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Neste mes de xaneiro cúmprense 90 anos desde que a  
revista ilustrada Mariñana editou o seu primeiro número 

en Sada. A Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo 
quere lembrar a todas as persoas que fixeron posible 

aquela experiencia editorial publicando o presente  
Caderno, da autoría de Xesús Torres. 

90 

anos de  
Mariñana  



Hai anos tiveramos ocasión de consultar na 
Sociedade de Sada as fotocopias dunha colección 
incompleta da revista (15 números) e no Arquivo 
municipal de Betanzos dous exemplares (os nú-
meros 23 e 24). Posteriormente o amigo Miguel 
Gayoso obsequioume con fotocopias de 20 núme-
ros da colección, que continuaba sendo incomple-
ta. Máis recentemente, en 2007, o concello sa-
dense presidido por Abel López Soto adquiriu 
unha colección completa cos 26 números edita-
dos que durante un tempo podíanse consultar na 
páxina web do Concello. Hoxe atopámola na re-
de no enderezo prazadapescaderia.blogspot.com/ 
2011/11/revista-marinana.html 

Os antecedentes 

Non tivo Sada moita prensa ao longo da súa 
historia. O historiador local Manuel Pérez Lo-
renzo tratou o tema nun artigo1 no que cita as 
cabeceiras coñecidas: La Linterna (1903), La 
Voz del Pueblo (1917-1922), Acción Sadense 
(1921-1923), El Progreso de Sada (1922), Mari-
ñana (1925-1926) e Galicia (1933)2. Da maior 
parte non se conservan ou coñecen exemplares. 
E esa escasa prensa sadense imprimiuse fóra, na 
Coruña, por falla dunha imprenta local naque-
les anos. 

Acción Sadense, que se subtitulaba “Revista-
periódico independiente”, foi a publicación inme-
diatamente anterior a Mariñana e da que esta se 
consideraba sucesora. Coñecemos o número ex-
traordinario (nº 10, do que temos fotocopia e o 
único que coñece tamén Pérez Lorenzo) que 
apareceu con data de 23 de novembro de 1922, 
con catorce páxinas (dúas delas, as últimas, de 
publicidade) e un debuxo humorístico de Caste-
lao na portada. Pese a iso, só vemos unha única 
colaboración en galego: trátase dun conto do 
sadense Lugrís Freire, autor que non podía fal-
tar nunha publicación local, como tampouco fal-
tará en Mariñana. 

O núcleo desta publicación constituíano os 
mozos sadenses Manuel L. Freire-Calvelo (que 
era o seu director e alma mater), Antonio Ríos 

Rodríguez, Román Balbís, Nicandro Golán e 
Román Cividanes. Tamén colaboraron persoas 
que o farían posteriormente en Mariñana: os 
propios Freire-Calvelo e Golán, José Soto Picos 
e “Perrole”. 

A aparición de Mariñana 

Mariñana, Revista quincenal ilustrada e logo 
simplemente Revista ilustrada, apareceu en Sa-
da en xaneiro de 1925 da man de Eduardo 
García Ramos, quen figura como director-
propietario da revista. En plena ditadura do 
xeneral Primo de Rivera, que levaba quince 
meses no poder, e con censura de prensa, non 
era dende logo o mellor momento para a apari-
ción dunha publicación. Aínda que en ningún 
número da revista hai indicios de censura, co-
mo si son obvios e patentes noutras publica-
cións da época, caso de A Nosa Terra ou o xor-
nal Galicia de Vigo, por citar dúas que se po-
den consultar en edición facsímile. 

A dirección e administración tiña como ende-
rezo a casa número 25 da rúa da Mariña, onde o 
citado García Ramos tiña un “Gran merendero, 
ultramarinos y almacén de vinos”, segundo o 
anuncio que inserta na propia publicación. 

O mozo Manuel L. Freire-Calvelo era o en-
cargado da redacción (a el dirixíase a correspon-
dencia literaria e informativa) e Francisco Vare-
la Posse3, que anunciaba na revista a súa “Foto-
grafía Mariñana”, o encargado da parte gráfica 
nun primeiro momento, substituído logo por 
Alejandro Rodríguez, quen tamén se anunciará. 

Imprimíase na tipografía do xornal coruñés 
El Noroeste, sita no número 26 na rúa Real, e 
apareceu quincenalmente os días 1º e 15 de cada 
mes durante un ano xusto, sacando un derradei-
ro número extraordinario de 32 páxinas en fe-
breiro de 1926. Os outros números adoitaban ter 
16 páxinas, a non ser o número inicial que só 
sacou unha ducia de páxinas. Foron, en total, 26 
os números publicados, de xaneiro de 1925 a 
febreiro de 1926. O número extraordinario xa se 
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anuncia a mediados de novembro, no número 22, 
para primeiros de ano. Aparecería finalmente en 
febreiro e marcaría o canto do cisne da aventura 
xornalística sadense que ven de recuperarse re-
centemente con Areal. 

