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LIMIAR
Bacterias, ratas, cretinos e outros
intelectuais
Para Pedro García Vidal

B

ACTERIAS. Conta o doutor A. Mira
que nunha comida unha compañeira
de traballo díxolle que nunca sufrira caries
e, curiosamente, tampouco o seu noivo
desde que saía con ela. O doutor tomoulle
mostras e descubriu que na boca tiña un
tipo de bacterias que non hai en persoas
con caries e que, supuxo, lle traspasara á
parella na saliva cando se bicaban. Unha
vez illadas, o doutor Mira descubriu que
esas bacterias eran un escudo contra as
bacterias que provocan a caries, e chamounas anticariensis, nome que cambiou
polo de dentisani ao saber que aquel era
o nome en latín dos naturais de Antequera (Málaga). Decidiu producir ese tipo
de bacterias a gran escala e introducilas
en produtos de consumo como iogures,
chicles ou enxaugaduras bucais, co fin de
erradicar a caries instalando no dente un
escudo protector.
RATAS. Conta o profesor R. Bermejo
que nunha comida un compañeiro de
Universidade díxolle que nunca sufrira
acoso intelectual e que, curiosamente,
tampouco a súa noiva, outra profesora,
desde que saía con el. O intelectual
tomou mostras do currículo do amigo
e descubriu que no baremo tiña varios
tipos de bacterias-punto que non se
atopan en persoas que sofren ou sufriron
acoso intelectual: bacterias-punto de
publicacións sobre os temas máis peregrinos; bacterias-punto de experiencia
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laboral; bacterias-punto de xestión e
coordinación docente; bacterias-punto de
cargo directivo; e moitos outros tipos de
bacterias-punto cuxo único requisito era
que se puidesen aparear con outros tipos
de bacterias-punto e xerar unha prole de
novas bacterias-punto que puntuasen,
valga a redundancia, máis que as anteriores. Bermejo, sorprendido da rapidez coa
que se estendían as diferentes especies
de bacterias-punto, decatouse de que o
compañeiro desenvolvera unha serie de
estratexias curriculares que facían proliferar a ritmo de rata (nunca mellor dito,
pensou) as bacterias-punto por todos
os ecosistemas da Universidade. Dúas
desas estratexias eran especialmente
frutíferas: a primeira, mostrar submisión
aos Deuses creadores de bacterias-punto, xa fosen Avaliadores Docentes e Investigadores ou Autoridades Académicas
e Políticas; a segunda, crear unha rede
de relacións académicas e políticas que
outorgasen favores e recibisen outros a
cambio.
O máis probable, supuxo Bermejo,
era que o compañeiro lle traspasase ese
tipo de bacterias-punto á parella a través
da baba mentres lle contaba as súas
proezas académicas. Para comprobalo,
Bermejo investigou e descubriu que antes
de saír co amigo o currículo da noiva estaba dominado por bacterias-mérito dos
tipos considerados máis potencialmente
perigosos para atraer o acoso intelectual:
bacterias de investigacións sistemáticas
e de longo alcance; bacterias de pensamento reflexivo e racional; bacterias
de capacidade de argumentar, falar e
escribir; bacterias de escepticismo metodolóxico; bacterias de desinterese pola
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promoción persoal; bacterias de entrega
ao labor docente e investigador; bacterias
de preocupación polo rigor intelectual do
alumnado.
Abraiado, Bermejo chamou as bacterias benignas ao acoso intelectual bacterias antifracasis e aos seus afortunados
anfitrións, como o seu propio amigo,
intelectuais cortesáns. Ás bacterias malignas chamounas bacterias profracasi
e aos desafortunados anfitrións, como el
mesmo, intelectuais currantes. Finalmente, soubo que para erradicar este último
tipo de intelectuais dos postos máis altos
da pirámide académica, a Universidade
creara un caldo de cultivo de Pensamento
Único no que só medraban bacteriaspunto e un aristocrático número de intelectuais cortesáns. Tras breves segundos
de investigación, Bermejo descubriu os
criterios cos que fora confeccionado ese
caldo de cultivo: establecer como modelo
intelectual un político ou un banqueiro;
converter a investigación e a busca de
coñecemento nunha carreira de promoción persoal e desprestixio dos rivais
mellor preparados; utilizar unha linguaxe
chea de termos baleiros repetidos ata a
saciedade; fomentar unha excelencia
educativa similar á da produción de
mercadorías; copar as portadas dos
medios de comunicación con descubrimentos do século; aspirar non a mandar
por ser excelente, senón a ser excelente
por mandar; conseguir diñeiro de persoas
e institucións. En dúas palabras: sabendo
cada vez menos e coñecendo cada vez
máis xente importante os novos mandaríns universitarios estaban en disposición
de garantir a absoluta erradicación dos
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intelectuais currantes dos postos executivos das catedrais do saber.
ANTÍXENOS. Este ano cúmprese
o centenario do nacemento de Albert
Camus, un intelectual currante que sufriu
un intenso acoso intelectual por parte
dos máis grandes intelectuais cortesáns
da súa época. Os seus textos son moi
utilizados nas Escolas de Negocios Intelectuais 2.0 como antíxenos cen por cen
eficaces contra o acoso intelectual. Xeran
anticorpos mentais que proporcionan inmunidade absoluta á estupidez currante.
Vexamos, como exemplo, un dos textos
que inoculan na mente dos aspirantes a
intelectuais cortesáns: Cada xeración,
sen dúbida, crese destinada a refacer o
mundo. A miña sabe, non obstante, que
non o refará. Pero a súa tarefa quizais
sexa aínda máis grande. Consiste en impedir que o mundo se desfaga. Herdeira
dunha historia corrompida, na que se
mesturan as revolucións frustradas, as
técnicas entolecidas, os deuses mortos e
as ideoloxías extremadas; cando poderes
mediocres poden destruílo todo, pero xa
non saben convencer; cando a intelixencia se rebaixou ata converterse en criada
do odio e a opresión, esta xeración tivo,
en si mesma e ao redor de si mesma,
que restaurar, a partir de negacións, un
pouco do que fai digno o vivir e o morrer.
Palabras aínda hoxe máis perigosas que
cando as pronunciou hai uns sesenta
anos. Daquela ser intelectual currante
aínda podía soar idealista ou romántico.
Hoxe é puro cretinismo. Do que se trata
non é de refacer o mundo ou de evitar que
se desfaga. Trátase de deixalo caer. É
nesas ruínas onde proliferan con máis fa-

X. RicaRdo Losada

cilidade iso que os biólogos chaman ratas
e os sociólogos intelectuais cortesáns.

San Pedro no Vaticano. Para conmover o
corazón humano, dixo.

ANTICORPOS. Non me considero un
intelectual cortesán, así que, aínda que o
protocolo do limiar me obrigue, non vou
ser garatuxeiro. Non direi que todos os
intelectuais que colaboran neste anuario
son intelectuais currantes. Podería dicilo
dos dous que realmente coñezo, pero non
debo. Niso, si acepto o protocolo. Dos outros, non podo opinar. Ou non os coñezo
ou os coñezo superficialmente. O que si
podo dicir é que todos os ensaios deste
anuario son ensaios currantes e que os
intelectuais cortesáns limitaranse a ler o
índice e a preguntarse cun sorriso cínico
na boca, para que serve coñecer a historiografía de Muros, o mapa interior das
vilas do Barbanza, os anos vinte de Boiro
ou os oitenta de Noia, a María Consuelo
Castaño Blanco, Borobó, Alfonso Costa
ou a Manuel Ayaso? Para que serve
coñecer as marcas dos oficios das laudas
de Santa María de Noia, o patrimonio
arqueolóxico, as fontes ou os museos
do Barbanza? Para que serve cantar a
Rosalía cento cincuenta anos despois da
publicación de Cantares Gallegos? Cantos puntos dan? Cantos euros recadan?
Cantos banqueiros e políticos lerán eses
artigos?

Conmovámonos, pois, con este
anuario os poucos cretinos que os novos
caldos de cultivo universitario están deixando con vida pública. E consolémonos
recordando o que dixo Aristóteles, o gran
patrón dos intelectuais currantes: conmover protexe da caries mental e produce,
como dixeron os seus discípulos latinos,
bacteriums mentisani.
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CRETINOS. Gústame imaxinar que
todos os colaboradores deste anuario son
intelectuais currantes e que, ante esas
preguntas, responderían o mesmo que
respondeu un dos grandes intelectuais
currante da historia, Stendhal, cando lle
preguntaron para que servía a cúpula de
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uros e a historiografía.
Un estado da cuestión
José Antonio Vázquez Vilanova

José A ntonio Vázquez VilAnoVA

1) INtRoDuCIóN

C

ando falamos do pasado de Muros,
a realidade que se nos presenta é
dunha riqueza e complexidade ata certo
punto insospeitadas, máis aínda se a
nosa ollada se fai dende o prisma dunha
situación actual que non se caracteriza
especialmente pola grandeza ou pola
prosperidade. Precisamente, a importancia acadada noutros tempos é o que
invita a pensar, por analoxía, na existencia dunha correspondencia co papel
desempeñado no campo historiográfico.
Iso por unha banda. Pero tamén contamos con noticias previas sobre obras e
historiadores, algúns de moito renome
e cunha antigüidade que non fan senón
renovar e aumentar o noso interese. A
converxencia dos datos anteriores, unido
ás observacións sobre o terreo levadas
a cabo nos anos de estancia nesta vila,
puxeron ante os meus ollos, como unha
intuición, o marcado interese dos muradáns pola súa propia historia. De costas
ao presente e cun futuro incerto, Muros
olla cara ao pasado na procura das súas
orixes, pero tamén como un bálsamo para
aliviar as súas amarguras e erguer os
ánimos decaídos, ou simplemente como
un refuxio onde evadirse dunha realidade
dura e complicada.
Mais era preciso, para acadar rango
científico, que a intuición inicial se vise
confirmada con datos concretos, empíricos. Tentar constatar en que medida isto
foi así será un dos principais obxectivos
do presente estudo, pero tamén pór de
manifesto e salvar do esquecemento o
traballo de todos aqueles que se entregaron á tarefa de desenterrar un pasado
que, aínda que local, desborda o seu
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marco ata resultar imprescindible para o
coñecemento dunha parte importante da
historia de Galicia.
En canto á estrutura do traballo que
nos ocupa, tan só mencionar que, na
procura dunha caracterización o máis
completa posible, optamos por combinar
varios enfoques metodolóxicos. Así, tras
esta introdución, levaremos a cabo unha
análise estatística de tipo cuantitativo,
en base ás publicacións existentes coa
historia de Muros como nexo común;
seguidamente, faremos un percorrido
polos autores e obras máis senlleiros
da historiografía muradá, dende as súas
orixes ata o presente. Por outra banda, a
de Muros é sen dúbida unha historiografía
completa, pois ata conta cos seus debates
e controversias particulares; a eles precisamente dedicamos o seguinte apartado,
para pasar a continuación a recoller o
máis significativo de canto levamos escrito ata entón, ao tempo que sinalamos
lagoas cara ás que deberían enfocarse
as futuras investigacións. Finalmente, a
base de datos sobre a que asentamos
boa parte desta investigación aparece
recollida na súa integridade na parte final,
baixo o epígrafe de bibliografía.

