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“Antonio, o da aldea”
Notas biográficas de Antonio Fraguas Fraguas
CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ
Museo do Pobo Galego
Real Academia Galega
Cando Don Antonio cursaba o bacharelato no instituto de Pontevedra, entre 1919 e 1924, para os compañeiros era “Antonio, o da aldea”, alcume que
ocultaba a triste realidade que daquela eran moi poucos os nenos do rural que
chegaban ao instituto, reservado case exclusivamente ás clases acomodadas e
dominantes da cidade. Os únicos estudos superiores aos que podían acceder
os fillos dos labregos e mariñeiros, cando dispoñían de medios para custealos,
eran os eclesiásticos, por se considerar a única carreira que pagaba a pena, que
podía chegar a poñer rica toda a familia.
Tivo a sorte que deu cun compañeiro que non sufría tal situación, que nacera e vivía na cidade, en Pontevedra, e que en adiante ía ser un dos mellores
amigos. Refírome a Sebastián González García-Paz, historiador e arqueólogo, membro do Seminario de Estudos Galegos, das Irmandades da Fala, do
Partido Galeguista e logo coa sublevación fascista, xa no exilio, decano da
universidade de Puerto Rico, fundador do museo da devandita institución, do
Seminario de Estudios de Puerto Rico, dun centro de Escavacións e senador
vitalicio.
No mes de abril de 1924, cando cursaban sexto, entre ambos os dous fundan a Sociedade da Lingua verbo da que diría moitos anos despois Don Antonio: Tiñamos como temas de estudio facer un Dicionario Galego, estudiar
os blasóns pontevedreses e facer un estudio da economía da repoblación forestales feitas polos veciños das parroquias e lugares campesiños de Galicia
(…) Foi Losada Diéguez quen ó saber das nosas inquietudes nos alentou a
traballar e díxonos que había que recoller lendas, cantigas, contos e todo
canto tivera que ver coa Historia de Galicia e coa súa cultura” (FRAGUAS,
1968:337). A Sociedade da Lingua rematou integrándose no Seminario de
Estudos Galegos, cando xa estudaban en Compostela.
Por último, tamén lle cadraron dous profesores excepcionais que cambiarían o rumbo da súa vida: Antón Losada Diéguez e Castelao. O segundo deulle
debuxo (en cuarto e quinto, sobresaliente con matrícula de honra), pero do primeiro dicía sempre que fora quen máis influíu no seu pensamento e na súa obra.
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LOUREIRO, LISTANCO E “MAMÁ ANTONIA”:
O NACEMENTO E A NENEZ
Cotobade era tradicionalmente terra de canteiros, o mesmo que a lindeira de
Montes. De traballadores da pedra sen obradoiro fixo que andaban ambulantes por onde houbese traballo: Galicia, León, Portugal… Don Antonio dicía
que a nai non casara antes de el nacer porque o crego lle esixía ao pai os certificados de todos os sitios onde estivera, por non ser o primeiro que casaba
noutra parte ou tiña fillos e non dicía nada. Non quixo aceptar o testemuño dos
compañeiros e chegou o día de marchar para o Brasil e aínda non contraeran
matrimonio. Ao pouco naceu o neno, apelidándose ata os sete anos Fraguas
Vázquez.
Ser canteiro era un oficio con tradición na familia. O avó materno, Miguel
Fraguas García, fora traballar á aldea de Listanco da parroquia de Armeses
(Maside-Ourense), e alí casou con María Carmen Vázquez Gómez. Tiveron
varios fillos e unha, Teresa, aos poucos anos veu vivir para a parroquia paterna, Loureiro de Cotobade, e, en particular para a aldea de Insuela, a coidar
duns tíos que non tiñan descendencia, e na súa casa naceu Don Antonio o 28
de decembro de 1905, daquela terreña, xa que o sobrado deullo o pai cando
volveu do Brasil.
Sempre mantivo boas relacións coa familia ourensá. Contaba as peripecias
de cando ía coa nai no carromato pola estrada de Pontevedra a Ourense ata
Listanco: as paradas nas pousadas que había no camiño, o moito tempo que
tardaban en chegar e tamén as cantigas que oía:
Cando pasei por Soutelo
os meus ollos eran fontes.
Adiós montes de Soutelo
adiós Soutelo de Montes.
Daquela aínda non se falaba de Avelino Cachafeiro, o Gaiteiro de Soutelo
por antonomasia.
Na Ermida xa se entra na provincia de Ourense, no concello do Irixo; a
subida do Paraño e o descanso nalgunhas das pousadas das que agora só quedan moreas de pedras. E logo baixar ao Carballiño (a esta vila dedicoulle un
artigo na revista Vida Gallega, en 1956), Dacón (de onde eran os máis dos que
se dedicaban a comercializar os xamóns da contorna), a capital do concello,
a crara vila de Maside, como a cualifica nunha carta Ramón Otero Pedrayo
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en 1932, onde escoitaría máis dunha vez
as badaladas do reloxo que en 1732 fixo
na Coruña Baltasar Barreiro de Andrade
para o mosteiro de Oseira, que campa na
torre do concello dende 1847. E xa Listanco, unha das aldeas da parroquia de
Armeses, co pazo ou casa grande do mesmo nome, separada pola estrada xeral en
dous barrios, onde nacera a nai e vivían
os avós, os tíos e os curmáns.
En 1931 publicou na revista Nós o
artigo “Do folk-lore de Armeses - Listanco”, para o que lle fixo os debuxos o
amigo Xaquín Lorenzo (O Xocas, como
sempre lle dicía). Unha pequena homenaxe aos devanceiros ourensáns, na que
trata do muíño, das crenzas nas bruxas e
recolle algúns contos, varios trabalinguas
e un cancioneiro de 49 cantigas, entre as
que non falta algunha dedicada ás mozas
do lugar:

Don Antonio coa nai, aínda non tiña
dous anos, vestido de nena como se
usaba daquela (1907)
(MPG: Fondo “A. Fraguas)

As mociñas de Listanco
encargaron un pandeiro,
unhas á medio raal
outras á raal inteiro.
Rematada a carreira e sendo profesor auxiliar na Facultade de Filosofía e
Letras da Universidade compostelá, participou nun mitin en Maside, o 7 de
maio de 1932, con Castelao, Otero Pedrayo e outros, a prol do Partido Galeguista e do Estatuto de Autonomía. Dende entón, o patriarca de Trasalba (co
que mantiña unha excelente relación, así como tamén entre as esposas), algunhas veces cando fala del dáballe o tratamento de “Deputado por Listanco”.
A segunda persoa que máis influíu na súa infancia despois da nai foi Mamá
Antonia (Antonia Pérez Estraviz), que viñera de criada para a casa na época
do tío avó e nela botou ata que morreu. Tanto a quería que sempre a considerou, non como unha avoa, senón como unha nai máis, da que aínda dicía na
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última época da vida, cando xa cumprira 88 anos, que rodeou a miña infancia
con cariño maternal e con ilustracións de contos, de lendas, refráns e cantigas (FRAGUAS, 1993). Non sabía ler nin escribir pero un día como a min
non me entraba o d, díxome: Acórdate polo dedo, home! Ditoso día, non me
esqueceu máis o d (GONZÁLEZ REBOREDO, 1997:3).
PONTEVEDRA: O INSTITUTO,
ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
E CASTELAO
A finais de 1918 a familia decide
emigrar para terras brasileiras, case
seguro para Niterói (unha poboación
do estado de Rio de Janeiro, a curta
distancia da capital), onde o pai traballara varios anos na construción do
ferrocarril. Aínda faltaban uns tres
meses para embarcar e, co gallo de
aproveitar este tempo, mandárono ás
clases particulares que impartía un
mestre na veciña aldea de Famelga,
que coñecera en Loureiro e do que
tiña moi bo concepto, non así do da
escola pública que, aínda sendo tío
Fraguas entre dous bedeis do Instituto
político, dicía que non lle ensinara
de Pontevedra. Tiña 17 anos e cursaba
nada.
cuarto curso (1922)
A curta estadía con este escolante supuxo un cambio total na súa
vida. Un día, cando se aproximaba a data para embarcar, falou co pai e convenceuno que antes de emigrar era mellor que lle dese unha “carreiriña” ao
fillo, porque aquí podían vivir coa terra que tiñan e el traballando de canteiro.
Mágoa que non houbese máis destes mestres e que os pais lles fixesen caso
e non aos axentes das empresas navieiras que o que querían era gañar cartos
mandando xente para América.
En xuño de 1919 aprobou o ingreso de bacharelato no Instituto de Pontevedra, que rematou no mesmo mes de 1924: Eu era un campesiño, un rapaz da
aldea, e iso … tiña os seus perendengues. O ambiente era moi diferente ó que
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eu estaba acostumado, non sempre foi fácil. Moita xente miraba para min por
riba do ombreiro. Aínda así achei alí os meus mellores amigos. Nós eramos
conscientes da sorte que tiñamos ó poder estudar, e traballabamos duro. Os
profesores eran en xeral moi ríxidos, pero tívenos moi bos, como Losada Diéguez. Naquela época tamén xurdiron as primeiras ideas galeguistas en nós
(GARCÍA LIÑEIRA / TOMÉ CRUZ, 2001:32).
En particular en 1924 funda a Sociedade da Lingua con Sebastián González García-Paz, como queda dito, co principal obxectivo de defender a lingua
e formar un dicionario.
Tamén foi durante esta época (segundo dicía pouco antes do golpe de estado de Primo de Rivera, o 13 de setembro de 1923), cando tivo os primeiros
contactos co galeguismo, en particular cos agraristas, aínda que quizais tamén
con algúns membros das Irmandandes da Fala.
COMPOSTELA: A UNIVERSIDADE E O SEMINARIO
DE ESTUDOS GALEGOS
Fraguas chega por primeira vez a Santiago o 30 de setembro de 1924. Tamén
era, segundo parece, a primeira vez que viaxaba en tren. Primeiro reside nunha
pousada da rúa do Hórreo e logo noutra situada no casco vello da cidade,
nunha casa fronte á porta lateral do mosteiro de San Paio de Antealtares, sobre
a que hai unha representación da Fuxida a Exipto, coñecida popularmente
pola “Burriquiña de Belén”.
Comeza o primeiro curso de Filosofía e Letras, e, pouco despois, non se
coñece a data pero tivo que ser no mesmo ano 1924, xa se afilia á Irmandande
Nazonalista Galega. Tamén vai por primeira vez ao local do Seminario de
Estudos Galegos (SEG), daquela no colexio maior San Clemente, quizais por
consello dalgún dos profesores de instituto, Losada Diéguez ou Castelao, que
se constituíra nunha xuntanza celebrada o 12 de outubro do ano anterior na
casa grande de Ortoño (Ames), onde viviu de nena Rosalía de Castro algún
tempo.
Máis doado foi o segundo curso, ao vir estudar como alumno oficial o amigo Sebastián González García-Paz. Ademais de integrar a súa Sociedade da
Lingua no SEG, xuntos tamén empezan a investigar na “Biblioteca América”
e no arquivo da Universidade.
Remata Filosofía e Letras no mes de xuño de 1928, cunhas cualificacións
extraordinarias, sobresaliente con matrícula de honra nas catro materias, e
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IV Xuntanza do Seminario de Estudos Galegos. De esquerda a dereita, de pé:
Otero Pedrayo, Losada Diéguez, López Cuevillas, Risco, Carballo Calero,
Filgueira Valverde, González García-Paz, Pintos Fonseca, Fraguas e Ossorio F. Tafall;
sentados: Parga Pondal, Moralejo Laso, Carro García, Cabeza de León, Arias Sanjurjo,
Álvarez Limeses e Novás Guillán (Pontevedra, ruínas de San Domingos, abril de 1928)
(MPG: Fondo “A. Fraguas)