Custaba a revista -tamén o número final ex-
traordinario- 30 céntimos de peseta en Galiza 
(50 céntimos no resto de España) e a subscrip-
ción en América destinada aos emigrantes era de 
1 peseta. Segundo propia información a revista 
estaba á venda nas cidades e vilas galegas de A 
Coruña, Santiago, Betanzos, Pontedeume, Ma-
rín, Verín, Carballiño e Vilagarcía. E nas ameri-
canas de Nova Iorque, Boston, A Habana e Bos 
Aires, onde a emigración sadense e mariñá debía 
ser numerosa. Nun solto do número 2, “El éxito 
de nuestro primer número”, congratúlanse da 
boa acollida do primeiro número da revista que 
se esgotara ás dúas horas, polo que no segundo 
duplican a tirada, que pasa a mil exemplares. 

A publicidade 

Nos primeiros números os únicos anunciantes 
eran o propietario, o fotógrafo da revista Varela 
Posse, o médico Manuel Lorenzo Calvelo (pai do 
redactor Manuel L. Freire-Calvelo) e o xornal 
El Noroeste onde se imprentaba a revista. 

Posteriormente a publicidade vai aumentando 
ata acadar abondosos anuncios de comercios e 
profesionais locais: o Gran merendero, xa citado, 
o almacén de viños e licores e as pompas funera-
rias da casa O Quintán, o Gran taller de carpin-
tería de Casimiro Suárez Álvarez, establecemen-
tos de lecer e hosteleiros como o Pabellón Mora-
gra, o Teatro Suízo, o kiosco La Terraza, o Gran
-bar restaurant Balsa ou a confitería Del Valle. E 
mesmo un anuncio dun emigrante sadense en 
Nova Iorque: La Cosmopolita, roupa de home de 
Juan A. López. E varios da Coruña, como a anti-
ga casa Cabanas (fundada en 1850) de Severiano 
Blanco, o doutor Hervada, os Sucesores de Pom-
bo (a toda páxina), o Banco Pastor, o bar Salto 
do Can, Garaje Galicia, Kiosco Alfonso, Bar 
Cantábrico, Calzados Feijoo, La reina de las flo-
res, bebidas como o Gran vino Sanson, Coñac 
Tres Coronas, e mesmo un anuncio da Praza de 
Touros da Coruña cun cartel no que figura entre 
outros o célebre toureiro (hoxe lembrado pola 
elexía que lle fixo García Lorca) Sánchez Mejías. 
Aínda que nalgunha ocasión non conseguiron 
cubrir todos os espazos publicitarios aparecendo 
algún “disponible”. 

As capas 

Tivo a revista varias capas ou portadas dife-
rentes que se foron sucedendo. Así, nos tres pri-
meiros números era unha sinxela portada cunha 
discreta orla tipográfica e coas letras nas que uni-
camente poñía o título, subtítulo e o mes, cam-
biando de cor o papel ou cartolina de cada núme-
ro. Logo foi unha portada toda ela debuxada por 
Alejandro (do número 4 ao 8), co título e un escu-
do de Sada e alegorías de traballos mariñeiros e 
agrícolas. Un debuxo de non moita calidade, por 
certo. De feito sería sustituído (do número 9 ao 
20) por unha de traza modernista da autoría de 
Ramón Núñez Carnicer, cunha fotografía central 
de paisaxes cambiando o color en cada número. A 
foto paisaxística foi gañando espazo na nova por-
tada acompañada dunha orla (do número 21 ao 
23) e logo sen ela (números 24 e 24). No número 
extraordinario, e derradeiro, a foto paisaxística 
redúcese e a orla tipográfica gaña presencia reca-
drando título e demáis textos da portada. 

Os colaboradores 

Destacan en número de colaboracións Manuel 
L. Freire-Calvelo, quen colaborou en case todos 
os números e é sen dúbida un dos grandes prota-
gonistas da revista, o xuíz municipal de Sada 
Ezequiel Rocha-Llobregat (12 colaboracións), 
Máximo Navarro (tamén con 12), José Soto Pi-
cos (11), Juan Jesús González (7), o poeta saden-
se Manuel Lugrís Freire (6), Fernando Herce (6), 
J. Pereiro González (5), Toan Dalviod (Donato 
Vidal?, 5), Manuel Ventosinos (4), o poeta uru-
guaio Julio J. Casal (4) e o galego Noriega Varela 
(4), seudónimos como Good Year (4) e El mago 
de las flores (3). Cun par de colaboracións atopa-
mos a Nicandro Golán, Víctor Pérez Santisteban, 
Juan de Galicia, Schmid de las Heras, B. V. do 
Campo, seudónimos como Ariel, Elegancias, Pe-
rrole, XX e XYZ. E o sadense emigrado na Ar-
xentina Ramón Suárez Picallo, que entón come-
zaba a despuntar. Este sería presentado no nú-
mero 17 por outro mariñán emigrado, Jesús Cal-
viño de Castro, no artigo “Prestigios sadenses en 
la Argentina: Ramón Suárez Picallo”. Posterior-
mente falarase del tamén a raíz da estrea da súa 
obra teatral “Marola”. 

