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5 ANOS DO TRASLADO DOS RESTOS DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO 

 

 

En outubro de 2008, o Concello de 
Sada e a Vicepresidencia da Xunta 
de Galicia trasladaban as cinzas de 
Ramón Suárez Picallo desde Bue-
nos Aires ata a súa Sada natal, dan-
do así cumprimento a súa vontade. 
O 14 de outubro tiña lugar en Sada 
un acto cívico institucional no que 
interviñeron o vicepresidente da 
Xunta de Galicia, o alcalde de Sada 
e Ramón Tenreiro, ante un público 
multitudinario que  quixo renderlle 
a súa homenaxe a Suárez Picallo, 
trasladando logo as súas cinzas ata 
o cemiterio do Fiunchedo. Alí re-
pousan desde entón os seus restos. 
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Hai agora cinco anos, no marco da traída das cin-
zas de Suárez Picallo desde a Chacarita ao Fiunchedo, 
concluía a achega da Comisión Irmáns Suárez Picallo 
ao programa de actos entón desenvolvido. A partir de 
entón, transformados en Asociación Cultural, organi-
zamos actos diversos ou exposicións, e editamos pu-
blicacións como o libro Ramón Suárez Picallo. A voz 
esquecida do galeguismo, a serie de Cadernos de Estudos 
Locais (van xa 14 números) e a revista semestral Areal 
que chega a súa sétima entrega. Ademais, contamos 
cun blogue que superou xa as 1200 entradas.  

Esta labor ten a contrapartida da desinteresada 
aportación dos colaboradores, o incondicional apoio de 
máis de 70 socias e socios e a importante participación 
de industriais e empresarios sadenses que fan posible a 
distribución gratuíta de Areal. Este ano contamos ta-
mén de novo coa colaboración do Concello de Sada e 
da Deputación de A Coruña. 

Inmersos no Ano Cultural Lugrís Freire, temos no 
prelo a novela O penedo do crime, a primeira integra-
mente en galego da nosa literatura, ambientada en 
Sada e publicada por entregas por Lugrís en 1884. 
Neste outono e nos primeiros meses de 2014 novos 
actos completarán o Ano Cultural, que concluirá coa 
proxección dun audiovisual, en proceso de rodaxe e, 
oxalá, tamén cunha nova publicación con textos inédi-
tos ou pouco coñecidos do autor. 

Mais non podemos esquecer a crueza da actualida-
de, cando semellan proliferar as amezas que aflixen ao 
territorio galego: os devastadores proxectos de mega-
minería súmanse ao xa cotián ciclo de lumes que cada 
verán atenta contra o noso patrimonio natural, e que 
este ano afectou de forma tráxica ao monte Pindo. En 
Sada ollamos con preocupación o proxecto de enlace 
da Vía Ártabra por Fontán mediante un túnel, dadas 
as súas implicacións destrutivas. A toma de conciencia 
por parte da sociedade destas problemáticas tamén é 
un fin que o asociacionismo cultural debe perseguir. 
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Trece anos antes do fito universal da Revolu-
ción Francesa, a nacente democracia dos Estados 
Unidos de Norteamérica ofrecía ao mundo un 
exemplo de sociedade libre, baixo a inspiración de 
Thomas Jefferson, home americano da Ilustra-
ción. O seu ben gañado prestixio, que na nosa 
época foi exaltado a través de sesudas investiga-
cións, por Hannah Arendt, débese a que foi o 
principal autor da Declaración de Independencia 
dos Estados Unidos, de 1776, que asentaba e pro-
movía os ideais do republicanismo, anticipando a 
visión dun grande «imperio da liberdade» que 
promovera a democracia e a 
loita contra o imperialismo bri-
tánico, por entón a “besta ne-
gra” dos poderes deste mundo. 
Jefferson desconfiaba das gran-
des urbes e dos especuladores 
financeiros, e apoiou entón a 
separación de Igrexa e Estado.  

A democracia occidental 
moderna é de recente data, se 
entendemos que dous séculos 
son apenas un suspiro na his-
toria da humanidade, e que os 
réximes democráticos sufriron 
constantes altibaixos, tanto en 
Europa coma na nosa América 
Hispana, para deixar paso a 
ditaduras e tiranías de diversa 
condición. En España, a Repú-
blica tivo unha vida efémera, 
aínda que a súa semente teña 
frutificado, logo da morte de 
Francisco Franco, acaecida a 
fins de 1975. Prefeririamos 
unha forma de goberno repu-
blicana e federal, fronte a esta 
híbrida “monarquía constitu-
cional” española, aínda cando 
recoñezamos a súa vontade de 
incipiente pluralismo e procu-
ra da liberdade representativa. 

Chile recuperou a súa democracia hai vinte 
e tres anos, con moitas limitacións, aínda agri-
lloada baixo a espuria Constitución de 1980, 
obra da Dereita e do seu brazo armado, os mili-
tares. Hoxe, o partido no que se acubillan moi-
tos colaboradores da ditadura, incluíndo a al-
gúns torturadores, chámase a si mesmo “Unión 
Demócrata Independente”. Os seus xerarcas e 
principais directivos falan da democracia con 
impresionante atrevemento, facendo caso omi-
so do seu pasado golpista e dunha tradición se-
cular de campións de todo despotismo. 

É difícil ser demócrata; é 
arduo cumprir a cabalidade, 
durante toda unha vida, o 
amor activo e constante polas 
liberdades humanas, porque as 
tentacións que o poder ofrece 
ao home político son moitas e 
variadas. O libertario debe ser 
conxurado custe o que custe, 
porque constitúe un perigo 
latente para os que medran e 
gozan, a través dos privilexios, 
dun poder incontrarrestable. 

No Chile democrático dos 
anos 40 e 50, cando a nosa 
nova República aparecía ante 
o mundo como un exemplo de 
civismo e convivencia harmó-
nica, “asilo contra a opresión”, 
contamos cun xornalismo de 
vangarda que, máis aló da no-
ticia e o comentario reportei-
ril, entregaba aos lectores o 
maná incomparable da pala-
bra intelixente e reflexiva, 
unha virtual forma de facer 
cultura e moitas veces, de re-
galar ese difícil achado que o 
filósofo chamara “o xúbilo de 
comprender”. 

A FEIRA DE ED-MUNDO 

A DIFÍCIL VOCACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Edmundo Moure Rojas O
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Ramón Suárez Picallo na  
Universidade de Panamá (1945). 
Fotografía cedida por E. Moure 
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Entre eses destacados escritores que ani-
maban entre nós, os chilenos, o xornal cotián, 
destacaba un home que fixo da súa vida unha 
contenda permanente a favor da liberdade, 
mercé á súa vocación democrática e republica-
na. Chamábase Ramón Suárez Picallo, exiliado 
da España en chamas, testemuña insobornable 
do seu tempo, segundo nos dixera Albert Ca-
mus. A maior parte da súa obra escrita foi pu-
blicada en xornais de Chile, a través da súa no-
table “Feria del Mundo”. Nese milleiro de arti-
gos e crónicas -asinadas como Pick-Up ou 
Puck- é moi difícil atopar un só onde a súa voz 
non sexa un reclamo, unha admonición ou un 
aceso chamado para admirar, consolidar ou 
defender a liberdade. 

Eran outros tempos, sen dúbida, na patria 
de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Vi-
cente Huidobro e de Pablo de Rokha. Nada 
facía presaxiar que dúas décadas máis tarde, 
esa tradición democrática que nos enorgulle-
cera, e que Ramón Suárez Picallo facía súa, ía 
interromperse de xeito abrupto e violento. A 
corenta anos daquel terrible crebe, quixera-
mos apoiarnos nas efemérides republicanas e 
desviar os recordos luctuosos cara ao prurito 
inmortal de Prometeo, que pugna por roubar 
aos deuses o lume da creación e da liberdade, 
pois ambos constitúen o facho vital dos homes 
bos e xenerosos. 

Ramón relátanos, hai sesenta e tres anos, 
baixo o título de Efemérides Españolas, o que 
a continuación transcribimos. Trátase dun 
dos recortes que o meu pai gardaba no seu 
cartafol de crónicas, e que a miña nai nos lía, a 
incitación súa, nas sobremesas acesas das fins 
de semana: 

Ayer, 11 de febrero de 1950, se celebraba una 
gloriosa efemérides política y democrática de 
España. La proclamación de su Primera Re-
pública, hecho ocurrido en el año 1873, des-
pués de más de tres cuartos de siglo de ruda 
lucha entre liberales y absolutistas. 

Y en amable recanto democrático de la ciu-
dad de Santiago de Chile, en la Casa del Cen-
tro Republicano Español, se reunió en torno 
a una mesa de almuerzo amable y bien servi-
do, un grupo de personas dispuestas a evocar 
aquel acontecimiento. 

Presidió el ágape, como en años anteriores, la 
señora Catalina Salmerón, nieta de don Ni-
colás Salmerón, el ilustre filósofo, jurista y 
profesor que renunció a su cargo de Presi-
dente de aquella república gloriosa, filosófica, 
intelectual y humanista, por no querer poner-
le el “cúmplase” a una sentencia de muerte 
recaída en un soldado raso. 

Hubo, naturalmente, cariñosas evocaciones 
para don Emilio Castelar y para don Francisco 
Pi y Margall, personalidades señeras de aquel 

O
PIN

IÓ
N

 E A
C

TU
A

LID
A

D
E 

Suárez Picallo e 
Blanco Amor 

(sentados, 1º e 3º 
pola esquerda) coa 
redacción do dia-
rio La Hora, de 

Santiago de Chile, 
no ano 1949.  

Fotografía cedida 
por L. Pérez Leira 
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régimen fugaz, el cual, pese a su brevedad cro-
nológica –apenas de un año- hace de hito 
histórico en la Historia política de España. 

A los postres alguien preguntó:  

¿Por qué los españoles nos reunimos para 
celebrar acontecimientos fracasados? 

La respuesta saltó espontánea. 

Porque tras esos acontecimientos, fracasados 
y todo, está siempre latente un gran gesto 
moral. Y la República Española del 73’, antes 
que una viable realización política  material, 
fue un gran gesto moral de los hijos más ilus-
tres de España, que se llamaban, entonces, 
Figueras, Salmerón, Pi y Margall, Cristino 
Martos y Emilio Castelar. 

Y es que por algo, cuando se habla de un 
grande y generoso gesto, se recuerda la frase 
del poeta. “España y yo somos así, señora…” 

Es decir, que perdimos la causa y ganamos 
el gesto.  

Velaquí unha lección imperecedoira de es-
pírito democrático, como tantas outras saídas 
da pluma de Suárez Picallo. Por suposto, válida 
hoxe no noso remoto Chile, sobre todo cando 
vemos de novo as imaxes do bombardeo arteiro 
da Casa de Goberno e escoitamos as últimas 
palabras do Presidente Salvador Allende, minu-
tos antes da súa inmolación. Corenta anos des-
pois, as voces violentas e conminativas dos mi-
litares golpistas, que falaban entón de “extirpar 
el cáncer marxista hasta sus últimas conse-
cuencias”, non son máis que arengas baleiras, 
sepultadas no horror das súas letais ferraxerías. 
A democracia volve xurdir, desde as cinzas, 
como o soñara o fillo dilecto de Sada, hai seis 
décadas; como puido velo o meu pai, na súa 
amada Galicia, cando cumpriu setenta anos de 
prolífica vida e percorreu, logo de medio século 
de desterro, as rúas da súa aldea natal.  

En 1954, Ramón Suárez Picallo renova os 
prístinos propósitos da súa escritura testemuñal, 
nas páxinas do diario “El Sur” de Concepción. 
Dous anos máis tarde, regresa a Bos Aires, á 
Quinta Provincia galega, que será a súa morada 
ata 1964, ano do seu pasamento, cando os seus 
restos foron sepultados, para retornar, definitiva-
mente, á súa pequena patria, en outubro de 2008, 
reuníndose por fin coa súa alma voandeira que 
xa percorría os carreiros encantados de Sada. 

Ese primeiro artigo, breve como foran os 
seus últimos escritos no seu periplo chileno, di: 

Iniciamos hoy, en el diario “El Sur”, de Con-
cepción, una columnilla periodística, que lle-
vará por título genérico “La Feria del Mun-
do”. En los tenderetes de esta “Feria de ideas 
y de pensamientos”, expresados por medio de 
la palabra escrita, trataremos de ofrecer a 
nuestros lectores, gacetillas, glosas, exégesis 
y comentarios de nuestro diario vivir con-
temporáneo. Notas de la vida chilena, en pri-
mer lugar, de la vida americana luego; y des-
pués, del vivir universal, sin faltar, de cuando 
en cuando, la nota de tema español, ya que el 
periodista que la escribe es, vertical y medu-
larmente, español, que ama a España con su 
sustantivo eterna, en el tiempo y en el espa-
cio, más allá y por encima de cualquier cir-
cunstancia transitoria que va y que viene. 

Trataremos, en cuanto ello nos sea dado a 
saber y entender, de ser objetivos, claros y 
sencillos en nuestros decires. Buscaremos, 
con ahincado afán, el lado menos feo de los 
temas, prefiriendo hallar en ellos virtud y 
gracia, en vez de enconos polémicos o renco-
res negativos, en la seguridad de encontrar lo 
que busquemos. 

Y, a fuer de optimistas, creemos contar de 
antemano con algunas ventajas. En primer 
lugar, con la comprensión, la cordialidad y la 
cultura de nuestros mudos amigos, chilenos y 
españoles, de la región –sus zonas y sus co-
marcas- como presuntos lectores de nuestros 
trabajos... 

...Nos gustaría mucho que participasen en 
ella, con sugerencias, ratificaciones, rectifica-
ciones, críticas y hasta censuras, todos nues-
tros lectores, en la seguridad de que les pres-
taremos la más cordial atención, ya que el 
periodismo libre de nuestro tiempo es, cada 
día más, un trueque de ideas entre los que 
escribimos y quienes nos leen. 

Vén ben reler ao noso querido Ramón, nes-
tes días de agridoces recordos, cando a memo-
ria pugna tamén por rescatar e renovar as ve-
llas alegrías. Quizá se hoxe estivese connosco, 
o agudo e incomparable Pick-Up, invitaríanos a 
unha copa de viño xeneroso, e talvez nos rega-
laría unha das súas mellores receitas de cociña. 

Porque a mesa fraterna sempre espera po-
los seus comensais. O pan, a auga e o viño can-
tarán para nós a súa melodía augural. O discur-
so do brinde correrá por conta de Ramón Suá-
rez Picallo. 

 

Santiago de Chile. Outubro de 2013 
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Cando estamos a cumprir o ano “Lugrís 
Freire”, dedicado ao cento cincuenta aniversa-
rio do seu nacemento, é necesario facer unha 
reflexión encol dos seus principios ideolóxicos 
e da súa proxección política a respecto da con-
formación do estado e das súas nacionalidades, 
nomeadamente a galega como é lóxico colixir. 

Pero, escolmando nalgúns dos seus escritos, 
na lectura entreliñas e mesmo, ás veces, na frase 
ou no pensamento explícito, estaremos a consi-
deralo como precursor das correntes políticas 
contemporáneas e un dos mais sinalados devan-
ceiros do nacionalismo organizado. E tal foi xa 
naquel tempo considerado que, por decisión ma-
nifesta do propio Castelao tiña o carné número 
1 do Partido Galeguista, que llo cedeu coas pa-
labras de que era o máis merecerte para posuílo 
dada a súa traxectoria e polo seu amor á Terra. 

Pero vaiamos ao tempo actual. A temática 
do soberanismo e, mesmo, do independentismo, 
é algo que está sobre todas as mesas e tertulias 
mediáticas, coma se fose unha cuestión nunca 
prantexada. Os ilustres comentaristas, colabo-
radores ou simples bustos parlantes que pasa-
ban por alí, sentan cátedra e argumentan, cada 
quen mirando para o seu caletre, sobre asunto 
tan antergo e importante. Galicia, non é preciso 
dicilo, está sempre ausente. Non existe. Non é 
mais que unha entelequia que queda aló, polo 
noroeste e da que só se sabe de asasinatos, lu-
mes, accidentes… Pero, de cousas “serias” nada. 

E, nembargante, si estamos aquí. E temos 
idénticos prontuarios de ideas, motivacións e 
dereitos, que todos os que se identifican coma 
cidadáns de primeira orde nesas zonas superio-
res ás que lle atribúen nome propio: Madrid, 

LUGRÍS FREIRE PRECURSOR NO PROCESO NACIONAL 
 

Manuel Lugrís Rodríguez 

Recepción a Castelao na Academia o 25 de xullo de 1934, baixo a presidencia de Lugrís (no centro). 
Fotografía cedida pola Real Academia Galega 
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Cataluña, costa mediterránea, etc. A agonía do 
leste e do sur que atangue aos mesetarios e ou-
tros ibéricos como cursilería suprema do seu 
absurdo e serodio chauvinismo co que se están 
a proxectar cara ao exterior. 