tamén xa cumprira o servizo militar en Santiago, no desaparecido cuartel de
Santa Isabel (convertido durante a Guerra Civil en campo de concentración
polos franquistas). Nesta época está totalmente integrado no SEG, tanto é
así que o 15 de outubro do ano anterior fora proposto para socio activo do
mesmo, ao tempo que empeza a colaborar en varias xeiras ou traballos de
campo que organizan dende o verán de 1926: Terra de Lemos, O Carballiño
e o Ribeiro (1927), Terra de Deza (1928), Terra de Melide (1929), Fisterra
(1936)… O del era catalogar os xacementos arqueolóxicos sempre por consello de López Cuevillas, non obstante que algunha vez tamén participa na
sección de Xeografía baixo a dirección de Otero Pedrayo.
Asiste á IV Xuntanza do SEG que se celebra en Pontevedra os días 7, 8 e
9 de abril de 1928, quedando como testemuño da súa presenza a fotografía do
grupo tirada nas ruínas da igrexa de San Domingos, na que están, entre outros,
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Otero Pedrayo, Losada Diéguez, López Cuevillas, Risco, Carballo Calero,
Filgueira Valverde, González García-Paz, Ossorio F. Tafall, Parga Pondal, Carro García, Cabeza de León e Arias Sanjurjo.
O 5 de novembro do devandito 1928 ingresa como socio activo no SEG
cun artigo sobre o castro de Soutolongo (Lalín), un dos estudados na xeira
da Terra de Deza, na que levaban traballando dende o ano anterior. E poucos
días máis tarde é nomeado bibliotecario do mesmo e encargado do ficheiro do
corpus bibliográfico de Galicia.
Neste mesmo ano participa na xeira do Saviñao, con F. López Cuevillas e
María P. Lorenzana, grazas a unha axuda da Junta de Ampliación de Estudios
e de Xan de Forcados (pseudónimo do doutor lucense Xoán López Suárez). O
resultado deuse a coñecer en 1930, “Mámoas do Saviñao: a Anta de Abuime
e a necrópole do Monte da Morá”.
En 1928 comeza a impartir clases como profesor axudante na Facultade
de Filosofía e Letras, adscrito a Xeografía, que continuará exercendo ata a
xubilación como docente, o 28 de decembro de 1975, agás os anos que está
destinado na Estrada (1933-1936), os da Guerra Civil (1936-1942), e os que
bota no Instituto de Lugo (1950-1959).
Tampouco rexeita a política. A finais deste mesmo ano 1928 ou xa en xaneiro do seguinte, participa na xuntanza que celebran na casa de Camilo Díaz
os representantes das Irmandadas da Fala de Santiago, A Coruña e Ourense,
na que acordan fundar unha organización nacionalista pura, sen parlamentarismo, nin regramentos, o máis segreda, rápida e eficaz posible…, e nomear
presidentes locais a Francisco Abelaira na Coruña e o crego Paulino Pedret
en Santiago, ambos os dous na liña católica, que non gustou ao sector republicano (BERAMENDI, 2006:185). Cando tiña 90 anos, dicía referíndose a
esta xuntanza: Xa en Santiago, estaban organizadas as Irmandades da Fala,
das que era presidente Vicente Risco. E un día veu el a Santiago, cos máis
significativos representantes da galeguidade, para non lembro que acto, e veu
onda min Ramón Martínez, que en paz estea, e animoume a entrar. Fomos á
casa de Camilo Díaz, o pai de Isaac Díaz Pardo, e alí estaban Risco, Otero
Pedrayo e Florentino López Cuevillas, e así me meteron. Logo as Irmandades da Fala reconvertéronse no Partido Galeguista. E malia que alguén do
Movemento me acusou de comunista, eu, coma Castelao, só fun galeguista e
nada máis ca iso (LATAS, 1995: 55).
No verán de 1929 participa na xeira de Melide, encargándose con outros
compañeiros de catalogar os castros, baixo a dirección de López Cuevillas.
Sabemos que non estivo en todos, constando o seu nome só en 21 dos 39,
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como se pode ver no libro Terra de
Melide publicado catro anos despois.
Ata 1930 unicamente publicara
dous artigos pequenos, un no xornal El Pueblo Gallego (8-X-1927)
e outro n’A Nosa Terra (núm.
261), pero no mes de maio sae en
Nós (núm. 77) o primeiro dedicado
ao seu concello natal, “O Entroido
nas terras do sul de Cotobade”, que
sinala o comezo do seu labor como
publicista e divulgador cultural (libros, traballos en revistas, artigos
xornalísticos etc.), que non rematará ata cinco días antes do pasamento, co artigo “Ó lado de Don
Xosé López Suárez”, lembrando a
estadía nas terras do Saviñao e o
benfeitor que fixera posible as escavacións o ano 1928.
O 14 de abril de 1931 toma parCastro de Barreiro, segundo A. Fraguas e
E. González Salgado (Terra de Melide, 1933)
te nos actos que organiza o Centro
Republicano de Compostela con
motivo da proclamación da II República, en particular nos que teñen lugar na casa consistorial. Meses despois,
outro día 14 dese mesmo ano, pero do mes de xuño, asina o Manifesto de
Ezquerda Galeguista con Ánxel Casal, Carballo Calero, Sebastián González,
Álvaro das Casas, Xosé Eiroa, Primitivo R. Sanjurjo, etc., comprometéndose
a non aceptar nomeamentos políticos de Madrid; a deixar de pertencer aos
partidos existentes, agás aos que teñan un contido manifestamente ezquerdista, no caso de que o ben de Galiza esí o requira; e a poñer a vida e a alma
pola independencia da nosa cultura, o dereito indiscutible do pobo galego á
autodeterminación, así como a desgravazón absoluta da terra pra quen a traballa e a negazón da susistencia económeca aos que non rendan unha función
social... (“A ezquerda…” (1931:2).
A finais do mesmo ano xorde o Partido Galeguista, ao que se incorpora,
e toma parte en varios mitins, como o 7 de maio de 1932 en Maside (o con8
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cello onde nacera a nai), a prol
do galeguismo e da Autonomía, no que tamén interviñeron
entre outros, Otero Pedrayo e
Castelao, deputados por Ourense e Pontevedra, respectivamente.
Non por iso abandona o
SEG, do que é nomeado secretario de actas e bibliotecario
no mes de outubro deste ano,
ao tempo que imparte clases
como profesor auxiliar na Facultade de Filosofía e Letras e
na “Academia Gelmírez. Colegio Residencia” (do que era
director técnico), e, ademais,
participa na catalogación e clasificación das bibliotecas universitarias “Arcebispo Lago
González” e “América”.
“Radio Unión Galicia” de Santiago de
Don Antonio non é un poCompostela, a primeira que emitiu programas
en galego. Antonio Fraguas é o primeiro pola
lítico de primeira liña, pero
esquerda (1933) (MPG: Fondo “A. Fraguas”).
non por iso deixa de ser activo,
como amosa que 17 de decembro de 1932 participe na Asemblea de Municipios que se celebra na Facultade de Medicina a prol do Estatuto
de Autonomía, e que dende que comeza a emitir, a comezos do ano seguinte,
“EAJ4 Unión Radio Galicia”, promovida pola Liga Compostelana pro Estatuto, interveña en varios programas en galego, o mesmo que Castelao, Manuel
Beiras, Filgueira Valverde, Xurxo Lorenzo, Suárez Picallo, Álvaro das Casas,
González García-Paz etc. O Día de Galicia dese ano dicía a revista Nós: Galiza conta hoxe c’unha boa Estación Emisora de radiotelefonía en Santiago
qu’está desenrolando unha intresante laboura a prol da cultura galega. Ademais das sesiós de múseca galega e das confrencias de divulgación cultural e
políteca (…) estabreceu unha Seición Infantil, na quinta feira de cada semán,
adicada por inteiro aos rapaces menores de dazaseis anos… (“A Cultura Galega…”, 1933:104); ROMERO, S. / PEREIRO, X.M., 1994).
CEX