Asinando unha única colaboración temos a S. 
Blanco-Cicerón, Heliodoro Gallego Armesto, 
Eloy Benito, Víctor Casas, José Salgado, a poeti-
sa uruguaia Mª Carmen Izcua de Muñoz (quizá a 
través de Julio J. Casal), Luis Villardefrancos Ca-
lé, Jesús Calviño de Castro, Manuel Barbeito He-
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rrera, José Vázquez Paz, Valentín de Pedro, Ma-
nuel Roel, José Bouza, José López Vila (dende Bos 
Aires), e seudónimos como Kate, Xan d´o Outeiro, 
Juan del Quintero, El caballero de la rosa, Céltico, 
e S. E tamén os que o fan unicamente no número 
extraordinario: o betanceiro José G. Acuña (que 
pouco antes publicara unha novela titulada preci-
samente “La Mariñana”), Angel del Castillo, An-
tón Villar Ponte, Eugenio Carré Aldao, Amado 
Villar, Julio Sigüenza, J. Crecente e Alleb-Aliv. 

José Soto Picos era xuíz municipal do distrito 
da Audiencia da Coruña. Colaborou no xornal 
coruñés El Orzán e nas revistas desa cidade Mari-
neda e a cosmopolita Alfar. 

Julio J. Casal (Montevideo, 1889-1954), cónsul 
uruguaio na Coruña dende 1913 a 1925, e propulsor 
da célebre revista Alfar, e o sadense Manuel Lugrís 
Freire (Sada, 1863-A Coruña, 1940) colaboran con 
poemas e este tamén con prosas. Casal colaborou en 
catro ocasións con poemas de libros anteriores a 
Árbol, que se publicará na Coruña nese ano de 1925 
e será anunciado en Mariñana. Das colaboracións de 
Lugrís, o escritor sadense máis relevante e presti-
xioso na altura e membro fundacional da Academia 
Galega, ocuparémonos máis adiante. 

Con poemas en castelán (maiormente, aínda 
que tamén con algún texto en prosa) colaborou 
Máximo Navarro, que dende logo non é un poeta 
coñecido hoxendía. Era andaluz e asina algún tex-
to na localidade sevillana de Costantina, aínda 
que algúns están asinados no lugar sadense do 
Couto. Tamén de Noriega Varela (Mondoñedo, 
1868-Viveiro, 1947) reproducíronse poemas en 
catro ocasións, mais estes en lingua galega. 

Juan Jesús González (Cuntis, 1895-A Caeira, 
1936) cultiva en Mariñana unha literatura galante 
en prosa e verso castelán, aínda que era escritor 
bilingüe: “El encanto de la Mariñana”, “Discrete-
os”, “El encanto de la forastera”, “La muñeca vuel-
ve”, algunhas datadas en Compostela. No número 
11 rexístrase a súa derradeira colaboración na re-
vista: “Oración romántica”, procedente do seu libro 
Devocionario emotivo.  Sen embargo publicaría en 
galego as noveliñas Ana María (1925) e A filla da 
patrona (1926), da colección Lar, e A modelo de Paco 
Asorey (1933, aínda que no número 10 de Mariñana 
xa se anunciaba a súa próxima publicación esta 
debeuse retrasar), noveliñas románticas de am-
biente compostelán. De orixes humildes, traballou 
de canteiro, estudando logo Maxisterio e Dereito. 
A súa inquedanza pola superación e formación cul-
tural ao servizo dunha Galiza mellor plasmouse 
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O redactor e o director 
de Mariñana: Manuel 
L. Freire-Calvelo e 
Eduardo García Ramos 

Os dous principais co-
laboradores gráficos: 

Francisco Varela Posse 
e Alejandro Rodríguez 

Os sadenses Manuel 
Lugrís Freire e Ramón 
Suárez Picallo, o escri-
tor Xoán Xesús Gonzá-
lez e o xuíz municipal 
de Sada Ezequiel Rocha 
Llobregat, colaborado-
res de Mariñana,  



nunha entusiasta actividade como conferenciante, 
colaborador en prensa, cooperación con socieda-
des agrarias e tamén actividade política, chegan-
do a fundar en 1931 o partido Unión Socialista 
Galega, que tivo pouca implantación fora da área 
compostelá. Dentro desta preocupación social e 
política compre citar os seus ensaios Hacia una 
morfología de la vida gallega (1925) e Regionalismo, 
nacionalismo, separatismo (1930). Xoán Xesús 
González foi fusilado en 1936 polas forzas golpis-
tas tras un xuízo sumarísimo. 