Porque a Galicia que deslouban, desprezan e 
tamén aldraxan ten, de seu, idéntica bagaxe de 
causas e fundamentos que edifican un esquema 
nacional equiparable a calquera outra entidade. 
De feito, de sempre, aquel termo de Galeuska, 
que abranguía as tres nacionalidades chamadas 
históricas: amais da nosa, Cataluña e País Vasco, 
era referente distintivo e así tomabamos parte en 
todos os foros e conferencias nas que se discutía 
a estrutura de futuro do Estado, e por un exem-
plo o Pacto de San Sebastián ou os sucesi-
vos gobernos republicanos no exilio. 
Pero a barbaridade do “café para 
todos” desvirtuou este proceso 
descentralizador e de cesión 
soberana no eido político, 
que debía constituír o prin-
cipio integrador da nova 
configuración estatal. De 
tres pasouse a dezasete 
comunidades, coa inten-
ción manifesta de diluír 
todo rasgo identitario de 
carácter nacional nun ma-
remagnum autonómico, que 
a cabalo de tal erro, conduciu 
á problemática situación de ho-
xe na que é difícil un encaixe emi-
nente de estes tres países coas súas 
calidades, atributos e característi-
cas sociais e culturais, dentro da 
actual estrutura territorial. 

Os sucesivos erros do poder central, a tra-
vés da historia, e sen remontármonos a tempos 
antergos, así como tamén disfuncións de aten-
ción nas propias comunidades, conducen a esta 
conxuntura complicada, complexa e de difícil 
solución global, se non se aborda sen prexuízos 
nin ideas preconcibidas o que á vista das expe-
riencias anteriores non é probable que suceda. 

Mais, o certo é que, no momento actual, Ga-
licia está esquecida como tal país. Esquecida por 
mor, e todo hai que dicilo, en grande medida, e 
en primeiro lugar polos propios galegos, nomea-
damente polos seus gobernantes. O carimbo de 
autonomía de primeira, é un símbolo sen valor 
hoxendía, e o respecto que nos deberían ter en 

función deste mesmo valor, anulado pola apatía, 
o desleixo político e o entreguismo partidista 
aos xefes de Madrid e á súa planificación a nivel 
estatal. Pero non nos deixemos levar pola sim-
ple reivindicación. O problema radica fundamen-
talmente, na escasa representatividade política 
dos grupos propios. Digamos que o electorado 
galego vota aos alleos antes que aos seus e que o 
parlamento autonómico convértese, así, nun mal 
refugallo das Cortes de Madrid e dos seus comi-
tés territoriais. Resumindo, nun ente inútil. E 
isto ten unha orixe, unha causa, unha razón so-
cial, quizais ideolóxica e de formación xeral que 
é o principio a ter en conta por calquera opción 
política autóctona que tente de acadar, ao me-
nos, unha introdución cualitativa no corpo 

electivo do país. 

Emporiso, á altura deste ani-
versario de Lugrís Freire, a 
mellor homenaxe que pode-
mos ofrecerlle é continuar 
o seu camiño exemplari-
zante e facérmonos porta-
dores dos seus valores e 
do seu ideario nacionalis-
ta que hoxe, máis que 
nunca, está en toda a súa 
vixencia. E, facer da nosa 
entrega á causa de Galicia, 
unha labor cuase misional, 
de divulgación de credo gale-

guista, como se fose un aposto-
lado de prédica permanente, até 
conseguir os resultados dun pobo 
consciente da súa realidade social e 
política. Chegar co paso crítico de 
mudarmos, de xeito corrente, do 

discurso reclamativo dunha minoría, ao discurso 
da identidade normalizada, como sentimento co-
tián e incontestable, da meirande parte da cida-
danía que tamén debe tomar conciencia de asu-
mir as responsabilidades colectivas e individuais 
que haberá de impor a nova situación emerxente. 
Lonxe de recorrer á demanda de dereitos, para 
exercelos naturalmente dentro das facultades 
cívicas fundamentais. E todo como resultado fi-
nal do longo camiño emprendido hai moitos 
anos, naquela asemblea de Lugo da man de An-
tolín Faraldo, en adaptación ás difíciles circuns-
tancias desta hora, para inserir definitivamente 
ao noso país no concerto dos pobos soberanos, ó 
abeiro da vontade popular e da esperanza dunha 
sociedade máis xusta. 

Medalla coa efixie de Lugrís. 
Cedida pola RAG 
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Asistimos nestes tempos a un axitado de-
bate sobre as formas de xerar traballo, a nece-
sidade de facelo rapidamente e a necesidade, 
tamén, de volver ao ritmo de crecemento ante-
rior á crise. Neste sentido, un dos proxectos 
industriais que máis polémica leva sementado 
no noso país é o da megamineiría, especialmen-
te a raíz do proxecto da empresa canadense 
Edgewater para a extracción de ouro en Cor-
coesto. A polémica está servida e avivada nun 
continuo cruce de declaracións entre dúas pla-
taformas antagónicas, moi activas nas redes 
sociais. Serían 7400 hectáreas afectadas a cam-
bio de 168 postos de traballo directos e 147 
inducidos ao longo da vida da mina; a contra-
partida é a destrución de 7400 hectáreas desti-
nadas á produción agrícola. 

Fronte a este modelo de desenvolvemento, 
diversos expertos en patrimonio propoñen vol-
ver á terra e aproveitar a riqueza sociocultural 
que nos ofrece. O noso país ten un patrimonio 
endóxeno de incrible valor tanto natural como 
sociocultural, e así o recoñece a Lei 8/1995 Do 
Patrimonio Cultural de Galicia no seu artigo 
1.3: “Integran o patrimonio cultural de Galicia os 
bens mobles, inmobles e inmateriais de interese ar-
tístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, ar-
queolóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén 
forman parte deste o patrimonio documental e bi-
bliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares etno-
gráficos, os xacementos e zonas arqueolóxicas, así 
como os sitios naturais, xardíns e parques que teñan 
valor artístico, histórico ou antropolóxico.”; polo 
que debería definirse como sector estratéxico, 
dinamizando e coidando o noso entorno como 
unha fonte de riqueza económica sostible. Refí-
rome ás fermosas paraxes que nos ofrece o ru-
ral, ao noso mar, ao noso xeito de traballar o 
mar e a terra, a nosa historia, as nosas tradi-

A TERRA COMO BEN METACULTURAL 
 

Iago Santalla 

Manifestación na defensa dos postos de traballo en Cerámicas do Castro. Fotografía de Marisa Naveiro  
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nosos muíños, a nosas fontes... e refírome, ta-
mén, a que os antergos nos ensinaron a adaptar 
o medio ás nosas necesidades sen danalo; aí es-
tá a verdadeira clave.    

Alén da lei, a proposta é utilizar todas as 
excepcionalidades que fan único o territorio ga-
lego para potenciar o seu desenvolvemento eco-
nómico e sociocultural. Neste sentido, a nosa 
terra ten que pasar a ser o que José Luís García 
García (1998:17) denomina “produto metacul-
tural”, converténdose nunha fonte de riqueza 
máis que contribúa a xerar emprego e benestar. 
O que se propón, seguindo a Francisco Cruces 
(1998:84-86), é un proceso de tradicionaliza-
ción, lexitimación, demarcación e obxectivación  
capaz de mobilizar  o potencial endóxeno para 
xerar emprego estable e a longo prazo. 

Estou totalmente certo de que Galicia é 
unha mina de bens metaculturais únicos e irre-
petibles susceptibles de ser  patrimonializados 
de acordo co triángulo de criterios proposto 
por Llorenç Prats (1998:65): 

1. Natureza. Temos paraxes incribles que a pe-
nas damos a coñecer, cando poderían ser ru-
tas de sendeirismo ou lugares onde practicar 
deportes de risco, entre outras posibilidades.  

2. Historia. Cada lugar da nosa terra fala dos 
antergos, da loita polo progreso e da evolu-
ción que nos levou séculos arriba ata estes 
tempos. Temos que aprender a contar esa 
historia, facendo dela un ben do que vivir. 

3. Xenialidade. A xenialidade de Galicia está 
na súa xente, nas solucións creativas que lle 
demos a cada eido da cultura universal; e nu-
nha paisaxe diversa e permeable a desenvol-
ver nela distintas actividades profesionais. 

Vivir da terra e procurar o seu rendemento 
económico é posible, lexítimo e desexable sem-
pre que sexamos capaces de renunciar á voráxi-
ne de inmediatez que nos tratan de impoñer 
para gozar “de por vida” dos marabillosos man-
xares desta terra. 

A conclusión é simple: da terra podemos 
vivir toda a vida e doala aos nosos devanceiros, 
sabendo que lles legamos benestar. O ouro ten 
unha vida limitada, pasa a mans foráneas 
(Edgewater é canadense), estraga a terra e pro-
bablemente traia problemas de saúde para os 
veciños da contorna. Agora toca escoller....   

A costa de Sada agocha innumerables  
valores naturais e históricos. 

Fotografía de M. Pérez Lorenzo 
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A oposición á realización de corridas de 
touros no mundo non é unha novidade, non é o 
movemento social moderno que pretenden fa-
cer pensar os grupos de presión en conivencia 
cos partidos políticos que aínda continúan a 
apoiar esta actividade sanguinolenta.  

Hai exemplos históricos e pouco coñecidos, 
tamén, do apoio popular á abolición dos feste-
xos taurinos. Dende 1834 téñense desenvolvido 
protestas contra as touradas en vilas como A 
Coruña. Máis famoso é o “mitin antitaurino” 
que desenvolveu, entre outras entidades, a 
“Sociedade Abolicionista” en Barcelona no 
1926, contando coa participación dun galego 
como Tiberio Ávila, tamén deputado nas Cor-
tes. Anos máis tarde, sumando a Ávila teríamos 
manifestacións doutros políticos galegos como 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Ramón 
Suárez Picallo. 

É significativo que tanto Castelao como 
Suárez Picallo foran dos deputados máis vota-
dos das correspondentes circunscricións electo-

rais naquel aplastante triunfo da Fronte Popu-
lar nas Eleccións do 36, a pesares de que pouco 
despois os da “Fiesta Nacional” aplastaran a 
democracia... 

Aquel artigo de Ramón, lembrando á fami-
lia do touro que matou a “Manolete”, permite 
recoñecer non só a retranca galega senón ta-
mén que as posturas abolicionistas non son 
cousa de mozos nin de modas. Teñen un fondo 
posicionamento no imaxinario colectivo. Te-
mos fondos referentes culturais, sociais e políti-
cos nas figuras de moitos intelectuais da nosa 
terra. A plataforma Galicia, Mellor Sen Toura-
das apareceu en 2008, como continuación do 
pensamento contrario aos festexos taurinos que 
sempre tivo a cidadanía. 

Resulta estraña ver a evolución da tauro-
maquia no noso territorio. Queda claro que na 
actualidade a Sociedade civil non acepta esta 
actividade, e que a súa pervivencia queda ven-
cellada á pervivencia do diñeiro público como 
inxección constante para paliar as perdas eco-

ABOLICIÓN 
 

Rubén Pérez Sueiras 

(Coa da p. seguinte)
Manifestación deste ano na 
Coruña  esixindo a abolición 
das touradas. Este tipo de  
actos cada ano recibe un  

maior apoio social.  
Fotografía cedida por  

R. Pérez Sueiras 
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nómicas dos escasos promotores taurinos. 
Aquel “Pan y Toros” que lembraba Ramón 
Suárez Picallo na súa misiva sobre a desdicha 
de Manolete a cornos de Islero aínda continúa 
de actualidade.  

Rabiosa actualidade á vista da oposición 
activa que se organizou nos últimos anos. A 
versión moderna do “Panem et Circenses” re-
xurde con forza grazas ao conxunto de subsi-
dios do Estado, máis de 600.000.000€ cada ano 
para financiar tauromaquia, cos 130.000.000€ 
que perciben os taurinos da Política Agraria 
Común da Unión Europea e os centos de mi-
lleiros de euros cos que agasallan algúns conce-
llos e deputacións galegas a promotores desta 
cruenta actividade. 

Nos últimos anos os movementos a prol da 
abolición dos festexos taurinos avanzaron 
cuantitativa e cualitativamente, e de xeito moi 
positivo. Unha Iniciativa Lexislativa Popular, 
fórmula descoñecida para os grandes medios e 
a meirande parte da cidadanía convértese na 
ferramenta empregada por unha comisión pro-
motora para impulsar o veto ás touradas en Ca-
taluña. Máis de 180.000 sinaturas, numerosas 
portadas nos medios de comunicación interna-
cionais e unha auténtica lección de democracia 
directa fan que o Parlament vote pola abolición, 
modificando a excepción normativa que posibi-
litaba as corridas de touros. A mesma excep-
ción que ostenta a Lei de Protección aos Ani-

mais de Galicia, e a mesma incongruencia.  Qué 
son os touros, pedras? 

Na nosa terra temos a mesma capacidade 
para artellar este tipo de iniciativas mais o tem-
po político non acompaña. A pesares da falta de 
sintonía entre a cidadanía, que declara nunha 
enquisa do Ministerio de Cultura non asistir no 
99,2% da poboación, e o eido parlamentar, máis 
dunha vintena de deputadas e deputados do 
Parlamento galego asinan no último ano un 
compromiso para traballar da man da platafor-
ma Galicia, Mellor Sen Touradas. A fotografía 
é clara. Artellar o movemento cidadán, a Socie-
dade civil, coas formacións políticas para fo-
mentar que o discurso abolicionista chegue ás 
institucións. Froito destas sinerxías se rexistra-
ron numerosas iniciativas. 

Cómo é posible que concellos como o da 
Coruña sexan capaces de subsidiar un espectá-
culo de mera tortura animal? Pode existir algu-
nha explicación sociohistórica, moi relacionada 
cos poderes fácticos e mediáticos que dominan,  
dun ou doutro xeito, a necesidade de incluír 
touradas na programación de festas do munici-
pio. Resulta significativa a relación das 
“sociedades de pedigrí” da cidade e as touradas. 
Abonos máis baratos, convites, recepcións cos 
promotores, fotografías… todo funciona como 
elemento de apoio social dos de arriba. E os de 
abaixo reclamando a abolición. Tamén existe 
loita de clases. 
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2. Clases de embarcacións 

En Sada os tipos de embarcacións máis usa-
dos son a chalana, embarcación pequena, de ta-
maño variable, que non adoita pasar dos 3 m. 
de lonxitude e dos 2 m. de anchura. Ten proa 
triangular e popa rectangular con fondo plano. 
Segundo o seu tamaño pode ter 2 ou 3 bancadas 
e ter, ou non, corredores. Tamén hai chalanas 
medio cubertas, destinadas á carga. Son de ma-
ior tamaño e poden levar motor. 

Como todas as embarcacións pequenas a 
chalana divídese en aujeiro ou fondo, baldera ou 
costados, estampa, embancadura cos celeiros, 
compartimentos da embancadura e o tambuche, 
pequeno departamento na proa onde se gardan 
cordas e toletes. A chalana leva na roda de proa 
un remate saínte e redondeado que sirve para 
amarrala chamado caperol ou carro. 

Outro tipo de embarcación pequena é a cha-
lana chata de proa e popa rectangulares, pero 
coa proa máis levantada. Ten só dúas bancadas 
e normalmente non ten corredores. Se os ten é 
só nunha bancada. Ten celeiros. Utilízase para o 
servizo doutros barcos, normalmente. 

Outra embarcación pequena é o bote. Ten 
proa en punta, algo máis redondeada que a cha-
lana; a popa é rectangular e o fondo redondo; 
ten de tres a catro bancadas. É polo tanto máis 
grande que a chalana, normalmente, aínda que 
ten as mesmas partes. 

De tamaño maior é a buceta, redonda de proa 
e popa, dunha anchura como a do bote, pero máis 
larga. Ten cinco ou seis bancadas e pode levar 
motor chamándose entón motora. A embancadu-
ra divídese en caixas, compartimentos cubertos 
con tapadeiras cadradas de madeira chamadas 
cuarteles. As caixas levan un borde de madeira no 
que encaixa o cuartel, chamado brazola. 

Cando a buceta é pequena chámase bucetilla. 

Moi usada é a lancha, embarcación máis 
grande que a buceta, case o dobre, que ten 
tamén proa e popa redondas. Ten sete ou oi-
to bancadas, normalmente cubertas de corre-
dor, deixando só no medio as caixas cos seus 
cuarteles. No medio da lancha vai o viveiro, 
división para gardar o peixe vivo onde chega 
a auga do mar que se vai renovando por me-
dio de buratos. Na parte última da popa a 
lancha leva a chupeta ou chopa, especie de ala-
cena para gardar cousas pequenas como es-
trobos, cordas, etc. 

Se a lancha leva motor chámase lancha moto-
ra. Se se dedica ao remolque leva na cuberta un 
pau espetado chamado cepo. 

Como a lancha, pero máis estreita, é a 
trainera. 