9

Fragmentos de cerámica dos castros da Estrada escavados por A. Fraguas e os alumnos,
procedentes do Museo do Instituto da Estrada, actualmente no Museo do Pobo Galego
(MPG: Arquivo fotográfico)

A ESTRADA: O INSTITUTO E A GUERRA CIVIL
O 20 de outubro de 1933 supera en Madrid as probas de profesor “cursillista”
de Xeografía, e é destinado ao “Colexio Subvencionado-Estatal” da Estrada, dependente do Instituto de Pontevedra, que nos cursos seguintes pasou a
denominarse Instituto Elemental e Instituto Nacional de Segunda Ensinanza
(MAÏSSA RODRIGO, 2012). As clases comezaron o primeiro de decembro
(o local, unha antiga fábrica de mobles, non se concluíu de acondicionar antes), do que foi secretario ata a separación definitiva da docencia por parte dos
sublevados.
Ademais de profesor, durante os poucos anos que permaneceu na vila converteuse no animador cultural: escava e cataloga os xacementos prehistóricos
da contorna cos alumnos; monta un museo no instituto coas pezas descubertas
e con outras doadas polos veciños; organiza viaxes culturais (Noia, Compostela, Santa Tegra etc.) e de convivencia con alumnos doutros institutos (o 6 de
abril de 1935 viñeron os de Tui e xuntos visitaron o Pico Sagro e Santiago);
dirixe o cadro de declamación da Agrupación “Artística Estradense”; preside
o “Comité central pro monumento a Pardo de Cela” que se ía erguer na Estrada co gallo do 450 aniversario do axustizamento do Mariscal en Mondoñedo;
organiza ciclos de conferencias; tratou de crear unha biblioteca: En la villa no
hay una sola Biblioteca,… Teníamos por lo tanto la primera dificultad en la
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falta, no solo de Bibliotecas sino en la carencia de vocación para la lectura.
Ante esta evidencia he procurado desde el primer momento que la cultura se
hiciese sentir no solo en el Instituto sino también entre las personas de fuera,
procurando desterrar con ciclos de conferencias y charlas de divulgación
científica la atmósfera tradicional del pueblo que experimentaba un placer en
el juego y desdeñaba la lectura o el comentario como algo que no tenía en la
vida ni misión ni finalidad alguna… (MPG: Fondo “A. Fraguas”, carpeta 39).
Ademais foi o secretario xeral do Partido Galeguista na Estrada e como tal
participou activamente nas eleccións do 16 de febreiro de 1936, das que saíu
vencedora a coalición da Fronte Popular, e resultou elixido un dos concelleiros de elección popular, que renuncia o 24 de marzo por non estar de acordo
cos representantes dos outros partidos (MAÏSSA RODRIGO, 2018: 339); e
tamén nas do plebiscito do Estatuto de Autonomía, a finais de xuño do mesmo
ano, que o gran mitin tivo lugar o día 26, no que falaron, entre outros, Castelao e Enrique Rajoy Leloup (avó do expresidente Mariano Rajoy).
Cando se produce a sublevación militar cadroulle estar de vacacións na
súa parroquia de Loureiro. Contaba que o foran buscar máis dunha vez os
falanxistas e os da Guardia Cívica de Pontevedra, pero de día fuxía para o
monte e de noite avisábao a nai de que non había perigo prendendo un farol
nunha das fiestras da casa. Ata que unha das veces, como non o achaban, escribiron no lintel da porta do curral en números ben grandes <1.936>, á vez
que lle dicían á familia que era para que nunca se olvidase de ese año. Ante

