unicamen-
te problematizável por ser um lugar religioso 
(segundo delito), embora esté desacralizado e, 
além disso, reconhecendo ser Castelao católi-
co... se bem nom católico rotineiro). 

Dadas as anómalas circunstâncias, coinci-
dindo co nacionalismo ortodoxo, no seu mo-
mento manifestamo-nos publicamente contra 
dita viagem post mortem, opiniom nossa que me-
rescéu a crítica doída de dona Teresa R. Caste-
lao, com quem tínhamos até entom umha grata 

relaçom, nascida nove anos antes, segundo se 
comentará aginha. 

A maiores, bem conhecidos som os la-
mentáveis episódios da chegada do cadaleito 
(arrombado por horas no aeroporto compos-
telám, terceiro delito) e da sua arribada a Sam 
Domingos de Bonaval (onde mesmo os indig-
nados do caso se saírom do livreto, se é que tal 
livreto existiu, quarto delito)... só superado po-
la ilegitimidade de um governo antigalego 
(quinto delito) capitalizando algo sagrado para 
os galegos practicantes e herdeiros ideológicos 
legítimos do pensamento de Castelao... até fi-
nalmente tudo acabar ficando no esquecimento, 
só permanecendo até o presente a instalaçom 
definitiva do patriota  naquela igreja fria. 

 

2. O PRIMEIRO RETORNO DE CASTELAO 
(M. Dourado escrevéu) 

Mas recuemos esses anunciados nove anos 
para darmos com 1975, memorável, entre outros 
sucessos, pola morte do quase eterno ditador... 

Dito ano, logo dum longo e árduo processo, cul-
minou-se coa instalaçom do primeiro monumento a 
Castelao na Terra e, tamém como no caso de Picallo, 
na sua pátria pequena –o grande Rianxo. O formoso 
e modesto conjunto que todos conhecemos, consistíu 
num busto (mais bem a cabeça) de bronze chantado 
num dolménico pedestal, este obra de Alfonso San-
martín (já falecido), aquele devido a José Escudero 
(1923-1975), morto, por certo, dias depois da chega-
da a Vigo –da que ele foi informado-, no veráu desse 
ano, da citada efígie do prócer, cujo gesso el modela-
ra em Montevidéu, quase vinte anos antes. 

A inauguraçom pública, baixo persistente 
chuiva, tivo lugar o 27 de setembro, já outono, 
pois, precisamente na data em que eram injusti-
ciados os luitadores pola democrácia cujos no-
mes muitos temos na mente, o qual valéu para 
que determinados sectores afins a eles desquali-
ficáram o acto rianxeiro: desde a organizaçom 
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deixou-se claríssimo que este 
nom era um acto festivo, mas, 
pola contra, um acontecimento 
patriótico,  levado a cabo por riba 
de mil dificuldades, ainda vivo o 
ditador, galanamente coberto o 
busto, em exclussiva (todo um 
logro daquela!), pola nossa ban-
deira e magistralmente protago-
nizado –além das autoridades de 
rigor, todas a se exprimir em ga-
lego- por D. Ramón Otero Pe-
drayo –na sua derradeira inter-
vençom pública. Com toda essa 
irreprochabilidade que, nove anos 
mais tarde, tanto se botaria em 
falta no episódio compostelám. 

Cumpre salientar que esta 
inauguraçom marcaria o começo 
dumha delongada lista de home-
nagens a Castelao na Galiza e na 
Espanha: estátuas, bustos, placas, 
ruas, centros de ensino… a apro-
vaçom, polo Parlamento galego 
(1991) (a proposta sucessiva de 
Pilar García Negro e de Camilo Nogueira) do 
próprio DIA DE CASTELAO (30 de janeiro)… 
que, lamentavelmente ficou no papel, em lei mor-
ta, arteiramente incumprida pola mesma supre-
ma instituiçom autonómica. (Simplesmente, limi-
tamo-nos a recalcar estes actos de rememora-
çom, sem que deixemos de botar de menos a ne-
cesária mais que obrigada missom de divulgar o 
ideário do Guieiro nas aulas). 

 

3. O LIVRO QUE DOURADO NOS LEGOU 

Nom vem a conto contarmos as vicissitudes 
corridas para conseguir, primeiro, a autoriza-
çom de instalaçom do monumento e de celebra-
çom do conseguinte acto e, depois, a sua reali-
zaçom  com essas, insistimos, impecáveis carac-
terísticas. Hai um livro que o conta tudo, O pri-
meiro retorno de Castelao, redigido polo recente-
mente falecido Prof. Manuel Dourado Deira, 
jornalista bem conhecido, entre outras luitas, 
pola sua reivindicaçom, naqueles mesmos anos 
70 do século passado, do topónimo Rianxo e 
depois pola contínua prédica castelaoniá e gale-
ga em geral. (Som de salientar as suas Conver-
sas con Teresa Castelao -1999). 

Livro que seria publicado nos próximos 
messes, infortunadamente sem a presença física 

do autor. Mas o livro, que nos 
honramos em prologar, se nom 
limita a esses passos. Tamém re-
lata, se bem recordo, como foi a 
doaçom da escultura –feita com 
bronze doado polos galegos do 
Uruguai a partir da iniciativa do 
Patronato da Cultura Galega de 
Montevidéu, e em base ao gesso 
que vinte anos atrás -em 1956- 
fixera o citado artista corunhês 
-daquela residente na capital uru-
guaiana- a pedido do lembrado 
patriota minhense afincado nesta 
capital -outro Ricardo Flores mas 
nesta banda do Prata- D. Antón 
Crestar Faraldo (1896-1983). 

E relata qual o papel de me-
diador entre a instituiçom galaico
-montevideana e o governo es-
panhol que desempenhou o Pa-
tronato Rosalia de Castro e o seu 
presidente, Dr. Agustín Sixto Se-
co (1926-2004), assi como a eficaz 
colaboraçom do coengo Manuel 

Espiña Gamallo (1933-2010), outro caro amigo 
que vimos de perder. 

E relata como foi a acidentada arribada  
-com providencial despacho de alfândega num 
dia domingo- ao porto viguês -o que nom se 
déu com Castelao segundo a lírica aspiraçom 
do poeta, déu-se coa sua vera effigie que chegou 
polo mar!- e o traslado a Rianxo no coche do 
autor, acompanhado do prologuista. 

 

4. DESDE A CHACARITA PORTENHA 
(Panteom do Centro galego de Buenos Aires 
presidido polo impactante cristo de Asorei) 

A raíz do recente passamento do amigo en-
tranhável foi que se nos ocorréu redigir estas 
poucas linhas com Castelao e Picallo sobrevo-
ando todo o tempo a nossa memória, dadas as 
similitudes e desemelhanças das suas trajectó-
rias póstumas.  Porque… a distância que vai do 
acto do rianxeiro, pateticamente protagonizado 
polos inimigos ideológicos de sempre (“Caste-
lao ainda causa horror aos políticos da dereita”, 
escrevia-me Dourado em dezembro de 2011), 
ao do sadense, feliz e austeramente culminado 
polos seus parceiros no pensamento, essa 
distância é incomensurável! 

Montevidéu para Sada, janeiro de 2013.  

Gesso de Castelao por Escudero 
Couceiro (fotografia do legendá-
rio artista uruguaiano Alfredo 
Testoni -1919-2003- publicada 
a primeira volta no  núm. 2 da 
Revista Monográfica de Cultura -
De Castelao a Bóveda-, A. C.  O 
Facho, A Corunha, 1986). 
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No presente texto, escrito desde a perspec-
tiva da didáctica das ciencias sociais e humani-
dades, procurarase expoñer unha visión acerca 
da educación e das súas finalidades, mais, sobre 
todo, abordarase a análise sucinta de toda unha 
serie de problemáticas e dificultades as que a 
nosa sociedade, e en particular os docentes, de-
ben facer fronte con especial dedicación. 

Para Philippe Meirieu, «la educación ha de 
concebirse como el movimiento por el cual los 
hombres permiten a sus hijos vivir en el mundo 
y decidir su suerte en él»; «consiste en hacer 
sitio al que llega y ofrecerle los medios para ocu-
parlo»1. Cabería engadir unha consideración: o 
feito de que a educación do individuo pretende -
ou debera pretender- unha mellora en clave co-
lectiva para a sociedade na que aquel se inscribe. 
En primeiro lugar, porque unha comunidade 
composta por persoas formadas poderá respon-
der con maior acerto as adversidades. Pero ta-
mén porque a educación debe asumir a función 
de crear cidadáns que enfoquen, en boa medida, 
a súa actividade en función do desexo de aportar 
algo positivo aos seus conxéneres. En definitiva, 
acreditamos na idea nuclear do pensamento de 
Paulo Freire e da perspectiva comunicativa, que 
«considera que la función principal de la educa-
ción es hacer personas libres y autónomas, capa-
ces de analizar la realidad que les rodea, partici-
pando en ella y transformándola»2. 

Que a educación do individuo revista no 
seu proveito? Evidentemente. Pero que tamén 
o faga en beneficio dos que o rodean. Por iso, 
cómpre educar para a autonomía persoal e para 
a solidariedade, para a vida social cooperativa e 
non competitiva. En definitiva, cómpre formar 
individuos dotados -polo docente e por propia 
iniciativa- dunha bagaxe epistemolóxica e du-
nhas habilidades que lle permitan afrontar a 
realidade con perspectiva analítica e capacidade 
crítica, e compre, ao mesmo tempo, formalo en 
valores de xustiza social, democracia, respecto 
pola diferenza ou solidariedade. 

Para satisfacer esas funcións primordiais, a 
escola debe fundamentarse en tres piares: coñece-

mentos, habilidades e valores, conceptos hoxe di-
luídos na imprecisa noción de «competencia». As 
habilidades, porque permiten o desenvolvemento 
máis óptimo de todas as empresas a abordar na 
vida e porque son o vehículo para a aprehensión 
de coñecemento. Os valores, porque son o marco 
no que desenvolver esas habilidades e no que ma-
nexarnos na nosa vida social a todos os niveis. O 
coñecemento, porque é a base e fundamento de 
toda actuación autónoma. Todo elo, nun clima 
propicio a aprendizaxe, no que se consinta a equi-
vocación -desterrando a burla e o xuízo inclemen-
te- como parte esencial do proceso e minimice a 
atenazadora presión da avaliación, que difumina a 
verdadeira finalidade do ensino e a canaliza cara a 
obtención de resultados en clave cuantitativa. Fe-
rrer i Guardia, na súa Escuela Moderna, impulsou 
un modelo que prescindía de premios, castigos e 
exames, pois entendía que só servirían para enga-
dir unha nova desigualdade as xa existentes. Pre-
tendía evitar «que hubiera alumnos ensorbecidos 
con la nota de sobresaliente, medianías que se 
conformaran con la vulgarísima nota de aproba-
dos ni infelices que sufrieran el oprobio de verse 
despreciados por incapaces»3. As últimas propos-
tas de reforma educativa, materializadas na Lei 
Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, 
impulsada polo Partido Popular e en estado de 
tramitación, insisten precisamente en todo o con-
trario, coa imposición de probas ao finalizar a 
ESO e o Bacharelato de imprescindible supera-
ción para a consecución do título correspondente. 

Por outra parte, é necesario que a escola 
prenda no alumno o interese por aprender, 
asentando unha consideración en clave positiva 
cara o coñecemento. Un sistema educativo que 
cree individuos adversos a aprendizaxe é un 
modelo rotundamente fracasado. 