Unha clase de lancha, hoxe desaparecida, é 
a lancha xeiteira, pois agora péscase ao xeito des-
de motoras. A lancha xeiteira tiña 4 bancadas, 2 
chopas pola popa, tilla na proa, pana, cadoira e 
cadoeira na popa para levar a rede. 

Fig. 7: chalana chata 

VIDA MARIÑEIRA DE SADA 

CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (III) 
 

María do Carme Ríos Panisse 

Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232.  
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Barcos máis grandes a motor son as pare-
xas. Levan o aparello chamado parexa e danlle 
este nome porque van de dous en dous. Se van 
solos chámanse bous os grandes, e vacas os máis 
cativos. Cando van co aparello chamado tarrafa 
chámanse tarrafeiras ou barcos da tarrafa; se son 
pequenos chámanse tarrafillas; se van á pesca 
con volanta, volanteiras, e se con traíña, barcos de 
traíña. Todos estes barcos teñen xeralmente 
dous compartimentos, chamados ranchos, para 
os mariñeiros. 

 

 

III. A REDE

1. Confección 

As rederas eran as encargadas de facé-la rede. 
Para iso empregábanse antes fío de algodón ou 
de cáñamo en madeixas que se devandaban no 
virador. Hoxe faise con fío de “nylon” e vén te-
cida de Barcelona ou de Ferrol. Para facé-las 
redes usábanse ajullas de pau, feitas a navalla 
polos mesmos mariñeiros. Estas agullas teñen 
o ollo aberto e levan na cabeza outro burato. O 
fío envólvese entre o burato da cabeza e o bura-
to do ollo e vaise desenrolando segundo se fai a 
malla ou tecido da rede. 

As agullas levan distintas denominacións 
polo tamaño: ajullas de coser as máis pequenas, 
ajullas de armar as que serven para unir o tecido 
de malla á tralla e ajullas de cadeneta as que ser-
ven para facer a cadeneta, parte máis tupida da 
rede. Todas as agullas son de buxo. 

Se a rede era clara, é dicir, de malla ancha, 
empregábase o basadeiro ou forma da rede, taco 
de madeira cadrado que servía para medir a 
abertura da malla. As redes claras tiñan de ca-
tro a sete vías ou pasadas, medida que corres-
ponde ao número de mallas que hai nun palmo. 
Por exemplo, as redes de rapé teñen sete vías. 

Se a rede é ficheira, é dicir de malla estreita, 
en vez de facerse co basadeiro facíase ó dedo, me-
dindo a abertura da malla co dedo. Son redes de 
sete a trece vías. Por exemplo, as chamadas me-
dias redes, o cope e en xeral todas as do bou. A 
malla máis difícil de tecer era do xeito de once a 
trece vías. A malla de tarrafa de dezasete vías 
viña de Barcelona pois non se podía facer a man. 

Para traballá-lo aparello utilizábanse dife-
rentes fíos. Así, o liñó facíase con fío jordo, a 
malla de xeito con fío do número sesenta, as me-
dias redes e o cope con fío do tres ou do catro. 

A rede está dividida en panos ou partes que 
ás veces levan distintas denominacións segun-
do os aparellos (Vid. Oficios da pesca). Os panos 
van enpanados (amecidos) uns cos outros polo 
liñó, costura de fío gordo feita a man. Tamén 
levan uns panos de malla clara, chamados rapé, 
que van cosidos á tralla de plomo, e outros ame-
cidos á tralla de corcho, tamén de malla clara, 
que fan a malla mestre. Moitos mariñeiros po-
ñen entre ámbalas trallas rapé.  

A rede pode levar ademais unha chea de 
reforzos ou redes superpostas. Os máis corren-
tes nas redes de cerco son a pancilla, que cobre 
o cabeceiro transversalmente e a cúa que vai ta-
mén no cabeceiro, lonxitudinalmente. Os apare-
llos de arrastre levan normalmente un reforzo 
no cope chamado mandil e ó longo de toda a rede 
por riba da malla rapé levan a raina, reforzo de 
rede clara. 

Ás veces a rede necesita ser ampliada. Nes-
te caso, encánaselle outro pano.  

Para completar as redes habíaas que entra-
llar ou armar, poñéndolle a tralla, corda que 
remata a rede por riba e por baixo. Por riba a 
tralla leva corchos e por baixo plomos que en 
conxunto reciben o nome de plomada ou pedrei-
ra, pois ás veces os pesos eran pedras. Se a tra-
lla de chumbo leva como pesos bolsas de area 
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Fig. 6: chalana Fig. 8: bote 
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dise que leva pandulleiras. As trallas únense á 
rede por medio de costuras das cordas. 

As redes de cerco complétanse por baixo 
cunha corda frouxa, amecida á tralla de chumbo 
de braza en braza, chamada pé de jallo ou vento 
da rede. A esta corda van cosidas unhas argolas 
que cando son de corda chámanse cabiños, polos 
que vai enfiada a xareta, chave ou tira. Esta cor-
da, ao tirar dela, pecha a rede por baixo, facen-
do unha bolsa chamada copo pola súa forma, 
onde queda engaiolado o peixe. 

Nos cabeceiros das redes vai un pé de jallo 
que remata nunha corda para halar o aparello 
ou ben van os calós que son dúas cordas ameci-
das polo pau do calón onde vai amarrada a cule-
bra ou corda para subir a rede a bordo. 

Ás veces pónselles ás redes unhas chumba-
das especiais para facelas máis pesadas chama-
das rosarios. 

Finalmente a rede debe ser teñida ou casca-
da. Para iso púñase a ferver auga na caldeira da 
casca. Esta caldeira tiña tal dimensión que a au-
ga que contiña tardaba máis de catro horas en 
ferver con bo lume. Logo botábase esta auga no 
cascadeiro ou casa da casca, recipiente que conti-
ña cortiza de piñeiro. Do cascadeiro filtrábase a 
auga para pasala ao pilo ou mistoiro, pozo onde 
se metía a rede para encascala. Despois disto 
púñase a decorrer no virador, vara de ferro que 
dá voltas nunha manivela. Logo ía ao tinare que 
eran unha gran tina na que estaba certo tempo 
a rede nunha nova auga. Por último, levábase a 
enxugar aos secadeiros. 

De cada pouco as redes precisaban unha 
mista que consistía en metelas de novo en auga 
de casca, operación que se chamaba enmistalas, 
mistalas ou darlles misto. 

Cando unha rede se derrama, átase, aliñóase ou 
tómase a liñó, é dicir, cósese a parte rota do liñó. 

Fig. 9: 
1. pé de jallo; 2. xareta; 3. calón; 
4. bourel; 5. tralla de corcho;  
6. tralla de plomo; 7. pé de jallo; 
8. arinque con bourel e morto. 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

3 



 

 

14 

ES
TU

D
O

S 
LO

C
A

IS
 

O 14 de outubro de 1964 morría Ramón 
Suárez Picallo no hospital do Centro Galego de 
Buenos Aires. A noticia, malia que agardada, 
conmovía a colectividade galega da cidade por-
teña, que despedía así a un anaco do seu pasado. 
Dirixente sindical e activista político relevante 
nos círculos socialistas dos anos 10 de 20, xor-
nalista prolífico, orador brillante, deputado na-
cionalista nas Cortes da II República, membro 
fundador do Consello de Galiza... Suárez Pica-
llo, que dedicara toda a súa vida ao servizo das 
causas que considerou xustas, finaba lixeiro de 
equipaxe, logo de darllo todo aos demais. 

Uns meses máis tarde, Isaac Díaz Pardo 
publicaba un artigo en A Nosa Terra para pro-
curar o recoñecemento do que Ramón era acre-
dor. Isaac convertíase en testemuña da súa 
vontade de ser enterrado no cemiterio do Fiun-
chedo, na Sada natal, e, ao mesmo tempo, lan-
zaba a seguinte proposta: 

Non son amigo dos homaxes os mortos pra o 
cual xa hai institucións ilustrísimas adicadas a 
iso; mais coma niste caso Suárez Picallo era un 
político, un alentador da causa de Galiza e do 
seu pobo, pura, sen outros aliños, cerce e non 
codia, e podería ser esquecido, sería ben que os 
emigrantes galegos de Bos Aires, ou de toda 
América, lle colocasen unha placa sinxela na 
súa casa de Veloy que dixera algo asín como: 

“O 4 de Novembro do 1894 nasceu nesta casa 
o bo e xeneroso Ramón Suárez Picallo, emi-
grante, xornalista, avogado, político, quen 
amou a Galiza e ó seu pobo labrego e mariñei-
ro e morreu de saudade en Bos Aires o 14 de 
outubro do 1964 soñando con que algún día o 
levaran a enterrar o Fiunchedo.”1 

A idea de Díaz Pardo era axiña recollida po-
la Irmandade Galega de Bos Aires, a institución 
que sucedera, por designio de Castelao, ao extin-
to Partido Galeguista. Iniciábase entón unha 
longa correspondencia con diferentes entidades 

UNHA HOMENAXE A SUÁREZ PICALLO  

FRUSTRADA POLO RÉXIME DE FRANCO 
 

Manuel Pérez Lorenzo 

Homenaxe do coro Brétemas e Raiolas a Suárez Picallo en Buenos Aires. Cedida por R. Tenreiro Suárez 
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de toda América na procura de apoios para levar 
a cabo a homenaxe2. E as adhesións chegarían, 
entre outras, da Hermandad Gallega de Caracas, 
Casa Galicia de New York, Padroado de Cultura 
de México, Centro Lucense, Casa de Galicia e 
Centro Gallego, de Montevideo; Centro Lucen-
se, Centro Coruñés, Centro Orensano, Centro 
Pontevedrés, Centro Betanzos, A. B. C. de Cor-
cubión, Federación de Sociedades Gallegas e 
Centro Gallego, de Buenos Aires; Centro Galle-
go de Avellaneda, Centro Gallego de Mar del 
Plata e Casa de Galicia de Rosario de Santa Fe. 

A Irmandade decidira delegar nun dos seus 
membros para que, cruzando o Atlántico, se diri-
xise a Sada e xestionase a colocación da placa, 
coincidindo co primeiro cabodano da morte de 
Ramón. O encargado de facelo non podía ser ou-
tro que o escritor Ricardo Flores, sadense tamén. 
Ao mesmo tempo, dirixíranse por carta a Real 
Academia Galega para conseguir o seu apoio e 
intermediación coas autoridades: 

Temos o agrado de dirixirnos a vostede con-
firmando a xestión cumprida persoalmente 
pol-o irmán Ricardo Flores, para solicitar 
que esa H. Academia patrociñe o homaxe que 
os galegos emigrados na América desexan 
render a Ramón Suárez Picallo […]. 

[A] Irmandade Galega vería con fonda ledi-
cia que esa H. Academia fixera todo o posibel 
para que o homaxe proeitado pudera ter a 

feliz reaización que arela a Galiza emigrada, 
pois constituiría unha mostra evidente da súa 
identificación coa traeitoria espritoal de este 
galego ilustre e co esprito da Terra que alu-
meou a súa vida […].3 

Mais axiña habían xurdir problemas co ré-
xime que farían sufrir toda clase de peripecias a 
placa antes de poder ser colocada. Ricardo Flo-
res daba conta da oposición suscitada nas auto-
ridades franquistas e a Irmandade Galega in-
formaba dos acontecementos as restantes insti-
tucións implicadas. Estas dirixiríanse ao presi-
dente da Academia, Sebastián Martínez-Risco, 
para solicitarlle a súa intervención co obxecto 
de non ver malograda a iniciativa: 

Atópase na Pátrea o siñor Ricardo Flores, 
Tesoureiro da Irmandade Galega de Bos Ai-
res, que leva o encargo de colocar unha praca 
recordativa coa que os galegos de Bos Aires 
desexamos rendire homaxe ao gran patriota 
Don RAMÓN SUÁREZ PICALLO no pir-
meiro cabodano da súa morte, e parece que 
ahí se lle ofrecen dificultades para o cumpri-
mento da súa outa misión.- 

Iñoramos as razós que poida habere para ne-
garse esa autorización, pero doinos moito e 
fírenos no máis fondo da i-alma, isa aititude, 
porque SUÁREZ PICALLO por enriba de 
todo, no decorrere de toda a súa vida de emi-
grante, sin reparare en sacrifizos e moitas ve-
ces, casi que sempre, privándose do máis in-

Carta de Serrano Castilla ao secretario da Academia transmitíndolle as imposicións da censura. Cedida pola RAG 
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dispensábel para súa propia subsistenza, loitou 
sin desmaio e incansabelmente, por enaltecere 
a GALIZA e canto a ela se refirese. Somentes 
os que padecemos o door da ausenza, os que 
temos a inmensa amargura de vivire a cotío 
pensando na Pátrea e vendo que cada día se 
alonxa máis a espranza de retornar a ela, so-
mentes nós, os emigrados forzosos, estamos 
en condiciós de valorare o sagrificio e o pa-
triotismo de RAMÓN SUÁREZ PICALLO e 
o menos que se nos debe, o menos que pode-
mos pedire, é que se nos permita adicarlle o 
testimuño do noso respeito e da nosa ademira-
zón, no fogar de o seu nacimento.- 

Vostede que nos visitou […], fáganos o favore 
de interpoñere a súa boa vontade e merecemen-
tos, que lexit[im]amente lle asisten, para ven-
cere a oposición a iste xusticieiro homaxe [...]. 

Facémoslle ista súprica inspirados no máis 
sinxelo sentimento pátreo, e porque o sabe-
mos a vostede partícipe de igoales sentimen-
tos, e teña a seguridade de que a súa xestións 
ha de merecere o eterno agradecimento dos  
milleiros de galegos que desde Bos Aires fa-
cemos votos polo éisito da súa xestión.– 4  

O propio Martínez-Risco, en carta de 15 de 
decembro de 1964, daba conta das xestións rea-
lizadas: 

Estrañaría a vostede o meu silencio e tardanza 
en respostar a súa carta de 8 de novembro en 
que interesábase pol-a colocación da placa na 
casa en que naceu o esgrevio Suárez Picallo; 
elo foi debido as xestiós que viñemos facendo 
sobre do particular. O resultado foi que dende 
logo o texto da devandita placa terá de ser 

modificado n-este senso: "El 4 de noviembre 
de 1894 nació en este hogar RAMÓN SUÁ-
REZ PICALLO, que amó a Galicia y a su pue-
blo labriego y marinero. Homenaje de los ga-
llegos de América. 14 de octubre de 1965". 

Non embargantes, poderá o texto ir en gale-
go, segundo se nos indicou.5 

O problema, xa que logo, estaba no texto 
que a Irmandade Galega decidira colocar na 
placa, e que non era outro que o que suxerira 
Díaz Pardo levemente modificado e co engadido 
final de "homenaxe dos galegos emigrados na 
América". A correspondencia conservada na 
Real Academia Galega testemuña as xestións 
levadas a cabo por Martínez-Risco, Juan Naya e 
Francisco Vales na procura de que a homenaxe 
se puidese levar a cabo. Como era preceptivo, 
Vales dirixírase ao Delegado Provincial do Mi-
nisterio de Información y Turismo, Ministerio 
que encabezaba Manuel Fraga. A resposta do 
Delegado, Francisco Serrano Castilla, non dei-
xaba lugar a dúbidas: o texto debía ser modifi-
cado. O propio Serrano achegaba a nova lenda, 
con ausencias destacables sobre a orixinal. O 
nome de Suárez Picallo non podía figurar ante-
cedido polos adxectivos "bo e xeneroso", e os 
datos biográficos debían ser obviados na prácti-
ca totalidade: suprimíase a liña que o definía 
como "emigrante, xornalista, avogado, político" 
e eliminábanse tamén as palabras "e morreu de 
saudade en Bos Aires o 14 de outubro de 1934, 
soñando con repousar no Fiunchedo". Mesmo a 
última ringleira ("Homaxe dos galegos emigra-

De esquerda a dereita, varios dos protagonistas desta historia: Sebas-
tián Martínez-Risco (presidente da RAG), o sadense Ricardo Flores 
(dirixente da Irmandade Galega de Buenos Aires) e Isaac Díaz Pardo. 
Fotografías cedidas por I. Martínez-Risco, A. Yáñez e X. Díaz. 

O Delegado do Ministerio de  
Información y Turismo, F. Serrano 
Castilla recibindo a Franco en Sada 

co párroco Juan Villanueva.  
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Carta da Irmandade Galega a Academia solicitándolle o seu apoio para a colocación da placa. Cedida pola RAG 
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dos na América") tiña connotacións que aos 
ollos da censura non eran admisibles, polo que 
cumpría suprimir a palabra "emigrados". 

En primeira instancia, o texto non só foi 
censurado ata verse practicamente irrecoñeci-
ble, senón que tamén foi traducido ao castelán 
polos censores. Posteriormente, ante a petición 
da Academia, o Ministerio autorizará "el texto, 
en gallego, que el señor Serrano había enviado 
al señor Vales, en castellano"6. 