Nunca quixo borrar a “pintada” que fixeron os falanxistas no lintel da porta
do curral da casa, unha das veces que foron por el e andaba fuxido no monte
(Foto: Clodio González Pérez)
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as ameazas fuxiu para Santiago á vivenda dun familiar da muller, onde pasou
algún tempo sen saír.
O 14 de agosto “pasearon” a Díaz Baliño, o 17 fusilaron a Alexandre Bóveda, o 19 a Ánxel Casal... O SEG foi desbaratado polos falanxistas e desaparecen as pezas de valor e moitos libros. A mesma sorte correu o museo do
Instituto da Estrada, que pretendía que fose o xermolo do futuro Museo da
Terra de Tabeirós ou da Estrada e que estivese na torre e pazo de Guimarei,
actualmente en ruínas: Os soños non son máis que iso; pero quén sabe se
outro día alguén soña ó redor da Torre de Guimarei… (FRAGUAS, 1992:
54). E, por último, o Instituto tamén deixou de existir no curso 1936-1937,
substituído por un centro privado do que era director o párroco, “Colegio de
la Inmaculada Concepción”, que ocupou o mesmo edificio e se fixo cargo do
mobiliario e demais obxectos, do que os dous grandes piares sobre os que se
asentaba a formación dos alumnos era o Españolismo rancio con estilo nuevo
y catolicismo sentido y bien comprendido (MAÏSSA RODRIGO, 2012:58).
Os primeiros días de setembro, co gallo de preparar os exames, presentouse no instituto, pero foi inmediatamente detido polos falanxistas. Moi poucas
veces quixo contar o que sucedera, sempre coa desculpa de que xa se sabería
ao falecer, aínda que dixo algo nunha entrevista en 1997: Ó se producir o
alzamento viñeron uns falanxistas de fóra e con varios mozos, algúns deles
ex alumnos meus, organizaron a represión. Primeiro déronnos o ricino e logo
mandáronnos borrar con cepillos e sosa viva todas as pintadas de ESTATUTO SI, que fixeramos no chan, arredor da fonte e noutros lugares concorridos. Os rapaces da vila, por me favorecer, na vez do cepillo e a sosa metéronme nas mans unha bandeira, que sería a falanxista, digo eu. Tiñamos que ir
cantando o Cara al sol, pero como eu non o sabía, trabucábame e díxome un
deles: Non cante, don Antonio, non cante; deixe... (LÓPEZ, 1997:5). Descrición que coincide coa doutras testemuñas, como a de Mario Blanco Fuentes
(BLANCO, 2003: 115).
O 4 de novembro de 1936 o Goberno de Burgos insire no Boletín Oficial
a relación dos docentes e funcionarios represaliados, entre os que figura el
con suspensión de emprego e soldo e separación do ensino público, e o 9 de
febreiro do ano seguinte abriulle expediente o gobernador civil e presidente
da “Comisión de Depuración de Enseñanza” de Pontevedra, que o 20 de
maio seguinte acordou: La separación definitiva del servicio de don Antonio
Fraguas.
Non volveu á Estrada, ata que o domingo 30 de agosto de 1959, con motivo do 50 aniversario do instituto, algúns exalumnos organizaron unha home12
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naxe na honra dos profesores. Don Antonio, lembrando o mal que o pasara en
1936, negouse a asistir, pero foron falar con el a Loureiro e un deles, que non
chegara a ser alumno polo peche do centro, advertiulle: D. Antonio: eu, que
non fun alumno daquel inesquecible instituto, veño aquí suplicarlle que vaia
mañá á Estrada, porque hoxe cando cheguei de Santiago atopeime a todos
os seus antigos alumnos totalmente desmoralizados pola súa ausencia cando
tanto profesores como alumnos o consideran a vostede o máis representativo.
Posiblemente, se non vai mañán á Estrada, os douscentos alumnos virán estar aquí con vostede. Gardou el un pouco de silencio e despois contestou que
iría coa condición de que fose só un acto de confraternidade.
Cando lle tocou falar, ademais de amosar a ledicia de ver de novo a moitos
dos que foran alumnos e de agradecer as mostras de cariño e afecto, dixo: La
ilusión de todos nosotros era hacer de aquel Instituto un gran centro de enseñanza con amplia proyección cultural con unos alumnos tan receptivos como
todos vosotros (VARELA DURÁN, 2012:112).
OS ANOS DO MEDO. A REAL ACADEMIA GALEGA E O INSTITUTO
“P. SARMIENTO ” DE ESTUDIOS GALLEGOS
-Pois … o glorioso Movemento Nacional. Separáranme definitivamente de
emprego e soldo, así dicía a sentencia. Non podía volver ó ensino, pero tampouco podía marchar: se pedía un permiso para me ir non mo daban.
-Que fixo daquela?
-O primeiro ano da guerra atureino. O segundo tamén. Pero o terceiro,