Son innumerables os problemas que aflixen a 
escola de hoxe e que lle impiden desenvolverse 
nas dimensións antes enunciadas. Por unha parte, 
os valores que se procuran transmitir no centro 
escolar son deslexitimados fóra del, e existe unha 
ruptura entre a cultura experiencial do alumno e 
a cultura académica; ademais, o proceso de mer-
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cantilización do ensino, a puxanza dunha cultura 
da aparencia e a banalización da linguaxe nos dis-
cursos, nun contexto de incremento acelerado 
das desigualdades sociais, representan tamén 
contrariedades que atenazan ao ensino. As pers-
pectivas, desde logo, non son nada alentadoras: 
todos estes factores adversos, xa presentes, co-
bran renovada puxanza coa Lei en tramitación. 

 

DÚAS CONTRADICIÓNS: A DUPLICIDADE 
DA ESCALA DE VALORES E A RUPTURA 
ENTRE CULTURA EXPERIENCIAL E 
CULTURA ACADÉMICA  

Moitas das problemáticas hoxe atribuíbles 
ao sistema educativo español derivan dunha rea-
lidade que, en maior ou menor medida, caracteri-
za a nosa escola: a ruptura entre a cultura expe-
riencial do alumno, a que se lle transmite na vida 
cotiá, no ámbito familiar, na sociedade na que 
vive; e a cultura académica, a que accede median-
te a escola4. O alumno válese da primeira ou da 
segunda en contextos diferentes e para resolver 
problemas distintos, pois en moitas ocasións ca-
rece de preparación para empregar os coñece-
mentos académicos na interpretación da realida-
de cotiá. A consecuencia, lamentable, é que o 
alumno conclúe que os coñecementos adquiridos 
na escola non teñen aplicabilidade, o que o leva a 
infravaloralos e a amosar nulo interese por eles. 

Unha solución que se propón desde o pensa-
mento pedagóxico radica en abordar a recons-
trución do coñecemento vulgar do alumno. To-
mando como punto de partida os seus intereses, 
expectativas, afeccións, etc., provocar a reelabo-
ración (desde unha perspectiva autónoma e críti-
ca e mediante as ferramentas que a escola pro-
porciona) das ideas, visións, esquemas e coñece-
mentos que o alumno ten da súa sociedade, e 
que previamente adquirira por vías non formais.  

Esta desconexión de ambas esferas incre-
méntase cando se incorporan principios que son 
contraditorios, cando os valores que se intentan 
transmitir na escola son constantemente postos 
en dúbida na realidade cotiá, nos medios de co-
municación, nos discursos políticos maioritarios 
ou mesmo, o que é máis grave, en discursos pre-
tendidamente «culturais». O alumno, en pleno 
proceso de maduración, cando está a procurar 
referentes sólidos, atópase no dilema de optar 
entre dúas escalas de valores, en moitas ocasións 
abertamente antagónicas. A educación para a paz 
contrapóñense toda unha multiplicidade de xo-

gos de PC extremadamente violentos ou gran 
cantidade de filmes nos que se exalta a forza co-
mo medio para a resolución de conflitos. A for-
mación no respecto polo medio ambiente opó-
ñense as actuacións irresponsables de represen-
tantes políticos e grandes empresas, sen que se 
produza unha condena xeral das mesmas a nivel 
social. A educación para a tolerancia e a convi-
vencia ten que enfrontar un incremento do pen-
samento xenófobo e a continua exhibición públi-
ca de plantexamentos homófobos, alentados por 
organizacións políticas e relixiosas de gran re-
presentatividade. A formación no valor da igual-
dade resulta contrariada polo desmantelamento 
das prestacións sociais que fai que se acelere ex-
ponencialmente o proceso de incremento da desi-
gualdade que estamos a vivir. E, desde logo, 
fronte a unha educación para a cidadanía activa e 
comprometida co benestar común, a sociedade de 
hoxe acredita no máis exacerbado individualis-
mo, exaltando como mérito fundamental a capa-
cidade de acumular riquezas e de progresar eco-
nomicamente, aínda que for a costa do próximo. 

Habería un longo etcétera de contradicións 
entre a realidade das aulas e a do mundo exte-
rior que poderiamos seguir enumerando. En 
todo caso, resulta obvio que as prácticas educa-
tivas na formación en valores teñen que redo-
brar a súa presenza nun modelo novo de escola. 
A escola como salvagarda de valores -valores 
para a vida en sociedade- e como mecanismo 
que posibilite, nunha sociedade cada vez máis 
desigual, a promoción dos máis desfavorecidos, 
tarefa que se antolla cada día máis difícil. 

A toda esta serie de contradicións e obstácu-
los habería que engadir outra traba de non me-
nor envergadura. Asistimos a un proceso de des-
calificación do profesorado da escola pública por 
parte de determinados sectores políticos e so-
ciais nun marco de desacreditación intencional 
de todo o funcionariado. As visións negativas 
estereotipadas do profesor son asumidas por 
moitos pais e nais e transmitidas aos fillos, que 
rematan tendo que dilucidar un novo dilema: 
escoller entre a autoridade do profesor e a dos 
proxenitores. Evidentemente, con frecuencia 
acaba impoñéndose o referente paterno, co que o 
profesorado fica lesionado na súa autoridade 
moral e deslexitimado como profesional aos 
ollos do alumno. Trátase dunha traba de espe-
cial incidencia no desenvolvemento da función 
docente. Un obstáculo que, como tantos outros, 
provén de máis alá dos muros do centro escolar. 
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A MERCANTILIZACIÓN DO ENSINO:  
DE COMO TRANSFORMAR A ESCOLA 
NUNHA EMPRESA 

Se aceptamos que gran parte dos proble-
mas da escola de hoxe teñen unha orixe exter-
na ao ensino, cómpre reflexionar acerca da in-
xerencia daquelo que demos en denominar «os 
mercados» -e que se traduce no gran capital 
financeiro- no deseño dun modelo educativo 
adaptado aos seus intereses. 

En primeiro lugar, imponse na educación, 
na cultura, na investigación, etc. unha lingua-
xe propia do mercado, que mide en diñeiro, 
en termos de «rendibilidade», o valor de to-
dos os procesos e dos seus resultados. «Todo 
necio / confunde valor y precio», xamais o 
provervio de Antonio Machado gozara de 
tanta vixencia. Este discurso mercantil aplí-
case ao deseño de políticas educativas e a or-
ganización dos propios curriculums. Outór-
gaselle prioridade a aquelas áreas e a aquelas 
habilidades que teñen unha materialización 
na práctica medible en euros, mentres que se 
relegan a un segundo plano -cando non se 
suprimen directamente- aquelas outras que 
non producen «bens de consumo» aptos para 
seren comercializados. Isto afecta con espe-
cial gravidade as humanidades, desprestixia-
das en canto que os seus servizos a sociedade 
non poden ser taxados, pero tamén as cien-
cias sociais e experimentais, que son mutila-
das de todo aquilo que non estea directamen-
te aplicado sobre unha realidade susceptible 
de satisfacer os intereses dos mercados. Neste 
sentido, afirmaba Ignacio Ramonet que «este 
proceso amenaza con la desaparición de todo 
lo que es un aspecto del saber que no tiene 
valor mecánico. Las lenguas muertas no se 
enseñan, la Filosofía no se enseña, la Historia 
no se enseña, porque no tienen valor práctico 
en el mercado de trabajo»5. 

A obsesión pola «eficacia» incardínase nese 
proceso mercantilizador, concibíndose que a 
finalidade básica do ensino radica na consecu-
ción duns obxectivos coa maior economía e ra-
pidez. A «calidade» do sistema mídese en fun-
ción do grao en que estes se acadan, como se 
dun proceso produtivo industrial se tratase. 
Discrimínase así a importancia dos procesos, 
dos medios pedagóxicos empregados para che-
gar a eses resultados, e que teñen moitas impli-
cacións que deberan ser consideradas. 

Acompañando a esta tendencia mercantili-
zadora, tamén están a se desenvolver políticas 
educativas que inciden no fomento da competi-
tividade fronte a solidariedade, das actitudes 
individualistas e egoístas fronte aos hábitos 
cooperativos. Contribúese deste xeito a imposi-
ción dunha cultura intolerante coa discrepan-
cia, que prima o medro persoal por sobre a coo-
peración para a construción do benestar común 
e, ao cabo, anúlase o pensamento crítico e a ca-
pacidade de empatizar e de asumir os proble-
mas dos demais como propios. 

Ademais, e como parte deste mesmo todo, 
os discursos neoliberais, transmitindo a socie-
dade a preocupación pola «calidade» na educa-
ción, están plantexando un retroceso cara un 
modelo selectivo de escola, como xa se verifi-
cou con meridiana claridade en USA6. Subxaz a 
idea de que a «calidade» no ensino descendeu 
como consecuencia das políticas igualitarias e, 
na mesma liña, proponse unha concepción da 
educación como «ben de consumo» ligado a 
liberdade individual dos pais para elixir, o que, 
na praxe, abre un proceso de privatización que 
xa se está a materializar e que incidirá, sen lu-
gar a dúbidas, no afondamento das desigualda-
des e da exclusión social dos grupos máis débi-
les. Cómpre reparar no feito de que a nova Lei 
incorpora o concepto de «calidade» xa no pro-
pio título. 

Por outra parte, o propio feito de supeditar 
en determinados discursos o coñecemento a 
adquisición de habilidades, presenta non pouca 
relación -consciente ou inconsciente- con ese 
proceso mercantilizador do ensino. Porque, a 
fin de contas, un individuo que afronte a súa 
vida laboral con grandes habilidades profesio-
nais pero cun absoluto descoñecemento de toda 
realidade allea a esfera do seu traballo, terá es-
casas posibilidades de asumir unha posición 
crítica con respecto ao contexto en que vive e, 
por tanto, será facilmente permeable polos dis-
cursos de pensamento único, directamente 
emanados dos grandes intereses económicos. A 
propia transmisión de valores, se non se ve 
apoiada por un coñecemento da realidade hu-
mana na que se incardinan eses valores, carece-
rá de viabilidade. Non se pode pretender con-
formar un alumnado solidario ou respectuoso 
co medio ambiente prescindindo do estudo da 
historia ou da bioloxía, como tampouco se lle 
pode pedir que o sexa se nas aulas non desen-
volvemos eses mesmos valores. 
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CULTURA DA APARENCIA E BANALIZA-
CIÓN DA LINGUAXE 

En paralelo as prácticas mercantilizadoras 
do ensino, e cunha innegable vinculación a elas, 
asistimos nos nosos días a un proceso de bana-
lización da linguaxe que ten fortes connota-
cións negativas sobre a educación e se configu-
ra como un dos grandes perigos da contempo-
raneidade. Cando un concepto é empregado ata 
a saciedade e asumido politicamente por un am-
plo espectro, cómpre desconfiar da súa utiliza-
ción sincera. Advirte Meirieu da banalización 
da noción de «autonomía», que se enxalza «en 
todos los proyectos de enseñanza... sin que aca-
be de verse […] en qué se encarna y cómo se 
concreta»7. Non é, desde logo, o único termo 
desprovisto de significado. Cando se enxalza a 
democracia por parte de quen a boicotea cons-
tantemente en aras de intereses económicos; 
cando se enaltece a liberdade individual na boca 
de quen anula, pola súa posición de supremacía 
económica, a liberdade do outro, haberá que 
irse cuestionando ata qué punto do que están a 
falar é de liberdade e de democracia. Neste con-
texto, é función da escola o formar alumnos 
capaces de desmantelar as falacias coas que te-
rán que enfrontarse no día a día. Pero tamén 
deberá coidar de non incorrer nas mesmas 
prácticas desvirtuadoras das palabras, algo que, 
desde logo, xa aconteceu -e de que xeito!- en 
determinados ámbitos da xestión política da 
educación e do pensamento pedagóxico. 