A cuestión é que, nalgún momento indeter-
minado desta historia, a proxectada placa pasou 
do papel ao bronce, mais co texto orixinal, sen as 
modificacións impostas pola censura. Nun acto 
de dignidade, a familia de Suárez Picallo, a súa 
irmá María e o seu sobriño Ramón, preferiron 
optar por non colocar a placa antes que ceder aos 
mandatos do Ministerio. Deste xeito, a homena-
xe houbo de se pospor e o bronce ficou gardado 
na casa de Beloi agardando tempos mellores. 

Será no ano 1976, morto o ditador, con Fra-
ga noutros mesteres e con Serrano por outras 
latitudes, cando a familia decida, por conta e 
risco propios, instalar a placa na fachada da casa 
natal. Quixo entón a casualidade que, neses 
mesmos días, o Centro Gallego de Buenos Aires 
optase tamén por retomar a vella iniciativa. 
Proxectouse o acto de descubrimento do bronce 
para o mes de xuño, con motivo da estancia en 
Galicia do presidente da entidade, Juan Manuel 
Pérez, que viña a participar no Congreso da 
Emigración que se celebraría en Vigo. Doutra 
volta, encargábanse as xestións a Academia que, 
presidida aínda por Martínez-Risco, solicitaría 
o permiso preceptivo ao alcalde de Sada, Nico-

lás Blanco. A autorización sería concedida, pre-
vio trámite ante o Goberno Civil, e unha comi-
tiva desprazaríase a Beloi xusto no momento no 
que, por disposición da familia, un albanel tra-
ballaba na colocación da placa. 

Desde entón, a casa na que nacera Suárez 
Picallo porta un recoñecemento a súa traxecto-
ria; recoñecemento ao que se sumou, no ano 
1994, unha segunda placa instalada pola CIG 
con motivo do centenario do nacemento de Ra-
món. Con diversas peripecias de por medio, o 
desexo dos galegos de América viuse finalmen-
te cumprido. A intención última da homenaxe a 
Suárez Picallo ficaba reflectida nunha carta re-
mitida polos directivos do Centro Lucense de 
Buenos Aires a Irmandade Galega: 

A praca na casa dos seus pais, na súa Sada, 
mellor dito no seu curruncho de Veloy, leva-
rá ao traverso do tempo, aos rapaces e as mo-
cedades futuras o noso mensaxe de recoñece-
mento i espranza pro mundo quil soñou e 
pola Patria pra que il quixo e loitou sin folgo 
e sin claudicazón.7 

 
1. Díaz Pardo, I.: "Picallo quería que o enterrasen no 
Fiunchedo", A Nosa Terra, 01/1965. 

2. Agradecemos a Real Academia Galega que nos fixese 
chegar tan amablemente todo ese material documental. 

3. RAG. Arquivo. Carta da Irmandade Galega a Real 
Academia Galega. 30/09/1965. 

4. Id. Carta do Centro Ourensán de Buenos Aires a Se-
bastián Martínez-Risco. 02/11/1965. 

5. Id. Carta de Sebastián Martínez-Risco a Irmandade 
Galega. 15/12/1964. 

6. Id. Escrito s/d asinado por Juan Naya. 
7. Id. Carta do Centro Lucense de Buenos Aires a Irman-
dade Galega. 28/07/1965. 

A placa, finalmente colocada  
en Beloi no ano 1976 co  

texto orixinal. 
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ANTESSALA 

O galego, como o português, ou, para ser-
mos fieis à preceptiva filológica, o galego-
português tem, como todo outro idioma, um 
repertório de nomes de família, vulgo apelidos, 
digno de estudar per se, mas tamém por se ter 
espalhado mundo adiante... muitas vezes sem 
os seus próprios portadores serem conscientes 
da origem de tais apelidos. 

De acordo coa classificaçom universalmen-
te aceitada, o conjunto destes nomes adoita se 
dividir em: a) patronímicos (López), b) toponí-
micos (Quiroga), c) outros (dos que já daremos 
detalhe). 

De todos eles, os toponímicos podem ser 
considerados os mais nossos, pois que, nascidos 
dos nomes da Terra -como alguém os tem deno-
minado- dam ondequer prova do seu berço na-
tal. Mesmo se tomarmos apelidos como Lemos 
ou Quiroga, salta-nos à vista que nom só som 
lingüísticamente galego-portugueses, mas stric-
tu senso, apenas galegos, por terem surgido des-
ses dous topónimos privativos de nós. É tal o 
caso, mutatis mutandis, de apelidos como Cáce-
res ou Sevilla, que, sendo castelhanos pola 
língua nom o som pola geografia, pois aquele é 
estremenho e este andaluz.  
 

APELIDOS PATRONÍMICOS 

Ora, os patronímicos galego-portu-
gueses, val dizer, aqueles apelidos que se 
originam no nome do pai, som os menos 
diferentes dos seus parelhos castelhanos 
–nom em vao os dous idiomas som, fi-

lologicamente falando, os mais cercanos no 
mundo románico. Se a isso acrescentarmos que 
som, com frequência, versionados desde o portu-
guês para o espanhol, sendo, entom, tomados 
como castelhanos, ainda se nos dificulta mais 
determinarmos a sua natureza primigénia. 

A todo isto, os patronímicos som pouco es-
timados porque, dada a sua antiguidade (que, 
em princípio, garantiria um certo prestígio), se 
expandirom de tal jeito que som os mais abun-
dantes, abundantes até a vulgarizaçom, como 
para que se prescinda deles (Martínez Murguia: 
Murguia, Rodríguez Castelao: Castelao...). 

Com efeito, estes apelidos nascem na Idade 
Meia, junto, diríamos, com os próprios idiomas 
iberolatinos (galego-português, castelhano-es-
panhol, catalám e afins), a partir do seguinte 
proceso -que, embora maioritariamente con-
hecido, permito-me reiterar para aqueles que 
puderam ignorá-lo-: Pero Gonçalves chamará a 
seu filho Raimundo Pérez; o filho deste chama-
ra-se Joám Reimúndez; o filho deste será Ro-
drigo Ianes, e o filho deste Pero Rodríguez, 
etc., etc... onde se vé que o filho herdava nom o 
apelido, mas o nome do pai, declinado coa 
partícula genitiva -ez/-es... até que, a certa al-
tura, finando o Medievo, este último filho de 
Rodrigo Eanes/Ianes se chamaria nom Pero 
Rodríguez, mas Pero Ianes... ficando fixado es-
te apelido dali em diante. 

Para darmos umha visom gráfica da morfo-
logia dos patronímicos peninsulares, temos o 
exemplo de: Pires-Pérez-Peris, versons de oes-
te (Portugal-Castela-Catalunha) a leste dum 
mesmo apelido.  

OS APELIDOS DE SADA - I  
José-Mª Monterroso Devesa  

Letras medievais ornamentadas. Imaxes cedidas por J-Mª. Monterroso Devesa 
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Tamém vem a conto pormos de 
manifesto nomes que, que saibamos, 
nunca dérom em patronímicos, assi: 
José, Manuel, Jesus... e isto porque o 
seu uso se geralizou quando já nom 
se formavam os apelidos em base ao 
nome do pai. Também nom dérom 
patronímicos em -ez/-es os nomes de 
pia femininos (de Maria, de Juana), 
que, em rigor, haveria que chamar 
matronímicos, os que adoitam levar, 
isso si, dita preposiçom como cos 
masculinos acontece (de Miguel, de 
Gregorio...). (Antano, para definir 
como apelido primeiro o que pudera 
ser tomado como segundo nome (ex.: 
Santiago Ramón Cajal), introduzia-se 
um y no meio, assi: Santiago Ramón 
y Cajal, de onde Ramón sinalava-se 
como primeiro apelido e nom segun-
do nome de pia).  

Tema secundário é o da grafia: o 
português, para se diferenciar do cas-
telhano, fixou-na em -es (Rodrigues), 
cousa, ao nosso pouco entender, ocio-
sa, dado que o z final se pronúncia s 
na área galaico-portuguesa, em quan-
to os nossos filólogos escolhérom se-
guirmos com -ez, mália a sua coin-
cidência co castelhano (Rodríguez).  
 

AS FONTES NAS QUE BEBÉROM  

Ora, os nomes de pia base dos apelidos pa-
tronímicos tenhem diversa origen. Podemos 
grosso modo fazer quatro grupos: I) Hebréus 
(H), II) Greco-latinos (GL), III) Germánicos 
(G), IV) O resto. Aos que engadimos: V) Os 
apelidos de nomes de pia sem declinarem, VI) 
Os apelidos de nomes com San/Santo/Santa 
diante. Estes dous grupos sem classificá-los 
pola origem mas indicando-a. 

Em Sada, daquela, temos detectado os se-
guintes apelidos patronímicos, que vam, dentro 
de cada grupo, por ordem alfabético -e nom da-
mos definiçons etimológicas por nom prolon-
gar nem recargar o texto. 
 

I) NOMES DE PIA HEBRÉUS 

1. IBÁÑEZ, coa variante YÁÑEZ, que é, lite-
ralmente, filho de Juan/Joám/Iván.  

2. GIMÉNEZ, que tem a sua versom mais di-
fundida JIMÉNEZ e até um arcaico   

XIMÉNEZ e vem sendo filho de 
Simeón/Simeom. 

3. MIGUÉLEZ/MIGUÉZ (vulgo 
MÍGUEZ, por isso, inecesariamen-
te, o acentuarmos Miguéz, para 
enfatizarmos a sua correcta e es-
quecida pronúncia aguda), e é filho 
de Miguel, aquel castelhano, este 
galego. 

 

II) NOMES DE PIA GRECO-
LATINOS 

4. BENÍTEZ, filho de Benito, versom 
castelhana do galego Biéitez (ver 
Viéitez). 

5. DÍAZ/DIÉGUEZ/DÍEZ, todas 
versons de filho de Diego/Diádoco, 
variante de Iago/Diago; entom de-
veriam acentuarse tamém como 
agudos: Diáz, Diéz.  

6. DOMÍNGUEZ, filho de Domingo. 
7. ESTÉVEZ, filho de Estevo, equi-
valendo ao castelhano Estébanez. 

8. FLÓREZ, considerado aquí filho 
de Floro, mas tendo muito outras 
interpretaçons. 

9. LÓPEZ, filho de Lope. 
10.  MÁRQUEZ, filho de Marcos, 
mas, escrito Marqués, co acento 
agudo e acabando en s, é, bota-se 
de ver, bem outro o seu significado. 

11. MARTÍNEZ, filho de Martín. Da versom 
galega Martinho nom conhecemos o pa-
tronímico.(Os portugueses fam MARTÍNS, 
na Galiza ainda restam alguns MARTÍS).  

12. PAIS/PAZ, filho de Paio, equivalendo ao 
castelhano Peláez. Tamém para Paz hai 
mais interpretaçons. 

13. PÉREZ, é filho de Pero, versom antiga do 
moderno Pedro, que é a palabra latina 
(petra) dessa alcunha bíblica para o nome 
Simón/Simom (nom confundir co anterior 
Simeón). 

14. SÁNCHEZ/SÁENZ, filho de Sancho 
(relacionado com santo).  

15. VIÉITEZ é filho de Bieito, versom que aca-
bou suplantando o correcto Biéitez. 

 

III) NOMES DE PIA GERMÁNICOS 

16. ÁLVAREZ é filho de Álvaro. 
17. BERMÚDEZ, filho de Bermudo, antigo 

Veremundo, de onde Vermúdez. 

Letras medievais 
ornamentadas. 

Imaxes cedidas por 
J-Mª. Monterroso  
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18. FERNÁNDEZ/HERNÁN-
DEZ, filho de Fernando ou 
Hernando, segundo falarmos 
de galego ou castelhao. 

19. GIRÁLDEZ, filho de Giral-
do/Geraldo (cast. Gerardo). 

20. GONZÁLEZ é filho de Gon-
zalo. 

21. GÓMEZ, filho de Gome (hai 
quem o considera latino). 

22. GUTIÉRREZ, filho de Gu-
tierre. 

23. MÉNDEZ é filho de (Her)
menegildo, muito remegido, 
equivalendo a Menéndez. 

24. REIMÚNDEZ é filho de 
Reimundo (versom de 
Ramón). 

25. RODRÍGUEZ, filho de Ro-
drigo. 

26. ROSENDE (que nom che-
gou a Roséndez), seria filho 
de Rosendo, e, modernamen-
te se tem utilizado como tal 
nome de pia. 

 

IV) OUTROS NOMES DE PIA ORIGINAN-
DO APELIDOS 

26. ORDÓÑEZ, filho de Ordoño, com origen 
discutida, entre euskera, germánica ou lati-
na. 

27. VÁZQUEZ, melhor VÁSQUEZ, filho de 
Vasco, nome de pia reputado como basco 
(valha o jogo de palavras), coincidindo co 
gentilício desses nacionais. 

 

V) NOMES DE PIA QUE FICÁROM TAL 
QUAL COMO APELIDOS (LEMBRAI:  G
(ERMÁN.), GL (GRECO…), H(EBRÉUS) 

28. ALFONSO/ALONSO: é curioso como o 
primeiro é mais frequente como nome em 
quanto o segundo (arcaísmo daquel) se im-
puxo como apelido. G. 

29. AMADO. GL. 
30. ANTÓN/ANTONIO. GL. 
31. BERNARDO. G. 
32. CRISTÓBAL (em galego temos Cristobo/

Cristovo). GL. 
33. DIEGO. GL. 
34. DOMINGO. GL. 
35. ESTEBAN (íd. Estebo/Estevo). GL. 
36. FRANCESCH (pronúncie-se fransesk) é o 

catalám Francisco. GL. 
37. GALINDO. G. 
38. GARCÍA, o mais abundante deste grupo 

que já nom se percibe como nome de pia e 
tem dado o patronímico Garcez/Garcés. 
Seria euskera. 

39. GIL. GL. 
40. GUZMÁN. G. 
41. JORGE. GL. 
42. LORENZO, que, dada a sua abundáncia na 

Galiza, é evidente castelhanizaçom de Lou-
renço. GL. 

43. MACÍAS, arcaísmo de Matías. H. 
44. MARTÍN. GL. 
45. MATEO. H. 
46. RAMÓN. G. 
47. ROLDÁN (moderno Rolando). G. 
48. ROMÁN. GL. 
49. ROSENDO. G. 
50. SEBASTIÁN. GL. 
51. VICENTE. GL. 
52. VIDAL. GL. 
 

VI) NOMES DE PIA COM PREFIXO SAN/
SANTA/SANTO 

53. SAMPEDRO (Sam Pedro, normalmente 
escrito assi, em junto). GL. 

54. SAN JUAN. H. 
55. SANJURJO (Sam Jurjo, cast. Jorge). GL. 
56. SANMARTÍN. GL. 
57. SANROMÁN. GL. 
58. SANTAMARÍA. H. 
59. SANTIAGO (Sant Iago/Tiago/Diago/

Jácopo). GL. 
60. SANTISO (Sam Tirso): neste caso, como 

noutros, poderia se tratar dum apelido to-
ponímico, val dizer, originado na povoaçom 
desse nome. GL. 

61. SEOANE (Sam Joám). Sufriu, por contrac-
çom, séri a deformaçom do prefixo. 

62. SANTOS/DOS SANTOS/DE LOS SAN-
TOS: poderia-se considerar este apelido 
procedente do nome de pia semelhante? En-
tom seria um caso mais de nome trascendi-
do a tal apelido. (Desde logo, é bem mais 
abundoso como apelido que como nome: 
penso que cada um, por separado, tem ca-
danseu espaço).  

 

Seguiremo-la noutra... coa vossa licença, e 
desculpade e comunicade se vedes algo inco-
rrecto, como algo faltante: é-vos este um terre-
no escorregadiço de vez!  
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EPITAFIOS SINGULARES NO CEMITERIO  

DE SAN AMARO -A CORUÑA- (II) 

 

Xosé Anxo Seoane Cao 

A cláusula 9ª do testamento de 
Juana de Vega di expresamente:  

Prohibo todo género de pompa 
en mis funerales y que en la 
lápida del nicho que encerrará 
mis despojos que será donde se 
hallen mis padres, se ponga 
más que mi nombre a conti-
nuación del suyo, añadiendo 
Viuda del General Don Fran-
cisco Espoz y Mina, cuyo cora-
zón se halla aquí. Todos los 
títulos y honores que he teni-
do, no equivalen a mi aprecio a 
la dicha de haber sido la amada 
compañera del hombre que con tan puro y 
desinteresado patriotismo, quiso el bien de 
la Patria. 

Existen bastantes lápidas que nos recordan 
todos os cargos do difunto: 

B... P... 
ex vice-presidente del congreso de los diputados, 
consejero de Estado y 
decano del ilustre colegio de abogados 
de la audiencia de La Coruña 

Ademais de sinalar todos os cargos desem-
peñados, significan todas as súas virtudes: 

... 
En la magistratura, 
como en el propio lar 
el más amado, íntegro, pío, de conciencia pura. 