vendo que ían as cousas así, procurei dar clases. Así, tiven unha academia no
pazo de Amarante, no que hoxe son os xulgados [actualmente xa non están neste edificio, contan cun propio], na que estiven ata o ano 50 (LATAS, 1995:54).
Para dar clases tivo que se asociar cun crego, Ramón Davila García, e
empezou nun local da rúa da Troia que logo cambia para a rúa da Algalia
de Abaixo (onde está o pazo de Amarante), aquí xa co nome de “Academia
Menéndez Pelayo”, pero tan pronto saleu o nome da Academia Menéndez
Pelayo … paf!... chegou un inspector de Facenda ou non sei que. Rodearon
aquelo. Veu cinco ou seis veces un policía a ver se eu era dono de non sei que
cousas… Por fin, non sei que cousa veu polo xuzgado, e era Fermín (Bouza-Brey) o xuíz, e zanxou a cousa, e acabouse. A academia estivo alí ata que
eu salín catedrático, e incluso un tempo máis (GONZÁLEZ REBOREDO,
1997:20).
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O 25 de novembro de 1942 consegue que o admitan de novo como profesor axudante de clases prácticas encargado da auxiliaría de Xeografía e Historia da Facultade de Xeografía e Historia, ao recoñecer a “Dirección General
de Enseñanza Superior y Media” como xa abonada a sanción de dous anos de
emprego e soldo que lle impuxera o 4 de novembro de 1936.
Tal era o medo que tiña, que ata o mes de xuño de 1946 non se atreveu
a publicar o primeiro artigo en galego, e en Portugal: “Dous romances de
Galicia” (Revista de Guimarães). O segundo foi en 1955 (Caracas, 1958):
“Paisaxe e historia nas conversas de D. Ramón Otero Pedrayo”, e o terceiro en
1966, tamén en Portugal, unha recensión do volume I da Historia de Galiza
dirixida por Otero Pedrayo en B. Aires (Revista de Etnografia).
A finais de 1942, o 13 de decembro, é nomeado membro correspondente
da Real Academia Galega. Anos despois, o 19 de abril de 1951, académico de
número, e o 8 de maio de 1956 leu o discurso de ingreso, titulado “Roseiras e
paxariños nas cantigas dun serán”, sobre as coplas que se cantaban nas ruadas
de Loureiro de Cotobade. Tocoulle a cadeira que ocupara Castelao e, como
manda o protocolo, comezou cunhas eloxiosas palabras verbo do antecesor,
profesor, compañeiro no SEG e tamén de partido, nomeando ata obras súas
das que daquela estaba prohibido falar, como Sempre en Galiza, Galicia mártir, Atila en Galicia e Milicianos. Da resposta encargouse outro vello amigo,
Ramón Otero Pedrayo.
Moitos anos despois, pouco antes do pasamento, dicía nunha entrevista á
pregunta do que supuxera substituír ao ilustre rianxeiro: Foi moi importante
para min. Non era só ingresar na Real Academia e traballar con xente tan
importante dentro do panorama lingüístico galego, senón ocupar o lugar de
Castelao. Se fose outra persoa calquera sería moi importante, pero non suporía o orgullo e o compromiso de intentar continuar o labor que un home tan
importante coma Castelao comezara (GARCÍA LIÑEIRA / TOMÉ CRUZ,
2001:32).
Publicou varios traballos no Boletín da Real Academia e dous libros, ambos con motivo do día das Nosas Letras, dedicados a Aquilino Iglesia Alvariño
e a Celso Emilio Ferreiro. Por último, entre o 30 de xuño e o 30 de novembro
de 1997 foi Presidente en funcións, presidindo como tal, por exemplo, a presentación do Dicionario da Real Academia Galega no compostelán Colexio
de Fonseca, o 26 de novembro, e a sesión plenaria na que se elixiu presidente
a Francisco Fernández del Riego, o 30 do mesmo mes.
Era tal o baleiro cultural que deixara o SEG que o 30 de novembro de
1943 o goberno acordou a creación do Instituto “P. Sarmiento” de Estudios
14
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Gallegos (IPSEG), dependente do CSIC. A constitución foi o 15 de febreiro
seguinte, e el encargouse de ordenar o que quedaba da biblioteca, devolta pola
Universidade. Nos anos sucesivos, ata que se xubila en 1975, foi secretario e
coordinador da sección de Etnografía e Folklore.
O IPSEG tentou de ser o herdeiro do antigo SEG, pero non pasou dun
espurio continuador, no que o galego deixou de existir e todo se controlaba
dende Madrid. Don Antonio, malia que sabía que se trataba dunha institución
totalmente distinta da primeira, non por iso deixou de traballar arreo publicando artigos na revista Cuadernos de Estudios Gallegos, encargándose de
organizar exposicións, ciclos de conferencias etc. Tamén foi onde publicou a
tese de doutoramento: Historia del Colegio de Fonseca (1956) e Los Colegiales de Fonseca (1958).