Por outra parte, tense insistido no perigo 
que representa o feito de vivirmos no mundo da 
aparencia, da cultura da imaxe8; nunha socieda-
de postindustrial na que se recorre a exaltación 
dos envoltorios para así evitar que nos decate-
mos de que nada envolven ou, o que é peor, de 
que os seus contidos son dificilmente asumibles 
pola súa irracionalidade  ou por seren contra-
rios ao interese xeral9. A morte dos significa-
dos, das ideas e dos discursos en mans dunha 
cultura da aparencia é consubstancial coa desa-
parición de toda idea de cambio. Pois, poñéndo-
lle trabas ao individuo para adquirir unha dota-
ción epistemolóxica, estamos anulando a súa 
autonomía e a súa capacidade de interpretar o 
mundo. A escola, xa que logo, ten máis motivos 
que nunca para reforzar esas funcións, pero ta-
mén se atopa sumida nas maiores dificultades, e 
corre o perigo de verse imbuída nese proceso de 
dilución dos contidos en favor dos continentes. 

RETOS DE FUTURO 
 

O panorama para os docentes non é nada 
alentador. Ante a multiplicidade de perigos que a 
acosan, a escola terá que se converter nun espazo 
resistente, opoñendo os valores e os principios 
antes enumerados ao contorno tan contraditorio. 
Deberá esforzarse en provocar a reinterpretación 
por parte do alumno da súa propia realidade. To-
do elo en momentos nos que o sistema educativo 
e a sociedade na que se inscribe vense aflixidos 
por innumerables carencias. Mais probablemente 
sexa o reto maior da escola nas próximas déca-
das: compensar aquelas carencias asumindo que 
esta labor terá que ser abordada en plena comu-
nicación pero a vez en aberta confrontación coa 
realidade que se estende máis aló dos seus muros. 

En todo caso, só comprendendo a dimensión 
social da educación e procedendo en beneficio da 
emancipación individual pola vía do coñecemen-
to poderemos alumear a escola do provir. Unha 
escola que responda a finalidade irrenunciable 
de coadxuvar a creación dunha realidade futura 
que mellore o presente sobre o que actúa. Agora 
ben, resulta obvio que para que a escola poida 
exercer este papel precisa de apoios máis aló dos 
seus recintos, ou, o que é o mesmo, precisa du-
nha sociedade que aprecie as súas funcións e es-
time o valor do coñecemento. E o feito de que a 
escola sexa a principal vía para mellorar o seu 
contexto pero, a súa vez, precise dun marco 
axeitado para facelo, non deixa de ser unha con-
tradición dramática coa que as comunidades 
educativas teñen que combater todos os días. 
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Esta sección que tiña, e sigue a ter, a inten-
ción de falar dunha morea de asuntos  co pretex-
to do xantar, da alimentación, xa se ten ocupado 
de todo o contrario, do non xantar, da fame, da 
subalimentación. Non entraba nos nosos cálcu-
los tal cousa. Pero, de novo, temos que volver a 
facelo, porque os tempos así o impoñen. É así de 
duro, no noso mundo hai fame (a fame refírese 
tanto ao feito social da falta de medios para con-
seguir alimentos, o que podíamos chamar con 
máis precisión “estado de necesidade” ou 
“desnutrición colectiva” que é o que se está a dar 
no noso país, e a fame como pandemia, máis 
axeitado para a situación de continentes como 
África e países coma o Yemen, o uso deste termo 
debe entenderse como unha concesión a necesi-
dade de facerse entender). A xente ten proble-
mas para levar algo a boca, para encher o ban-
dullo, para darlle cumprido alimento aos seus 
fillos. Aínda máis, estes problemas non se dan só 
en terras remotas, ala pola África subsahariana, 
no continente asiático ou mesmo nas Américas. 
Estase a dar, cada día con máis intensidade ao 
noso carón. A xente, na nosa veciñanza pasa ga-
na, come pouco, come mal ou simplemente non 
xanta cada día. Isto converte en ineludible falar 
da fame, da subalimentación,  da nutrición defi-
ciente. E polo tanto, do que fai a xente, de como 
reacciona a sociedade, nestes casos. De como é, 
de como funciona o sistema no que se produce a 
fame. De si é unha cuestión de falta de recursos 
ou de decisións políticas e económicas. De mo-
mentos, non tan afastados en España, e no noso 
país, de fames, racionamentos e xantares de sub-
sistencia. De como todo isto se reflectía na vida 
cotiá. Na prensa, nos cómics, no cine. 

A fame é de feito unha compañeira anterga 
e persistente da humanidade. Encher o bandu-

llo nunca foi doado ao longo da historia (o que 
en parte explica que o home sexa capaz de co-
mer case de todo), pero non nos imos remontar 
a tempos antergos, e moito menos os prehistó-
ricos, senón o noso pasado recente: as fames da 
posguerra. Tan cercanas a nós que aínda hai 
quen a viviu en primeira persoa, tan o carón 
que outras xeracións a teñen como referencia 
vital, dun xeito tal que podíamos dicir que for-
ma parte esencial da súa “educación sentimen-
tal”, pola presenza tanto en ditos “Franco come 
pan branco”, bandas deseñadas, coma o de Car-
panta,  aquel personaxe que vivía debaixo du-
nha ponte, ou sexa que viña ser  o que hoxe 
chamariamos un “homeless”, un “senteito”,  
preocupado polo xantar, que era practicamente 
o seu leitmotiv, de tal xeito que se pasaba a vida 
soñando con xantar un polo, cousa que nunca 
conseguía (este personaxe de tebeo foi obxecto 
de censura, o que non deixa de demostrar o ri-
dículo o que se chegou neste eido durante o 
franquismo, que obrigou a modificar os diálo-
gos de tal xeito que non tiña fame senón que 
“tiña apetito”, tentando amosar que non era 
vítima de non ter nada que levarse a boca se-
nón da súa enorme gula) como nas continuas 
referencias as cartillas de racionamento, vixen-
tes ata maio do 1951, trece anos despois da fin 
da guerra!, ou o “straperlo”, verba estraña (de 
feito ten a súa orixe nun escuro asunto relacio-
nado co xogo da ruleta, sendo en realidade o 
acrónimo dos apelidos dos seus promotores, 
Strauss, Perle e Lowman), para falar do merca-
do negro de produtos continxentados, é dicir, 
dos que eran obxecto de racionamento. 

Ou sexa, que a fame non esta tan afastada a 
nos. Só que semella máis lonxana porque qui-
zais estábamos a pensar que non ía a volver. 

O QUE XANTAMOS  

(REFLEXIÓNS SOBRE ALIMENTOS, CULTURA, SOCIEDADE E POLÍTICA) 
 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
 

Mentres o tigre non pode deixar de ser tigre, non pode destigrarse,  
o home vive no risco permanente de deshumanizarse.  

(José Ortega y Gasset) 
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Polo tanto non estaría de máis dicir como eran 
aquelas fames. Neste sentido, e para saber de 
que estamos a falar, debemos facer mención 
aos traballos do profesor Grande Covian, pu-
blicados case contemporaneamente aos feitos a 
analizar, sobre os problemas de desnutrición 
consecuencia da guerra, citados na bibliografía 
internacional sobre o tema como a primeira 
descrición de desnutrición colectiva. As súas 
conclusións son, “grosso modo”, que a dieta 
media da poboación 
non cubría as nece-
sidades enerxéticas 
e nutricionais,  es-
tando na orixe de 
enfermidades, no-
meadamente a pela-
gra, polo déficit pro-
teico da dieta, xunto 
con alteracións neu-
rolóxicas e edemas 
de fame. É dicir, ha-
bía unha situación 
de desnutrición co-
lectiva, que non 
equivale a desnutri-
ción xeral, daquela, 
igual que hoxe, non 
comían o necesario 
os máis pero as mi-
norías  próximas ao 
réxime si que xanta-
ban cumpridamente. 
As posibilidades de 
alimentarse adecua-
damente eran esca-
sas tendo en conta 
que estaban raciona-
dos os seguintes ali-
mentos: graxas en 
xeral, aceite, azucre, 
patacas (liberadas 
por Orde do Ministerio de Agricultura do 4 de 
Agosto de 1939) chocolate, café, carnes frescas 
e conxeladas, pastas para sopa, arroz e legu-
mes, algarrobas, altramuces, garavanzos, gra-
míneas en xeral (desde o ano 1940), chícharos, 
fabas, xudías, lentellas, remolacha, fariñas (de 
arroz, cereal ou legumes), produtos dietéticos, 
leite condensada, queixos, manteigas. Podemos 
dicir que case que todo menos castañas e lan-
dras, bo e tamén almortas, das que falaremos 
máis tarde. Con este panorama por diante, non 

nos debe estrañar que algún cociñeiro, neste 
caso un chamado Ignacio Domenech, inventara 
unha tortilla de patacas sen ovo e sen patacas. 
Os ovos eran substituídos por unha pasta feita 
despois de frotar un allo nun prato fondo, en-
gadirlle unas gotas de aceite, sal catro culleres 
sopeiras de fariña, unha de bicarbonato, un 
anaco de pementa branca e dez culleres de au-
ga, todo axeitadamente batido e sen grumos. 
Pola súa parte, as non patacas conseguíanse a 

partires da parte 
branca da monda de 
laranxas. 

Receitas máis ou 
menos imaxinativas 
a parte, o certo que 
están documentados 
casos de patoloxías 
desenvolvidas pola 
inxesta excesiva dal-
gún dos escasos ali-
mentos dispoñibles. 
É o caso da almorta, 
en galego tamén cha-
mada pedrelo, nome 
científico Lathyrus 
sativus, da familia das 
leguminosas, utiliza-
da en moitos pobos 
do noso estado e ba-
se, por exemplo, do 
coñecido e moi soco-
rrido prato chamado 
gachas manchegas, ela-
borado con fariña 
tostada de almortas, 
touciño, allos, aceite 
sal e auga. A súa dis-
poñibilidade contri-
buíu ao seu uso exce-
sivo, que está docu-

mentado produce unha patoloxia denominada 
latirosisoulatirismo, cunha sintomatoloxía seme-
llante a esclerose múltiple. A constatación da 
súa orixe, e o feito de converterse case que en 
pandemia, levou a prohibición e a incautación 
das almortas e as súas fariñas desde o 15 de xa-
neiro do 1944. Este alimento, tamén coñecido 
como “veleno da fame” mantivo a súa prohibi-
ción ata o ano 2010, novamente autorizado o 
seu cultivo e consumo, cunha etiquetaxe que 
advirta dos riscos do seu consumo excesivo. 

Unha cartilla de racionamento do ano 1949 
Fondos do Proxecto Nomes e Voces 
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Detrás das fames da posguerra estaba, do 
mesmo xeito que hoxe en día (tendo en conside-
ración que existe unha gran diferenza na toma 
de decisión políticas nunha democracia, aínda 
que sexa tan precaria e incompleta coma a nosa, 
e nunha ditadura personalista coma o franquis-
mo), unha decisión política: a aposta pola  autar-
quía, nos nosos días pola a austeridade e as reta-
lladas. Esta inclinación pola autosuficiencia 
(non exenta de  terribles paradoxas: o tempo 
que a xente pasaba fame en aras da autosufi-
ciencia que faría máis grande a nación, exportá-
banse produtos agrarios a Alemaña en pago ao 
seu apoio na Guerra Civil), levou ao conxunto 
da poboación a pasar literalmente fame. Así 
queda reflexado no informe de Alan Hillgarth 
da Royal Navy. Que no ano 1939 dicía o seguin-
te: “el descontento se está extendiendo por to-
das partes. La falta de comida, su coste cuando 
está disponible y la mala distribución de los ali-
mentos disponibles están colocando a la gente 
en un estado próximo a la desesperación. Un 
cuarto de la población de España esta prácticamente 
muriéndose de hambre” (a cursiva é nosa). 