E outras que simplemente fan referencia ao 
finado: 

CURROS 
ENRÍQUEZ 

Un epitafio máis moderno, de 1994, carga 
contra a profesión médica: 

Dulce amadísima madre mía, 
torturada y muerta por la medicina, 
-Nos rompieron la vida- 
La sangre de los mártires caerá sobre ellos. 

Outro deste mesmo ano ten 
unha difícil interpretación: 

No me olvido del ayer para acor-
darme del hoy. 

A lápida de Eduardo Pondal, au-
tor do rexurdimento e bardo de Ga-
licia ten a seguinte inscrición debai-
xo dunha sinxela cruz gravada: 

AQUI JAZ 
O CANTOR DA RAZA GALEGA 
EDUARDO PONDAL 
FINOU EN VIII DE MARZO 
ANO MCMXVII 

O propio Pondal deixara indicadas as súas 
preferencias: 

Se non for na Ponte-Ceso,  
sepultádeme na Cruña,  
nesta garrida cibdade  
que mil belezas aduna,  
a cabo do insigne Curros,  
xa que a del i a miña musa,  
a fala de Breogán,  
fixeron nobre e robusta. 

Na tumba de Alejandro Pérez Lugín pode-
mos ler o seguinte texto: 

Don Alejandro Pérez Lugín, autor de La Ca-
sa de la Troya, murió en el Señor el V de sep-
tiembre de MCMXXXVI. Y su madre, doña 
María del Carmen García Lugín y Castro, 
falleció el IV de julio de MDCCCLXXXVIII. 

Tamén figura o escudo de Galicia, un libro 
coa lenda La Casa de la Troya - A miña nai, e 
aos pés Recuerdo de su esposa. 

Na lápida de propiedade de D. Manuel 
García-Fuertes y García o epitafio di: 

Yacen aquí los restos muy queridos 
de mis padres, esposa e hijas amadas, 
santas prendas por mi, triste, lloradas, 
espíritus que Dios mire escogidos. 
1869. 

Juana de Vega 
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Hai varios epitafios que recordan a valía da 
muller falecida: 

recuerdo a mi querida esposa... 
modelo de madre 
¡hasta luego alma mía! 

A la memoria de ... 
una gran mujer, 
una excelente madre. 

¡¡LOLITA!! 
23.7.70 - 2.1.96 
Amaste a Dios: dulce y fuerte 
por tal virtud, la memoria 
convirtió tu vida y muerte 
en tránsito de la gloria. 
D O M 

... DONDE REPOSA EL CADAVER  
DE SU TAN AMADA COMO MALOGRADA 
ESPOSA LA SRA. DÑA. MARÍA 
ANTONIA SALAS Y MONTAÑO NATURAL 
DE BARGAROTA EN EXTREMADURA.  
FALLECIO EL 5 DE JUNIO DE 1856 
DE EDAD DE 46 AÑOS 7 MESES Y 29 DÍAS. 
Rueguen a Dios por su alma. 

Ou a que se atopa no departamento IV: 

A la memoria de la Sra. ... 
que falleció piadosamente confortada 
con los santos sacramentos 
y la bendición de su santidad 
el día 13 de julio de 1931 
Angel de luz, de amor y de vida 
fuiste para mi ser todo, contigo viviré; 
tu recuerdo animará mi alma 
hasta que descanse a tu lado venturosa 
Tu desconsolado esposo. 

O concello, en novembro de 1896 quixo 
recordar o acto de heroicidade dun neno cha-
mado Juan Darriba Fernández que salvou a 
unha muller na praia do Orzán, colocando o 
seguinte epitafio na súa tumba: 

A 
JUAN DARRIBA 
FERNÁNDEZ 
DE 11 AÑOS DE EDAD 
DEDICA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
ESTE RECUERDO POR SU REACCIÓN 
INTENTANDO SALVAR 
A JOSEFA FERNÁNDEZ 
EN LA PLAYA DEL ORZÁN 
EL 9 DE AGOSTO DE 1896 
DEL INMINENTE PELIGRO 

Eduardo Pondal, Manuel Curros 
Enríquez e Alejandro Pérez Lu-
gín, tres insignes escritores ente-
rrados no cemiterio coruñés de 
San Amaro. 
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EN QUE SE HALLABA 
Y QUE LE OCASIONÓ LA MUERTE 
A TAN MALOGRADO HÉROE. 
CORUÑA NOVIEMBRE 1896 

O concello acordara colocar unha reixa e a 
lápida sobre a tumba do neno que morrera no 
Orzán. O seu custo foi de 214 pesetas e 16 cén-
timos. Hoxe en día somentes hai unha lápida 
detrás dun panteón do departamento III. 

E xusto un ano despois, outro epitafio heroico: 

El Exmo. Ayuntamiento de La Coruña 
como homenaje de admiración 
al infortunado obrero 
FRANCISCO ALCARAZ 
que perdió su vida 
el día 25 de agosto de 1897 
por salvar la de tres mugeres 
en la playa del Orzán. 

Observamos dedicatorias conmovedoras que 
delatan traxedias familiares como esta: 

Nené: tu papá y hermanita te recuerdan eter-
namente. 

Outras veces son os amigos os que recor-
dan o defunto: 

EGO SUM RESURECTIO ET VITA 
A Fernando Sastre, último recuerdo de dos 
buenos amigos. 
Nació en La Coruña, 30-5-1866, murió en 
París, 13-2-1895. 
D.E.P. 

É moi curiosa a lápida desta muller que 
morreu de parto segundo información do xor-
nal La Voz de Galicia (27-08-1897): 

Salomé Gómez, 28 años 
falleció el 26 de agosto de 1897. 
Recuerdo de su esposo 

Matías Demetrio 
(Húngaro-de oficio calderero). 

No nicho da familia Rodríguez figura o se-
guinte epitafio da autoría de Mariano Tudela, 
un dos enterrados aquí, que fai referencia ao 
coruñesismo e á fermosura do camposanto: 

Con los días de otoñar el pulso se hace más lento, 
como si todo aguardase la pausa que nunca llega, 
porque La Coruña es ciudad para vivir, para desear 
seguir viviendo y por mucho que se nos repita que 
el otoño es una bella estación para morir, eso no 
sirve aquí, no reza con lo coruñés, que suele asociar 
la idea de la muerte con uno de los camposantos 
más increíbles del mundo. 

Entre os epitafios escritos en galego temos 
varios exemplos: 

RICARDO BERMÚDEZ DE CASTRO Y 
OZORES 
tenente d'aviazon 
finou en accidente d'aviazon 
o 15 de xaneiro de 1955 
Deus o haxa acollido no seu santo seo. 

Posibelmente o finado, Manuel Varela 
Álvarez, sería o autor do seu propio epitafio: 

¿Ay, quen fora com'o Fénix! 
pr'a renascere n'as cinzas 
e vivir eternamente 
na miña terra querida. 

Outros fan referencia á data de falecemento 
como a da chamada de Deus: 

Xosé Pérez Rodríguez 
foi chamado por Deus 
o dia oito de noviembre 
do ano de mil novecentos 
sesenta e nove na Cruña. 

Hai moitos anónimos e que se repiten como: 
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No os olvidamos. 

Los que te quieren no te olvidan. 

Nalgunhas lápidas soamente aparecen gra-
vados os nomes dos falecidos ou falecidas: 

Pobre Consuelo 
Rogad por ella 

¡Pobre Pepe! 

¡Pobre Plácido! 
Rogad por él 

Na tumba de Francisco Calé y Martínez, 
procurador da Audiencia da Coruña, figura esta 
oitava real: 

Concluyó mi misión sobre la Tierra 
de esposo amante y padre cariñoso 
y hoy un sepulcro que la escoria encierra 
al hombre enseña su eternal reposo; 
mas no lloréis por mí: la muerte aterra 
pero es a veces cual un sueño hermoso: 
de él con mis hijos desperté en el Cielo 
de vuestro amor bendito y vuestro anhelo. 

Os fillos soen recordar expresamente aos 
seus pais falecidos:  

¡A mi madre! 
Jamás te olvidará tu hijo. 

¡Padre Querido! 
Vives en el corazón de tus hijas. 

O desexo de paz e descanso eterno: 

Paz eterna 
a los que aquí descansan. 

Rogad a Dios por el eterno descanso de... 
y de los que aquí descansan. 

Cando o falecido morre en acto de combate, 
case sempre aparece indicado na súa lápida : 

... 
Alférez de la bandera de Orense 
Camisa vieja 
Muertos por Dios, España 
y la Falange. 

Félix Estrada y Carreras Presas,  
Capitán del Regto. 
 de artillería de Montaña de Melilla. Recibió 
muerte gloriosa al frente de su batería en la 
posición de Oraa 
el 22 de junio de 1916. 
Recuerdo de su regimiento. 

Muerto heroicamente 
en el frente del Ebro a los 20 años. 

Na lápida de Gonzalo Bermúdez de Castro y 
Ozores, no departamento III, falecido no ano 

2001, observamos unha orixinal e diferente lápi-
da, cunha árbore gravada á esquerda, tres cruces 
na parte inferior dereita e a seguinte inscrición: 

                                         

 

Non son moitas, pero tamén no cemiterio de 
San Amaro, son máis comúns nos cemiterios de 
aldea, hai lápidas coa fotografía do defunto. 

 

 

Nalgunhas lápidas acumúlanse os nomes de 
todos os familiares falecidos; algúns relacióna-
nos con calculada orde, como por exemplo 
unha do departamento IV na que figuran, nu-
nha columna á esquerda, os nomes dos finados, 
e á súa dereita, as datas, como se se tratase dun 
rexistro contábel.  

Hai quen leva as cores do seu equipo de 
fútbol ata a tumba. E sempre, sempre, hai flores 
no cemiterio, aínda que sexan de plástico. 
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Se os epitafios son significativos, non o son 
menos as notas necrolóxicas que os xornais da 
época publicaban. A seguir reproducimos algu-
nhas moi curiosas de principios do século XIX: 

Una enfermedad soportada con gran resigna-
ción, puso ayer fin a la vida de la distinguida y 
respetable señora [...], dignísima esposa de 
nuestro muy querido amigo el prestigioso 
hombre de negocios [...]. La finada era una 
dama dechado de virtud, modelo de bondad, 
todo simpatía y don de gentes. Cuantas perso-
nas cultivaban su trato sentían por ella verda-
dera devoción. Su fallecimiento producirá en 
la sociedad coruñesa sincerísimo dolor[...]. 

[...] El finado era un joven de 21 años que 
tenía las características anejas a la mocedad 
perfectamente combinadas con una seriedad 
que acusaba su entendimiento y una exacta 
visión de la vida. Deja entre cuantos le trata-
ban una estela de cariño, que será recuerdo 
perdurable [...]. 

La virtuosa señora doña [...] falleció ayer al 
medio día, víctima de penosa enfermedad que 
desde hace tiempo venía minando su existen-
cia y la retenía en el lecho. Era la finada per-
sona de afabilísimo trato, y sus bondades y 
excelentes prendas personales le habían 
granjeado muchas simpatías, por lo cual su 
muerte ha sido muy sentida. 

Ha dejado de existir la señora [...]. En esta 
capital, donde residía, contaba con numerosas 
relaciones, que había sabido conquistar median-
te sus excelentes dotes de bondad y de carácter. 

En 1896 publícase tamén con todo detalle o 
enterramento de Ramón Yáñez Cortés, infortu-
nado soldado que faleceu cando entraba en por-
to o San Agustín. Era un soldado que regresaba 
á casa logo de servir en Cuba. 

A las cuatro se puso en marcha el entierro. 
El cadáver era conducido en lujoso ataud, 
con adornos negros, en hombros de seis sol-
dados de Cazadores de la Habana, llevando 
las cintas cuatro soldados del mismo cuerpo. 
Precedíale la cruz de la parroquia militar 
castrense del Buen Suceso y le acompañaba 
el capellán del... 

Nos anos que durou a guerra civil eran fre-
cuentes as referencias aos enterramentos dos 
considerados heroes da patria, os mortos do 
bando nacional, mentres que dos do bando re-
publicano non se tiñan novas. Aparecían as 
consabidas necrolóxicas anunciando o seu pasa-
mento e nos días seguintes a descrición do fas-
to fúnebre: 

OTRO DE LOS NUESTROS HA CAIDO 
CARA AL SOL, CUMPLIENDO CON SU 
DEBER, FRENTE AL ENEMIGO. EN 
TIERRAS DE ASTURIAS, EN LA PRIME-
RA LINEA, EN EL PUESTO DEL HONOR 
A DONDE VAN LOS DE LA FALANGE. 
HA CAIDO EL PRIMER CAMARADA DE 
LA CORUÑA. EL SEÑOR DE LOS EJER-
CITOS, LO HA LLAMADO Y NOS HA 
DEJADO A NOSOTROS EL DOLOR DE 
LA DESPEDIDA Y EL EJEMPLO DE SU 
HEROISMO. PASO A FORMAR CON SUS 
HERMANOS DE LA FALANGE EN LA 
GUARDIA ETERNA DE LOS QUE NOS 
MIRAN DESDE EL CIELO. DIOS LO 
LLAMO A SI Y LE DIO PLAZA DE HO-
NOR ENTRE NUESTROS MÁRTIRES. 

Curiosas son tamén as necrolóxicas que se 
publicaban en La Voz de Galicia, non moi dis-
tintas das que hoxe configuran a publicidade 
dos mortos e que en ocasións enchen máis du-
nha páxina cun único defunto.  
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Desde o comezo desta sección foi o noso 
propósito resaltar o papel crucial da alimenta-
ción, do xantar en definitiva, na vida e no de-
senvolvemento das sociedades. Podemos dicir 
sen medo a esaxerar que a forma de alimentarse 
destas pode dicirnos bastante máis sobre elas 
mesmas que as obras artísticas e culturais. Non 
debe estrañar, polo tanto, que nos ocupemos 
dun fenómeno alimentario característico das 
sociedades do noso tempo. Que falemos da cha-
mada (e xa veremos que no tocante mesmo á 
denominación as cousas están lonxe de ser cla-
ras) “comida lixo”, termo o que se chega desde 
fast food (aínda que como sabemos o significado 
é o de “comida rápida”) que fai referencia a un 
tipo de xantar de rápida e sinxela forma de pre-
paralo (e de consumilo). Ocorre porén, que este 
tipo de xantar, tamén chamado, para rematar de 
liar máis o asunto dos nomes, finger food porque 
acostuma a se consumir utilizando as mans, os 
dedos (polo que tamén sería acaído, se se me 
permite a broma, chamarlle xantar “dixital”) ten 
unha longa tradición nunha morea de culturas 
en un bo feixe de países en todos os 
continentes. Desde os petiscos, os 
anacos de pizza napolitana ou 
empanada, os “dim sum” chi-
neses, as “pakoras” hindús 
ata os “antojitos” mexica-
nos ou os populares 
“perritos calientes” hai 
todo un mundo de xan-
tar que sen embargo 
non corresponde co obxec-
to deste artigo. 

É dicir, ocuparémonos 
da comida “lixo”, ou dando 
por bo outro termo que ato-
pamos máis axeitado, o xan-
tar “chatarra”. Ou o que é o 
mesmo, dos alimentos produ-
cidos (e utilizamos este termo 
na vez de cociñados conscien-

temente) e consumidos nos locais (ou nos apar-
cadoiros, dentro do coche se falamos dos “drive
-throught”) das grandes cadeas como McDo-
nald’s, Burger King, Kentucky Fried Chiken, 
etc. É este tipo de xantar, e por enriba de todo 
as empresas e os “modelos de negocio” que re-
presentan, o que está na orixe do fenómeno 
alimentario (e non só alimentario como imos 
ver) característico da nosa época. Encol da co-
mida “chatarra” hai unha abundante produción, 
tanto de libros e teses universitarias como de 
películas, documentais e programas de televi-
sión. Os enfoques desta produción e asemade a 
temática son do máis variado. Desde as escolas 
de empresariais e negocios o modelo das cade-
as de xantar rápido é obxecto de análises case 
que sempre laudatorios. Ray Crock, o impulsor 
do McDonald’s, é dicir do paradigma e emble-
ma deste tipo de restaurantes (aínda que non o 
creador: esta honra correspóndelle aos irmáns 
cuxo apelido dá nome a cadea a quen Crock 
comproulle a marca, facendo deste xeito un dos 
negocios do século) é un dos referentes como 

empresario, á altura de xentes coma 
Henry Ford, o famoso empresa-

rio do automóbil, creador do 
mítico Ford T, con quen 

na súa condición de pio-
neiro da produción en 
cadea e en masa ten 
máis dun punto de 
contacto, como imos a 
ver mais adiante. 