Entre os colaboradores gráficos destacan os 
fotógrafos Varela Posse (Melide, 1883-Sada, 
1958), nos primeiros números, e Germán Díaz, 
nos últimos, que publicaron fotografías de paisa-
xes mariñáns e de monumentos galegos; o escul-
tor Indalecio Díaz; a debuxante Lolita Díaz Bali-
ño (irmá dos dous anteriores e tíos de Isaac Díaz 
Pardo); Alejandro, autor dunha portada 
que se mantivo cinco números e tamén fo-
tógrafo de paisaxe. A partir do número 13 
as súas fotos van sustituíndo ás de Varela 
Posse, para logo dar paso ás de Germán 
Díaz. O pintor Ricardo Camino e o carica-
turista Cebreiro, coruñeses ambos mozos, 
colaboraron nunha única ocasión; este no 
derradeiro número extraordinario con ca-
tro caricaturas baixo o título “Gente cono-
cida”, ao tempo que el mesmo saía retrata-
do acompañando un poema que lle fixo 
Amado Villar e que xa fora publicado na 
revista coruñesa Galicia o ano anterior. 

Houbo un caso de colaboración gráfica 
“roubada”, que foi unha reprodución dun 
cadro de Manuel Abelenda (no nº 13), cousa 
que non debeu gostar ao autor, causando un 
comentario nunha revista coruñesa, polo 
que pedirían desculpas no número seguinte. 

Son escasas as referencias bibliográficas 
a Mariñana, que non era moi coñecida ata 
hai pouco. Así, a Gran Enciclopedia Gallega 
dicía entre outras cousas que “la revista 
bastante superficial se centraba exclusiva-
mente en Galicia”4. Esta opinión copiada de 
aquí foi despois repetida noutras publica-
cións. O Diccionario da literatura galega, II. 
Publicacións periódicas 5, aparte de repetir 
iso, di erroneamente que nela colaboraron 
con poemas os sadenses Manuel Lugrís 
Freire, Manuel María e Ricardo Flores Pé-
rez. Dende logo Ricardo Flores non cola-
borou nela, a menos que o fixera con seu-
dónimo, nin ningún Manuel María.6 

Contidos 

A exaltación das belezas paisaxísticas de Sada 
e comarca, promocionándoa como lugar de ocio 
e veraneo, coincidindo coa posta en marcha do 
tranvía da Coruña a Sada un par de anos antes, 
ocupa amplo espazo. “La explotación de las Ma-
riñas”, en elocuente título do colaborador Fer-
nando Herce, era un dos obxectivos. Neste sen-
so, ademais dos artigos desa temática, teñen des-
taque as fotografías con vistas do “alegre y pro-
gresivo pueblo de Sada” e de Fontán, que entón 
eran núcleos separados, de recantos pintorescos 
da localidade nos que tamén a xente do pobo é 
protagonista, das novas edificacións (A Terraza, 
grupo escolar...), e de esceas costumistas 
(traballos no campo e na beiramar). 

A revista acolle determinadas campañas reivin-
dicativas, facéndose eco de reclamacións cidadáns 
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como o porto de refuxio para barcas de pesca e 
infraestruturas básicas (“Lo que piden las aldeas. 
Escuelas, fuentes y caminos vecinales”). Sada, que 
pertencía ao partido xudicial de Betanzos, anceia-
ba rachar lazos coa antiga capital das Mariñas. 
Neste senso, as olladas do equipo de Mariñana 
están dirixidas cara A Coruña. A reivindicación 
para trasladar a Sada, onde estaba a Comandancia 
de Mariña, a Aduana de Betanzos (un grupo de 
vinteún sadenses en Nova Iorque asina un comu-
nicado de apoio no número 8) e a campaña a prol 
da construción da Ponte do Pedrido, que insinúan 
paralizada por intereses betanceiros (“A Betanzos 
su Sada se le escapa”) terán cabida nas súas páxi-
nas. Sobre a Ponte do Pedrido publican unha serie 
de tres artigos asinados por XX. 

Tamén amosan preocupación polos “Ferroca-
rriles gallegos” e prestan atención a outras vilas 

próximas con artigos e fotografías: Betanzos, 
Pontedeume... Fotografías que se farán extensi-
vas a outras cidades galegas: A Coruña, Ponte-
vedra, Ourense, Lugo, Santiago, Ferrol... 

Algunhas seccións que se mantiveron fixas 
durante moitos números foron “Mosaicos de no-
ticias” e “Noticias de la región” (reducidas a Be-
tanzos nos últimos números), “Calendario” (sem-
blanzas dos meses). Un tema curioso é o dos ini-
cios do “foot ball” na localidade, con novas sobre 
o Vendabal F.C., ao que animan a trocar o nome 
“por otro más caracterizado”, tal “Club Sadense 
F.C., verbigracia”. Tamén se fan eco dos rumores 
de supresión de concellos que ía levar a cabo o 
goberno: Oleiros (esta parroquia pasaría a inte-
grar o concello de Sada e a capital daquel pasaría 
a Mera: “los de Sada le ayudaremos a conseguir-
lo”) e Bergondo, que se integraría en Betanzos. 