As testemuñas da embaixada británica eran 
realmente arrepiantes. Un informante inglés en 
Huelva, dirixíase a embaixada preguntándolle 
se crerían o que estaba a ver “pregúntome se me 
crerán que a xente está a comer nada máis que 
landras e castañas, e aínda estas son moi escasas 
e caras”. Outro viaxeiro desde Lisboa falando da 
fame en España contaba que a fame era tal “que 
o outro día en Campillo (Huelva) caeu un burro 
morto e a xente empezou a pelexar para conse-
guir unha peza”. Neste mesmo sentido un britá-
nico chegado a Tanxer desde España contaba 
que “a epidemia de tifus está sendo exaxerada 
polas autoridades españolas para ocultar a ver-
dade” que os españois estaban a morrer de fame. 

Evidentemente, as máis afectadas eran as 
clases populares, a desnutrición era tan forte que 
deixaba a homes e mulleres sen folgos para facer 
as máis cotiás das labores. A testemuña doutro 
correspondente da embaixada inglesa desde 
Huelva non deixa lugar a dúbidas, “pagámoslle a 
unha muller para limpar o galiñeiro todos os 
días, pero a probe ánima as penas pode camiñar, 
non xa traballar, pola falta de xantar. Algúns 
homes a penas poden sosterse en pé…e deben ir 
traballar ou non terán cartos… aquí non hai ca-
ridade nin asistencia social”. Sabendo que as ca-
lorías mínimas necesarias situábanse a carón das 
2000 diarias, a embaixada británica tivo acceso a 

un informe confidencial do Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio, no que se dicía que o 
déficit de calorías ía do 20 por cento en febreiro 
ata máis do 15 por cento en agosto do ano 1947, 
datos impresionantes tendo en conta que os peo-
res anos xa quedaran atrás. 

Das vivencias da fame temos cumprida in-
formación como asemade das estratexias para 
afrontala. Testemuñas orais da xente que viviu 
esa época confróntannos coa realidade da Espa-
ña imperial. Así por exemplo,  un dos infor-
mantes falando do que xantaban di“Ovos pou-
cos poucos. A partires dos anos 50, pero antes, 
cando había, alargábanse. Miña nai facía torti-
llas de fariña e as tortillas dun ovo, para os tres 
irmáns, un anaco para cada un”. “Por el imperio 
hacia Dios” pero esfameados. Outro exemplo de 
como se afrontaban as carencias é o seguinte, 
“Meus país tiñan unha tenda de alimentos e 
sempre deixaban o fiado. Había unas listas moi 
longas, pero as mulleres tentaban pagar cando 
podían. Cando non podían pagar, cambiaban de 
beirarúa para que no se lles reclamara. Había 
incluso quen vendía a cartilla de racionamento 
e podía xantar un día, pero despois a pasar fa-
me toda a semana”. Estamos ante o que os es-
pecialistas chaman “estado de desnutrición co-
lectiva”, e esta situación deuse entre nós, no 
noso Estado, fai tempo, pero non o suficiente 
como para no ter memoria vivida dela. Nestes 
tempos que parecen resucitar vellos pantasmas 
de fames pretéritas é necesario plantearse se 
son inevitables ou, coma entón, son produto de 
decisións políticas e económicas que nos afec-
tan os máis. E unha vez  respondida esta pre-
gunta cabe preguntarse se estamos a facer o 
necesario para que a Historia non se repita. 
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Fontán, cidade durmida 
ao pé das ondas de Morazón, 
barco que abala nun mar de soños 
coa proa firme ao abrir do sol. 
 
Durme nas casas brancas  
baixo a guía da Virxe das xentes do mar, 
nos chismes e retrancas, 
no segredo dun nome oriental. 
 
Durme na fonte maina, 
no lavadoiro que viu roupa a secar, 
nas leiras de patacas e leitugas 
cubertas no presente por unha noite de asfalto 

[e plexiglás. 
 

Durme na costa espida de onte, 
flanqueada hoxe de edificios un a outro igual, 
de antigo barrio mariñeiro, de vila mariñana e  

[cidade durmida 
que calquera cre que pode bautizar. 
 
 
 

Durme no muro e no monte, 
quen sabe se soñando con tempos de comparsa 
e domingos de pascua de Resurrección. 
Durme nas floridas rúas das casas solleiras 
e deseño minimal, colorido, 
onde fixo turismo o Arco da Vella, 
albiscando o horizonte dende Ares ao Pedrido. 
 
Durme no porto ecléctico 
(pesca, deporte, bares, 
lonxa que estoupa en berros 
os dezaseis de xullo). 
 
Durme en peiraos de redes e caixas de sardiña, 
nas gaivotas que chían levadas polo vento. 
Durme no gato burgués, no montaraz porco teixo. 
Durme nas minchas das rochas libertarias 
onde algúns din Arnela e outros Lobos. 
 
Durme na costa que chaman falsamente doce, 
enganados (e tanto que se enganan) 
polos cantís coquetos que veñen caer no azul; 
(quería velos na dozura da costa 
nas inquietantes noites de Nordés). 

CIDADE DURMIDA 
 

Vanesa Santiago Vázquez 

Fontán visto desde o mar nos anos 50. Fotografía cedida por Memoria de Sada 
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Durme mesmo máis lonxe, 
naquelas árbores xa picadas 
das que en voz baixa e morriñenta 
aínda se fala; 
esas que daban sombra á señorial escola 
dos contornos, abeirada na estrada 
(que sería da man negra no soto afincada?). 
 
Durme, si, tamén, na vida da leda Sada, 
e no adeus do Fiunchedo. 
E marcha máis alá das veloces touliñas, 
que aran ronsel de xogos no brillar inmemorial 

[da ría. 
 

Marcha a Europa e América, atrás do pan, 
e volve, contras abertas tras frío e baleiro inverno, 
cada verán. 
 
Durme nos que son de aquí sen selo, 
oriúndos “venideros” de poboacións irmás 
e tolos de ollos mouchos sen peite e sen pasado. 
 
Durme cun ollo aberto no Castelo, 
nas lendas do que fomos, na memoria da xente. 
 
Durme Fontán naqueles que o transitan, 
no ar e no mar que o bica, 
facéndoo respirar. 
 
No noso propio sangue, húmida terra 
fronteiriza coas Figueiras de Sada, 
do Fiunchedo ata Pazos, 
salgado do océano doméstico que o ven agarimar. 

Canto de berce que arrola o soño maino 
do durmido lugar. 
Coma o toureiro ao touro das chairas de Castela 
asasino ergue un gume para darche estocada... 
  
Esperto arrepiada: Fontán do meu desvelo, 
queren furarte con saña e a cemento! 
 
Non durmas máis, como Breogán, esperta do 

[teu sono 
detendo a man cainita que te quere lurpiar. 
Recupera o teu ser, afástate do doce, 
fai memoria das leas e risos de tabernas 
das humildes familias do agro e mariñeiras, 
lembra que non tiñan que perder 
(agás o bo humor e a certeza de ser). 
  
Fontán, desexo que escoites o clamor! 
Alza un brazo e o outro espreguizándote, 
derrubando ao teu paso as armas 
que ameazan a túa xeografía, 
e volve a ser memoria do teu pobo, 
veciños e veciñas entre redes, currilladas alegres, 
voo de gaivotas e brisa mariñeira, 
e casas pintadas, carreiros estreitos, monte dos 

[pobres, 
praia, costa, muro, fontes, porto, mar... 
 
(...fogar...) 
  
Fontán a piques de espertar... 

Unha imaxe actual de Fontán na procesión do Carme. Fotografía de Vanesa Santiago 
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O zapateiro Xaco-
be, home de moito en-
tendimento e con máis 
retranca que unha nar-
peira, tiña un merlo 
que un día collera con 
panterma no lindo ru-
eiro de Montrove. 

Sempre foi costu-
me, que a esta cras de 
paxaros se lles ensine 
a asubiar a marsellesa 
ou a marcha real, de 
acordo co sentir políti-
co do dono. Mais o 
noso zapateiro, home 
moderno, coidou que 
aquela música non tiña 
nada de enxebre, e en-
sinoulle ao merlo do 
noso conto o himno a 
Galicia. O probe do 
animaliño non podía 
pasar do “monótono 
fungar”, cousa que a 
Xacobe tíñao de un 
humor dos diaños, 
pois quixera que o dis-
cípulo cantara a se-
gunda parte onde hai a valente frase “desperta 
do teu sono, fogar de Breogán”. 

—Lástima que non pronuncies máis, merli-
ño; dese xeito farías adoecer a ese andalús pam-
pero, que vive en frente, e que sempre me está 
dicindo que eso do nacionalismo é unha tolada 
dos galegos. 

Un día, ao limpar a gaiola, fuxiu o bon do 
merlo, e alá se foi, libre e felís, a vivir nos ri-
dentes xardíns do Relleno. 

O andalús ollou que a xaula estaba valeira, 
acercouse á tenda de Xacobe, e debruzándose 
na xanela, díxolle: 

—Compare Jacobo, acompaño a usté en el 
 

sentimiento por la de-
saparisión de ese paja-
rillo que valía más 
que la mesma Cleo de 
Merodes. 

—Moitas gracias, 
veciño. 

—Ya estaba yo 
acostumbrado a eze 
zonzonete del himno 
de Galisia. ¡Qué lásti-
ma, qué desgrasia irre-
parable! ¿Y usté no 
cree que zu mirlo 
vuelva a la jaula? 

—Home, ten gracia 
a súa pregunta, abofé. 

—Pues en mi país 
los pájaros son de otra 
manera. Yo tenía un 
mirlo en Sevilla que 
no necesitaba cuidado 
ninguno. Por la maña-
na le abría la puerta y 
le desía: “a buscarte la 
vida, gachó!”; y hasta 
la noche no volvía a la 

jaula; pero siempre volvía, ezo zi. 

—Vaites, vaites; sonlle ben burros, con per-
dón, os paxaros da súa terra. 

—¿Por qué? 

—Porque quen logra a libertade e volve a 
escravitude, merece ben a gaiola. 

—Todo lo que usté quiera; mas el caso es 
que su pajarillo no volverá, y yo lo siento. 

—Non, home non, non o sinta, porque inda 
que non tornou a xaula, xa me escribeu dando 
noticias da súa vida. Os paxaros de aquí sonlle 
desta maneira, meu rulo. 

Mariñana, 01/05/1925  
 

TEXTOS DE M. LUGRÍS FREIRE NO SEU 150 ANIVERSARIO 

OS MERLOS 

“Lástima que non pronuncies máis, merliño”. 
Orixinal de M. Suárez de Concha 
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¿Conocedes a vila de Sada? ¿Non? Pois 
abofé como o sinto moito. Inda que é pequena, 
a xentil e bonita non lla empata ningunha outra 
das vilas mariñeiras de Galicia. 

Abonde con decirvos que ten unha campiña 
feiticeira, ridente, como en ningures teredes 
visto; e que a vila está no final desta campiña, 
gardada polo Couto e máis polo alto de Ouces 
como unha xoia pra que non a firan os feros 
coriscos da crúa invernía. 

Mais, preto de Sada, a man esquerda según 
se entra pola carretera da Cruña, hai un monte 
nomeado Lixandre, que sempre deu que pensar a 
nenos e vellos. Non se ten noticia de que se atre-
vera ninguén a entrar de noite naquela arboreda. 

No medio do monte hai aínda un croio que 
non poden abrazalo dous homes, e que lle cha-
man a pedra das agullas. Decían noutros tem-
pos que quen tocara a esta pedra morrería den-
tro dos nove días xustos, debido a un encanta-
mento que lle deran os mouros. Pola banda do 
Este está a moi nomeada Quenlle, que os ho-
mes sabidos din que foi unha mina de estaño no 
tempo dos fenicios, pero que agora é o sitio on-
de se xuntan de noite as estadeas, meigas e lu-
grumantes pra faceren palramento. Polo menos 
así coidaban fai anos os viciños da vila, e non 
sei se pensarán o mesmo agora. 