Hai tamén, e cada vez 
máis, unha produción, tan-
to editorial coma de cine 
documental, moi crítica co 
modelo de negocio (descúl-
pome pola utilización desta 
expresión pertencente a “neo-
lingua” dos neoliberais que 
detesto particularmente, pero 
como xa é de uso xeneraliza-

O QUE XANTAMOS  

(REFLEXIÓNS SOBRE ALIMENTOS, CULTURA, SOCIEDADE E POLÍTICA) 
 

Xaime Rodríguez Rodríguez 
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do, ímola utilizar) tanto no referido o xantar 
coma as relacións laborais e a consecuencias 
medioambientais das súas prácticas. Libros co-
mo Fast food: el lado oscuro de la comida rápida de 
Eric Scholsser, películas, como Supersizeme de 
Morgan Spurlock exploran a verdadeira faciana 
deste tipo de establecementos de comida. Desde 
unha perspectiva diferente en tanto que militan-
te na defensa da agricultura fronte a industria 
agroalimentaria, o activista Jose Bove xunto 
con Francois Dufour, presidente da Confedera-
tion paysanne, analiza criticamente a comida 
lixo no libro de conversas El mundo no es una 
mercancía: los agricultores contra la comida basura. 
En consecuencia, para non abondar en aspectos 
xa moi tratados, o noso traballo aquí 
centrarase en resaltar algunhas 
das características menos 
estudadas deste fenómeno 
alimentario, un dos ras-
gos definitorios do tem-
po que nos tocou vivir. 

Comezaremos por 
sinalar un aspecto des-
te tipo de alimentación 
pouco remarcado, aín-
da que teña que ver 
coa especial e ambigua 
relación que manteñen 
os humanos coa carne 
como alimento. A carne é 
posuidora dunha grande densi-
dade simbólica, que outros alimentos 
están lonxe de ter, nomeadamente por remitir-
nos a nosa natureza depredadora. Contedora o 
tempo da vida e a morte non é de estrañar a 
afirmación, quizais un tanto dramática, da auto-
ra de Memorias de Adriano, Marguerite Yource-
nar, de que cando xantamos carne “dixerimos 
agonías”. Neste contexto, mestura de deleite e 
rexeite en relación coa carne, é explicábel que 
as cadeas de comida chatarra na súa tendencia a 
escenificación dos alimentos ofrezan unha vi-
sión da carne paródica e desencarnada. Dada a 
mala conciencia respecto a carne, xurde a ten-
dencia occidental “a desencarnación” da carne, 
que as cadeas de comida chatarra levaron ao 
paroxismo. Nelas ni tan sequera o nome dos 
produtos, por non falar das formas, remite a 
carne. Este afán por disfrazar a carne acada ta-
mén o gusto, agochado baixo un aderezo, que 
máis parece un avatar kitsch da sangue: o ket-
chup. Esta, podemos dicir, estratexia ten ade-

mais un obxectivo engadido: os futuros consu-
midores, os nenos. 

Porén, isto non é máis que unha das carac-
terísticas das modernas factorías de alimentos 
de consumo masivo. Outra que ten que ver ca 
relación ca produción en masa, tras o xurdi-
mento e a expansión da Revolución Industrial, 
e máis concretamente coa produción en cadea e 
a introdución da chamada Organización Cien-
tífica do Traballo é merecente dunha reflexión. 
É sabido que foi Henry Ford, o principal im-
pulsor da produción en masa mediante a cadea 
de montaxe (en contra do que se acostuma a 
crer non foi o creador, mérito que lle corres-

ponde a Ramson Eli Olds, quen desde 
1901 ata 1907 fabricou e vendeu 

19.000 unidades do seu 
Oldsmobile Curved Dash), 
o que ía repercutir no 
abaratamento dos cus-
tos de produción e, co-
ma resultado, os inicios 
da época do consumo 
de masas. Máis adian-
te, E. W. Taylor, un 
enxeñeiro nado en 
Philadelphia no 1856, 
ía a introducir o que 
deu en chamar Orga-
nización Científica do 

Traballo, que basicamente 
traducíase nunha fragmenta-

ción das tarefas e da medición do tem-
po (mínimo) necesario para facelas, do conxun-
to das necesarias para efectuar un traballo po-
los operarios. Nas palabras de Taylor “[…] 
este sistema baséase no estudo minucioso e 
científico das unidades de tempo, que é, con 
moito, o elemento máis importante da adminis-
tración científica”. 

Quedaba deste xeito completado o proceso 
de racionalización no eido do traballo primeiro, 
no conxunto da sociedade máis tarde. O princi-
pio de eficiencia íanse converter no elemento 
central da organización do traballo. Max We-
ber, o sociólogo alemán, coñecido por enriba de 
todo como o autor da obra La ética protestante y 
el espíritu del capitalismo, dedicou parte da súa 
obra o estudo e a defensa da burocracia como 
paradigma da racionalización. Aínda así adver-
tiu do perigo do que el chamou “a gaiola de fe-
rro”, é dicir, de que o triunfo da burocracia, da 
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racionalización conlevara a deshumanización 
da sociedade. No ano 1936, o gran Charles 
Chaplin, escribiu, dirixiu, produciu e interpre-
tou Tempos Modernos, un retrato lúcido (lúdico) 
e terrible o tempo da deshumanización da pro-
dución en masa nas cadeas de montaxe. Nunha 
das secuencias mais memorables, o propietario 
da fábrica, na procura do máximo de eficiencia, 
introduce na cadea de montaxe un artefacto 
para alimentar os obreiros sen parar a produ-
ción. A Máquina Alimentadora Bellows, que tal 
é o nome que ten o trebello, ven sendo unha 
visión por adiantado e simplificada do papel 
que ían xogar as cadeas de comida rápida, que 
proliferarían máis tarde. Mais faise necesario 
engadir algún apunte encol da implantación do 
fordismo-taylorismo no mundo do traballo. No 
seu libro (imprescindible se se quere coñecer o 
efecto da racionalización, desde un punto de 
vista diferente o empresario) El taller y el crono-
metro, Benjamin Coriat, analiza dunha forma 
que non deixa lugar a dubidas, como a raciona-
lización do fordismo-taylorismo levou aparellada 
a perda do control da produción polos traballa-
dores. Restituíndo a súa dimensión social, e di-
cir, o estado da relación de forza entre clases no 
taller e na sociedade, o cronómetro (e os méto-
dos de medición do tempo e os movementos 
que instaura), aparécese como a avanzadiña 
dun ataque dirixido, non contra o traballo en 
xeral, senón contra a forma organizada e com-
bativa da clase obreira: o obreiro profesional de 
“oficio” e o seu sindicato. 

O mundo da comida lixo, o adoptar os mé-
todos da produción en masa (no caso das ham-
burguesas, a carne picada de filetes de faldra, 
milimetrada e ultraconxelada a -22 graos, é pa-
sado polo mesmo modelo de grella durante 110 
segundos, con 20% de graxa, deica alcanzar os 
70º. Acompañase polo mesmo pan desconxela-
do, do mesmo tamaño e cor, controlado por fo-
tómetro, cas súas catrocentas sementes de sésa-
mo, os mesmos gramos de sal, idéntica cantida-
de de gotas de ketchup e mostaza servidas polo 
mesmo dispensador) operou dunha forma simi-
lar. O principio de “racionalización” impúxose 
nas grandes cadeas de “fast food”. A empresa 
señeira deste sector, a dos restaurantes dos 
“arcos dourados”, dos McDonald’s, converteuse 
non só na bandeira do “xantar chatarra” coma 
cabeza de ponte do fordismo-taylorismo aplicado 
o sector agroalimentario, senón e asemade no 
símbolo dun proceso de racionalización da vida 

cotiá que ía a devir fenómeno social: a Mcdona-
lización da sociedade. 

Esta expresión debémoslla ao sociólogo 
americano George Ritzer. Traballando durante 
moito tempo no eido da burocracia, na estela da 
socioloxía clásica de raigaña weberiana, logrou 
o engarce desta coas súas profundas observa-
cións encol da sociedade de cotío. Ritzer, no 
seu libro La McDonalización de la sociedad. Un 
análisis de la racionalización en la vida cotidiana, 
explica o que entende por “mcdonalización”: “o 
proceso mediante o cal os principios que rexen 
o funcionamento dos restaurantes de comida 
rápida foron dominando un numero cada vez 
mais amplo de aspectos da sociedade america-
na, así coma do resto do mundo”. 

Tales principios son: Eficacia, Cálculo, Pre-
dición e Control. Todos eles, por separado e en 
conxunto, ían lograr que o principio racionali-
zador fora quen de converterse en anhelo, dos 
consumidores, e realidade, sen entrar, nunha 
análise a fondo, ofrecida polas cadeas de ali-
mentación rápida. Os consumidores estaban 
convencidos de que esa era a forma que máis 

A “Máquina Alimentadora Bellows”,  
nun fotograma de Tiempos Modernos. 
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lles conviña, a máis acaída os seus intereses. A 
Eficacia, semella garantida, no sentido que pro-
poñen os mellores medios dispoñibles para pa-
sar dun estado de apetito a outro de satisfac-
ción. O Cálculo por que estes restaurantes ofre-
cen alimentación e servizos cuantificados e va-
lorados (os consumidores están convencidos de 
que se lles ofrece cantidade, que nestes estable-
cementos parece substituír a calidade, mais que 
dabondo a un bo prezo). A Predición ven dada 
pola homoxeneidade, polo feito de que os res-
taurantes ofrecen aquilo que é previsíbel, os 
produtos comidos nun McDonald’s de Atlantic 
City serán idénticos os comidos na Coruña. O 

Control refírese tanto o exerci-
do sobre os traballadores-, 
mediante a tecnoloxía que 
permite a substitución do 
traballo humano por maqui-

nas-, formados para exe-
cutar un numero li-
mitado de accións, 
seguindo unhas 
directrices uní-
vocas, como 
encol dos 
clientes, aín-
da que este se 
exerce dunha 
forma mais 
sutil e indirecta, 

con menús limita-
dos, asentos incómo-
dos, liñas de itinera-
rio marcadas, é dicir 
todo aquilo que in-
vita a que os clien-
tes xanten rapida-
mente e lisquen. 

Esta forma de facer 
fronte as necesida-
des dos consumi-
dores, mantén Rit-
zer, estendeuse a 

outros sectores econó-
micos que non teñen 
relación ca alimenta-
ción. Por exemplo, o 
tipo de emprego que 
caracteriza os restau-
rantes de xantar rápi-

do deu orixe a unha nova realidade laboral, e 
esta a unha nova verba, Mcjob, que segundo a 
definición do Oxford English Dictionary, que 
introduciu o termo no 1986, “é un tipo pouco 
estimulante, mal pago de traballo, con poucas 
expectativas, especialmente o creado pola ex-
pansión do sector servizos”. Deste xeito, todos 
os sectores da economía semellan orientados 
polos mentados rasgos da “McDonalización”. 
Unha vez perdida a autonomía dos traballado-
res de oficio, camiñamos deica a perda da auto-
nomía como persoas, como seres humanos. As 
distopías, ou antiutopías, que semellaban mun-
dos afastados aparecen ante nós como unha rea-
lidade non só posíbel senón altamente probable. 
Aquelas que plantexaban sociedades idílicas co-
ma consecuencia dos adiantos científicos, da 
racionalización da nosas vidas en mans dos ex-
pertos, preséntanse ante nós como sociedades 
escuras, carentes por completo da posibilidade 
de alternativas viables, previsibles e cheas de 
conformismo. Non é de estrañar o desacougo 
que nos produce ler (ou reler, sobretodo reler) 
novelas como Un mundo feliz de Adolf Huxley. 
Nela, Ford é Deus (e nós, cun coñecemento da 
realidade social actual que non tiña Huxley, po-
diamos engadir que Crock, o creador de McDo-
nald’s, é o seu profeta) e os tempos denomínan-
se como antes e despois de Ford. As cadeas de 
montaxe funcionan desde o principio da vida, 
dalgún xeito son a orixe da vida. O edificio, (“…
gris e chaparro, de só trinta e catro plantas.”; a 
descrición é digna dalgunha normativa urbanís-
tica do monchismo) do Centro de Incubación e 
Condicionamento da Central de Londres contén as 
cadeas de “montaxe” de seres humanos. “Un dos 
maiores instrumentos da estabilidade social”, 
responde o director do centro ante as dúbidas 
expresadas por un dos estudantes de visita nas 
instalacións. Un ten a arrepiante sensación de 
que a descrición da vida nese futuro “mundo 
feliz” seméllase demasiado o presente. É posíbel 
que a racionalización estea a dar resultados 
irracionais. Pero, non nos poñamos apocalípti-
cos, o máis probábel é que de novo esteamos 
diante dunha dimensión máis do “sono america-
no” que nós, coma habitantes da “vella Europa”, 
e contraposición cos da “ nova” como dixo o fi-
lósofo/atleta/expresidente José María Aznar, 
non esteamos en condicións de comprender. 
Teremos que poñernos o coidado de Bernardino 
Lombao, coach do empregado de Rupert Mur-
doch. Bo proveito!  

Henry Ford 
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Incendiarios! Non merecedes a terra que pisades! 
Cegos e incautos, a todos condenades! 
Pobres ollos meus, que bágoas chorades! 
Aquí volos deixo, para que á fin vexades! 
 
Avanza a praga ígnea e devastadora, 
plasma incandescente e onda abrasadora. 
O monstro non cede e brúa hora a hora. 
Pisa a man que roza o chan, atónita. 
E son praga, e son plasma, e son onda 
xigante e inflamable para aquel que escoita. 
 
Ollade! Ollade a morte na paisaxe nosa! 
 
Foxe arrepiado o río na procura do mar; 
nubes de cinza e fume grises coma un pensar 
feden coma os remorsos queimando o fondo padal. 
Follas negras roídas que arrola o vendaval 
lembrándonos aos homes: ai de vós, ides mal! 
 
Chegamos fantasmais e en silencio ao lugar 
quedando suspendidos da mágoa de ignorar 
as hectáreas e as vidas que arderon naquel val 
das fragas do Eume, que á fecunda Gaia viu reinar 
e ven morrer da man humana e criminal... 
 
Chegou a choiva, salvífica, providencial... 
E o tempo, sempre inquedo, voou coma un pardal. 
 
 
 
 
 

Chegou setembro, e con el, chegou de novo o 
      [incendio. 
Non o vedes, incendiarios? Sempre! Sempre é o  
      [mesmo! 
Cerca hoxe o Pindo, e vai rumiando, e vai roendo, 
cal unha vaca xigante, esfameada, o Olimpo céltico. 
 
Onde está Lug? Onde Navia e Sannoava? 
Onde están os vellos deuses para enxugala? 
 
E estamos sós, perante o Nordés, a agardar 
quen sabe que milagre que free o cabalgar 
desta vaca sen xugo, deste lume infernal. 
 
Que sentes, incendiario?, se podo preguntar. 
Eu sinto frío nos ósos ao ver calcinar 
a selva fumegante e outrora verdeal. 
 
E sinto ardendo a gorxa disposta a reclamar 
que amamos eses bosques coma ó noso fogar 
de terra e auga pura e osixenado ar. 
 
Incendiarios! Desexo que coma min sintades 
que afogades en cada árbore, en cada animal. 
Que todo vos cheire a fume. Que entendades 
que estas bágoas que choro son xentileza 
para vós, que vivides nun mundo de pobreza, 
sen beleza nin cantos, nin salvaxe crueza, nin sal. 
 
Ruxe o incendio, incendiario, a prender na  
     [cerna primordial 
do teu vello, insensato, destemido e louco país  
     [de Breogán. 

O TRINTA E UN DE MARZO RUXIU UN INCENDIO 
 

Vanesa Santiago Vázquez 
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Aquel día, o doce de Febreiro do ano de 
1873, o noso mestre don Crisanto Vidal estive-
ra moi maxinativo. Non facía máis que entrar e 
saír da escola, e non tiña coidado, contra do 
que adoitaba, dos cativos e algueireiros discí-
pulos, que se aproveitaban para faceren toda 
clas de xogos. 

¿Que lle pasaba ao intelixente e quirido mes-
tre don Crisanto? ¿Poñeríase doudo? Cando fi-
nou a clase de mañán meteuse na fábrica de sala-
zón de Casanova, que era un republicano entu-
siasta. Alí vímolo enriba da rampla -¡inda parece 
que foi onte!- falando e braceando fortemente. 
Aquel día non xantou nin foi pola súa casa. 

Chegaron as tres da tarde. Cando xa todos os 
nenos estábamos sentadiños outra vez na seición 
da escola, don Crisanto, pálido, cheo de emoción 
como quen vai dicir un segredo que está pendu-

rando o porvir, púxose de pé e falounos desta 
maneira, con fala solene, sinxela, agarimosa: 

-Nenos, rógovos que me atendades ben. 
Que o que vou a decirvos viva na vosa memoria 
namentres alentedes. Hoxe é un día grande e 
grorioso para España e mais para a nosa Gali-
cia. Xa somos homes libres, donos da nosa vo-
luntade e dos direitos de que son merecentes os 
pobos adiantados e intelixentes. ¡Morreu para 
sempre a tiranía! ¡Xa temos república na Espa-
ña! Hoxe non se tomará leición nesta escola. 
Ídevos xogar a fóra en sinal de contentamento 
e para festexar este grande día. 