2) uNhA pRIMEIRA ApRoxIMACIóN CuANtItAtIvA
Para levar a bo termo o propósito
destas liñas foi preciso, como primeiro
paso, facer balance de todas as publicacións existentes sobre a historia de
Muros. Como resultado, tras unha minuciosa pescuda, reunimos un total de 80
publicacións. Falamos en concreto de
25 libros, 32 artigos en revistas científi-
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cas especializadas, outros 19 traballos
publicados en xornais, ademais de tres
colaboracións en obras colectivas e unha
tese de doutoramento.
O que vén a continuación é un estudo
estatístico tomando como base as obras
atopadas1. Procederemos á súa exposición por medio dunha división entre
distintos temas ou apartados. Así, para
tentar establecer o carácter novidoso ou
tradicional destas investigacións, comezamos analizando a distribución temporal
en canto ás datas de publicación dos
traballos.
Estes serían os resultados referidos
ao total de publicacións:
Táboa nº 1 – Publicacións sobre Muros
ao longo do tempo
- Ata 1899 ......... 5 publicacións
- 1900-1939 .... 20
“
- 1940-1969 .... 18
“
- 1970-1989 .... 15
“
- 1990-2013 .... 22
“
TOTAL ......... 79
“
Se nos limitamos ao número de libros,
os datos serían como segue:
Táboa nº 2 – Libros sobre Muros ao
longo do tempo
- Ata 1899 ...........3 libros
- 1900-1939 ........3 “
- 1940-1969 ........6 “
- 1970-1989 ........3 “
- 1990-2013 ......10 “
TOTAL ...........25 “
1 Para máis detalles, ver a bibliografía que figura ao
final, onde se recollen todos os traballos cuxos datos
estatísticos presentamos a continuación.
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Sobre a publicación de libros, destaca o notable aumento producido a partir
de 1940, rompendo coa continuidade
presente ata entón, aínda que experimentando un forte descenso nas décadas de
1970 e 1980, así como un notable incremento a partir de 1990, acadando entón
o maior número de exemplares. Pero se
consideramos o número total de traballos,
chama a atención a abundante produción
correspondente ao período entre 1900 e
1939, practicamente os mesmos que os
escritos entre 1990 e 2013. Como conclusión, dificilmente podemos referirnos
a unha evolución positiva ao longo do
tempo, especialmente se a comparamos
coas publicacións acadadas nos demais
ámbitos onde o crecemento das últimas
décadas foi espectacular2; máis ben semella unha tendencia ao estancamento
notándose unha certa correlación entre
a produción histórica e as etapas máis
florecentes do pasado da vila.
A continuación, pasamos a expor os
resultados en canto aos períodos históri2 Como proba do que estamos a dicir, e a modo de
exemplo, ofrecemos os datos doutra investigación que
estamos a realizar, tamén a xeito de balance en canto á
produción historiográfica, aínda que neste caso referida
ás publicacións sobre a historia da igrexa galega. Neste
caso, os resultados referidos á evolución temporal das
investigacións serían os seguintes:
1) A nivel xeral:
- Ata 1899 - 92 exemplares
- Entre 1900 y 1950 - 420 “
- Entre 1951 y 1985 - 298 “
- Entre 1986 y 1999 - 546 “
- Desde 2000 - 587 “
2) No que a libros se refire:
- Entre 1850 y 1899 - 47 libros
- Entre 1900 y 1950 - 33 “
- Entre 1951 y 1985 - 52 “
- Entre 1986 y 1999 - 73 “
- Desde 2000 - 83 “
En ambos casos, a situación é ben distinta. No campo
da historiografía eclesitástica galega, aínda que irregular
e con altibaixos, a evolución é claramente positiva, especialmente dende os anos oitenta, cun aumento extraordinario nas últimas décadas.

José A ntonio Vázquez VilAnoVA

cos que serven de marco cronolóxico a
estes traballos:

as publicacións que concentran o maior
número de traballos:

Táboa nº 3 – Marco cronolóxico

Táboa nº 4 – Revistas e publicacións periódicas con traballos sobre Muros-Noia

Prehistoria e Hª Antiga.......11
Idade Media .......................11
Idade Moderna ................. 10
Idade Contemporánea ...... 20
E canto aos 28 restantes, transcorrerían ao longo de varios períodos. Os
correspondentes á prehistoria e historia
antiga están dedicados, cunha única
excepción, aos petróglifos das parroquias
de Serres e Louro e, nesta última, destacamos seis traballos sobre o de Laxe
das Rodas. Dos pertencentes á época
medieval, dous abarcan os chamados
séculos escuros, na procura do asentamento primitivo, mentres que a maioría (8)
transcorren no século XV estendéndose,
en dous deles, tamén ao XIV. Tamén
sinalamos tres investigacións sobre a
coñecida saga dos Diego de Muros. Sobre as idades moderna e contemporánea,
destacan os once estudos dedicados á
industria da pesca e os seus conflitos, ou
os tres sobre episodios da guerra contra
as tropas napoleónicas, sentida dun xeito
especialmente tráxico pola vila de Muros3.
En referencia tanto a revistas científicas como prensa periódica, estas serían

bArbAntiA

Boletín de la Real
Academia Gallega ........10 traballos
Diario “La Noche” ...........5
“
El Correo Gallego ............4
“
Cuadernos de
Estudios Gallegos ...........4
“
Diario de Galicia ..............3
“
En canto aos autores dos distintos
traballos suman un total de 43 escritores,
38 homes e cinco mulleres. Resaltamos
que polo menos 23 deles son naturais do
concello de Muros. Así mesmo, a metade
de toda a produción bibliográfica estaría
concentrada nos seguintes escritores:
Táboa nº 5 – Autores dos traballos
Ramón Artaza Malvárez ...... 10
Atanasio López Fernández ... 9
Arturo Romaní García ........... 9
Manuel Fabeiro Gómez......... 8
Ramón Artaza Blázquez ....... 4
Igualmente, é importante destacar
que, destes cinco autores, catro son de
Muros4.

3) uN pERCoRRIDo poLA hIStoRIogRAfíA MuRADá
3 Os franceses queimaron parte da vila, ardendo, amais
das casas, o arquivo onde se gardaba a documentación
antiga da vila. Pero non parece que as perdas humanas
fosen especialmente cuantiosas. Así, relacionado con
este episodio, o día 26 de marzo de 1809 tiveron lugar oito
enterros, efecto da entrada dos franceses na vila, “la que
saquearon e incendiaron 186 casas y murieron los sugetos
aqui anotados a manos de dichas tropas francesas”. Eran
seis homes e dúas mulleres. (Vázquez Vilanova, José
Antonio: “A vila de Muros, apuntes históricos”. Cuadernos
de Estudios Gallegos, vol. LVII núm. 123 (2010). P. 212).

As primeiras referencias escritas á
historia de Muros son polo xeral noticias
breves, recollidas en traballos dotados

4 A excepción estaría representada por frei Atanasio
López, nado en León.
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dun marco xeográfico máis ambicioso.
Comezamos citando a obra de Bartolomé Sagrario de Molina, Descripción del
Reyno de Galicia, y de las cosas notables
del (Mondoñedo 1551), onde o autor pon
de manifesto a destreza secular dos mariñeiros muradáns e a importancia do seu
estaleiro, considerado un dos mellores de
Galicia. Uns anos despois, a principios do
século XVII, o cóengo-cardeal Jenónimo
del Hoyo leva a cabo unha detallada descrición da vila, con datos referidos tanto ao
pasado coma ao presente, nas Memorias
del Arzobispado de Santiago (Santiago,
16075). As informacións que proporciona
abarcan poboación, actividades económicas, barcos que compoñen a súa flota,
pero tamén murallas, hospitais e castelo6.
Tamén sinalamos a obra do portugués
Pedro Texeira, Atlas del rey planeta: “La
descripción de España y de las costas y
puertos de sus reinos” (1634), que contén
unha relación pormenorizada sobre a
situación xeográfica e económica da vila7,
amais dos seus monumentos históricos e
sistemas defensivos. En canto ás alusións
ao pasado máis remoto, destacamos
5 Posiblemente, a descrición da vila sexa anterior a ese
ano. Doutro xeito, non se entende, por exemplo, que ao
referirse ao número de embarcacións existentes no seu
porto no vaia máis aló do ano 1584.
6 As relacións entre o pasado e o presente quedan de
manifesto a través destas liñas: “Solía esta villa de Muros
tener mas de mil vezinos, por el presente tendrá como
seiscientos vecinos, y, aunque entre ellos hay alguna
gente noble, el comun es pescadores y tratantes por la
mar y todos ellos son gente belicosa y que saben muy
bien tomar las armas y defenderse de sus enemigos, así
en la tierra como en la mar”. A caracterización dos seus
veciños como valentes e belicosos parece aludir ó seu
comportamento na chamada Batalla de Muros que tivo
lugar en 1544, cando a flota de D. Alvaro de Mendoza, coa
axuda dos muradáns, derrotou ós franceses e obrigounos
a levantar o cerco que mantiñan sobre a vila.
7 Sobre a súa poboación e economía, destacamos o
seguinte parágrafo: “Es lugar de muy gran poblaçión y
trato, teniéndolo el maior que ningún lugar desta costa
en la pescaría teniendo munchas armaçones de barcos y
redes con que salen a la mar a pescar”.
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Anales de el Reyno de Galicia, obra de
Francisco Javier de la Huerta y Vega,
publicada en Santiago entre 1733 e 1736,
onde identificaba o Portus Artabrorum
dos autores clásicos coa vila de Muros,
afirmación que acadará unha certa notoriedade, sendo posteriormente repetida
por outros autores 8.
Así mesmo, Antonio Vegas, no seu
Diccionario Geográfico Universal (1795),
referíndose á vila de Muros, fala da
súa prosperidade, asegurando que “su
gremio de mareantes es mas acomodado que ningun otro de aquel Reyno”;
igualmente, abundan os datos sobre a
situación económica, incluíndo equipamentos e infraestruturas, na Descripción
Económica del Reyno de Galicia de José
Lucas Labrada (1804). Tamén figuran
varios parágrafos dedicados a Muros
na Historia de Ferrol, de José Montero
Aróstegui, publicada en Madrid en 1859.
Pero sobre todo será digno de mención
o traballo de Francisco Javier Rodríguez,
Noticias y documentos referentes al
Arzobispado de Santiago, publicado na
revista Galicia: revista universal de este
reino, no ano 1861, por conter varias páxinas integramente dedicadas á historia de
Muros, abordando tamén o presente, e
interesándose igualmente polo seu patrimonio cultural e artístico.
O primeiro escrito dedicado exclusivamente á historia muradá é a chamada
Carta apologética en vindicación de ofensas hechas a Muros, de autor anónimo e
8 Unha tese baseada en afirmacións contidas na obra
dos xeógrafos da época clásica, tal como se reflicte nas
súas verbas: “Puerto de los Artabros es la Villa de Muros,
porque Mela le señala en la entrada, y desembocadero
de el Tambre á el Mar, que es la puntual situacion de la
Villa de Muros”.
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aparecida en 1813. Non podemos considerala obra historiográfica, por canto se
trata dunha resposta, en clave apoloxética, a un panfleto denigrante aparecido o
ano anterior, no marco do enfrontamento
entre a burguesía autóctona e os membros do gremio de mareantes fronte aos
empresarios cataláns9. Pero nese escrito
tamén aparecen abundantes datos sobre
o pasado da vila (as súas xestas militares,
os seus barcos, o seu comercio, ou datos
sobre o gremio de mareantes).
Algo similar sucede co seguinte documento. Neste caso, para lles facer fronte
aos que o acusaban de lucrarse cos fondos municipais, José María Albariño, que
fora secretario do concello de Muros entre 1846 e 1866, publica un escrito onde
cualificaba estas acusacións de calumnias e lembraba a escasa marxe da que
dispuña para aproveitarse dos devanditos
fondos; ao mesmo tempo, facía unha
detallada relación das obras de mellora
levadas a cabo durante os anos da súa
xestión. As informacións que subministra
resultan fundamentais para coñecer as
importantes obras de mellora e remodelación na trama urbana da vila producidas
nas décadas centrais do século XIX, que
marcarán a súa evolución futura10.
Entrando xa na historiografía muradá
propiamente dita, dentro do ámbito das
publicacións en revistas científicas, Andrés Santos Ortigueira, desde as páxinas