Os trasnos non tiñan feito mal algún que se 
soupera. O que tiraba o sono dos labradores 
eran os conxanados raposos que vivían a centos 
no monte de Lixandre. Non pasaba día sin que 
deixaran de facer unha das súas; e non valía que 
se puxeran nos galiñeiros tarabelos nin trancas; 
os conxanados ladrós dábanse unha maña que 
para si quixeran algús dos caciques que, pra 
acabación da nosa pacencia, siguen vivindo so-
bre dos nosos labregos. 

Tantos raposos había, que xa coidaban que 
a pedra das agullas tiña a mala virtú de crialos. 
O señor Chocos, un vello que aínda creía na 
atracción da sirena e no encantamento da Co-
vadanca, xuraba e perxuraba, que aquel maldito 
croio tiña a culpa de todo. 

—Mala sentella del sielo lo abrase: -dicía o 
señor Chocos cando lle faltaba unha galiña;- 
ese croio vai ser a miña condenación. 

Mailo caso era que os raposos aumentaban, 
e tiñan tal atrevimento, que xa chegaban a pa-
searse pola praza da vila diante das mesmas 
barbas do tío Andrés de Olaia, camareiro do 
divino San Roque, e padriño de Sanamede, a 
quen o carpinteiro que o fixo púxolle nas mans 
unha ristra de chourizos a medio encher. 

Un día, Lourenzo da Chaburra un labrego 
que ben podemos chamar anfibio porque tamén 
iba á rapeta, e que lía de corrido os boletís no 
adro de Santa María, conferenciou coa valente 
e honrada Pepa a Montañesa 

—Señora Pepa -díxolle Lourenzo- os raposos 
ladrós inzan esta terra e non nos deixan vivire. 

—É certo, amigo Lourenzo, é certo. Xa fai 
tempo que eu me din conta deso; pero estes vi-
ciños non se xuntan para nada, toda a forza se 
lles vai pola boca, e os raposos andan pola vila 
como polo propio monte, e levan trazas de facé-
rense donos de todo. 

—¿E logo? ¿darémoslles unha batida? 

—É tempo perdido; os raposos e mailos 
conexos cando un pensa que xa non queda nin-
gún, volven a aparecer coma os sapos cando cai 
orballo polo vran. 

—¿E que me aconsella que faga pra que os 
raposos deixen en paz as miñas galiñas? 

O ESCARMENTO 
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 —Atende, Lourenzo; os raposos son ani-

males de moita sabidencia. Búlranse sempre de 
tódalas pantermas e trebellos que se lles po-
ñan. Cando coidan que lles peligra o pelexo, 
fanse os mortos. 

—Pero logo ¿que me aconsella? 

—O que teño aconsellado nou-
tras ocasiós, sin que houbera viciño 
que se guiara por min: ¡O escamento! 

—¿E de que maneira? 

—Pois verás. Vaite ó monte de 
Lixandre, e pon unha trampa de den-
tes diante da cova dun raposo. Como 
eles non conocen ese mecanismo, 
caerá polo menos un. Cóllelo despois, 
esfólalo ben esfoladiño, logo pono 
nun espeto e crávalo dereito no curu-
to do monte. Os demais raposos en-

tenderán a indireita, e fuxirán a lonxe por me-
do ó escarmento. 

Así se fixo. Unha mañán apareceu un raposo 
encravado nun espeto. Os demais deberon de en-

tender aquela razón, e mudaron de tobo. 

A virtú da pedra das agullas foi 
negada despois por todos. Tocáballe 
quen quería, sin térenlle medo, e asta 
fixeron enriba dela certas necesidades. 

¡Xa sabedes de que maneira mo-
rren os vellos encantamentos, e como 
se fan fuxir os raposos que gustan das 
vosas galiñas! 
 

A Nosa Terra, 04/01/1908  

Debuxos de Fernando Cortés  
para a edición en libro dos  
Contos de Asieumedre , A Coruña, 1909 

Contos da miña terra, 
Ouh veigas da Mariña, 
Penas de Corbeiroa, 
Negras, grandes, altivas; 
Quenlle das estadeas, 
Augas da leda ría… 
Ben vos conozo agora, 
Lémbrovos ben aínda, 

Neses días de tempos venturosos 
Que gardados levei na yalma miña! 
 

Baixo do monte Lixandre 
Está a veiga nativa 
Onde dos Freires miro 
O pazo xa en ruínas… 
Todo calado, todo 
Da norte a imaxe viva, 
Levanta no meu peito 
Lembranzas moi doridas 

Dun pasado de amor e de ternura 
De cando eu tiña nai, fé e alegría! 
 

Na fin do val fermoso, 
Do paradiso envidia, 
Entre ameneiros vexo 
De Sada a linda vila. 
O patrio lar quirido 
Alí meus ollos miran… 

Lar por sempre lembrado! 
Miña doce casiña! 

Qué recordos de tempos venturosos 
Levantades na yalma dolorida! 
 

Xa canso polos anos, 
Coas ilusiós perdidas, 
Cun mundo de tristuras 
Que no meu peito aniñan, 
Coas esperanzas mortas 
Veño a terra nativa… 
Para sanar a yalma 
Que a teño mal ferida… 

Veño buscar lembranzas doutros tempos 
Que das fondas soidades me rediman! 
 

Está o fogar valeiro! 
Ouh madre quiridiña! 
Padre que tanto quixen, 
Por quen eu dera a vida… 
Diante da nosa casa, 
Tempro da fé mais viva, 
Quero rezar agora 
Unha oración sentida 

Co pensamento en vós, vertendo bágoas 
Que estas lembranzas dos meus ollos tiran! 
 

Ardencias, A Coruña, 1927 

LEMBRANZAS 
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O BETANCEIRO LUIS CORTIÑAS EVOCA A LUGRÍS 

Tratar de algo derradeiro ao ano 1936 é co-
ma relembrar cousas hestóricas. O mundo 
n´estos tempos camiña moi lixeiro e os aconteci-
mentos fanse axiña hestóricos. E Galicia de en-
tón acá tivo grandes acontecimentos, tan gran-
des como a elaboración do seu Estatuto político. 

Eu non vou a tratar acó de sucesos políti-
cos, sinón que coma o Direutor d´esta simpáti-
ca e galega Revista, invitoume a 
facerlle un artigo, poño estas li-
ñas coma o mais doado que de 
momento podo facer: Relembra-
rei tempos da miña vida coma da 
vida da nosa Terra que chorando, 
cantando ou riíndo levaremos 
con nosco sempre. 

Eisistía na Cruña –e coido que 
eisistirá– um café que lle chama-
ban “A Terraza” plantado no relle-
no que é o lugar donde os cruñe-
ses foron vencendo ao mar a forza 
de terra e pedra que voltaron so-
bor d´il pra facer no seu lugar os 
Xardís e a Avenida que circunda o 
Porto. Digo que tal café está pran-

tado no Relleno porque nun comenzo era unha 
especie de mirador, todo de madeira, que eisistía 
no veciño povo de Sada; tamén se chamaba A 
Terraza e tamén estaba frente ao porto d´aquela 
Vila peixeira; os donos trasplantárona, como si 
entón se tratar de casas prefabricadas pra que 
mirara o mesmo mar, pero desde a Cruña. Mais 
tarde construíase no mesmo sitio un edificio mais 

grande todo de material. Poi bem, 
alí ibamos a tomar café –facendo 
tertulia despois de xantar– unhas 
cantas persoas ben amantes de 
Galicia: Lugrís Freire; Antón Vi-
lar Ponte; Víctor Casas; Mosteiro; 
Cabanillas (fillo)... e algún outro 
como Cebreiro que caían pra tal 
ou calquer cousa. Podo afirmar 
que os tempos de maor asiduidade 
a tal tertulia foi pol-o lustro 1926-
1931, que era nos tempos em que 
o Galeguismo non podía arredar-
se da política mais sin decidirse 
pol-a Monarquía ou pol-a Repú-
brica, pois o Galeguismo era an-
tes que nada e por encima de todo 
defensor de Galicia, da sua raza e 

LEMBRAZAS DE CAFÉ 

Luis A. Cortiñas naceu en Betanzos en 1900. 

Realizou estudos de Dereito e exerceu como avogado na Coruña durante a II República. 

Na época das Irmandades da Fala formou parte da de Betanzos, colaborou en “Rexurdimento” e “A Nosa Te-
rra” e durante a República estivo vencellado á O.R.G.A., primeiramente, e logo a Izquierda Republicana, o 
partido de Manuel Azaña que tiña no coruñés Casares Quiroga un dos seus dirixentes. 

En 1936 foi encarcerado na Coruña, xulgado en Consello de guerra, acusado de rebelión militar e condenado a 
cadea perpetua, sendo trasladado ao penal de Pamplona. 

En 1941 saíu en liberdade, dirixíndose á Arxentina, onde tiña irmáns e parentes, conseguindo convalidar a 
carreira de Dereito. Instálase en Concepción del Uruguay, cidade onde traballará como avogado e onde vai 
residir ata a súa morte, acaecida en 1986. 

Na Arxentina colabora con organizacións antifranquistas e tamén co Centro Betanzos de Buenos Aires. 

En 1958 publicou o libro Traición Consagrada. La gran derrota del pueblo hispano (en 2010 a A.C. Ei-
ra Vella de Betanzos fixo unha reedición en galego), alegato antifranquista e en defensa da República onde 
conta as peripecias que pasou antes, durante a súa detención e na cadea. 

Xesús Torres Regueiro 

Retrato de Cortiñas que acom-
paña ao texto na revista Lar 
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de todo o grande que pode ter aquel anaco de Ceo coma rexión autónoma 
de España. Enténdase ben, parte da España. 

Alí vin chorar algunha vegada por Galicia, a Don Manuel Lugrís 
coma un neno que chorara pol-a sua nai doente: o gran Don Manuel 
escribía en verso; pro falaba em prosa e cando se incomodaba berraba 
mais en prosa. Antón Vilar póidose cansar de ser boticario, pero nunca 
se cansóu de escribir e falar sempre em defensa de Galicia; vivía pra Ga-
licia. Víctor Casas, suave e fino tiña um espríto crítico parello ao do seu 
gran amigo e, podiamos decir mestre, Vilar Ponte... 

Non vou a seguir relembrando persoas e cousas pra non facer moi 
longo este artigo. 

Mais, ¿qué foi d´aquiles grandes amigos e compañeiros? 

Os dous primeiramente nomeados morreron moi a tempo: Antón Vilar 
finóu estando no cumio do seu camiño; o corpo d´aquil gran periodista ve-
louse na casa municipal da Praza de María Pita e foi levado em asombrosa 
manifestación cívica ao campo santo: era diputado nacional e o Parlamento 
votou –coido que foi o primeiro acordo de tal natureza– unha pensión pra a 
sua familia que quedaba necesitada, a que nunca chegou a cobrar. 

Don Manuel Lugrís sufreu nos derradeiros tempos da sua vida o 
imperio do terror: si quería morrer na sua casa non debía sair d´ela, e 
dende logo xa non podía falar como falou durante setenta anos, nin can-
tar nin chorar a Galicia. No Outono do 1936 vino un día arrastrando os 
pes paseniñamente, perto da praza de Galicia da sua Cruña; el tamén me 
víu a min e sin pararnos, porque non debía um pararse, díxome: Adeus 
querido Cortiñas. Coidei que aquel adios era o último da sua vida e así 
foi, porque xa non soupen mais d´il. Había nacido pra falar forte em pro 
de Galicia e finou cando xa non poido seguir esa vida. 

Mais o que tivo un fin tan grande coma o que a sua vida prometía 
foi Víctor Casas. Aquel mozo que non chegaba a cuarenta anos morreu 
como poido morrer Santiago Apostol, pois viviu coma un Santo. O noso 
Vitiño deu a sua vida por Galicia. 