Atopamos un exceso de literatura 
“galante”, que quizais correspondese aos 
gostos dos promotores e redactores. 
Aparte de Juan Jesús González, tamén 
outros autores abondan niso. Non só lite-
ratura senón tamén contidos como as fo-
tos de “Nuestras bellas” e un concurso de 
beleza infantil, cun cupón para votar os 
lectores a partir do número 15. Ata cando 
casa a irmá de Freire-Calvelo a revista 
dedícalle nada menos que dúas páxinas: 
“Boda distinguida”. Por se fora pouco, 
aparte dos colaboradores que cultivaban 
ese tipo de literatura “galante”, tamén 
reproducen anacos de noveliñas novas 
(“Esperando al diablo” de Tizón Herre-
ros; “Márgara”, de Arturo Cortadas o 
“limpiabotas-novelista”, ...) que nalgúns 
casos padecen desa eiva. 

Presenza da lingua galega 

Maioritario foi o uso do castelán na 
revista e o galego pouca presencia tivo, e 
relegado case sempre á literatura (a non 
ser un artigo de Víctor Casas en resposta 
a outro anterior) e máis concretamente á 
poesía. En lingua galega apenas atopamos 
dous contos (e non inéditos senón recolli-
do dos seus Contos de Asieumedre que data-
ban xa de 1909) e tres poemas de Manuel 
Lugrís Freire, un poema de S. Blanco-
Cicerón, un poema festivo asinado por 
Maro de Mosagui (que creemos oculta a 
identidade de Manuel Roel, de Guísamo7) 
catro poemas de Noriega Varela (tirados 
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do seu libro Do ermo que se publicara cinco anos 
antes, en 1920) e o xa citado artigo de Casas e 
un artigo de Antón Villar Ponte no número final 
extraordinario anunciando “Unha nova obra ga-
lega. O Mariscal está imprentándose”. 

Por certo, o poema de Noriega “As froliñas 
d´os toxos”, publicado no número 12, saíu sen o 
penúltimo verso. Os outros poemas de Noriega, 
cunha estética que debía agradar aos responsa-
beis de Mariñana, son “Exemplares froliñas” (nº 
13), “Fillo d´o corazón” (nº 18) e “Como chove 
miudiño” (nº 26). 

Os contos de Lugrís son os titulados “Os lo-
bos” e “Os merlos”. Os poemas son: “O fillo 
d´Armentar” (nº 3), datado na Coruña en xanei-
ro dese ano 1925 e dedicado “para o meu parente 
Manuel L. Freire Calvelo”8, “Fontán” (nº 7), da-
tado a 18 de marzo de 1925 e que recollería logo 
no folleto As Mariñas de Sada en 1928, e 
“Orfos!...” (nº 10), datado en abril de 1925. Esas 
datas semellan indicar que están feitos para a 
ocasión. Chama a atención que Lugrís deixe de 
colaborar a partir de abril, non sabemos se por 
discrepancias coa orientación da revista, como 
logo ficará de manifesto en decembro cando o 
órgano das Irmandades da Fala, no que Lugrís 
tiña especial relevancia nesa altura, arremeta 
contra a revista sadense. E tamén resulta curioso 
que reapareza no número 19 (do 1 de outubro) 
asinando o texto en castelán “Cultura gallega”, 
que semella reproducido dalgunha publicación 
ou conferencia do polígrafo sadense. 

Ademáis, nun artigo en castelán de Suárez 
Picallo intercálanse poemas en galego (de Calvi-
ño de Castro, de Eduardo Blanco Amor e Ricar-
do Conde; un de cada), e noutro sen asinar, “El 
poeta de la saudade” varios de Rosalía, a quen se 
refire o artigo. 

A polémica con A Nosa Terra   
sobre o idioma galego 

A revista sadense foi saudada por A Nosa Te-
rra na súa aparición, nunha reseña baixo o rubro 
“Lecturas” publicada no número do 1 de febreiro 
de 1925. Nela, entre verbas de agarimo, hai unha 
crítica ao escaso uso do galego: 

Mariñana.— Sada. 

Temos recibido un exemprar d´esta revista 
que comenzóu a pubricar na simpática e fer-
mosa vila de Sada. Dirixea D. Eduardo García 
Ramos e pubrica difrentes e interesantes tra-
ballos encol das cousas das Mariñas e precio-
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Vistas de Sada publicadas en diferentes números da 
revista, da autoría de Alejandro Rodríguez (1 e 4), 

Víctor P. Santiesteban (2) e Antonio Vila (3)  



sas fotografías con paisaxes de tan fermosa e 
ridente comarca. 