9 Sobre este contencioso volveremos máis adiante,
ao referirnos ás polémicas e debates sobre puntos
controvertidos da historiografía muradá.
10 Breve respuesta a las calumnias que en el distrito
municipal de la villa de Muros se han proferido contra
José María Albariño , secretario de aquel ayuntamiento
desde marzo de 1846. José María Albariño. Imp. del
Hospicio a cargo de D. Bruno Cánovas. Coruña. 1866.
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de Galicia Diplomática, daba a coñecer
en 1892 o documento de erección da
colexiata de Santa María (hoxe igrexa parroquial de San Pedro). Tal como consta
expresamente nas páxinas introdutorias,
con este traballo pretendía comezar coa
publicación de fontes que servisen para
a elaboración dunha futura historia da vila
de Muros.
Polo número e calidade dos traballos,
merece unha mención especial a historiografía muradá durante as primeiras
décadas do século XX. Un pasado de
esplendor atraía a atención dos historiadores, aínda que os resultados non sempre desen lugar a publicacións; de feito,
algunhas investigacións permaneceron
inéditas. Sería o caso de Bernardo Barreiro de Vázquez Varela quen, a principios de
século, aseguraba que “la antigua Puebla
de Muro es una de las villas más curiosas
de Galicia, no por su importancia, ni por
sus monumentos, sino por su antigüedad, que se remonta, según parece,
hasta los tiempos fabulosos; curiosísima,
especialmente, por sus habitantes, que
conservan aun puros los caracteres de la
raza griega”. Coa intención de contribuír á
historia de Galicia, levou a cabo algunhas
investigacións sobre o pasado de Muros
“de sus mareantes, de su Colegiata, de
sus constructores de naves, de sus muradanos distinguidos”, pero non chegou
a publicalas. Pese a ter reunido datos
de distintos arquivos e sendo consciente
da importancia e valor dos mesmos, recoñece que son inconexos, incompletos
e escasos para escribir unha mediana
crónica da vila de Muros. Sería preciso
visitar o arquivo municipal, o da Colexiata
e os arquivos parroquiais da zona, así
como examinar os vestixios das antigas
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fortificacións e os achados arqueolóxicos.
Tamén deixa constancia das dificultades
atopadas: “El examen de archivos y copia
de documentos en estas pequeñas villas
se hace más difícil que en los archivos
del Estado, cuando á cualquier alcalde
ó secretario, se les antoja, por ejemplo
que puede haber por medio algún litigio
(contra los bienes del ayuntamiento), y
que el amante cronista de la comarca
que gasta su dinero en viajes por el afán
(que no pueden comprender ni apreciar
ciertas gentes) de hallar un dato nuevo,
no debe ser tal historiógrafo ni cronista,
sino un furibundo y encubierto litigante
que pretende envolver en pleitos á los
pueblos, levantar de nuevo el rollo y las
horcas del señorío y mandar á la cárcel
al Ayuntamiento como hacían no hace
ochenta años todavía y solo por reírse un
rato á la hora de la comida, de sobremesa, nuestros arzobispos de Santiago”11.
Pese a estes antecedentes, serán
sobre todo os traballos de Ramón Artaza Malvárez (1877-1976) os que acaden
maior transcendencia. Á parte do valor
historiográfico dos seus traballos, as lembranzas dun pasado heroico e glorioso
servían para que o pobo muradán recuperase o seu orgullo e tomase conciencia
da súa situación, especialmente cando
ao mirar cara adiante só se presentaban
sombras vagas e camiños incertos. Artaza Malvárez estudara dereito en Santiago,
ingresando, previa oposición, no corpo
de rexistradores da propiedade. Tamén
exercera, tras do nomeamento en 189112 ,
coma xuíz municipal suplente, pasando

logo a ser titular13; ademais de ocupar
os cargos de vicecónsul de Bolivia e de
Arxentina na vila de Muros, entre 1882 e
189314. Foi elixido membro numerario da
Real Academia Galega en 192015 (se ben
o seu ingreso efectivo non tivo lugar ata
1939). Sobre o seu labor como historiador, sabemos que en 1908 a Deputación
provincial concedéralle 100 pesetas para
poder imprimir o seu libro Recuerdos de
la muy noble, muy leal y muy humanitaria
Villa de Muros16. O libro será publicado
pola imprenta de El Eco de Santiago
ese mesmo ano. A intención da obra de
Artaza, así coma o seu mérito principal,
quedan perfectamente resumidos neste
parágrafo presente no prólogo do propio
libro, redactado por Manuel Murguía:
“Muros, hermosa villa que en otros
días constituyó un pequeño emporio, hoy
reducida al rango de servidora de los
grandes centros comerciales que al presente explotan el tráfico mundial, merecía
en verdad que un hijo suyo enamorado
de la pobre olvidada, se tomase el trabajo
de penetrar en los olvidos que la cubren,
y arrancarles el secreto de un pasado
desconocido”17.

13 Nomeado entre 1924 e 1927 (El Ideal Gallego, núm.
1944, 14 de decembro de 1923).
14 Guía Oficial de España. Anos 1882, 1883, 1888, 1889,
1893. Tamén figura como cónsul en Muros de Arxentina
entre 1897 e 1909 (Anuario del comercio, de la industria,
de la magistratura y de la admnistración. Anos 1897, 1898,
1906, 1908, 1909).
15 En concreto, a súa elección tivo lugar o 17 de xullo de
1920. (El Compostelano: diario independiente, núm. 131,
19/07/1920). Ocupou a cadeira que antes pertencera a
Antonio López Ferreiro.
16 El Noroeste Año XII Número 4261, 21 de Febrero de
1907.

11 El Eco de Galicia, número 374, 10 de Marzo de 1902.
12 El distrito: semanario político, Año II, núm. 33, 13 de
maio de 1891.
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17 Ramón Artaza Malvárez, Recuerdos de la muy noble,
muy leal y muy humanitaria Villa de Muros. Imprenta de El
Eco de Santiago 190, p. 5.
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Seguirán varios artigos curtos, publicados no Boletín de la Real Academia
Gallega en 1909 e 1917, sobre feitos
puntuais da historia local (toma de posesión dun xuíz ordinario, nomeamento dun
rexedor perpetuo). Así ata que en 1922
o seu seguinte libro, Muros. Páginas de
su historia, reciba o Premio ao Talento da
Real Academia da Historia. Os membros
da Academia destacarán o feito de ser
un estudo histórico que, a pesar do seu
particularismo aparente, resulta moi útil
para a comprensión da historia xeral de
Galicia e de España, por “la amplitud
con que ha tratado el tema, la copia de
testimonios en que la fundamenta y el
interés de la cuestiones que trata, que se
salen por ello del particularismo de una
historia local”. Ademais de tratarse dunha
obra “de interés general, de laboriosa
investigación, de plan bien trazado y de
lenguaje ameno y literario, y por tanto de
originalidad y relevante mérito” 18.
Mais a súa contribución cultural non
se reduce ás publicacións históricas. Era
membro activo da Liga de Amigos de
Muros, destacando en charlas e conferencias. Puxo en marcha varios diarios locais, como El Diablillo ou Villa de Muros,
ademais da fundación en Madrid (1914)
da revista Tribuna Gallega, dedicada a
asuntos e noticias de interese para Galicia. Tamén, grazas á súa iniciativa, Muros
xa contaba con cine e teatro na década de
1920. Ben é certo que en 1925 fora rexeitado, por non estar completo, o expediente de construción do teatro Mercedes, da
súa propiedade, emprazándoo a comple-
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tar a documentación19. O mesmo Ramón
Artaza constaba por aqueles anos como
propietario do cine Novedades, tamén en
Muros20. Tamén quedaron recordos do
seu labor benéfico, como o regalo dunha
casa da súa propiedade en 1913 á Conferencia de San Vicente de Paúl na vila
para albergue de pobres21.
Mágoa que o seu inxente labor
historiográfico quedase en ocasións
desfigurada ao mesturarse coas miserias
da política local. A súa intervención nas
loitas partidistas ían crearlle inimigos que,
para prexudicalo, non terían reparos en
servirse do ámbito científico poñéndoo ao
servizo de vinganzas persoais. En concreto, na sesión de 8 de xuño de 1909, o
concello acordou suprimir o título de Cronista oficial de Muros para D. Ramón de
Artaza, quen fora nomeado como tal polo
mesmo concello na sesión do 21 de xullo
de 1907. Segundo relata o propio interesado, motivado por “rencillas de asqueantes politiquillos de pueblo, algunos del
Municipio acordiaron (sic) suspender mi
título” alegando, entre outras razóns “que
no les satisfizo la Crónica escrita por su
mala y ramplona confección, que no era
necesaria por hallarse escrita la Historia
de Muros en el Archivo municipal, en los
libros de sesiones y mas documentos
que se copiaron”. Así mesmo, pregúntase como poden os concelleiros xulgar a
súa obra sendo incompetentes para iso,
máis aínda cando a Real Academia da
Historia declarouna de mérito relevante
“en oposición al luminoso dictamen de
19 El Orzán: diario independiente Año VIII Número 2149,
2 de Abril de 1925.