Dende o ano 1935 non volvín a ver a Víctor [pra] desearlle un fin e 
vida coma a de Antón Vilar, non conozco a ninguén [da familia], ainda 
que sei que tiña muller e fillos. O que sí sei é que deixou amigos que 
non-o vamos a esquencer porque pra esquencerse d´il habría que es-
quencer a Nosa Terra. 

Podía escribir moito de persoas e cousas que forman un todo insepa-
rabel de Galicia, mais coido que xa se me vai a cabeza a algo tan metido 
dentro da Nosa Terra que ben poidera coidarse alleo a os fis literarios 
d´esta Revista. 

A calquer amigo, periodista galego, poidera desearlle un fin e vida 
coma a de Antón Vilar Ponte. Outros (do meu xeito) relembrarán a Casas 
coma a un pino –dos rumorosos– ou algo tan enxebre que se van de Gali-
cia pra que Galicia sexa grande i eterna... así temos a obriga, os galegos, 
de falar das cousas da nosa Terra, na que nacimos e queremos vivir.

Lar, revista del Hospital Gallego, Buenos Aires, 07/1951 

(Respeitamos a grafía orixinal, aínda que corriximos algunha errata obvia e a 
supresión dalgunha palabra). 

Lugrís nunha homenaxe a  
J. V. Viqueira no cemiterio 
de Ouces. Arquivo da RAG 
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Nada máis iniciarse a guerra civil (1936) Camilo Díaz Baliño, pai de Isaac Díaz Pardo, foi detido e 
preso no cárcere de Santiago de Compostela xunto con outros personaxes destacados como Ánxel Casal. O mozo 
Isaac, xunto coa súa nai Antonia e a súa irmá Mercedes, refuxiáronse na Coruña. Isaac na casa que o seu tío 
paterno Indalecio tiña na praza de Pontevedra. Neste tempo,  Isaac Díaz Pardo (16 anos), cando a situación 
estaba máis calmada e antes de marchar a estudar á Academia de San Fernando en Madrid, traballou de ro-
tulista nunha fábrica de pinturas industriais da Coruña.  

Foi nesa época coruñesa (1936-1939) e nesas circunstancias cando coñeceu a Eduardo Faraldo Alfon-
so, amigo e traballador tamén da fábrica de pinturas. Isaac fíxolle dous retratos: un a lapis e outro a acuarela. 
Ambos os dous reproducen a Eduardo no tempo en que este cumpría coas súas obrigas do servizo militar no 
Hospital Militar da Coruña, rebaixado do servizo de armas.  

Xosé Anxo Seoane Cao 

DOUS RETRATOS INÉDITOS DA AUTORÍA DE ISAAC DÍAZ PARDO 

Retrato a lapis de Eduardo Faraldo.  
Isaac Díaz Pardo, 1936/39.                         
22x29 cm. Colección privada.  

Retrato a acuarela de Eduardo Faraldo 
Isaac Díaz Pardo, 1936/39. 

22x29 cm. Colección privada. 
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En el año 1915 empezó a planificarse el 
tranvía interurbano a Sada, unos años antes, en 
1901, se creó la Compañía de Tranvías, siendo 
presidente D. Pedro Barrié de La Maza. En un 
principio se pensó construir una línea desde 
Coruña a Betanzos, pasando por el Burgo y 
Sada, pero las dificultades económicas hicieron 
que se construyera primero el tranvía hasta 
Sada y ya nunca continuó a Betanzos. Así, en 
el año 1915, el ingeniero coruñés Yordi de Ca-
rricarte elaboró el proyecto de la línea que un-
ía Coruña y Sada, empezando las obras en julio 
de 1920. La línea se construyó en dos etapas, la 
primera, en el año 1920 desde A Coruña a San 
Pedro; la segunda, en el año 1922, desde San 
Pedro a Sada, quedando las cocheras en El 
Carballo, donde trabajaron muchos sadenses 
en su construcción como carpinteros, electri-
cistas o pintores. 

El 31 de diciembre de 1922 fue la inaugura-
ción oficial del tranvía, abriéndose al público el 
1 de enero de 1923. Ese día, a las diez de la ma-
ñana, salía un tranvía desde Coruña y otro des-
de Sada, uniéndose en El Carballo, donde se 
agasajó a los invitados. Más tarde el tranvía 
continuó hasta Sada, donde entró por lo que 
hoy es Barrié de la Maza, hasta entonces calle 
del Pedregal. Se le puso su nombre actual en 
homenaje a D. Pedro Barrié de la Maza, pro-
motor de la llegada del tranvía. Sada recibió el 
tranvía con banderas en los balcones y la gente 
a las puertas de sus casas. La parada final esta-
ba justo enfrente de La Terraza. La llegada fue 
un gran acontecimiento que contribuyó al desa-
rrollo económico de Sada en aquellos tiempos. 
El ayuntamiento decretó cuatro días de fiesta. 

 
Maruja Babío Tíe 

A IMAXE COMENTADA 
 

Tranvía interurbano A Coruña - Sada  

Autor: Foto Ferrer (1922). Fondo fotográfio Memoria de Sada (CeMIT Sada) 
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HAI 100 ANOS 
 
Grandes festejos en Sada 

Los próximos días 28 y 29, con motivo de la 
festividad de San Pedro, se celebrarán en la 
simpática villa de Sada animados festejos. 

El 28, gran verbena en la plaza de San Ro-
que, amenizada por una brillante banda de músi-
ca, elevándose multitud de globos y quemándose 
varios fuegos de artificio. 

El 29, dianas y alboradas; a las once, gigantes 
y cabezudos; a las dos de la tarde, regatas de bu-
cetas; se disputará una artística copa de plata do-
nada por la Comisión organizadora. En esta re-
gata no podrán tomar parte más que quipos for-
mados por aficionados de la localidad. A las tres, 
cucañas. A las cinco, gran partido de foot-ball en-
tre los primeros teams de los clubs Coruña Spor-
ting Club y Sada F. C., en el cual se disputará un 
artístico objeto de arte; y para que nada falte, por 
la noche se dará un animadísimo baile en honor a 
los forasteros en el salón-teatro del Pedregal, y 
será amenizado por una brillante orquesta. 

Seguramente que con este programa de fes-
tejos será mucha la gente […] que acudirá a la 
simpática y pintoresca villa de Sada […]. 

 

(El Noroeste, A Coruña, 19/06/1913) 

 
HAI 90 ANOS 

 
En la explanada que existe en el Malecón, 

frente a la parada del tranvía, se han plantado 
días pasados cuarenta árboles, algunos de ellos 
palmeras y álamos. 

También en dicho lugar en breve se colo-
carán seis bancos para servicio del público. 

 

(Correo de Galicia, Buenos Aires, 20/05/1923) 
 

Celebrará en esta villa la “Irmandade da 
Fala” de La Coruña, la “festa da bandeira”. 

Con tal motivo serán muchísimas las perso-
nas que de esa capital vendrán a este pueblo, que 
tan generosamente contribuye a dotar a la men-
cionada entidad de la enseña “da nosa terra”. 

 

(Correo de Galicia, Buenos Aires, 08/07/1923) 

HAI 80 ANOS 
 
Por desacato a la autoridad 

Han sido denunciados al juez de Betanzos, 
varios vecinos de Mondego, por haber desaca-
tado la autoridad municipal al ir ésta a incau-
tarse del cementerio de aquella parroquia, dili-
gencia que no ha podido efectuarse dada la acti-
tud de los vecinos. 

Parece que el alcalde, en vista de la actitud 
de las parroquias de Mondego y Carnoedo, 
opuestas a la cesión de los cementerios al Mu-
nicipio, ponía el asunto en manos del goberna-
dor para que éste proceda en consecuencia. 

 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 2/07/1933) 
 
En Meirás los labradores pretenden incautarse de 
unas fincas 

El domingo pasado, día 23, a las dos de la 
tarde, varios labradores de la parroquia de 
Meirás-Sada, se incautaron de unas fincas que 
los herederos de la condesa de Pardo Bazán 
habían vendido a José Gayoso. 

La renta había sido aumentada al doble, a 
los que las tenían alquiladas desde hace 60 
años, Manuel Carballeira y Eduardo Barral. 

Ante este atropello llevaron el asunto al 
Juzgado, ganando el pleito en Sada, siendo per-
dido por uno de los litigantes en Betanzos, al 
ser recurrido. 

En vista de esto José Gayoso se posesionó 
en la finca para trabarla por su cuenta, pero el 
referido día 23, el Sindicato de Campesinos de 
Meirás-Sada, afecto a la Confederación Nacio-
nal del Trabajo, quiso hacer la incautación a 
que antes nos referimos, siendo detenidas va-
rias personas y traídas a esta localidad. 

El juez, después de oídos los informes del 
Sindicato, los puso en libertad, quedando el 
asunto a resolver por el Juzgado en cuestión. 

En el lugar del suceso se concentraron 
fuerzas de la Guardia civil para evitar dis-
turbios, dada la excitación de ánimos que allí 
existe. 

El hecho causó gran impresión en la villa. 
 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 25/04/1933) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Como ven sendo habitual, neste relatorio 
imos deixar constancia das actividades  nas que 
a nosa Asociación participou ao longo do últi-
mo semestre. 

 

Presentación do nº 5 de Areal 

Como sempre comezando pola presentación 
da revista  nº5, que foi  dedicada a Ricardo Flo-
res co gallo do 10º aniversario do seu pasamen-
to. Tivo lugar o 13 de outubro na Capela de San 
Roque, que quedou pequena para este acto, no 
que  contamos coa actuación da Coral Polifónica 
da S.R.C.D. de Sada que interpretou, entre ou-
tras, tres pezas inéditas de Ricardo Flores. Fi-
nalizou o acto cunha intervención excepcional: 
a da actriz Carmen Moreno, que representara 
obras de Ricardo Flores no Buenos Aires dos 
anos 50. Nesta ocasión, representou un anaco 
da obra Un ovo de dúas xemas, deleitando ao pú-
blico coa súa vitalidade e simpatía. 

O día 14, como todos os anos, realizouse a 
ofrenda a Ramón Suárez Picallo no cemiterio 
de Fiunchedo,  coa lectura de varios textos. 

 

Magosto en Fontán 

O 18 novembro, no marco do Magosto en 
Fontán, promovido polos compañeiros da Plata-
forma en Defensa da Ría de Sada, a Delegación 
das Mariñas da Sociedade Galega de Historia Na-

tural e a nosa Asociación, Manuel Pérez Lorenzo 
presenta un novo exemplar, o nº 13, dos Cadernos 
de Estudos Locais, “Fontán nas nosas letras”. 

 

Exposición “Querido Balbino” 

Desde a Asociación conseguimos que o 
Concello e a Secretaría Xeral de Política Lin-
güística trouxesen ao IES Isaac Díaz Pardo a 
exposición “Querido Balbino, 1961-2011. 50 
anos de memorias dun neno labrego”. Partici-
pamos o 26 de novembro no acto de inaugura-
ción, con Xosé Neira Vilas. 

Ano Lugrís Freire 

O 22 de decembro no Pleno Ordinario do 
Concello de Sada, o BNG traslada a nosa pro-
posta de declarar institucionalmente o 2013 co-
mo ano Manuel Lugrís Freire, que foi aprobada 
por unanimidade. Organizaranse xornadas e pu-
blicacións coa colaboración do ente municipal. 
Desde a Asociación traballaremos para difundir 
a figura deste ilustre sadense, do que en 2013 se 
conmemora o 150 aniversario do nacemento.  