Trátase d´unha revista agradabre que deixa 
grata impresión na sua leitura. Aconsellamos 
que de vez en cando e dende logo co´a maior 
frecuencia pubriquen traballos en galego cou-
sa que veñen facendo xa todal-as revistas 
d´este caraiter contribuindo tamén d´este xei-
to â divulgación do noso idioma, labor na que 
temos todos a obriga de colaborar. 

Saudamos con amor e agarimo â “Mariñana” 
desexándolle longa vida. 

Naquel momento o redactor da reseña unica-
mente podía coñecer os dous primeiros números 
de Mariñana, os dous que sairan no mes de xa-
neiro, aínda que parece referirse unicamente ao 
primeiro número. Neste número inicial, en lin-
gua galega somentes aparecía o conto “Os lobos” 
do irmandiño e sadense Lugrís Freire e o poema 
“Alma gallega” de S. Blanco-Cicerón, un autor 
do que non se coñece obra reunida en galego. 

Nunha especie de editorial en primeira páxina 
do número 21 (1-XI-1925), “A pesar del dialec-
to”, Mariñana respostaba á petición dunha per-
soa, “que merece toda nuestra cortesía y gratitud 
por las deferencias que con nosotros ha teni-
do...”, para utilizar o galego na revista. Quizá se 
trate do propio Lugrís Freire. Din que non están 
dispostos a “renunciar a un idioma de muchísima 
más universalidad (pasiva y activa; para expre-
sarnos y para aprender) que nuestro dialecto, 
nos resulta infundado.” 

No número do 1 de decembro de 1925 o ór-
gano das Irmandades da Fala dedicaba toda 
unha páxina a criticar o editorial de “Mariñana”. 
O artigo, sen asinar, repetía o título daquel, “A 
pesar del dialecto”: 

A revistiña sadense “Mariñana” apareceunos 
agora contraria â fala galega. Sempre as perso-
as que saen do mais baixo son as que mais em-
peño teñen en aparentar distinción na maneira 
de falar e por eso odian a sua propia fala que 
lles lembra a homildanza do seu orixe ou que, 
coidan eles, fai que os demais os consideren pol
-o que pretenden deixar de ser. (...) “Mariñana” 
a culta revista de Sada (...) é dos que din que 
son tan amantes de su tierra como el que mas. O 
que non impide que consideren dispreciabre a 
fala da Terra que tanto aman (...) Eles tamén 
por demostrar cultura din que en galego se 
non pode adeprender tanto como en castelán 
inda que ao mellor non leen mais que “La no-
vela de la noche”. (...) Reverencian el habla re-
gional nos seus escasísimos genios poéticos. 

Cando de toda Hespaña, Galicia é a que en can-
tidade e en calidade ten producido mais poetas; 
algús, como Rosalía, o mais grande poeta do 
século XIX que dixo Azorín, quen seguramen-
te terá autoridade para “Mariñana”, inda que 
antes que él dixeran o mesmo alguns galegos, 
que lles non mereceran o mesmo creto. 

O amor â Terra non se demostra con verbas 
valeiras, sobre todo cando os feitos ben crara-
mente indican o contrario. Os que aman â Te-
rra, laboran pol-o seu engradecimento total, 
axudando todas e cada unha das suas particu-
laridades raciaes, de vida, de expresión, de cul-
tura propia. 

Rematan recomendándolles sarcásticamente 
que se tanto lles interesa a cultura falen e escri-
ban en alemán, “porque a cultura hespañola ta-
mén ándavos ben atrasadiña”, ou en esperanto, “a 
risco de non entenderse nin coa propia familia”. 

Mariñana resposta de xeito irónico a A Nosa 
Terra no número 24: “Solo en broma. Un 
´enxebre´que se ´escarrancha´”. Din que utiliza-
rán exclusivamente (cousa que non se lles pedía, 
senón maior frecuencia) o galego “cuando éste 
nos ofrezca un mayor caudal que el español”. 
Tratan de rebatir as “incongruencias” expostas 
no órgano irmandiño con argumentos simplis-
tas. Consideran que os xenios poéticos rexionais 
son “escasísimos”: “Pero, díganos quien quiera: 
¿son tres, muchos poetas en todos un siglo XIX 
de renacimiento de nuestra lírica?... (Además de 
Rosalía, contamos a Curros y a Lamas).” A Pon-
dal non o consideran, aínda que despois o citan. 
Falan dunha lei “de vicisitudes históricas”: “Hoy 
es más rico el español que el gallego, nuestro 
movimiento científico está recogido en el espa-
ñol y a él es lógico reducirse.” Rematan con 
consideracións sobre o nacionalismo e o rexio-
nalismo e afirmando que, diante do que eles 
consideran“galleguismo argallante”, “si que pre-
feríriamos todos los ´aldraxes´del ´centralismo´
(como dicen muchos, llenando la boca con una 
simple frase)...” 