18 Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 82
Año 1923.

20 El Orzán: diario independiente Año XI Número 3244,
11 de Noviembre de 1928.
21 El Eco de Galicia, núm. 2221, 11 de outubro de 1913.
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la magna asamblea muradana”. Sobre os
concelleiros que emitiron o ditame,“un herrero, un ex zapatero, dos carpinteros, un
tabernero, dos momias y cinco labradores, cuyos altos cargos é ilustración son
más que suficientes á cualquier empresa
de índole análoga”. Artaza reclamou ante
a Deputación provincial, pero a comisión
provincial en maio de 1911 desestimou a
súa protesta22 .

Y dice don Roquito
muy indignado:
“En la prensa, Artazita
háme insultado;
por eso quiero
que no sea cronista
de nuestro pueblo”

Titulado Los Sabios:

Aprueban el proyecto
Pepe el herrero
y el conserje querido
papá Romero,
que son doctores
en el arte del hierro
y el de tacones.

Nuestros sabios señores,
se han congregado,
y en sesión ordinaria
han acordado:
Que de esta villa
deje el señor Artaza
de ser cronista.

Y dijo don Manolo
el gran artista:
“Artaza ya no debe
ser más cronista,
porque su obra
de archivos los papeles
tan sólo copia”

En luminoso informe,
muy bien dictado,
los sabios señorones
han declarado:
Ese librito
á los dichos del margen
no satisfizo.

Llevados de la mano
cual corderitos,
votaron el proyecto
de don Roquito
los de la aldea,
que apenas sí supieron
ir á la escuela.

El papá del proyecto
fué el carpintero,
el que hacer nunca supo
un mal chinero;
¡¡y que este viejo
pretenda ser el sabio
en el Concejo!!

Y salen los señores
muy satisfechos
de haber sido aprobado
el gran proyecto …
¡¡Adiós lumbreras!!
cuán vacía ha quedado
vuestra mollera!! 23

O feito foi moi comentado. A el alude
con ironía o seguinte poema:

Franciscano e natural de León, aínda
que a maior parte da súa vida transcorre-

22 El Eco de Galicia, número 1679, 9 de Febrero de 1912.
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23 El Fusil (Madrid) (Semanario satírico ó que se lle
atribúe unha filiación carlista). 11 de Noviembre de 1911.
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ra en Galicia, Atanasio López Fernández
(1876-1944) foi un autor extraordinariamente prolífico, sumando un total de 30
monografías e 599 artigos, a maioría
centrados nos membros e comunidades
da súa orde. Concretamente, temos constancia de dez traballos sobre Muros, publicados en distintas revistas24. Así mesmo, a excepción dun estudo elaborado en
1936 sobre a exclaustración dos frades
de Louro acontecida en 1835, todos foron
escritos entre 1914 e 1916. Tres están deadicados ao convento dos franciscanos
de Louro25, dous ao hospital de pobres da
vila de Muros26, e os tres restantes son
publicacións de documentos, imprescindibles para o coñecemento da vida local e
cotiá. Igualmente, aínda que o faga dando
conta dun suceso acontecido nun ámbito
territorial máis extenso, tamén deixa
constancia dun episodio tráxico acaecido
en Muros con motivo dun terrible temporal
en 1533; concretamente no artigo titulado
Historia de una tempestad en Santiago
(siglo XVI), publicado no Boletín de la
Real Academia Gallega en 1915.
Nos anos 50, Ramón Artaza Blázquez,
fillo de Ramón Artaza Malvárez e, coma

24 Cinco no Boletín de la Real Academia Gallega, tres en
El Eco Franciscano e dous no Diario de Galicia.
25 No convento de Louro pasaba longas tempadas,
sobre todo no verán (así o recolle El Compostelano: diario
independiente, núm. 3950, 20 de xullo de 1933). As súas
estancias en Muros permitíanlle levar a cabo pescudas
nos arquivos locais.
26 Temos constancia dun traballo anterior, tamén
sobre o hospital de pobres da vila, publicado en El Eco
Franciscano núm. 1, p. 39. (referencia en Atanasio López,
“Antigüedades muradanas: Escritura de cambio otorgada
en 1444”. Boletín de la Real Academia Gallega núm. 81
(1914), p. 222). Segundo as súas propias verbas, nese
traballo “hemos descrito un tumbillo de pergaminos del
siglo XV, que hoy se conserva cuidadosamente en la
sala de sesiones del Ayuntamiento; los documentos que
contiene, refiérense a rentas y foros que el hospital de
pobres percibía”.
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el, cronista de Muros27, desde o Boletín
de la Real Academia Gallega, escribirá
varios artigos sobre Muros, concretamente sobre o antigo castelo da vila e sobre o
seu escudo. En 1954, pai e fillo publicarán
o quinto tomo da Crónica de Muros, que
ata entón escribira pola súa conta Artaza
Malvárez. A obra foi eloxiada como unha
achega transcendental á historia de Galicia28. A finais da década (1959), Artaza
Blázquez, xunto co seu pai e o seu irmán
Antonio, publicarán La Villa de Muros y
su distrito, en 3 tomos29. A obra foi patrocinada polo concello de Muros, segundo
acordo adoptado en sesión extraordinaria
en novembro de 1958 30. Mentres, Manuel
Fabeiro, máis tarde tamén cronista de
Muros, publicaba varios artigos entre
finais dos anos 50 e principios da década de 1960. Son Cancionero de Muros,
recollendo tradicións populares (Cuadernos de Estudios Gallegos, 1958); varios
traballos publicados no diario La Noche,
en 1858 e 1961, sobre monumentos históricos (a ermida de San Marcos e unha
capela na colexiata dedicada ao capitán
Gómez de Rioboó); outro máis dedicado
ao periodismo muradán publicado na Voz
de Galicia en 1962; finalmente, e destacando polo seu interese histórico para o
coñecemento dos primeiros tempos, o
artigo titulado Curioso documento para
la ubicación de la Villa, aparecido nas
páxinas de El Correo Gallego.

27 De feito, os dous figuraban como cronistas oficiais de
Muros naqueles anos.
28 “Si cada partido judicial o comarca de nuestra región
se hiciese crónica similar, ¡cuánto ganaría en valor la
historiografía de este antiguo Reino!” (Hoja Oficial del
Lunes. Año XIII núm. 775, 6 de septiembre de 1954).
29 Tanto Antonio como Ramón Artaza Blázquez eran
membros correspondentes da Real Academia Galega.
30 Hoja Oficial del Lunes. Año XVII núm. 647, 23 de
noviembre de 1959.
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Tamén na década de 1950 comezan
a aparecer os artigos de Arturo Romaní
no diario La Noche. Temos constancia
de tres artigos, aínda que polo seu contido historiográfico destacamos Muros
a través de la Historia (1956). Xa en
1981 publicará o seu libro La pesca de
bajura en Galicia. Entre 1987 e 1997
dará a coñecer catro estudos ao redor
da industria do salgado da sardiña, vital
na estrutura económica muradá ata hai
unhas décadas. Son os artigos Catalanes
en las costas de Galicia e Proceso de
elaboración de sardina en una fábrica de
salazones, os dous publicados en Cuadernos de Estudios Gallegos en 1987 e
1989, e os libros A revolución tecnolóxica
na industria salgadeira en Galicia (1991)
e Unha industria salgadeira catalana en
Galicia: orixe, apoxeo e ocaso. A familia
Romaní (1997).
A prehistoria da zona conta con tres
artigos de Modesto Paz, publicados en El
Correo Gallego en 1975, dous deles dedicados aos petróglifos de Serres e Louro.
Ao ano seguinte, Pedro Marfany publicaba en La Voz de Galicia outro artigo sobre
os petróglifos da zona, en concreto o de
Laxe das Rodas, na parroquia de Louro.
Sobre o mesmo petróglifo, Fernando
Alonso Romero e Luís Monteagudo publican cadanseu artigo en 1979. Nos anos
oitenta publícase Guía de los petroglifos
de Muros, de Jorge Eiroa e Josefa Rey
(1984), así como outro traballo de Alonso
Romero sobre o petróglifo de Laxe das
Rodas (1986).
Manuel Fabeiro publica en 1997 en
Noia o seu libro Páxinas históricas de
Muros, que abrangue a situación da vila a
mediados do século XVI (1560) tal como
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se desprende dos resultados da visita do
provisor do arcebispado, o doutor Carriazo 31. Do mesmo ano que a obra de Fabeiro Gómez (1997) é o libro de Francisco
Carantoña Dubert, centrado nun curioso
suceso acontecido durante os anos da
guerra contra os franceses, La estancia
de Jovellanos en Muros de Galicia, publicado en Xixón polo Foro Jovellanos.
Sobre a presencia de Muros na historiografía de ámbito universitario, destacamos varios traballos de profesores da
universidade de Santiago. En concreto,
dende o departamento de Historia Moderna, Isidro Dubert García (natural de
Muros) escribe en 1997 un traballo de tipo
demográfico centrado exclusivamente na
vila de Muros: “El papel de la movilidad
de la población en el ámbito semiurbano
de la Galicia costero-occidental. La Villa
de Muros, siglos XVIII-XX”, en Actas del
XV Congreso de Geográfos Españoles.
Volumen II, publicado pola Universidade.
Tamén os habitantes de Muros, esta vez
na Idade Media, son os protagonistas exclusivos do libro de María Ángeles Novoa
Gómez Las Gentes de Muros en sus primeros documentos, publicado no 2000.
Tamén sobre o período medieval, aínda
que arredor dun acontecemento concreto
(a rebelión irmandiña), é o estudo de Carlos Barros “A revolta irmandiña en Noia,
Muros e Outes”, conferencia pronunciada
no marco da V Semana de Historia de
31 Deste libro de Fabeiro Gómez, queremos así mesmo
destacar o chamamento ás novas xeracións de historiadores locais que fai no prólogo do mesmo, concretamente
na páxina 14:
“Dos arquivos muradáns hai moito que sacar. Non só
do municipal senón, tamén, do parroquial. En realidade
están case inéditos. Ninguén se parou a facer un estudio
serio e intenso do seu contido (...) Muros conta con moitos
escritores nados na vila ou fillos e netos de muradáns.
Non chegamos a comprender o desprecio do seu para
acollerse ao de outros”.
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Noia, organizada polo concello de Noia
en 2007.
Nos últimos anos, tamén se están levando a cabo varios traballos de divulgación sobre a historia de Muros a través de
páxinas web e blogs dixitais. Destacamos
Homes de pedra en barcos de pau, pola
súa intensa contribución dando a coñecer
noticias e traballos de investigación, pero
tamén fontes e documentación. Tamén
mencionamos CovadeGhatos e as máis
recentes Falemos de Muros-Xornal Muradán ou Guía de Muros.