Homenaxe a Isaac 

O 10 de xaneiro homenaxeamos a Isaac no 
seu 1º cabodano. Despois das palabras do noso 
Presidente Paco Pita, é Xosé A. Seoane quen 
presenta o audiovisual que sobre Isaac realizou 

Actuación da Coral Polifónica da S.R.C.D. de Sada e a Carmen Moreno con Paco Pita 
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a produtora Gallaecia Filmes, do IES Isaac Díaz 
Pardo. Na mesa que ten lugar a continuación 
interveñen Xosé Luís Axeitos, Felipe Senén e 
Xosé Ramón Fandiño, presentando este último 
o libro A luminosa mirada dos ollos de Isaac. 

Continúan os actos o día 11 coa presenta-
ción do documental de Xosé Abad Isaac, acto no 
que tamén Isabel Risco le un poema dedicado ao 
mesmo e o grupo Queiroa remata a sesión. 

 

Presentación de As fontes no Concello  
de Betanzos 

O  xoves 24 de xaneiro, tivo lugar, na Casa 
Municipal da Xuventude, un novo acto no que 
Xesús Torres e Antón García presentaron o 
seu libro As fontes no Concello de Betanzos, publi-
cado pola A. C. Eira Vella. Trátase dun minu-
cioso estudo, produto dunha profunda investi-
gación, de todas e cada unha das fontes que 
existen ou existiron no municipio brigantino. 

A continuación, Xosé A. Seoane e Paco Pita 
expuxeron senllas experiencias educativas que 
teñen como epicentro as fontes e lavadoiros nos 
concellos de Sada e Culleredo, respectivamente. 

Exposición sobre Ricardo Flores na Coruña 

O venres 1 de febreiro, no local da A. C. 
Alexandre Bóveda (A Coruña) inaugurouse a 
exposición elaborada pola nosa asociación na 
que se realiza un percorrido pola biografía e as 
diversas facetas creativas do sadense Ricardo 
Flores, asistindo varios membros da directiva. 

Apertura oficial do Ano Lugrís Freire 

O pasado xoves, 14 de febreiro de 2013  inau-
gurouse o Ano Lugrís Freire, ao cumprirse o 150 
aniversario do seu nacemento. O acto tivo lugar 

na praza de San Roque coa asistencia do Alcalde, 
do goberno municipal e os demais grupos políti-
cos, representantes da Deputación Provincial, do 
concello de A Coruña, da Asociación da Prensa, 
da nosa Asociación, da familia Lugrís, da Real 
Academia Galega, alumnos do CEIP Sada y sus 
Contornos,  etc. Tamén quedou inaugurada a ex-
posición  sobre Lugrís (na capela de San Roque) 
preparada polo Concello e pola nosa Asociación 
con aportacións do CEIP Sada y sus Contornos. 

Continuando cos actos, o día 15 celebrouse 
unha mesa redonda coa asistencia de Manuel 
González (presidente da Asociación da Prensa 
de A Coruña), Manuel Lugrís (neto  do home-
naxeado) e Francisco Pillado Maior (director 
de Edicións editorial Laiovento, experto no te-
atro de Lugrís e pioneiro no estudo da súa figu-
ra). Isabel Risco dramatizou un fragmento da 
obra de Lugrís A Ponte. 

 

Teatro na Ría 

O domingo 10 de marzo, na Casa da Cultu-
ra, tivo lugar unha xornada teatral coordinada 
pola Plataforma en Defensa da Ría de Sada, na 
que Fernando Morán e Isabel Risco represen-
taron varios textos de Jacobo Paz. 

 

Proxección de El Problema. Testimonio del 
pueblo saharaui 

O domingo 17 presentamos na Casa da 
Cultura  o documental El Problema. Testimonio 
del pueblo saharaui, no que se aborda a actual 
situación da poboación saharaui. Contamos coa 
presenza do seu co-director e co-guionista, o 
sadense Pablo Vidal, que anunciou o seu pro-
xecto, xa avanzado, de realizar un documental 
sobre os veráns de Franco en Meirás.  

Isabel Risco representando un fragmento de A Ponte, de Lugrís; Pablo Vidal na proxección de  
El Problema. Testimonio del Pueblo Saharaui, e Xosé Abad con Rexina Basadre na proxección de Isaac 
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El futuro es un país extraño. Una reflexión  
sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI  

Fontana, Josep 

Ed. Pasado y Presente, 2013 

ISBN: 978-84-939863-5-3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A burguesía non pode existir senón a condi-
ción de revolucionar incesantemente os instru-
mentos de produción, e con eles todas as rela-
ciones sociais […] todo o que era sólido, ben 
establecido, volatilízase,  todo o  sagrado  é 

profanado, e os homes, o fin, vense forzados a 
considerar serenamente as súas condicións de 

existencia e as súas relación recíprocas. 

Karl Marx, Manifiesto Comunista 
 

Despois da publicación da súa monumental 
obra Por el bien del imperio (reseñado nesta mesma 
sección no nº 4 de Areal do mes de Abril do 2012) 
o mestre Fontana decatouse de que a profundida-
de e o alcance da crise ía moito máis lonxe do que 
el describía nos últimos capítulos do seu devandi-
to libro. Para empezar, a que semellaba unha das 
moitas crises económicas cíclicas que forman par-
te do devir do capitalismo, aínda que fondísima 
nesta ocasión, trocou nunha profunda crise social, 
coa forza dabondo para poñer patas enriba unha 
chea de tautoloxías, algunhas delas coa conside-
ración de “feitos sociais”, se se me permite a utili-
zación un tanto espúrea do termo “durkheiniano”. 

Produto das súas reflexións é este curto e amargo 
libriño no que ven a concluír que quizais o futuro 
non vaia ser coma nos imaxinabamos, tendo, polo 
contrario, todas as trazas de converterse “nun 
país extrano”, coma titulou o xeógrafo Lowhental 
en relación co pasado. 

Unha das “certezas” que esta crise está a po-
ñer en cuestión é a do progreso continuo da his-
toria da humanidade. Fontana, cita a Edward 
Gibbon, o recoñecido autor de Historia de la deca-
dencia y caída del Imperio romano (1781) para po-
ñer en evidencia o xeneralizado (e o temperán) 
deste xeito de enfocar o devir histórico. Coido 
que a cita en cuestión, que se atopa na mentada 
obra de Gibbon, merece ser traída como exemplo 
desa forma de pensar no progreso sen volta atrás 
da historia, “cada idade do mundo aumentou, e 
inda segue a aumentar, a riqueza real, a felicida-
de, o saber e tal vez a virtude da especie humana”, 
mantén Gibbon. Nesta frase condénsase a “fe” no 
progreso ilimitado que ven acompañando a mei-
rande parte da historiografía mundial ao longo 
do tempo. No que se refire a economía hai datos 
que aconsellan poñer seriamente en dubida a con-
tinuidade do crecemento económico, de tal xeito, 
que o acontecido nos derradeiros 250 anos, de 
progreso económico máis ou menos continuado, 
semella máis excepción que ven a confirmar unha 
regra que “trend” consolidado (e falando disto, 
quen nos ía dicir que na nosa terra a xente, al-
gúns, nenos, non tan nenos e vellos, pasarían fa-
me?). No eido do desenvolvemento social (non 
sempre correlacionado co crecemento económico) 
Fontana advírtenos da importancia da loita colec-
tiva. Nin as liberdades políticas nin as melloras 
económicas se conquistaron polas concesións dos 
grupos e clases dominantes senón pola loita en 
revoltas e revolucións. 

Nesta nova análise da crise, o autor comeza 
por deixar claras algunhas das características do 
acontecido (e do que esta a acontecer) nos EE-
UU, orixe, e non só temporal, da crise, aparente-
mente en principio só económica. E o fai para po-
ñer en claro as súas ancoraxes ideolóxicas, sociais 
e políticas (ou, coma diría Marx, a relación da 
infraestrutura económica, “determinante en últi-
ma instancia”, coa superestrutura ideolóxica-
política-cultural-xurídica). Algunhas das cues-
tións, por non dicir que todas elas, das que fala en 
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relación cos EEUU, pódense materializar máis 
cedo (algunhas xa) que tarde en case que todos os 
países das chamadas (mal chamadas polo que se 
está a ver) “democracias avanzadas”.  

En primeiro lugar, hai que cuestionar o 
contido (cando se produza, e no caso que se pro-
duza) da “recuperación”. Nos EEUU, esa 
“recuperación” (entre comiñas porque se refire a 
conxuntural do 2009 de curtos efectos e dura-
ción), os niveis do 2007, vaise  producir con seis 
millóns de traballadores menos que antes da 
crise. A ocupación non se recupera, e a propia 
OIT (Organiza-ción Internacional do Traballo) 
advertiu o 29 de Abril do 2012, que “...aínda que 
os acenos de crecemento económico teñen co-
mezado nalgunhas rexións, a situación global 
da ocupación non amosa sinais de recuperación 
nun futuro inmediato”. Aínda por enriba, os 
postos de traballo son, na súa maioría, de dura-
ción insegura e soldo escaso, nun contexto no 
que os beneficios do aumento da produtividade 
van parar as mans dos propietarios do capital, 
mentres que os traballadores están parados ou 
subempregados. Ademais, e paralelamente, esta-
se a producir a privatización da política, un cre-
cemento da influenza das grades corporacións 
empresariais na toma de decisións políticas, xa 
en franco aumento desde finais dos anos seten-
ta. Non só é actuación dos lobbys, os grupos de 
presión favorecedores de intereses de sectores 
económicos e empresariais (a actuación dos lob-
bistas é un feito comunmente aceptado no noso 
país aínda que non exista regulación ao respec-
to, a diferenza de diferentes países, anglosaxóns 
nomeadamente, o que polo menos redundaría 
nunha maior transparencia) senón tamén o au-
mento de doazóns para sufragar campañas polí-
ticas por empresas e empresarios concretos. A 
través dos chamados PAC’S (Comités de Acción 
Política) os dous grandes partidos (Demócrata e 
Republicano) gastaron pouco antes das elec-
cións do 2012 1875 millóns de dólares, a maior 
parte provinte das grandes corporacións empre-
sariais [os papeis de Bárcenas, a máis que pre-
sunta contabilidade B do Partido Popular, re-
xistra doazóns de empresas concretas, de forma 
hoxe por hoxe ilegal pero, canto tempo tarda-
rán os dous partidos maioritarios (PSOE e PP, 
os nosos demócratas e republicanos) en cambiar 
a LEI DE FINANCIAMENTO para facer le-
gais estas doazóns?  

Do proceso da privatización do Estado algo 
estamos a saber xa nestas latitudes, aínda que 
non coa profundidade do que nos fala Fontana 
en relación cos EEUU. Neste sentido son arre-
piantes as informacións sobre a privatización 

do sistema carcerario, cuxas circunstancias e 
consecuencias fan máis que asumibles as teses 
dos que falan dunha “medievelización” do fun-
cionamento dos aparellos do Estado. Unha in-
volución que ten por obxecto os novos “nichos” 
de negocio, aqueles abandonados e/ou cuestio-
nados polo Estado, como a educación ou a sani-
dade (o sistema público de pensións semella un 
obxectivo relegado a un futuro máis ou menos 
inmediato; a esta xente gústalle facer as cousas 
a modiño). Non se trata só de medidas limita-
doras de dereitos, o fondo deste tipo de medi-
das pon a proba principios básicos de solidarie-
dade social, sen os que é imposible falar de so-
ciedade integrada. 

Neste último tipo de políticas inscríbense as 
medidas de austeridade na vella Europa. A exis-
tencia dunha “rede de protección” en forma de 
Estado do Benestar (aínda con extensión e pro-
fundidade variable segundo os países) serviu para 
retrasar as medidas xa plantexadas e levadas a 
termo nos EEUU. Pero a chegada da crise ía ser-
vir como pretexto para implementalas. O sufri-
mento das clases desfavorecidas serve para cal-
mar as fames do novo Leviatán, que xa non re-
presenta o Estado, como cría Hobbes, senón aos 
omnipotentes mercados. 