No número do 1 de xaneiro de 1926 A Nosa 
Terra volve a insistir nun solto titulado 
“Mariñana e nós. Para romatar”: 

As nosas verbas sentáronlle aos de Mariñana 
coma unha frega de ortigas, e inda que sentin-
do a comichón revolvéronse un pouco e ata 
pretenderon rabuñare, coidamos que despois 
d´acougar pasado o primeiro istante de aceda-
mento carraxudo hanse de convencere que as 
nosas falas tiñan todo o valimento d´un bon 
consello. 
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Vexan ben o que dixemos e noten que non 
dispreciamos os homildes, senón que pol-a 
contra, da banda dos homildes poñémonos, tan 
agarimosamente que preferimos a nosa homil-
danza de pobo pequeno, de provincia, currun-
cho de aldeán e labrego, coa sinxeleza de cos-
tumes a que tan afeitos fomos; coa cativés de 
espresión da nosa propia fala, que non ten 
mais que un curto caudal de verbas íntimas e 
sinceiras; e deixamos á un canto toda esa am-
pulosa riqueza da outra língua, que se nutríu 
da nosa, tan gabada, tan querida e tan usada 
pol-os egrexios colaboradores de Mariñana, 
que se poñen fonchos por se sentiren mais sa-
bios, mais cultos e mais ademirados que nós, 
probiños cultivadores das froriñas campesías 
dos nosos brañales e das nosas gándaras gale-
gos, que non sabemos nin pretendemos con-
querir Castela nin Madri coa sona dos nosos 
méritos literarios: dámonos por satisfeitos con 
que nos lean dous ou tres amigos. Esa ínfima 
notoriedade que disprecian os literatos de Ma-
riñana porque a eles agárdalles a ademiración 
do mundo enteiro. Pol-o demais, que sigan, se 
queren, facendo carantoña; e amostrando as 
suas abelencias no aramio; non pensamos dar-
lles unha fala mais.  

A polémica do Día Galego 

No número 8, do 15 de abril, publicouse un ar-
tigo anónimo curioso, “Comentos. Día gallego”: 

El Día Gallego, ese día conmemorativo que a 
semejanza del Día de la Raza, del Día del 
Árbol, del Día de la Flor y de otros tantos que 
se han introducido en el calendario cívico, pu-
diéramos fundar los naturales de las cuatro 
provincias gallegas para celebrar de vez en 
cuando nuestra hermandad; ese día aún no 
existe. Nosotros no queremos decir si sería o 
no sería conveniente. (...)” 

Refírense a dous “actos corrientes” que se vi-
ñan de celebrar na Coruña e que foron denomi-
nados pola prensa coruñesa como Día Gallego. 
Tratábase dun concerto do violinista Manuel 
Quiroga e outro do coro Cantigas da Terra. 

No número 9 da revista, do 1 de maio, publí-
case o artigo de Víctor Casas “¿Que non hay día 
galego?” en réplica ao anterior: 

¿Quén dixo que non hai un Día Galego? Hai-
no e vense celebrando dende fai varios anos. 

O 25 de Xulio, festa de Sant-Yago é o día de-
nominado de Galicia. Comenzaron ao celebrar 
os nosos emigrados en América e fai cinco ou 
seis anos as Irmandades da Fala impuxérono 
aquí na Patria. 

Víctor Casas (A Coruña, 1900-Pontevedra, 
1936) pertencía á Irmandade da Fala da Coruña 
e era o administrador de A Nosa Terra, órgano 
das Irmandades. Posteriormente foi un dos líde-
res do Partido Galeguista e dirixiu un tempo A 
Nosa Terra na etapa republicana, sendo fusilado 
polas forzas golpistas na Caeira (o mesmo lugar 
onde fusilaron a Alexandre Bóveda) o 12 de no-
vembro de 1936.9 

Nunha “Nota de Redacción” ao pé do artigo 
de Casas, os de Mariñana din descoñecer a cele-
bración do 25 de xullo como Día de Galicia e 
propoñen crear outra data, xa que consideran 
que esta atópase “contaminada” ideoloxicamente. 
Botan en falla unha data sinalada “para intensifi-
car los vínculos de hermandad racial ni converti-
da en jornada de ninguna reivindicación ni de 
ninguna política determinada”. 

Os redactores de Mariñana non sospeitaban 
que, por impulso do nacionalismo galego, o 25 
de xullo remataría converténdose no Día Nacio-
nal de Galicia, nome oficial da data, ou Día da 
Patria Galega. 
 

NOTAS 

1.“Un percorrido pola historia da prensa en Sada”, Mari-
ñán, maio de 2012. 

2. A elas habería que engadir La Prueba, “publicación se-
manal de Sada e impresa en La Coruña que aparece en 
Julio de 1905”, citada por J.C. Fernández Pulpeiro en 
Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Gali-
cia. Ediciós do Castro, 1981. 