UNHA BAFARADA DE LIBERDADE: O INSTITUTO DE LUGO
Tivo que opositar de novo a profesor de Xeografía e Historia, e fracasou varias veces, non por falta de coñecementos senón polos antecedentes políticos:
… E díxome o director do Instituto San Isidro: A usted le ha hundido la política. El tribunal le respeta a usted muchísimo, tiene a usted en gran consideración, pero la política no le dejó ser [catedrático de instituto] (GONZÁLEZ
REBOREDO, 1997: 20).
Por fin o primeiro de novembro de 1949 supera as oposicións e o primeiro
destino foi o Instituto de Lugo, no que tomou posesión o 15 de maio de 1950.
A cidade das murallas supuxo para el a liberdade, como puxo na tarxeta de
invitación da homenaxe que lle renderon os exalumnos o 7 de outubro de
1989: Lugo para min significou o mesmo que para Frei Luis o de “Dicíamos
onte”: A liberdade. Foi a volta á miña vida académica, por eso nunca poderei
esquecer Lugo… (GONZÁLEZ PÉREZ, 2006:75).
Seguiu o mesmo método pedagóxico que puxera en práctica case dúas
décadas antes no Instituto da Estrada: saídas cos alumnos para coñecer e falar
dos principais monumentos da cidade e contorna; ciclos de conferencias e
cursos; publicacións (“Apuntes sobre mámoas lucenses”, “Apuntes para la
historia de Primera Enseñanza en el Valle de Quiroga (Lugo)”, “Los castros
de la Tierra de Saviñao” –con F. LÓPEZ CUEVILLAS–, “La farsa de Casadenaya (Antas de Ulla)”, “El funeral por Carlos II en la catedral de Lugo”,
“Restos dolménicos próximos a la ciudad de Lugo”, “Castros de la comarca
CEX
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lucense”, “Notas sobre el
paso de los franceses por
Lugo”, Lugo etc…), colaboracións en xornais e revistas, etc.
As institucións tamén
o acolleron moi ben, ata a
Igrexa, que o nomeou vogal da comisión diocesana
de Arte Sagrada da diocese.
O 22 de maio de 1959
solicitou o traslado para o
Instituto feminino “Rosalía
de Castro” de Santiago de
Compostela, e incorporouse ao claustro do mesmo o
seguinte primeiro de xullo.
Tan profunda foi a súa
pegada durante os nove
anos de estadía como perDe excursión arqueolóxica cos alumnos do Instituto
soa culta e cordial, que o
de Lugo (MPG: Fondo: “A. Fraguas”).
7 de outubro de 1989, 30
anos despois de deixar esta
cidade, os exalumnos organizaron na súa honra unha homenaxe e o concello
deulle o seu nome a unha rúa.
Nos últimos anos da vida aínda dicía: As rapazas do feminino (o actual Instituto Rosalía Castro [de Santiago]) queríanme moi ben, pero queríanme máis os rapaces do Instituto de Lugo (GARCÍA LIÑEIRA / TOMÉ
CRUZ, 2001:32).
SANTIAGO DE COMPOSTELA: O MUSEO DO POBO GALEGO
E O CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Os últimos anos da súa vida foron, sen dúbida, dos máis fecundos: investiga,
traballa no IPSEG, na Academia Galega de Ciencias (da que foi un dos membros fundadores e académico), dirixe o Museo Municipal de Santiago, o Museo do Pobo Galego, pertence ao Consello da Cultura Galega (durante varios
16
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anos coordinou a sección de Antropoloxía Cultural), imparte conferencias,
participa en actos culturais, colabora
na prensa, publica artigos en revistas
e varios libros: La Galicia Insólita.
Tradiciones gallegas (1973), Manuel
Murguía: o patriarca (1979), Aportacións ó cancioneiro de Cotobade
(1985), El traje gallego (1985), Aquilino Iglesia Alvariño (1986), Romarías e santuarios (1988), Celso EmiO 26 de maio de 1984 o “irmán”
lio Ferreiro (1989), Galicia máxica
Xaquín Lorenzo impúxolle a Medalla de
(1991) etc.
Ouro do Museo do Pobo Galego
Acolle con afervoamento a crea(MPG: Arquivo fotográfico).
ción dun museo de Antropoloxía de
Galicia, un dos seus devecidos soños
dos anos do SEG, promovido por parte de tres “mozos”, como adoitaba dicir,
Carlos García Martínez, Justo Beramenti e Manuel Gallego Jorreto. O 24 de
xaneiro de 1976 asistiu á primeira xuntanza no Hostal dos Reis Católicos; o
31 de xullo xa se constituíu o Padroado do que se denominará Museo do Pobo
Galego, do que é nomeado director e vicepresidente primeiro e, por fin, o 29
de outubro do ano seguinte cumpriuse o vello soño coa inauguración das primeiras salas polo Ministro de Cultura y Bienestar, Pío Cabanillas Gallas. En
adiante non deixou de traballar a prol da súa mellora, ata o 18 de decembro de
1989 en que abandona a dirección e faise cargo da presidencia do Padroado
co gallo do pasamento de Xaquín Lorenzo.
Contaba que cando naceu na súa casa non había ningún libro e ata os últimos días da súa vida xuntara máis de 13.000 exemplares, entre libros, folletos
e revistas, que legou ao Museo, asinando a doazón o 17 de decembro de 1994.
Ao acto asistiron as máximas autoridades: o presidente da Xunta, o do Parlamento de Galicia, o alcalde de Santiago etc. Escribiu no Libro de Ouro do
Museo: No día que deixamos o noso “tesouro” a sinxela biblioteca co pensamento na nosa terra e na nosa cultura. Coa emoción trabucouse na data, e en
vez de poñer 1994, escribiu 1954.
O 8 de xullo de 1983 créase o Consello da Cultura Galega, do que foi nomeado membro a título individual, encargándose da sección de Antropoloxía
Cultural dende 1991 ata o pasamento. O seu labor, malia aos achaques propios
da idade, non por iso deixou de ser importante: organización de simposios,
CEX
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edición das actas dos mesmos e tamén varios libros. No mes de outubro de
1995 a sección acordou dedicar un simposio internacional na súa honra sobre
a medicina popular e a saúde, dous dos temas que tiña tratado varias veces.
ADEUS AO ILUSTRE “ALDEÁN” DE LOUREIRO DE COTOBADE:
O SEU LEGADO HUMANO E INTELECTUAL
Na última época recibiu múltiples recoñecementos por parte de institucións
oficiais e asociacións particulares, pola súa vida exemplar dedicada a Galicia
e polo valor da súa obra: Medalla Castelao (1984), Pedrón de Ouro (1984),
Fillo Adoptivo de Santiago de Compostela (1984), Fillo Predilecto do concello de Cotobade (1984), Insignia de Ouro do Museo de Pobo Galego (1984),
Premio Trasalba da Fundación R. Otero Pedrayo (1985), Premio de Investigación da Xunta de Galicia (1988), Cronista Xeral de Galicia (1992), Premio
R. Otero Pedrayo das catro deputacións provinciais (1992), Premio das Letras
e das Artes da Xunta de Galicia (1995), Insignia de Ouro da Universidade de
Santiago (1996) etc.
Recoñecía que fora un mestre moi diferente. Faciamos cousas nas aulas,
explicaba moito, se me confundía non me preocupaba rectificar –todos cometemos erros–… (GARCÍA LIÑEIRA / TOMÉ CRUZ, 2001:34). Por iso,
malia ao paso dos anos, a súa memoria perdura aínda na Estrada, en Lugo e
Santiago de Compostela, como un profesor comprensivo, culto, humilde…
unha boa persoa: Francamente non pensei nunca en deixar nada, porque
en realidade non fixen nada de moita transcendencia como fixeron outros
escritores galegos. Cando escribía non pensaba en “legar” algo, só me centrei no que me gustaba e valoraba –Galicia–. Fixen estudos sobre isto que
espero que lle vallan de algo a alguén; foi unha recuperación de cousas do
noso pobo e as nosas xentes que me parecían interesantes. Se deixan algún
pouso na nosa xente ou non xa se verá (GARCÍA LIÑEIRA / TOMÉ CRUZ,
2001:32).
Ademais da súa obra: libros, traballos de investigación, artigos en revistas
e xornais, que abranguen cronoloxicamente dende 1927 ata 1999 (o derradeiro artigo saíu no xornal compostelán O Correo Galego o 31 de outubro de
1999, cinco días antes do pasamento) deixou a súa gran biblioteca a disposición de todos no Museo do Pobo Galego e, o que é aínda máis importante, o
exemplo dunha vida de traballo e constancia a imitar polas xeracións presentes e futuras.
18