4) poLéMICAS E DEBAtES
hIStoRIogRáfICoS
Non queremos deixar este repaso sen
referirnos ás polémicas ou debates historiográficos que se desenvolveron en torno
a determinados episodios controvertidos
da historia muradá. En concreto, a participación de Muros na loita contra os franceses durante a Guerra da Independencia,
así como a chegada dos industriais
cataláns coa reacción conseguinte dos
habitantes da zona, burguesía autóctona
e mariñeiros.
Sobre a primeira polémica, por máis
que os membros da Xunta de Defensa da
Vila que, a semellanza doutros lugares,
se constituíra para loitar contra os invasores, asegurasen no seu momento que
nunca prestaron xuramento de fidelidade
ou recoñecemento a Xosé Bonaparte,
nin antes nin despois do incendio da vila,
pese ás ameazas e presións sufridas, o
certo é que ao rematar a guerra, algúns
veciños (ata catorce) foron acusados de
afrancesados, arrestados e algúns encar-
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cerados. Tal vez por isto autores como
Juan de Legísima32 ou Pardo de Andrade33 falaban de colaboracionismo dos de
Muros cos invasores. Totalmente distinta
é a opinión de Ramón Artaza quen, ante
estas acusacións, non dubida en saír en
defensa dos representantes da vila, argumentando que os membros da Xunta, sen
medios de defensa e temendo pola sorte
da vila, actuaron con prudencia, tratando
de gañar tempo e mantendo contactos
secretos con membros destacados da
loita contra os franceses. Precisamente,
a chegada dalgúns destes membros
sería a causa da destrución da vila, ao
pretenderen provocar un levantamento
dentro do recinto urbano, en contra da
opinión da Xunta, partidaria de que dito
levantamento tivese lugar fóra da vila, en
campo raso, precisamente para salvar a
vila da ira dos franceses. Sabedores os
franceses destes preparativos, chegan
coas súas tropas e arrasan a vila, despois
de que os organizadores do levantamento
fuxisen, abandonando Muros á súa sorte.
O que si recoñece Artaza é que, tras do
desastre, a Xunta, desmoralizada pola terrible experiencia sufrida, temendo unha
segunda invasión e mediando certas
concesións por parte dos franceses, dirixiu unha Representación ao afrancesado
Bazán de Mendoza en sinal de submisión
e pedíndolle axuda para saír do estado

32 Héroes y Mártires gallegos, p. 586. Sobre a Xunta
que se creou en Muros, como sucedera noutros lugares,
aseguraba que se creara para gobernar a vila, pero como
autoridade dependente dos franceses. Tamén (p. 587)
de amosarse compracentes coas autoridades francesas
de Santiago “despreciando, en cambio, las patrióticas
proposiciones de los valientes y animosos guerrilleros”.
33 Guerilleros gallegos de 1809, tomo II, p. 5. A instancias
de supostas testemuñas oculares, afirmaba que a Xunta
de Muros era “ciega feudataria de la política francesa”.
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lamentable no que se atopaban 34. En
xuño de 1909, ao cumprirse cen anos
do incendio e saqueo da vila, Ramón de
Artaza publica un artigo en El Eco de Galicia onde, enfrontándose aos que aseguraban que non se debía celebrar un pobo
que nada fixera pola patria e que fuxira
á vista do inimigo sen opoñerlle resistencia (os acusadores eran xente da propia
vila, segundo se desprende do contido
do artigo), o autor do mesmo acúsaos
de ignorancia dos feitos e calumnias, xa
que a propia destrución de Muros amosa
que os franceses a temían e a consideraban inimiga deles. Pero sobre todo de
desprezar a súa propia terra, pois “aún
cuando realmente huyeran sus moradores; aun cuando no hubieran hecho nada
útil para el país, ¿es propio de un hijo el
hablar mal de su madre, dar á conocer
sus debilidades y defectos? No. Pues
madre y muy madre es la patria, la región,
el pueblo, y el que piense lo contrario es
un desgraciado digno del desprecio, del
oprobio y la rechifla de los demás” 35
A outra cuestión era a instalación
de industriais cataláns na zona e o rexeitamento que provocaron entre a poboación autóctona. O balance das súas
actividades amosa resultados certamente
contraditorios. Crearon un bo número de
empregos36, estimulando o aumento da
poboación. Así mesmo, revolucionaron
a economía con novas artes de pesca e
con novas técnicas que incrementaban

34 Ramón Artaza Malvárez, Muros. Páginas de su historia. Vigo, 1922, pp. 201-216.
35 El Eco de Galicia: diario católico e independiente,
núm. 864, 30 de xuño de 1909.
36 Estímase que no último tercio do século XIX a industria
do salgado en Galicia empregaba entre 6.000 e 10.000
traballadores.
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a produtividade do traballo, e arrastraron
outros sectores económicos, como os
estaleiros ou a construción de toneis.
Abriron novas fontes de progreso, pero ao
tempo que desfacían outras, espertando o
rexeitamento en boa parte da poboación.
A oposición viña dende distintas frontes.
Oposición dos mariñeiros, os que antes
eran donos dos seus barcos e aparellos
e que agora se sentían ameazados por
un proceso crecente de proletarización,
pero tamén da vella burguesía do lugar
que vía na chegada dunha burguesía
foránea unha competencia que prexudicaba os seus negocios e que os relegaría
económica e socialmente. Pola súa banda, as redes que empregaban, chamadas
xábegas, provocaron forte oposición por
parte dos gremios de pescadores. Os
gremios eran apoiados nas súas reclamacións pola burguesía nativa propietaria
en grande medida das redes tradicionais.
Como resultado destes preitos, o Gremio
do Mar de Muros quedou totalmente
arruinado. Como resposta, en 1812 queimaron fábricas dos cataláns en Esteiro e
O Freixo obstruíndo con grandes lousas
os traballos das xábegas. Estes feitos,
así como acusacións contra os presuntos
indutores, aparecen recollidos nun escrito anónimo aparecido nese mesmo ano.
En resposta, na Carta apologética en
vindicación de ofensas hechas a Muros,
tamén anónima e aparecida en 1813, os
fomentadores cataláns eran acusados
de provocar, coas súas artes de pesca, a
desaparición da sardiña, sendo causa da
ruína da poboación da zona. Na mesma
liña se sitúa Ramón de Artaza, para quen
a situación previa á súa chegada era
moito máis vantaxosa para a poboación
de Muros, xa que “el Muradano antes de
ahora pescaba por sí mismo la sardina:
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la preparaba, y luego la conducía en sus
mismos buques á los puertos del norte
de la península, y al extranjero, retornando en cambio con hierro, y otros géneros de que se abastecía y a los demás
pueblos de la costa. Los beneficios que
resultaban son bien palpables (...) Este
manantial incalculable de riquezas proporcionó, en otro tiempo, á las familias de
este pueblo felices enlaces con solares
los más distinguidos del reino, á quien
debe su aumento la población”37. Pero
o establecemento dos cataláns así como
os aparellos de pesca que trouxeran con
eles “originó no solo disgustos y gastos
enormes a los matriculados pescadores
representados por su poderoso Gremio,
sino que trajo aparejada la ruina de su
importante industria pesquera, una de las
fuentes principales de vida y de riqueza
de la noble Villa de Muros”. Precisamente, os gastos en preitos ocasionarían a
posterior ruína do gremio. Os constantes
preitos, ademais de continuas provocacións por parte dos cataláns, serían para
el a causa do acontecido o 24 de agosto
de 1812, cando os aparellos e almacéns
dos fomentadores foron destruídos, uns
feitos que Artaza atribúe aos máis ignorantes, mendigos e indixentes38. Como
resultado, un voluminoso expediente,
condenando os culpables a penas de
prisión e desterro e, no caso de que os
bens dos comprendidos no expediente
non cubrisen os danos así como as
costas da causa, o resto debían pagalo
os membros do Gremio de Mareantes de
Muros. A taxa das costas e danos ascendía a cerca dun millón de reais. Ante tal

37 Entre elas a familia do propio Artaza, quen defende
os intereses destas antigas familias que monopolizaban o
poder antes da chegada dos cataláns.
38 Ramón Artaza Malvárez, Muros. Páginas ..., pp. 50-52.
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determinación apelaron os matriculados
que non participaran nos feitos. Xa en
1770 o P. Sarmiento acusaba os fomentadores foráneos de acabar coa riqueza do
mar, contando coa complicidade dalgúns
galegos39; en parecidos termos tamén se
manifestara o ilustrado Cornide, engadindo que abusaban dos mariñeiros, deixándoos en precaria situación con contratos
ruinosos e fomentando a súa ociosidade
ao adiantarlles en viño e augardente o importe do seu futuro traballo40. Tampouco
a opinión que Sebastián de Miñano tiña
dos cataláns era moi positiva, aparecendo non como fomentadores de riqueza
e de progreso, senón como destrutores
dunha prosperidade previa; en concreto,
aseguraba que Muros “era un pueblo rico
antes de establecer sus almacenes los
catalanes, y maxime por los aparejos que
han inventado y que han arruinado esta
industria”. Daquela, os cataláns posuían
vinte e seis ou vinte e sete almacéns
repartidos por distintos puntos da ría de
Muros, cos seus aparellos “teniendo que
estar todos sujetos á su jornal, y aun los
dueños de embarcaciones para que les
carguen sus buques”41 Da mesma opinión é Benito Vicetto quen, na súa historia
de Galicia, afirmaba que os empresarios
cataláns, ademais de destruír a pesca,
enriquecéronse dun modo prodixioso, resultando os mariñeiros galegos pobres e
transformados en escravos destes novos
señores. A mesma tesitura mantense no
Diccionario geográfico universal de 1832,
39 Carta de Fray Martín Sarmiento a D. Jerónimo de
Hijosa, 28 de Noviembre de 1770.
40 José Cornide, Memoria sobre la pesca de sardina en
las costas de Galicia. Joaquín Ibarra. Impresor de Cámara
de S.M. Madrid, 1774, p. 60.
41 Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, de Sebastián de Miñano y Bedoya. Tomo VI. Madrid
1826. Páxs. 198-199.