3. Francisco A. Pita e Manuel Pérez Lorenzo: Francisco 
Varela Posse, o fotógrafo de Sada. Cadernos de Estudos 
Locais nº 11. A.C. Irmáns Suárez Picallo. Sada, outubro 
de 2011. 

4. Gran Enciclopedia Gallega, tomo 20, páx. 117, voz Mari-
ñana, sen asinar. 

5. Diccionario da literatura galega, II. Publicacións periódicas, 
Varios autores, coordenado por Dolores Vilavedra. Edi-
torial Galaxia, Vigo, 1997, páx. 302. 

6. Sobre este véxase, Manuel Pérez Lorenzo: Ricardo Flo-
res, sempre en Sada (1903-2002), Cadernos de Estudos 
Locais, nº 12, xullo de 2012. A.C. Irmáns Suárez Picallo 

7. X. Torres Regueiro: “Manuel Roel, recreador do humor 
popular galego”, en Anuario Brigantino, nº 12, Betanzos, 
1989. 

8. Este fai no mesmo número unha laudatoria semblanza a 
toda páxina de Lugrís Freire, xustificando a redacción 
nunha nota que a coincidencia “en nada perjudica la sin-
ceridad de uno ni de otro”. 

9. Víctor Casas: Escritos políticos. Estudio introductorio e 
selección de Alberto Romasanta Edt. A Nosa Terra, 
Vigo, 1996. O artigo publicado en Mariñana non figura 
nesta selección que só recolle artigos publicados en A 
Nosa Terra.  

[8] 



O AUTOR  
XESÚS TORRES REGUEIRO 
(Betanzos - 1957) 

Dedicado profesionalmente ao ensino, 
Xesús Torres ten publicado numerosos 
estudos históricos e colaboracións na 
prensa. É autor ou coautor de obras como 
Xoán Vicente Viqueira e o nacionalismo  
galego, A II República nunha vila galega. 
Betanzos 1931-1939, Betanzos na  
historia, Alcumes recollidos en Betanzos, Os 
conquistadores modernos. Movemento obreiro 
na Galicia de anteguerra ou As fontes no 
Concello de Betanzos. 

Ademais, desenvolve unha intensa  
actividade no asociacionismo cultural, 
nomeadamente no seo da A. C. Eira Vella 
de Betanzos. Coordina a revista A Xanela, 
de ampla e recoñecida traxectoria.  

Sada e Mariñana en tres imaxes  

Veciñas e veciños agardando a 
saúda da revista, un retrato  

colectivo das seguidoras e  
seguidores da publicación e unha 
fotografía do local propiedade de 

Eduardo García Ramos no que 
Mariñana tiña o seu domicilio 
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CADERNOS DE ESTUDOS LOCAIS 

1 - «O Ateneo de Cultura Política y Social: unha experiencia societaria  
na Sada da II República» · M. Pérez Lorenzo 

2 - «As letras e o mar» · M. L. Freire-Calvelo, R. Suárez Picallo 
3 - «As letras e as festas» · E. Rocha Llobregat, M. L. Freire-Calvelo,  

R. Suárez Picallo, X. A. Suárez Picallo 
4 - «Manuel Couzo e o C. E. Sada y sus Contornos» · A. López Soto,  

M. Pérez Lorenzo 

5 - «A represión franquista en Sada. As vítimas mortais» · M. Pérez Lorenzo 

6 - «A sociedade Sada y sus Contornos» · M. Gayoso Barreiro 

7 - «Palabras de Nadal e Aninovo» · R. Suárez Picallo 

nº extraordinario - «Isaac Díaz Pardo e as Cerámicas do Castro» · Xosé Díaz 
8 - «Voces de xustiza. Artigos e manifestos dos anarquistas de Sada  

na II República» · AA.VV. 

9 - «Homenaxe a Juan Carlos Medal “Jaitos”» · AA.VV. 

10 -  «As letras e as festas II» · M. L. Freire-Calvelo, X. A. Suárez Picallo 
11 - «Francisco Varela Posse. O fotógrafo de Sada» · F. A. Pita  

Fernández, M. Pérez Lorenzo 

12 - «Ricardo Flores. Sempre en Sada» · M. Pérez Lorenzo 
13 - «Fontán nas nosas letras» · R. Suárez Picallo, M. Lugrís Freire,  

M. L. Freire-Calvelo 

nº extraordinario - «Isaac en Sada: documentos» · AA.VV. 

14 - «Carnoedo na historia: textos e documentos» · AA.VV. 

15 - «O entroido en Sada. A comparsa “Os Maleantes”» · AA.VV. 
nº extraordinario - «Chovía en Boisaca. Palabras para Isaac Díaz Pardo 

no II cabodano do seu pasamento» · AA.VV. 
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