CEX

O “aldeán” de
Loureiro de Cotobade, o neno que
ía para condutor de
trens no Brasil pero
polo consello dun
mestre rematou dedicando a súa vida
por enteiro á docencia e á investigación, faleceu na súa
querida Compostela
(Por Xelmírez áurea,
Antonio Fraguas e o seu amigo Isaac Díaz Pardo descansan a
carón no cemiterio de Boisaca, Santiago de Compostela
por Fonseca sabia e
(Foto: Clodio González Pérez)
polo Apóstolo Santa,
como puxo por lema
nun traballo seu), o 5 de novembro de 1999:
Eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertei, outras non;
pero en todo canto levo feito puxen sempre toda a miña ilusión, todo o
pouco que sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña modesta obra
non é máis que un pequeniño gran de area no montón que foron facendo
todos aqueles que, de moi distintas maneiras e cadaquén ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos, traballan agora e seguirán traballando
arreo no futuro, sempre desinteresadamente, non máis que polo ben de
Galicia. Por amor á nosa Terra (GONZÁLEZ PÉREZ, 1998:51).
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Primeira páxina manuscrita do discurso de ingreso na Academia Galega de Antonio Fraguas
(Arquivo da Real Academia Galega)

CEX

Cadernos de Estudos Xerais

Xa publicados
Nº 1 - «Xosé María Díaz Castro» · E. Mariño Davila, V. Pérez Prieto, A. Blanco Torrado
Nº 2 - «De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de E. Blanco-Amor» · Luis Pérez Rodríguez
Nº 3 - «Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra Mundial» · M. González Prieto
e R. Axeitos Valiño
Nº 4 - «Moncho Valcarce: un militante social e político galeguista, un cura atípico, un profeta e un místico
cristián» · VV.AA.
Nº 5 - «Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo» · VV.AA.
Nº 6 - «Luisa Viqueira Landa: unha heroína republicana» · VV.AA.
Nº 7 - «Oitava de voces para Manuel María» · VV.AA.
Nº 8 - «A longa pósguerra (1936-1953) de Ramón Vilar Ponte» · José-Mª Monterroso Devesa
Nº 9 - «Maruja Mallo: vida e exilio dunha artista universal» · Carlos Novo Cal e Analía Álvarez González
Nº 10 - «Os seis poemas galegos de Federico García Lorca» · Luis Pérez Rodríguez
Nº 11 - «Julio J. Casal e Galiza» · José Mª Monterroso Devesa
Nº 12 - Filomena Dato Muruais a poeta das Mariñas · Xesús Torres Regueiro
Nº 13 - Inaguración da escultura en homenaxe a Emilia Pardo Bazán · Manuel González Prieto
Nº 14 - Luís Seoane · Merecida homenaxe a un artista creador polifacético · José Martínez-Romero Gandos

Clodio González Pérez
Cenlle-Ourense, 1947. Mestre, historiador e etnógrafo. Académico correspondente da Real Academia Galega. Membro do padroado do Museo do Pobo Galego, da Fundación “A. Fraguas Fraguas” e
das extintas seccións de Etnografía e Folklore do IPSEG e da de Antropoloxía Cultural do Consello
da Cultura Galega. Premios: Nacional de prensa do certame “Artesanía, tradiciones y costumbres
de España” do Ministerio de Cultura (1984, 1985, 1986 e 1987); de investigación da Deputación de
Pontevedra (1987 e 1992), e da Deputación de Ourense (2008). En 2013 recibiu o premio “Lois Peña
Novo” “pola súa traxectoria vital como investigador no campo da etnografía e da historia de Galicia”.
Autor de libros, traballos de investigación e artigos xornalísticos, entre eles a primeira biografía de
Antonio Fraguas (1998).

Edita			

Colabora