25

barbantia

M uros e a historiografía. un estado da cuestión

afirmando que antes de chegar os cataláns todos os beneficios desta industria
estaban en mans dos naturais, pero os
empresarios foráneos, cos seus novos
aparellos, foron acabando coas fábricas
do país42 .
Mais non todos eran da mesma opinión. Eugenio Carré Aldao, descendente
dunha destas familias de industriais cataláns, consideraba que o medo e as queixas dos mariñeiros eran infundadas, pois
nas súas verbas “ya viene de bien antiguo
este temor y estas quejas. Siempre ha
sido el pretexto. Aún hoy se utiliza. Lejos
de decrecer, aumentan las industrias del
producto del mar. Podrá ser un inconveniente la pesca en todo tiempo; limítese,
pero nada más. Cualquiera otra medida
sería, como si, porque haya quien utilice
para la caza armas primitivas, se privase
el uso de las modernas. Más que á los
medios de pesca, a otras causas debe
de obedecer la escasez de sardina que
se nota de tiempo en tiempo. La desaparición de la sardina, parece ser periódica,
pues se observa por largos períodos, á
veces de años. Huye, marcha ó emigra
por motivos desconocidos y luego, á lo
mejor, por los mismos motivos vuelve á
hacer su aparición. Así lo demuestra la
larga experiencia del tiempo”43. Tamén
pensaba que detrás da protesta estaban
industriais mais modestos naturais da
zona aos que molestaba a competencia, e que manipulaban aos mariñeiros
pobres. O motivo estaba ben claro: os
mariñeiros e empresarios da zona non
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foron quen de contrarrestar a actividade e
o espírito emprendedor dos cataláns, que
lles fixeron unha competencia formidable,
quedando nas súas mans, en pouco tempo, toda a explotación pesqueira. Na súas
palabras “El progreso y la rutina se repelen: la lucha era inevitable y surgió; pero
fuera de los perjuicios personales ningún
daño ocasionó al país, antes al contrario.
Al cambiar de mano la industria lo hizo
con notables ventajas para la región que
la vio así crecer nuevamente y tomar tal
incremento y desarrollo que, echando
profundas raíces, fué manantial de riqueza y bienestar, é hizo de Galicia el primer
pueblo pesquero de la Península”44.

5) CoNCLuSIóNS

42 Diccionario geográfico universal, dedicado a la Reina
Nuestra Señora. Por una Sociedad de Literatos. Tomo VI.
Barcelona 1832, pp. 494-495.

Sen dúbida, a importancia de Muros
ao longo do tempo, tan difícil de percibir a día de hoxe, presenta unha clara
correspondencia co destacado papel
acadado no eido historiográfico. De feito,
poucos lugares de Galicia, fóra das cidades importantes (A Coruña, Santiago),
poden gabarse de contar cun grupo de
estudosos tan atentos ás peripecias da
propia historia local. Muros é terra de
poetas, músicos e escritores, pero tamén
de eximios historiadores. O interese dos
muradáns pola propia historia é agora
un feito ben constatado. De feito, dos
historiadores que enchen estas páxinas,
máis da metade son naturais de Muros.
Incluso algúns, como Ramón de Artaza,
dedicaron a totalidade da súa vida e obra
a relatar o pasado da súa vila. Agora ben,
a maioría son estudos antigos, de tipo
tradicional. Mentres a produción historio-

43 Eugenio Carré Aldao. Influencia de los Catalanes en el
progreso de la industria pesquera de Galicia. Boletín de la
Real Academia Galega nº 69 1913 Pp. 213-218.

44 Eugenio Carré Aldao, p. 216.
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gráfica a nivel xeral experimentou unha
auténtica eclosión nas últimas décadas, a
referida a Muros permaneceu estancada.
Evidentemente, a perda de importancia
da vila fixo que quedase relegada, non só
política e economicamente, senón tamén
culturalmente. O pasado faise dende a
ollada do presente, e o foco de atención
dos historiadores actuais está condicionado polas realidades a día de hoxe
puxantes e emerxentes. Non en van, a
historia é a historia dos vencedores.
Xa nos remontemos á antiguidade, á
época dos suevos ou a períodos posteriores, o certo é que as orixes de Muros
seguen a ser un misterio. Mais aló de
hipóteses e lendas, precisamos con urxencia novos datos e investigacións que
nos axuden a esclarecer un capítulo tan
decisivo coma incerto. Ben é certo que
a escaseza de fontes escritas supón un
importante atranco, e non parece que
unha busca máis meticulosa en arquivos
e bibliotecas sexa a solución, ao tratarse
de épocas tan distantes. Non estaría de
máis unha lectura máis atenta dos autores
clásicos, ou tal vez teñamos que agardar
a que novos achádegos arqueolóxicos
boten algo de luz sobre esta cuestión. Por
outra banda, da evolución demográfica
durante a Idade Media, antes do século
XV, apenas contamos con informacións.
Polo xeral, como en toda historia local, as
efemérides e acontecementos notables
son ben coñecidos, pero bótanse en falta
análises dende a perspectiva da historia
social e que se interesen por aspectos da
vida cotiá. Igualmente, cuestións como o
impacto e as consecuencias da chegada
de empresarios foráneos precisan de
novas análises, serias e desapaixonadas.
Tamén son necesarias investigacións
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que aborden a evolución máis recente:
falamos da segunda metade do século
XX, en especial das décadas da desfeita,
económica e demográfica, que teñen a
súa continuidade no momento presente.
Non para buscar culpables, que en todo
caso serían demasiados, senón desde
unha perspectiva puramente historiográfica, para resolver un dos maiores interrogantes da historia muradá. De paso,
unha reflexión serena e obxectiva sobre
o propio pasado é necesaria para asumir
o presente e para continuar a construír o
futuro. Hoxe máis que nunca.
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pAISAxES INvISIBLES

A

índa que non sexamos conscientes,
a realidade non é só aquilo que se
presenta ante a nosa mirada. A realidade
está constituída por presenzas e ausencias, por elementos que se manifestan e
outros que se agochan, pero que seguen
estando aí. Aínda que non as vexamos nin
as miremos, o certo é que nos movemos a
cotío entre paisaxes que están presentes
sen estar. En definitiva, a paisaxe concirne ao visible pero tamén ao invisible. Ao
material pero tamén ao espiritual. E esta
ambivalencia que é esencial, é o que fai a
realidade da paisaxe1. Podemos denominar “as outras paisaxes”, esas que están
á marxe, que non vemos nin miramos por
diversas razóns.

barbantia

Invisible é todo aquilo que non se ve,
pero igualmente é aquilo que se escapa
á acción da mirada. Vista e mirada teñen
os seus respectivos límites perceptivos
que son os que impiden a visibilidade 2 .
Por unha banda, o ollo humano presenta,
por exemplo, dificultades para percibir
determinados tipos de luz; por outra, a
mirada, como construción cultural derivada do coñecemento, experiencias
e psicoloxía de cada persoa, capta a
paisaxe en función das características do
observador. Só vemos as paisaxes que
“desexamos” ver, é dicir, aquelas que non
cuestionan a nosa idea de paisaxe construída socialmente, produto, á súa vez,
dunha determinada forma de aprehensión e apropiación da paisaxe xeográfica.
Buscamos na paisaxe aqueles modelos,
Noia, concurso
de pintura. A vila
máis reproducida
é a vila máis
visible.

1 Berque, A. (2009): El pensamiento paisajero, p. 85.

2 Lindón, A. (2007): “La construcción social de los paisajes
invisibles del miedo”, en Nogué, J. (ed): La construcción
social del paisaje, pp. 217-240.
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aqueles patróns que se axustan aos que
temos no noso inconsciente colectivo,
ou que máis se achegan a eles3. De aí
que, as paisaxes periféricas e fortemente
transformadas das nosas vilas ou cidades
sexan invisibles aos ollos de moita xente. A difícil lexibilidade destas paisaxes
incrementa a súa invisibilidade4. Pola
contra, son as paisaxes de referencia
transmitidas de xeración en xeración a
través da pintura, a fotografía, os libros de
texto, ou as guías turísticas e medios de
comunicación, aquelas que se mostran
como máis visibles.
A paisaxe da cidade, como paisaxe
maiormente artificializada, presupón
un espazo adaptado ás necesidades
humanas. A partir desta realidade física
susceptible de ser percibida e interpretada que coñecemos como cidade formal,
a cidade oculta ou informal sería aquela
formada por paisaxes que, en realidade
non está oculta, senón que sofre, en certo
modo un proceso de ocultación por parte
da sociedade e dos poderes públicos que
as consideran non desexables e, polo
3 Nogué, J. (2008), nun escrito titulado “Al margen.
Los paisajes que no vemos”, incluído no libro Paisaje y
territorio, Maderuelo, J. (coord.), pp. 181-202, fálanos da
experiencia do artista Antoni Abad, como un bo exemplo
para demostrar que as paisaxes (visibles e invisibles)
se constrúen socialmente e que a mirada da paisaxe é
extraordinariamente complexa e nela interactúan moitas
identidades sociais diferentes. Abad animou un colectivo
de 40 persoas discapacitadas a pasearen por Barcelona
e fotografar todos os obstáculos que non eran “visibles”
para o resto dos cidadáns, pero que a eles lles impedía
levar unha vida normal. En poucos días naceu un novo
mapa: a Barcelona invisible para uns poucos e invisible
para a inmensa maioría.
4 Moya Pellitero (2011: 35-36) fala de paisaxes
transparentes cando o espazo urbano carece de modelos
visuais de referencia para podelo entender e recoñecer.
De aí que, fronte a un espazo urbano transparente, o
suxeito poida mostrar indiferenza, que vai inhibilo de
calquera desexo de observar ou buscar na memoria
colectiva modelos de referencia visuais que axuden a
valorar cualitativa e emocionalmente dito espazo.
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tanto, non visibles: “La ciudad informal,
oculta para la mayoría de los que pertenecen a la ciudad formal u ocultada por
los que no la viven, por los que no les
enseñaron a mirarla o que no desean
mirarla”5. En Noia este podería ser o caso
das coñecidas como rúas de Abaixo; en
Muros serían as rúas interiores, sobre
todo aquelas máis afastadas do mar; en
Boiro falariamos da Rúa Real ou Camiño
Vello, unha parte da vila apenas transitada na actualidade. Trátase sempre de
espazos escasamente publicitados polos
poderes públicos. O mesmo sucede con
determinados barrios, como o Espírito
Santo ou a Pedrachán en Noia, ou Chalón, San Xosé, ou O Carme, en Muros.
Os estigmas do pasado seguen pesando
nestes antigos barrios marxinais que en
determinados momentos deron acougo
ás clases menos favorecidas socialmente. Iso fai deles espazos invisibles na
actualidade, lugares apenas coñecidos
incluso para os propios veciños das vilas
de Noia e Muros.
Por outra banda, determinados espazos da cidade, por diferentes razóns,
permanecen máis invisibles que outros.
Este é o caso das paisaxes de ruínas.
Estes lugares constitúen as paisaxes da
invisibilidade por excelencia: xeografías
que están aí sen estar; non son o que
foron, pero permanecen. Son as herdanzas históricas, as continuidades, as
permanencias, os estratos superpostos
de restos de antigas paisaxes, que nos
están a falar duns tempos idos. Pensemos, por exemplo, nas ruínas de antigas
construcións fabrís en Noia, ou en Muros

5 Hemerly Tardin Coelho, R. (2007): “Los paisajes de la
ciudad oculta”, en Nogué, J. (ed): La construcción social
del paisaje, p. 199.
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Barrio da
Pedrachán, Noia.
Un espazo de
invisibilidade
para moitos
noieses.

na primitiva igrexa de San Pedro, ou a
fachada da Tenencia en Boiro.

chamemos cultural, social ou, mellor aínda, subxectividade social.