Nenos, meus fillos amados... ¡Viva a liberta-
de! ¡Viva a república! 

Nos ollos do intelixente mestre brilaron as 
bágoas... a súa voz tremaba coa emoción. 

-¡Viva! -berramos todos os rapaces, saíndo á 
rúa ledos e reloucando. 

Non nos dábamos conta dos fondos senti-
mentos que movían o nobre corazón do noso 
mestre; o que sabíamos era que aquela tarde 
latábamos oficialmente. 

Polo camiño que vén do Couto, unha corre-
doira fonda e sombrisa como en ningures vin ou-
tra, sentimos o doce chío da gaita. Era o vello 
Marzoa, o gaiteiro máis mestre das Mariñas, que 
non tocaba mais que cando había revolución ou o 
día de Sanamede, que era o único santo merecente 
dos seus agasallos. Viña tocando, coa antoación 
máis brilante da palleta, o Himno de Riego, e ves-
tírase coas mellores maxezas de labrego mariñán. 

Detrás de Marzoa puxémonos en ringleira 
belicosa un fato de nenos. Marzoa deixou de 
soprar no punteiro, e díxonos, tornando a so-
prar con máis forza: 

-¡Neniños! berrade sempre: ¡Viva a república! 

TEXTOS DE M. LUGRÍS FREIRE NO SEU 150 ANIVERSARIO 

TIÑA RAZÓN! 
Ao meu quirido amigo José Posse 1 

“Chamou por min unha velliña moi velliña,  
que se alcumaba A Portuguesa”. 
Orixinal de M. Suárez de Concha 
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Non esquencerei aos tres xorobados que 
vivían na vila de Sada cando eu era un rapaciño. 
A súa conduta, a súa honradés, e o sofrimento 
que se refrexaba nas súas caras, espertaron no 
meu corazón a máis fonda amistade e simpatía. 

Pedro era mestre de escola; Pepe, tiña unha 
barbeiría na rúa da Ponte, á beira do mesmo 
río, e Xurxo ganábase a vida tanxendo un acor-
deón nos bailes que a mocedade facía no lugar 
da Tenencia, nomeado así porque nel había un 
caserón que noutrora sirvira pra gardar as ren-
das dos Condes de Andrade. 

É un sinal de baixa crianza nos cativos can-
do fan burla e escarnio dos malfadados pola for-
tuna; mais, o que non se pode sofrir, é cando 
ese torto instinto vive nas almas da xente de 
maor conocimento. 

Na vila vivía un mozo talludo, chamado o 
Larato, que se adicaba decotío, en compaña dou-
tros lampantís, ao sport de facer mofa dos xoro-
bados. En verdade, que a vida facíaselles impo-
sibre. Cando Pepe estaba afeitando, cotenában-
lle nos vidros pra que cortase ao parroquiano; a 
Xurxo guindábanlle o acordeón pola xanela do 
salón, e Pedro, o mestre, vivía compretamente 
abafado polas verbas que lle adicaban, das que, a 
máis limpa era a de famento, como se ter fame 

fora un delito persoal e non unha desigualdade 
social na que todos temos responsabilidade. 

Mais un día, o sentimento de solidaridade 
que xurde entre os que son vítimas dunha mesma 
anguria, xuntou os tres eivados no areal, ao rente 
dun vello galeón, que amparaba das furias do 
vento leste; alí, ao pairo, comenzaron unha longa 

O ESCARMENTO 

-¡Viva! ¡Viva! respondimos todos á unha. 

E acompañamos ao gaiteiro por todas as 
rúas facendo un barullo de primeira. 

As xentes asomábanse ás portas, cheas de 
curiosidade. Cando estábamos preto da praza 
maor, chamou por min unha velliña moi velli-
ña, que se alcumaba A Portuguesa, e que tiña 
sona de muller afertunada, de contrameiga, 
porque unha vez caíra dun piso segundo e non 
fixo máis que esmagar un gato. Díxome: 

-Neniño, Asiumedre -xa daquela me nome-
aban así- ¿por que toca o gaiteiro? 

-Porque xa temos república, -respondinlle 

cheo de alegría porque non había escola e mais 
por esa vanidade que sinten os nenos cando saben 
dar resposta cumprida ás perguntas dos vellos. 

-¡Vaia, home vaia! -dixo estonces a Portugue-
sa-. Vades ben contentiños. Pois mira, neno; a cou-
sa non é para tanto, que por moitas voltas que dea 
o mundo quen nos amole nunca nos ha de faltar.

A Nosa Terra, 26/02/1908 
 

1.  Para Xabier Campos, o suxeito da dedicatoria puidera 
ser José Posse y Villelga; porén, tamén puidera tratarse 
de José Posse Nicolich, que naceu en Sada e era coetáneo 
de Lugrís. O feito de que o texto relate un acontecemen-
to local da infancia do autor reforza esta hipótese. 

“Caeron sobre do Larato e mallaron nel  
hasta que o deixaron esmendrellado”. 

Orixinal de M. Suárez de Concha 
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Irmanciña da ialma, 
Miña Isolina, 

Centro dos meus amores, 
Xoia quirida; 
Hoxe che mando 

Este probe saúdo 
Polo teu santo. 

 
Nada valen os versos 

Que por ti faga 
Para os que non conozan 

As nosas almas, 
Mais adiviño 

Que ti en cada letra 
Verás un bico. 

 
Mil bicos que che mando 

Co pensamento, 
Longos, santos, sin nome, 

Doces e tenros… 
Miña Isolina! 

Como aqueles biquiños 
Que a nai daría. 

Fáloche nesta fala 
Que sabe a groria, 

Que adeprendimos xuntos 
Sin ir a escola, 
Fala que pecha 

Todos os agarimos 
Da nosa terra. 

E como nela nunca 
Falei mentira, 

Polo recordo santo 
Da nai quirida, 
Dígoche agora 

Que é moito o que che quero 
Ca ialma toda. 

 
Que ti eres o centro 

Dos meus cariños 
Como o sol é dos ceos 

O centro mismo; 
Única estrela 

Que guiará os meus pasos 
A nosa terra. 
 

Irmanciña da ialma 
Miña Isolina, 

Hoxe quero mandarche 
Leda caricia 
Nesta melosa 

Fala que adeprendimos 
Sin ir a escola. 

A ISOLINA 

conversa, en que se contaron tódolos aldraxes de 
que eran obxeto polas acucias do Larato, que era 
quen xuntaba, encirrando como a cans, a tódolos 
nenos mal criados, contra dos tres xorobados. 

-Fai tempo -dixo solenemente Pedro o es-
colante,- que eu tiña deseios de vos falar desto, 
coa fin de nos poñer dacordo para castigar no 
Larato todas as xudiadas que sofrimos. Como 
nesta vila, por ser pequena, non hai policía, e as 
autoridades non teñen idea da súa misión, nós 
estamos á mercede dos mal criados, dos faltos 
de corazón, dos malos cristiáns que en vez de 
piedade e compasión solo teñen aldraxes pra os 
leixados da fortuna. A nosa defensa e redención 
está en nós mismos. Un xorobado, por si só, val 
pouco; dous, postos de espalda un para o outro, 
gardan a súa imperfeición e dan cara a un ho-
me; e tres, coma nós, podemos dar conta do La-
rato, e facer, deste xeito, un xusto escarmento 
que deixe lembranza por moito tempo. 

E postos dacordo, apostáronse unha noite 
na ponte, preto da casa onde tunaba o Larato. 

Este saeu, e ao ver aos tres xorobados fixo de-
les bulra, dicíndolles: 

-Seique agardades polo trasno. Vaia, ho, 
que mesmo parecedes os cabezudos de Betan-
zos ollando por un vidro de disimulación. 

-Agarda un pouco, Laratiño; e xa verás co-
mo che van saír xorobetas na testa, que mesmo 
te has de lamber de gusto. 

E os tres eivados, cada un con seu pau de to-
xo, moi xeitosiños, caeron sobre do Larato e ma-
llaron nel hasta que o deixaron esmendrellado. 

Desde entón os tres xorobados paseaban 
polas rúas de Sada, pamperamente, ollando a 
tódolos badulaques que dinantes os aldraxaran, 
con certo aquel de superioridade, ben demos-
trado no lombo do Larato. 

¡O milagre foi feito polo sentimento de soli-
daridade!  

  

A Nosa Terra, 25/07/1928  
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Soidades, La Habana, 1894 
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Ti tamén, meu irmán, sintes decote 
Da nostalxia o delor grande e profundo; 
Ti tamén xa probaches un bo lote 
Dos abroxos de fel daqueste mundo; 
Ti sintes, como eu sinto, as relembranzas 
Da patria amada, do quirido chan: 
Eres igual a min nas esperanzas, 
Nas disgracias tamén eres irmán. 

Calmarei o teu choro con un canto, 
Cos  recordos sunrís da nosa terra; 
Xa abonda de xemir: non máis o pranto 
Faga ver o delor que o peito encerra. 

Non máis emigración; vamos a aldea 
Onde vimos fuxir da infancia nosa 
Os anos de ilusóns. ¡Que nunca allea 
Chegue a ser, meu irmán, a triste fosa! 

Alí está nosa nai que está xemendo 
Polos fillos que tén fóra do colo, 
Con ise amor de nai que non entendo 
Cando pensó no amor do mundo tolo: 
Con ise amor subrime, agarimoso, 
Destello puro da pasión de Dios, 
Que sempre ten seu peito cariñoso 
Como o éter a luz, e a luz calor. 

¡Que non morra sin vernos, sin bicarnos 
Cal hai pouco morreu o pai quirido! 
Quero que viva sin deber chorarnos, 
Quero coller seu último xemido. 

¡Ai! ¡O delor que sinte a miña ialma 
Xa non pode expricar a doente lira! 
Perdín as ilusiós e a dolce calma 
En que, tempo felís, sempre vivira; 
Perdín as esperanzas de fertuna, 
Os amores fugás de muller vana, 
Os recordos amigos, os da cuna 
E os deseios de amar cousa mundana; 
Pro que nunca deixar pode o meu peito 
É do amor fraternal tenro cariño 
Que no peito agachei, e sinto a eito 
Hacia ti, meu irmán, meu amiguiño; 
Ise amor que che tiven dende neno 
Cando xuntos corrimos na campiña 
Buscando froles no xardín ameno, 
Collendo a feiticeira avelaíña; 
Ise amor que creceu na nosa vida 
Según fumos medrando; que é tan forte 
Que sempre vivirá na ialma frida, 
Que solo acabará coa fera morte; 
Ise amor que compón a trinidade 
Dos únecos cariños que agachei: 
O amor dos nosos pais, o de irmandade 

E o amor da patria donde tanto amei. 
Ti que fuches nos días de alegría 
O amigo eterno, o compañeiro amado 
Que chorabas conmigo e repartías 
Os xogos da niñés con dolce agrado; 
Ven, que sinto ganiñas de apreixarte 
De contarche as cuitas do meu fero dor 
Ven, que te agardo; ven, e así reparte 
Conmigo os laies do perdido amor. 
¡Ven, e fuxamos para aqueles puntos! 
Ven, e choremos un momento, si! 
Os que os xuguetes repartiron xuntos 
Xuntos as bágoas han de repartir!... 
¡Ven! Que ti sintes as sunrís lembranzas 
Da patria amada, do quirido chan; 
Eres igual a min nas esperanzas, 
Nas disgracias tamén eres irmán. 

A Habana, Febreiro 30 de 1884 
El Eco de Galicia, 11/05/1884 

A MEU IRMÁN NICASO 

Galicia Moderna, 13/05/1906 
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No ano 1892, Manuel Lugrís Freire iniciara xa o seu noivado coa cubana Concepción Orta Iglesias, que pertencía 
a unha notable familia de Pinar del Río. Como era costume, con motivo da súa maioría de idade, Concha recibe un 
álbum con textos dos seus achegados. Lugrís aporta tres, un en prosa asinado co seu nome e dous en verso, “Dous 
sentimentos”, co pseudónimo L. U. Gris, publicado posteriormente en Noitebras, e “A Concha”, que asina como Val 
Doncel. Reproducimos os dous inéditos, amablemente cedidos por Concepción Iglesias Lugrís. 

 

DOUS TEXTOS INÉDITOS 
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Retrato de Concepción Orta nos anos 
90 do século XIX. Casada en Cuba con 

Lugrís Freire, falecería na Coruña  
sendo moi nova, no ano1899. 

Fotografía cedida por  
Concepción Iglesias  Lugrís 
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MÁIS SOBRE URBANO GONZÁLEZ VARELA (I) 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

Francisco A. Pita Fernández 

No anterior nº de Areal publicamos un interesante texto biográfico sobre Urbano González Varela, que nos 
fixeron chegar os seus netos os irmáns Cabeza de León González Varela, dada a relación familiar de Urbano 
González (irmán de Pura González segunda esposa de Manuel Lugrís) co escritor e político sadense do que 
estamos a celebrar o 150 aniversario do seu nacemento. 

Indagando sobre o xa publicado presentamos neste número algúns documentos que  complementan dita infor-
mación e que se conservan e custodian en distintos lugares e institucións de A Coruña. 

Urbano González foi proposto e admitido polo concepto de debuxo e pintura como membro numerario da Aca-
demia de Belas Artes da Coruña na sesión celebrada o 22 de xaneiro de 1902, presidida naquel intre por D. 
Jaime Ozores, como se reflicte na segunda folla das catro que componen dita acta, na que se califica de 
“distinguido pintor” e se cita que é profesor da Escola de Artes e Industrias. No folio terceiro da mesma acór-
dase por unanimidade aprobar a proposta de académicos presentada polo presidente. 

Incluimos ademais una misiva do propio Urbano González agradecendo e aceptando dito nomeamento.  



 

 

Esta documentación foi facilitada a nosa revista pola Real Academia de 
Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario. Na mesma institución consérvsase 
esta caricatura do pintor, obra de autor descoñecido. 

MUSEO DE BELAS ARTES 

Existen varios cadros de Urbano González Varela na nosa cidade: no con-
cello de A Coruña, en propiedade de Manuel Lugrís Rodríguez, neto da súa 
irmá Pura e de Manuel Lugrís Freire, etc. Tamén no Museo de Betlas Ar-
tes. No Museo de Belas Artes de A Coruña custodiase un óleo da sua auto-
ría, un retrato do seu pai, Secundino González, sogro de Lugrís Freire: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrato de D. Secundino González Valdes, 1888-1908 

Nº Inventario: 3118 

Técnica: Óleo 

Soporte: Lenzo 

Dimensións: 71 x 54,4 cm 

Procedencia: Depósito de Dona Mª del Pilar Lugrís 
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Logo dunha xira de varios meses polos EEUU pro-
nunciando mitins, Ramón Suárez Picallo asentouse 
como exiliado na República Dominicana en xuño de 
1939. Apenas dous anos máis tarde, no 1941, tería 

que fuxir daquel país rumbo a Chile, perseguido pola 
ditadura de Trujillo. O seguinte documento corres-
ponde a solicitude de permiso de residencia, e foi ce-
dido polo Archivo Nacional de Rep. Dominicana. 

UN DOCUMENTO SOBRE O EXILIO DE SUÁREZ PICALLO  

NA REPÚBLICA DOMINICANA 
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O alalá é ûa toada muito representativa do 
folclore musical galego. É cantiga de ritmo va-
goroso e linha mui melódica que expressa senti-
mentos de bem querer, de lembrança, de mágo-
as. Polo mesmo, seus heptassílabos (octossílavos 
castelhanos) aludem em geral ao amor, a ûa san-
ta, à mai ou a ûa dor por algum desengano. 

Seu nome debe-se à coda ou estribilho que o 
alonga: Ai alalá, ai alalá, / ai alalá, ai alalá! Isto 
interpretado com a repetiçom das notas do ter-
ceiro e quarto versos, inda que também se emite 
com notas dessemelhantes. 

A origem é desconhecida. Das investigações 
ao repseito, só saírom hipóteses. Por caso, as 
fantasias do Vicetto, que assinala poder vir dos 
fenícios; que ao chegar às costas galegas e serem 
enxergados dos celtas, que ceivavam aturujos de 
alerta, respondiam com um canto melodioso re-
matado com o estribilho: “Aleluia, aleluia, alelu-
ia, aleluia”. 

A letra do alalá do título é de Ramom Suá-
rez Picalho. Fai parte das cinco peças que for-
mam a música da sua comédia Marola, estrea-
da no Teatro Avenida de Buenos Aires no ano 
de 1925. 

Eis os versos deste formoso alalá: 

 

   I 

Tenho um amor marinheiro 
tam metidinho na alma 
que sempre rezo por ele, 
haja vento ou haja calma. 

Ai alalá, ai alalá, 
ai alalá, ai alalá. 

   II 

Ao passar na trainheira 
às tardes por Moraçom.e, 
manda-me bicos cos dedos; 
eu mando-lhe o coraçom.e. 