Deste xeito as perspectivas son desiguais 
para países e continentes. Na América Latina 
pódese albiscar un futuro á marxe das políticas 
neoliberais. Asia, despois do retroceso dos deno-
minados “tigres asiáticos”, no que debemos in-
cluír a Xapón, asiste ao crecemento económico 
da China, non exento de contradicións, que po-
den indicar un futuro conflitivo no social. África 
subsahariana, semella continuar na vía do empo-
brecemento, con crises de subsistencia e fames 
negras, vítima das decisións políticas máis que 
estritamente económicas. Os países do norte do 
continente, despois da chamada “primavera ára-
be” viven inmersos nunha onda de frustración 
tras as promesas incumpridas no político e no 
social; as derradeiras explosións de violencia po-
den desembocar en procesos de cambio de alcan-
ce imprevisíbel. Sobre todas estas cuestión incide 
a análise do autor. 

Asemade, as posibilidades de conflitos, tras 
as xa vellas guerras de Afganistán, Irak, e s máis 
recentes coma a de Siria, apuntan a novos ob-
xectivos como Irán, que é o verdadeiro branco, 
porque coma dixo Uwe- Jurgen Ness “o camiño 
de Teheran pasa por Damasco”, engadindo que o 
que a EEUU, Turquía e os países árabes sunís 
aliados dos norteamericanos lles interesa é 
“debilitar a República Islámica, derrubando o 
goberno de Assad en Siria”, para remprazalo por 
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outro suní. Como di Fontana, parécese albiscar 
un novo estilo de guerra, por riba doutras consi-
deracións, polo fracaso dos conflitos de Irak e 
Afganistán, o seu alto custo e o rexeite popular. 
Ese novo estilo de guerra, xunto co énfase na 
rexión Asia-Pacífico e o interese na prevención 
dos conflitos rexionais perigosos (para EEUU e 
os seus aliados se entende) consiste na presenza 
de grupos reducidos de asesores e instrutores 
militares en moitos países, e a intervención dos 
grupos especiais cando sexa preciso. Do mesmo 
xeito, a utilización de aparellos aéreos sen tripu-
lación, os famosos “drones”, forma parte deste 
novo xeito de facer a guerra. Fontana apunta 
que o problema deste tipo de armas é a posibili-
dade da súa utilización polo inimigo. O seu bai-
xo custo, a diferenza do armamento nuclear e as 
naves e aeronaves necesarias para o seu uso, po-
sibilitarían o seu acceso, do mesmo xeito que o 
emprego da “ciberguerra”, da que é exemplo a 
operación chamada “Olimpic Games”, levada a 
cabo por Estados Unidos e Israel, co obxectivo 
de alterar o funcionamento das centrifugadoras 
utilizadas no enriquecemento do uranio e deste 
xeito inutilizalas.  

Hoxe máis que nunca o carácter depredador 
do capitalismo, o capitalismo “realmente existen-
te”, coas súas elites tentando impoñer a lóxica da 
desigualdade, é visto criticamente por cada vez 
máis sectores da poboación nos mesmos EEUU, 
(o autor menciona un artigo de Robin Harding, 
publicado no Financial Times, no que cita unha 
enquisa na que dous terzos dos adultos nortea-
mericanos en idade de traballar opinan “que o 
modelo económico dos Estados Unidos non é va-
lido xa para a maioría”). O cuestionamento do 
capital financeiro, despois dos desregulamentos, e 
da gran banca son moeda común. O autor distin-
gue os que se mostran favorables a unha reforma 
do capitalismo, comezando por unha maior regu-
lación do capital financeiro e unha “democracia 
económica”, daqueles outros que sinxelamente 
rexeitan o sistema. De todos os xeitos, son os que 
protestan e resisten os que poñen en primeiro 
plano a faciana política do problema. Fontana fala 
dos movementos, coma Ocuppy Wall Street e os 
Indignados, de protesta e resistencia e das súas 
andainas. Tamén analiza outras vías de protesta, 
non tan coñecidas. Todas elas poñen de relevo a 
extensión e o alcance da conciencia de que o sis-
tema, na versión global, chegou a un punto no 
que non pode continuar medrando sen poñer en 
grave risco, non só o benestar, senón incluso a 
supervivencia dos demais.  

Xaime  Rodríguez Rodríguez 

A Xanela Revisa cultural das Mariñas 

Asociación Cultural Eira Vella · Betanzos 

 

Este pasado outono chegou as nosas mans un 
novo número -e van xa 34- de A Xanela. Revista 
Cultural das Mariñas. Edítaa a A. C. Eira Vella de 
Betanzos, que ven de conmemorar os seus 20 
anos de existencia. 

Neste número, a sección de Creación ocúpana 
os textos de Gabriela Rodríguez, Mario Marcos 
Pardo, Maxi Rei, Elena Veiga Rilo, Manuel Fia-
ño Sánchez e Luciano Maia. En Letras de Portugal 
atopamos dous poemas de Susete Viegas e Cândi-
do da Velha. O artigo de O Noso Patrimonio, de 
Xosé María Veiga e Juan Sobrino, consiste nesta 
ocasión nun estudo de “Santa María de Probaos e 
A Medela”. Manuel B. Dans escribe acerca do 
significado do topónimo Betanzos, e Xesús To-
rres, con motivo do centenario de Celso Emilio 
Ferreiro, publica, cun amplo estudo introdutorio, 
tres poemas aparecidos nas páxinas da revista do 
Centro Betanzos de Bos Aires. Moncho do Orzán 
asina o artigo “Xosé López Bao, alma de buxo”, e 
Xesús Torres, Antón Fdez. Malde e Xosé Anxo 
Varela publican tres documentados traballos bai-
xo os títulos “Mariñáns nos campos de extermi-
nio nazis”, “Novas pontes históricas sobre os ríos 
Deo e Mandeo” e “O misterio da parroquia de 
Anllóns”. Na sección de Viaxeiros, o presente nú-
mero reproduce un texto de Pedro de Repide so-
bre a romaría dos Caneiros de Betanzos, así como 
as habituais seccións Xosé Luis Sobrino sobre 
novidades discográficas e de Baraxeiro sobre pu-
blicacións de recente aparición.  

Cómpre destacarmos, pola súa temática, o 
texto de Manuel Fiaño Sánchez titulado, con 
humor, “O meu é máis grande que o teu”, que 
versa sobre a rivalidade entre Betanzos e Sada 
por lanzar ao aire o globo de maiores dimen-
sións nas súas respectivas festas patronais. Está 
ilustrado cunha fermosa fotografía na que se re-
produce a elevación do globo sadense ante a ca-
pela de San Roque. 

L. 
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Tel. 981 622 421 

...más cerca de ti. 

CLÍNICA DENTAL INTEGRAL 

Alborelle, 18 - Soñeiro 

Implantes 
Rehabilitaciones Totales 
Prótesis - Endodoncias 
Odontología Estética 

Especialidad en Porcelanas 

ORTODONCIA 
NIÑOS y ADULTOS - TODAS LAS TÉCNICAS 

PREVIA CITA: 981 63 13 36 

 
 

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 

 
 
 

RIOBAO, 67 BRIOBAO, 67 BRIOBAO, 67 BRIOBAO, 67 B    
    

15160 SADA · A CORUÑA15160 SADA · A CORUÑA15160 SADA · A CORUÑA15160 SADA · A CORUÑA    
    

Telf.: 699 436 726Telf.: 699 436 726Telf.: 699 436 726Telf.: 699 436 726 

Floristería Zona Verde 
María Cortiñas Mourelo 

 

c/Oza dos Ríos, 4 
15160 SADA, A Coruña 

 

981621804  ·  651417772 
maria.cortinas@terra.es 

Avda. do Porto, 25. Local 5-6 / 15160 Sada 

Tel. 881 964 785 
info@3pesgalicia.com 

FE DE ERRATAS 

No número anterior de Areal, no apartado Textos e documentos de Ricardo Flores (1903-2002), incluímos 
un artigo do dramaturgo sadense, “Encol do teatro” (p. 32), sen indicar a procedencia do mesmo. O men-
cionado artigo foi facilitado por Xosé Martínez-Romero e Pilar Jeremías. 

PUBL IC ITE O PUBL IC ITE O PUBL IC ITE O PUBL IC ITE O 
SEU NEGOCIO SEU NEGOCIO SEU NEGOCIO SEU NEGOCIO 
NAS PÁXINAS NAS PÁXINAS NAS PÁXINAS NAS PÁXINAS 

DE AREALDE AREALDE AREALDE AREAL    



 

 

Rúa da Obra, SADA (A Coruña) 

LÓPEZ 

 

 

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

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 
 
 
 

 

facémolafacémolafacémolafacémola  

Sexa  ca l  sexaSexa  ca l  sexaSexa  ca l  sexaSexa  ca l  sexa  

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 

 República Argentina nº 15 
15160 SADA 

Telf. 981 62 04 18 
 

            a túa viaxea túa viaxea túa viaxea túa viaxe    
                 

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

CENTRO VETERINARIO  
DEL NOROESTE SADA 

 
Dr. Román Lewicky 

(144) 
 

También 
peluquería canina 

Ctra. Pazos, 10  
15160 SADA (A Coruña) 

Telf.: 981 62 32 02 

Telf. Urgencias:  
619 12 58 57 

Avenida del Puerto, 25 – 2 

Telf.: 981 977 020Telf.: 981 977 020Telf.: 981 977 020Telf.: 981 977 020    

SADA 



 

 

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 

Re se rv e su turn o  
              981  62  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 
Tel.: 981 62 40 00 · 15160 SADA 



 

 

981 624 503 
c/ playa nº 13, bajo izda. 15160 sada (a coruña) 

 

Rúa da Prai a nº 21, 15160 Sada ·  A CoruñaRúa da Prai a nº 21, 15160 Sada ·  A CoruñaRúa da Prai a nº 21, 15160 Sada ·  A CoruñaRúa da Prai a nº 21, 15160 Sada ·  A Coruña 

 

DIRECTIVA 

Presidente 
Francisco A. Pita Fernández 

Vicepresidenta 
Marisa Naveiro López 

Secretaria 
Laura I. Pita Campos 

Vicesecretaria 
Rexina Basadre Orozco 

Tesoureiro 
Esteban Rodríguez Liste 

Vogais 
Xesús Castro Vidal 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
M. Amable Carballeira Caño 
Ramón Tenreiro Suárez 

Xosé Val Díaz 
David García Pauwels 
Carme Gratacós Ríus 

 
 

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 a 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 poderá atopar no noso blogue e facérnolo che-
gar. Se o que quere é recibir a programación das nosas acti-
vidades, pode enviarnos a súa dirección de correo electróni-
co a comisionsuarezpicallo@gmail.com ou contactar connosco 
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. 

A A. C. Irmáns Suárez Picallo quere manifestar  

o seu apoio a Paula López (Cafetería Bahía de 
Sada) e a todos os traballadores afectados  

polo peche do Hotel de Sada 



 

 PUBLICACIÓNS DA A. C.  
IRMÁNS SUÁREZ PICALLO (2008 - 2013) 
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Proximamente: 
• O penedo do crime, novela de Manuel Lugrís Freire 

con estudo introdutorio de X. Campos Villar.  

• Cadernos de Estudos Locais nº 14 · Historia e peri-
pecias dunha placa de homenaxe a Suárez Picallo 
(con materiais inéditos do arquivo da RAG) 



 

 

  Edita                                                              Colabora 

Casas a beira do río Maior. Fotografía de Germán Díaz 
Céltiga (Buenos Aires), 25/06/1927 

Fondo fotográfico da A. C. Irmáns Suárez Picallo 