Segundo o que acabamos de expor,
a complexidade das paisaxes urbanas
contén tanto realidades formais coma
informais. Negar a pluralidade das cidades a partir da afirmación da formalidade
como a única opción posible e desexable
da cidade, ou merecedora de atención,
“es negar una realidad que cada día toma
proporciones más incontrolables”6. A
comprensión global da realidade urbana
comprende, polo tanto, a necesidade
de percibir integramente as paisaxes
urbanas, e nesa globalidade estarían
tanto a cidade formal como aqueles asentamentos informais dispersos pola mesma. Dificilmente unha cidade pode ser
comprendida só dende o material; tamén
é necesario introducir o inmaterial, xa o

A textura mesma dos barrios da
vila histórica, de ruelas, prazas e rúas
principais, co seu granito encalado, as
súas casas mariñeiras, os seus humildes
tellados, xunto a arquitecturas monumentais en perpiaño ben labrado, ou casas
burguesas con balcón e galería, falan
dun espazo esponxa que recibiu e filtrou
durante séculos todas as influencias
ata diluílas na súa propia xeografía. As
vilas de Muros e Noia, a diferenza do
que ocorre en lugares que de tan novos
semella que neles o pasado nunca existiu, atesouran unha gran cantidade de
paisaxes invisibles que agardan unha
aposta decidida para sacalas á luz. Pero,
igualmente, unha vila relativamente nova
como Boiro, agocha territorios ocultos
a falar dun pasado de séculos. A tarefa
suporía unha posta en valor de todo o potencial histórico da vila antiga, un esforzo

6 Ibidem: p. 213
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por visualizar aquilo que a fai senlleira e
única: a vellez, a historia, a tradición, a
antigüidade; en fin, a súa alma secreta,
esa invisible presenza que establece
un vínculo entre o onte e o hoxe, eses
séculos de vida urbana, de vida dun porto
ollando ao mar, de conflitos, de incribles
logros artísticos e sucesos históricos, relixiosos e culturais, dos que resultou unha
vila como a que habitamos.
Como sinalamos, tanto os impedimentos da vista como os da mirada
incapacitan para percibir certos feitos
ou presenzas nas paisaxes, dando lugar
ás paisaxes da invisibilidade7. Por iso, é
necesario aprender a mirar o que non se
ve. Pero, cal é a clave para saber mirar o
que non se ve?, para converterse nunha
especie de rastreador de paisaxes ocultas? Mediante a cultura poderemos facer
visibles aqueles aspectos das paisaxes
máis difíciles de apreciar; é a formación
cultural quen nos vai permitir apreciar as
conformacións derivadas da acción das
forzas da natureza e da humanidade nas
paisaxes.
Efectivamente, entre a paisaxe “puramente natural” das orixes e a paisaxe
humanizada polo traballo das sucesivas
xeracións créase un baleiro cronolóxico
que o xeógrafo enche traballando a carón
dos historiadores que tratan de economía,
de política e de sociedade. Como escribe
González Virós (2007: 170)8: “Otra de las
fuentes subterráneas que es necesario
7 Algúns autores como Moya Pelletero (2011: 21) definen
tamén eses espazos que non existen para un individuo
ou para un colectivo como espazos transparentes porque,
fronte a eles , o suxeito é indiferente.
8 González Virós, I. (2007): “La percepción y el trazado
del territorio latente”, en, Nogué, J. (ed.): La construcción
social del paisaje, pp. 163-180.
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hacer aflorar en la construcción de nuestras ciudades y de nuestro territorio es la
vivencia y la memoria que de esa misma
ciudad y territorio tienen sus habitantes.
Los procesos de participación ciudadana
son, sin duda, la rama del avellano que
mejor y más ampliamente podrá sondear
el paisaje social interiorizado de las gentes. Invitar a los ciudadanos y ciudadanas
a trazar el recorrido de sus vivencias
sobre el ábaco aún blanco de los planos
y del planeamiento del futuro puede ser,
como así sucedió en el proceso participativo de la plaza Lesseps, en Barcelona,
la vía más certera hacia la reconstrucción
del tejido social de nuestras ciudades”.

A pERCEpCIóN Do uRBANo
CoMo pAISAxE
A paisaxe urbana é un factor emerxente nos procesos de transformación
das cidades.
No esforzo pola comprensión da paisaxe urbana, un produto social enormemente complexo, e na procura de atopar
polo miúdo elementos de comprensión
para desenvolver estratexias urbanísticas
axeitadas, a xeografía da percepción
constitúe unha valiosa achega para o
deseño de políticas de ordenación e
planificación urbanas.
Analizar a percepción do espazo
urbano por parte dos cidadáns que viven
nel, permite coñecer cales son as partes
mellor e peor percibidas, cales as mellor
ou peor valoradas, achegarse aos diferentes problemas estruturais percibidos,
así como a aqueloutros de tipo social
que van visualizarse nas diferentes pezas
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con personalidade propia como son os
barrios. Identifícanse aquelas sendas,
fitos, nós ou bordos que a cidadanía
visibiliza máis intensamente, ou o diferente discurso entre centro e periferia con
sentimentos ambivalentes de pertenza
e diferenciación, virtudes e problemas,
facilitando aspectos como a ordenación
do tráfico, emprazamento de mobiliario
urbano, necesidade de espazos públicos,
etc.
A xeografía da percepción é unha
valiosa ferramenta para o deseño de
políticas de ordenación e planificación
urbana9. Atender a percepción e os sentimentos que o espazo construído produce
nos cidadáns, permite planificar mellor
unha cidade, unha cidade viva en desenvolvemento que supere a visión exclusivamente mecánica. A visión arquitectónica ou dende a perspectiva da enxeñería,
precisa desoutra visión máis espiritual e
íntima. O espazo vivido, sentido, valorado
e percibido aparécesenos así como unha
construción social dos sentimentos.

A CIDADE, pAISAxE LAtENtE
A cidade, pola súa natureza, pertence
á categoría de paisaxes que poden ser
concibidas e sentidas, pero non poden
ser vistas, dinos Oriol Nel-lo (2007: 184)10.
Este autor explica esta peculiaridade da
cidade, a través da reflexión de Ortega
9 Un bo exemplo disto é o traballo levado a cabo por
unha equipa interdisciplinar en paralelo á redacción do
planeamento urbanístico da cidade da Coruña titulado
A cidade dos barrios. Unha mirada complementaria da
Coruña, editado pola Delegación da Coruña do Colexio
Oficial de Arquitectos, 2001.
10 Oriol Nel.lo: “La ciudad, paisaje invisible”, pp. 181-196,
en Nogué, J. (ed): La construcción social del paisaje, 2007.
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sobre as paisaxes latentes, incluída no
seu libro primeiriño, Meditaciones del
Quijote (Ortega y Gasset, 2005). Ortega
fálanos da dificultade de ver o bosque en
toda a súa extensión. O que vemos son
árbores do bosque, e son as propias árbores as que non deixan ver o bosque. A
misión das árbores que vemos (patente) é
facer latente o resto delas, “y sólo cuando nos hayamos dado perfecta cuenta
de que el paisaje visible está ocultando
otros paisajes invisibles, nos sentimos
dentro del bosque”. Esta característica de
paisaxe latente, intrinsecamente invisible,
do bosque é tamén aplicable á cidade. Se
é certo que, como di a sabedoría popular,
“as árbores non nos deixan ver o bosque”,
tamén é verdade que a altura dos edificios non nos permite ver a cidade11.
Pero non é só a imposibilidade de
abarcar a totalidade da cidade a que fai
dela unha paisaxe latente, senón tamén a
escolla selectiva que a maioría dos cidadáns fan da cidade. As necesidades, os
hábitos, as capacidades dos individuos,
etc., colaboran na visión cotiá reducida
dos espazos da cidade. Por iso podemos
dicir que a cidade non existe máis que a
través dos lugares que cada individuo selecciona, e dita selección varía en función
da súa cultura, renda, idade, sexo e condición social. O uso selectivo e segregado
do espazo urbano xunto co seu carácter
inabarcable, fan que a paisaxe urbana se
manteña oculta.
A realidade urbana non é só un feito
obxectivo formado pola paisaxe, funcións
urbanas e características de poboación.
Podemos dicir que hai unha realidade