Ai alalá, ai alalá, 
ai alalá, ai alalá. 

 

A música do alalá pertence-lhe a outro emi-
grado galego, Egídio Paz Ermo, que também 
nom é já neste mundo. Qual Picalho, seus restos 
repousam sob o céu desta capital portenha, na 
que desenvolveu o importante labor musical que 
certamente muito honra à nossa colectividade. 

ADIGAL, 07-09/1997  
Cedido por Marichelo Flórez e Andrés Yáñez 

RICARDO FLORES ESCRIBE SOBRE  

UN TEXTO LÍRICO DE SUÁREZ PICALLO 

AMOR MARINHEIRO 
ALALÁ 

O dramaturgo Ricardo Flores (Sada, 1903-Buenos Aires, 2002) foi, ademais, un gran coñecedor das formas 
da lírica popular galega. En 1997 –cando contaba 94 anos de idade– publicaba o seguinte traballo sobre un 
alalá escrito por Ramón Suárez Picallo. 

Un momento da  
estrea de Marola,  
de Suárez Picallo 
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Eu fun a Escola de Pancha, do mesmo xeito 
que centos de sadenses. Ela foi a miña primeira 
mestra. Deixei a súa clase entre os dez e once 
anos, para iniciar estudos secundarios. Recordo 
que era unha boa mestra e cariñosa cos seus 
alumnos. Sempre a recordo con respecto e un 
gran agarimo, xa que ela guiou os meus primei-
ros pasos e quizais inflúa en que anos máis tar-
de eu mesma me dedicara ao Ensino. Mirando a 
foto, entristéceme ver que moitos daqueles 
compañeiros e compañeiras xa non están. Na 
Escola de Pancha comezaron os dous últimos 
Alcaldes da Ditadura: Juan Fernández Arévalo 
e Nicolás Blanco Blanco. 

Creo que o pobo de Sada ou as súas Autori-
dades, non souberon apreciar o que Pancha fixo 
por nós, non só ensinándonos senón tamén in-
culcándonos todo o bo que ela tiña. Aprovei-
tando este recordo a Escola de Pancha, quero 

pedir desde aquí, que o que hoxe coñecemos 
como Praza da Pescadería, e que está a uns pa-
sos de onde foi a súa escola pase a chamarse 
"Praza da Mestra Pancha".  

 
memoriadesada.com 

A IMAXE COMENTADA 
 

Escola de Pancha Morlán 

Fondo fotográfio Memoria de Sada (CeMIT Sada) 
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HAI 100 ANOS 
 

El telégrafo en Sada 
Ayer llegó a nuestro poder una carta del pre-

sidente de la «Asociación de la Prensa», nuestro 
querido amigo D. Francisco Ponte y Blanco, en la 
cual nos participaba que anteayer recibió del al-
calde de Sada D. Jaime Casanova, el siguiente 
despacho telegráfico: 

«Ruégolo transmita prensa coruñesa saludo 
que complázcome enviarle nombre Sada al inau-
gurarse estación telegráfica esta villa.» 

El Sr. Ponte correspondió con otro telegra-
ma a tan afectuoso saludo, en nombre de los cua-
tro diarios locales, como genuina representación 
de la prensa coruñesa. 

(El Noroeste, a Coruña, 10/08/1913) 
 

Nada de particular ocurre en este hermoso 
rinconcito que merezca los honores de una cróni-
ca como no sea el banquete que a propuesta del 
veterano médico de esta villa D. Antonio Posse 
Nicolich se llevó a cabo en el amplio salón de la 
calle del Puerto la noche del día 29 de Noviembre 
próximo pasado. 

El objeto del dicho banquete, al cual asistie-
ron las personalidades más salientes de este pue-
blo, fue constituir una asociación cultural que 
explique conferencias semanalmente encamina-
das a difundir la cultura popular. 

Así, efectivamente, quedó constituida la di-
rectiva bajo la presidencia de nuestro ilustrado 
alcalde y de los no menos ilustrados señores D. 
Antonio Posse y D. Antonio Rodríguez Medina, 
médico y ayudante de Marina respectivamente. 

Quedó acordado que las conferencias las ini-
cie el señor Posse, las cuales darán comienzo 
prontamente en el salón casino del Pedregal. Se 
abriga la confianza de que los conferenciantes 
habrán de imprimir en el pueblo la nueva era de 
ética social […]. 

 

(Betanzos Liberal, Betanzos, 07/12/1913) 
 

HAI 90 ANOS 
 

En el salón de la popular sociedad "Casino 
Suizo" puso en escena el cuadro de declamación 

de la Escuela Dramática Gallega el drama del 
señor Lugrís Freire "Minia" y "O corazón dun 
pedáneo" del señor Carré Alvarellos. Las seño-
ritas Varela, Martínez, Muñoz, Arrojo e Igle-
sias fueron muy aplaudidas como las demás 
jóvenes de la agrupación. También su ovación a 
los actores. 

(Correo de Galicia, Buenos Aires, 05/08/1923) 
 

Tuvo lugar en esa villa la inauguración ofi-
cial del magnífico kiosko "La Terraza", de los 
señores Zapata Montero y Suárez Fernández. 

Dichos señores sufragan los gastos que ori-
ginen los festejos que se celebraron en honor a 
San Pedro, y que hacía años no tenían lugar 
por falta de  recursos de los marineros que eran 
los que costeaban dichos festejos antiguamente. 

Los propietarios de "La Terraza", para 
amenizar dichos festejos, contrataron a la ban-
da del hospicio de La Coruña […]. 

(Correo de Galicia, Buenos Aires, 12/08/1923) 
 

Continuando su campaña de saneamiento 
de esta villa, nuestro celoso alcalde, D. Ángel 
López Vidal, ha ordenado, y ya comenzaron las 
obras, sea cubierto el Arroyo Pequeño, que 
atraviesa la avenida del parque de la Marina. 

Con tal mejora se agrandará notablemente 
aquel hermoso paraje. 

(Correo de Galicia, Buenos Aires, 23/09/1923) 
 

HAI 80 ANOS 
 

Suárez Picallo y Blanco Amor 
El 15 del actual, llegó a Sada el diputado 

señor Suárez Picallo, acompañado del poeta y 
periodista don Eduardo Blanco Amor. Ambos 
pasarán unos días en la casa de los padres del 
señor Suárez Picallo y saldrán para Madrid. Al 
saludar al primero en su villa natal, deseamos 
al señor Blanco Amor que la estancia entre no-
sotros le sea muy grata, con la seguridad 
además, de que este deseo lo comparten fervo-
rosamente, los grandes admiradores con que 
cuenta en Sada este joven intelectual gallego. 

(El Pueblo Gallego, Vigo, 20/08/1933) 

NOVAS DOUTRO TEMPO 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Marisa Naveiro López 

Nestes últimos seis meses participamos, or-
ganizamos ou colaboramos nos seguintes actos. 

Presentación do nº 6 da revista AREAL   

O venres día 12 de abril, na Casa da Cultura, 
presentamos o nº 6 de Areal, coa presenza de boa 
parte dos autores que participan no mesmo. Lo-
go do saúdo inicial de Paco Pita e da presenta-
ción dos contidos de Areal que fixo Manuel Pé-
rez Lorenzo, Rexina Basadre presentou ao direc-
tor Xosé Abad, que nos falou do seu documental 
O segredo da Frouxeira, proxectado acto seguido. 

Día da República 

O14 de abril conmemoramos a proclama-
ción da II República cunha ofrenda floral ante o 
monumento as vítimas da represión franquista 
en Sada. Introduciu o acto Jesús Castro, con 
palabras de lembranza para Carmen Castro, a 
viúva dun dos asasinados, José Neira, falecida 
hai uns meses. Logo, coincidindo co 150 aniver-
sario do nacemento de Manuel Lugrís Freire e 
lembrando que foi el quen trouxo a Sada a nova 
da proclamación da República, realizouse unha 
lectura de textos de Lugrís. Concluíu o acto co 
canto do Himno Galego. 

A exposición dos irmáns Suárez Picallo, na 
Fábrica (Perillo-Oleiros) 

Entre o 12 e o 27 de abril, a nosa exposi-
ción sobre os irmáns Suárez Picallo exhibiuse 
no concello veciño. Ademais, o noso compañei-
ro Manuel Pérez Lorenzo é entrevistado por 
este motivo en Radio Oleiros. 

Concerto de Paris Joel e a Leiros Band 

Paris Joel e a Leiros Band actuaron na Ca-
pela de San Roque 26 de abril. O cantautor de 
Sada presentaba o seu novo disco, Un concierto de 
barra fija, e deleitou ao público con temas deste 
traballo e da súa prolífica produción musical. 

Paris Joel é o artífice do Sadautor, un festi-
val que cada ano converte a Sada nun punto de 
referenza para cantautores de Galicia e do Esta-
do. Un fito no calendario local que debe ser 
apoiado polas institucións e pola sociedade civil. 

Proxección de O segredo 
da Frouxeira. 
Ofrenda floral as vítimas 
da represión franquista. 
Presentación do libro No 
papel que mudo escoita. 

Páx. Seguinte: concerto de 
Paris Joel e homenaxe a 
Manuel Couzo. 
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Presentación do poemario No papel que 
mudo escoita 

O 28 de xuño, na Capela de San Roque, 
presentouse o libro de Baldomero Iglesias 
(Mero) No papel que mudo escoita, que recolle 
parte da súa extensa produción poética. No ac-
to interviñeron, ademais do autor, Xoán Xosé 
Fernández Abella, Alfonso Blanco, David Ote-
ro e Xosé Luís Rivas Cruz (Mini). Como non 
podería ser doutro xeito, tamén houbo parte 
musical, a cargo de Raúl Gallego, Mini e Mero. 

Comida homenaxe a Manuel Couzo  

O domingo, 25 de agosto tivo lugar un 
xantar de homenaxe a Manuel Couzo, con mo-
tivo do seu regreso a Buenos Aires logo dunha 
estadía de dous meses en Sada. No transcurso 
do acto foi agasallado cunha fotografía de Sada 
de mediados do século XX. Falaron varios dos 
presentes, así como o homenaxeado. 

Manuel Couzo, fillo predilecto do noso mu-
nicipio, foi fundador e presidente do C. E. Sada 
y su Contornos de Buenos Aires. No 2008 cola-
borou activamente no traslado dos restos de 
Ramón Suárez Picallo e no 2010 foi nomeado 
Socio de Honra da A. C. Irmáns Suárez Picallo.  

Cadernos de estudos locais 

Iniciamos una serie de cadernos dedicados 
as parroquias. O primeiro, “Carnoedo na histo-

ria: textos e documentos”, publicouse no marco 
das festas de San Amede, de Carnoedo. 

Colaboracións 

Colaboramos coa Plataforma en Defensa da 
Ría de Sada en manifestacións e actos, posicio-
nándonos en contra da proposta de vial de ac-
ceso a Vía Artabra que divide o territorio. 

Asistimos a presentación en Sada do libro O 
Carballo, do noso compañeiro Calros R. Silvar, 
así como ao acto de presentación da novela Nin-
guén lembra, da nosa socia Vanesa Santigo. Ta-
mén estivemos presentes nos actos do Centena-
rio da sociedade Sada y sus Contornos, e nas 
presentacións dos documentais Fontes e lavadoi-
ros do Concello de Sada e Luísa Villalta. Paixón e 
compromiso, realizados polos alumnos do IES 
Isaac Díaz Pardo co profesor Xosé Seoane. 

O 10 de agosto, coincidindo coas Perseidas, 
miramos o ceo vendo caer as estrelas, nun acto 
organizado por amigos de Juan Carlos Medal 
(Jaitos) e en homenaxe ao mesmo, como cada 
ano. Desta vez as condicións atmosféricas per-
mitiron observar. Ademais das bágoas de San 
Lorenzo, identificamos constelacións, estrelas 
que compoñen o triangulo do verán, etc. 

O Día de Galiza Mártir, intervimos, canda 
outras entidades, nun acto en San Pedro de Nós 
en homenaxe as vítimas da represión franquista. 



 

 

48 

O
 Q

U
E 

LI
M

O
S 

Ninguén lembra 

Vanesa Santiago Vázquez 

Urco Editora, 2013 

ISBN: 978-84-15699-15-6, 545 pp. 

Ninguén Lembra é unha novela 
fantástica, a primeira de Vanesa 
Santiago, a nosa veciña de Fontán 
(en palabras da autora, "o lugar 
máis fermoso do mundo"). 

“Se non queres pensar, non 
leas. Non sigas lendo, fecha os 
ollos. Respira. Abre os ollos. Pen-
sa. Le e pensa. Detén un intre o 
teu maxinar nestas liñas, neste se-
gredo reservado aos que non se 
conforman con fechar os ollos”. Así 
nos invita Vanesa a desfrutar da 
súa novela. Unha historia de histo-
rias, escrita en galego, protagoni-
zada por xentes, mais non corren-
tes, senón persoas que posúen 
“dons” especiais, os cales serán a 
orixe das aventuras que conforman 
a novela. A maxia, a amizade, a 
lingua na que está escrita, o prota-
gonismo das mulleres... son as 
constantes que conforman a histo-
ria e a converten en única. 

Quizais hoxe máis que nunca 
tórnanse necesarias as lecturas que 
nos axudan a liberar a nosa mente e 
viaxar a lugares máxicos, escapar 
uns intres da crúa realidade que nos 
toca vivir… E libros como este po-
den ser unha boa elección para iso. 

Agardámoslle a Vanesa moi-
tos éxitos e que este sexa a primei-
ra de outras moitas novelas da súa 
autoría. 

O carballo 

Calros Silvar 

Baía Edicións, 2012 

ISBN: 978-84-9995-037-2, 41 pp. 

O Carballo é un libro escrito e 
fermosamente ilustrado (como de 
costume) por Calros Silvar, que 
nos achega ao mundo vexetal a 
través dun protagonista concreto, 
o Quercus Robur, o Carballo. O au-
tor condensa en apenas 40 páxinas 
e de forma amena e interdisciplinar 
(desde a ciencia, a cultura, a tradi-
ción…) moita información acerca 
das árbores en xeral, e da familia 
do carballo en particular. O libro 
foi escrito orixinariamente en gale-
go e traducido a varios idiomas.   

Aínda que pensado para un pú-
blico infantil, non está de máis que 
o revisemos tamén os que somos 
xa máis maiores, pois de seguro 
calquera que o lea tirará del infor-
mación nova. E hoxe cómpre ache-
gármonos ao coñecemento do no-
so contorno, xa que é o único xeito 
de aprender a valoralo e procurar 
sen vacilación a súa preservación. 
Dificilmente poderá importar a 
alguén que descoñeza o valor dos 
bosques ou das árbores que se in-
cendien zonas como o Monte Pin-
do ou as Fragas do Eume, polo 
que a educación ambiental dos ne-
nos desde pequenos tórnase im-
prescindible, e este libro contribúe 
notablemente a iso. 

 

Laura I. Pita Campos 

O QUE LIMOS 

Neste pequeno recuncho que quedou no presente número de Areal para as recomendacións bibliográfi-
cas, traémosvos dous libros escritos ambos por veciños de Sada, socios ambos da A. C. Irmáns Suárez 
Picallo e colaboradores de Areal: un libro de divulgación ambiental (O carballo, de Calros Silvar) pensado 
para os máis pequenos; e unha novela fantástica (Ninguén lembra, de Vanesa Santiago), para os non tan 
pequenos. Os dous libros foron xa presentados en Sada, con boa acollida de público. 
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Plaza de la Constitución, 4 · bajo · Betanzos 
tel./fax: 981 77 50 69 ·  

e-mail: info@copitecdixital.com 

 

MESÓN  
A MAROLA 

 
C/OBRA 19 · SADA 
Telf.: 981620157 

Barrié de la Maza, 9 · Sada 
Tlf. 981 622 832 

XÄ ftuÉÜ XåàÜxÅx©É 



 

 

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 

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 



 

 

 

R úa d a Pr ai a nº 21, 15160 Sad a ·  A  C or uñaR úa d a Pr ai a nº 21, 15160 Sad a ·  A  C or uñaR úa d a Pr ai a nº 21, 15160 Sad a ·  A  C or uñaR úa d a Pr ai a nº 21, 15160 Sad a ·  A  C or uña 

 

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. 

· · · · Reserva de libros de texto 
· · · · Suministros de oficina de las mejores  
  marcas a precios inmejorables 
· · · · Venta por catálogo. Solicítelo gratuitamente 
· · · · Servicio a domicilio para empresas sin coste 
· · · · Amplio surtido de consumibles informáticos 
· · · · Grandes ofertas en material escolar 

 



 

 

150 ANOS DO NACEMENTO DE MANUEL LUGRÍS FREIRE 

 

 

Caricatura orixinal de Calros R. Silvar 



 

 

  Edita                                              Colaboran 

Debuxo de Manuel Lugrís Freire inscrito nunha letra “C” 
Cedido por Concepción Iglesias Lugrís 