11 Ibidem: 186.
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obxectivable en datos cientificamente
obtidos e millóns de realidades subxectivas que son irredutibles e que non por
ilo deixan de ser verdadeiras12 . De aí que
para o cidadán a cidade obxectiva non
existe, senón que, como sinala Zárate
Martín (1991: 175), a cidade é fundamentalmente un espazo vivido, sentido,
valorado e percibido de forma diferente
polos individuos, a través de representacións mentais e de impresións individuais
e colectivas. É un feito demostrado, que
o conxunto de persoas que conviven nun
espazo determinado van formando na súa
mente, ao longo do tempo, unha determinada imaxe de dito espazo. Cada un de
nós percibe o espazo dun xeito particular.
Cada habitante da cidade posúe unha
opinión ou punto de vista parcial e, moi
probablemente peculiar, do medio ambiente no que vive. A forma diferente de
percibir o espazo vai depender de moitas
variables como, a cantidade e calidade
de información, as propias experiencias,
o nivel cultural, así como a etapa na que
o individuo se atopa dentro do ciclo da
vida. Pero tamén, a intensidade coa que
os individuos perciban esas imaxes vai
depender do que Lynch (1984) denomina
lexibilidade13, que vén ser a facilidade con
que as partes da cidade son recoñecibles
e facilmente integradas nun todo coherente. Canto máis claras e nítidas sexan
as imaxes maior será a facilidade de desprazamento dentro dese espazo.
A cantidade e calidade de información, as propias experiencias, o nivel
cultural, así como a etapa na que o indivi-
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duo se atopa dentro do ciclo da vida, son
algunhas das variables que interveñen na
forma diferente de percibir o espazo. Ao
mesmo tempo, a imaxe que cada un se
forma do espazo urbano, elabórase a partir daquelas zonas próximas que mellor
coñece (domicilio e espazo circundante)
e tamén ao traveso de espazos polos que
teñen lugar os desprazamentos diarios
(colexio, deportes, cine,…). Interesa, xa
que logo, coñecer cales son os elementos
percibidos polo individuo que significan
unha redución da cidade ao nivel das
súas propias necesidades e actividades.
Cal é a parte da cidade que coñecemos
ben?, que parte nos é descoñecida?, é a
imaxe da cidade obtida desde o seu centro a mesma que a que se obtén desde a
súa periferia?
Unha boa maneira de investigar o
grao de coñecemento que os habitantes
dunha localidade urbana teñen do lugar,
consiste na elaboración de mapas mentais colectivos. Para confeccionar este
tipo de mapas realizamos enquisas, e
máis concretamente solicitamos aos entrevistados a elaboración dun bosquexo
de plano da localidade onde aparezan de
maneira sucinta aquelas partes que ao
espírito do entrevistado lle resulten máis
características ou vividas14. Deben aparecer fitos, prazas, rúas, bordos; é dicir, os
elementos arredor dos cales se elabora
e organiza a imaxe mental dunha cidade,
segundo a teoría de Lynch, K.15. Da suma
das imaxes individuais podemos logo
confeccionar un mapa mental colectivo.

12 Maderuelo, J.: Prólogo: “Sobre las imágenes de la
ciudad”, en Moya Pellitero, A. Mª (2010): La percepción
del paisaje urbano, p. 17.

14 García Vidal, P. (1993): Investigando na vila. Didáctica
da Xeografía urbana.

13 Lynch, K.(1984): La imagen de la ciudad, pp. 11-15.

15 Lynch, K. (1984): op. cit.
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Boiro. Muller, 15
anos.

Analizar as imaxes da cidade que
posúe un grupo de individuos, e realizar
mapas mentais que reflictan as imaxes
percibidas maioritariamente, condúcenos á resolución de cuestións concretas
como determinar o grao de coñecemento
do contorno urbano, cales son os lugares
do espazo urbano que mellor se coñecen,
así como aqueloutros que son practicamente descoñecidos. Igualmente, servirá
para poñer de manifesto a diferente imaxe que da cidade ten un grupo de persoas
como froito da súa experiencia diversa.
De igual modo, permitirá comprobar que
na maioría dos casos, a imaxe mental
non se corresponde exactamente coa
realidade. As diferenzas, segundo a composición dos grupos de persoas, póñense
de manifesto nos mapas mentais, e
quedará claro que no interior do espazo
urbano existe unha amalgama de mundos
diferentes. Cada un de nós estrutura e
organiza o espazo de maneira diferente,

produto da súa propia visión, estilo de
vida e sentimentos.

A IMpoRtANCIA SIMBóLICA DA
CIDADE hIStóRICA: A NoIA,
MuRoS E BoIRo pERCIBIDAS
Os mapas esquemáticos elaborados
individualmente van ser moi importantes,
pois han mostrar como percibimos os espazo urbano e como, en relación con isto,
nos dispoñemos á acción. Igualmente,
a análise de ditos mapas mentais individuais, permitirá a elaboración de imaxes
colectivas en función de factores persoais
como: grao de coñecemento da localidade, tempo de residencia na mesma,
percorridos habituais, forma de desprazamento empregada habitualmente, etc.
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O obxectivo que nos propomos coa
confección dun mapa mental colectivo é
comprobar cal é a imaxe que os cidadáns
das vilas de Noia, Muros e Boiro posúen
do espazo urbano no que viven. Pretendemos analizar cales son as partes que
espertan as imaxes máis poderosas na
mente do observador, así como aqueloutras que son apenas percibidas. Prestaremos unha atención preferente ás imaxes
colectivas, aquelas que demostran o consenso entre grupos amplos de individuos;
son, por conseguinte, as imaxes públicas,
as representacións mentais comúns a un
número amplo de persoas, as que nos
interesan.
A nosa posición no espazo está representada nunha especie de mapa interior
no hipocampo cerebral16, formado por
grupos de neuronas chamadas células de
lugar. A activación secuencial das células
de lugar para seguir certo traxecto fai
que este se represente previamente nese
mapa interior. Ese navegador, emprazado no cerebro, representa os puntos
sucesivos da traxectoria que despois seguiremos, unha verdadeira folla de ruta,
análoga á que o GPS do coche ofrece
ao condutor; unha verdadeira simulación
mental do que logo ocorrerá. Esta imaxe
interior que cada un se forma do espazo
urbano, elabórase a partir daquelas
zonas próximas que mellor coñece (domicilio e espazo circundante), e tamén a
través daqueles espazos polos que teñen
lugar os desprazamentos diarios (colexio,
deportes, cines,..). Analizar as imaxes
das vilas que posúe un grupo de persoas
16 O hipocampo é unha estrutura situada no centro do
cerebro. Ten un papel esencial na formación de memorias,
e tamén na súa recolección da base de datos, aínda
que por mecanismos que non se comprenden ben na
actualidade.

42

e realizar mapas mentais que reflicten
as imaxes percibidas maioritariamente
condúcenos á resolución de cuestións
concretas, como determinar o grao de
coñecemento do contorno urbano, cales
son os lugares do espazo da vila que
mellor se coñecen (desprazamentos habituais, lugar de traballo-vivenda, centros
de compra, diversión e relacións, etc.), así
como aqueloutros que son practicamente
descoñecidos. Igualmente, servirá para
pór de manifesto a diferente imaxe que da
vila ten un grupo de persoas como froito
da súa experiencia diversa. Ao mesmo
tempo, permitirá comprobar que na maioría dos casos, a imaxe mental non se
corresponde exactamente coa realidade.
As diferenzas, segundo a composición
dos grupos de persoas, póñense de manifesto nos mapas mentais e quedará claro
que no interior do espazo urbano existe
unha amalgama de mundos diferentes.
Cada un de nós estrutura e organiza o
espazo de maneira diferente, produto da
súa propia visión, estilo de vida e sentimentos. Pero, ao mesmo tempo, é curioso
observar como aínda sendo o espazo que
ocupan as vilas de Noia, Muros e Boiro
lugares de extensión reducida, a diferente
percepción das súas rúas, prazas ou fitos
é un aspecto que sobresae a primeira
vista. Así, aparecen espazos claramente
percibidos pola totalidade de habitantes
da vila, xunto a outros percibidos dunha
maneira confusa e con moita dificultade.
Segundo isto, podemos concluír que no
espazo urbano noiés, muradán ou boirense conviven dúas vilas: unha vila formal
susceptible de ser vista e interpretada; e
unha vila oculta ou informal, con serias
dificultades de percepción e por isto apenas coñecida.
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A confección dun mapa mental colectivo das vilas de Noia e Muros a partir dun
importante número de imaxes individuais,
permite decatarnos de que, para os seus
habitantes, é o núcleo histórico a parte do
espazo urbano máis claramente identificada. Para a maioría dos entrevistados
este recinto antigo é a vila mesma. A
sucesión dunha serie de monumentos
dunha gran calidade arquitectónica, que
aparecen na súa grande maioría encadrados en espazos abertos ou prazas creadas para facilitar a súa visión, fai que este
lugar sexa facilmente identificable; é dicir,
o núcleo histórico posúe unha grande
imaxinabilidade, unha gran capacidade
de producir impresións e imaxes vigorosas en calquera observador. Pola contra,
as partes novas, de construción recente,
presentan unha notable falta de identidade. A súa homoxeneidade construtiva,
cunha total ausencia de elementos diferenciadores que funcionen como lugares
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de referencia, fai deses lugares espazos
da invisibilidade. Na súa débil percepción
contribúe igualmente, tal como apunta
Aguiló (1999: 217), a cada vez menor
identificación da cidadanía co seu espazo
urbano. Pechados nas catro paredes do
seu piso e escapando ao campo en busca
do territorio natural ideal, a identificación
coa nova cidade apenas existe. Queda
só o aferrarse ao pasado para manter a
identidade. Por iso, nos últimos tempos,
as cidades gastan inxentes cantidades de
enerxía para rehabilitar os seus cascos
antigos, así como os monumentos onde
se gardan os significados que manteñen
a identidade.
O caso de Boiro é totalmente diferente
aos anteriores. Neste caso, ao tratarse
dun espazo de construción relativamente
recente, a maioría de servizos concéntrase nas novas áreas construídas froito
de expansións sucesivas. De aí que este
Noia. Mapa
mental. Muller,
31 anos.
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sexa o Boiro percibido con maior claridade. A pouca visibilidade do Boiro antigo,
nacido ao carón do coñecido como Camiño Vello ou Rúa Real, á parte de constituír un sector moi reducido da vila actual,
non constitúe un espazo de memoria
significativo.

NoIA17
Logo da análise das enquisas e dos
mapas mentais pertencentes ao espazo
da vila de Noia, a primeira conclusión a
salientar é a clara división entre a vila
histórica e o resto dos sectores urbanos.
A vila histórica é claramente identificada.
Para moitos é a vila mesma, e a maioría
dos signos de identidade de Noia atópanse dentro dos seus lindes. A sucesión de
monumentos senlleiros, dunha grande
calidade arquitectónica, que aparecen na
súa gran maioría dentro de espazos abertos ou prazas creadas para facilitar a súa
visión, fai que o seu recoñecemento sexa
moi doado. Podemos dicir que a vila antiga posúe unha grande imaxinabilidade,
unha gran capacidade de producir impresións e imaxes vigorosas no observador
de que se trate. Pola contra, o resto de
sectores urbanos, cunha tipoloxía edificatoria estandarizada, na que o monumento
practicamente desapareceu e as prazas
son espazos esquecidos, os elementos
de referencia van ser edificios de menor
entidade e carentes de carga simbólica.
De aí que as partes novas da vila presenten unha clara falta de identidade fronte

17 En García Vidal, P.: Noia: Xeografía urbana e área de
influencia, 1989, pp. 89-96; A Noia da memoria, 1991,
pp. 181-186, aparecen traballos sobre a imaxe mental da
vila de Noia, así como sobre a importancia simbólica do
núcleo histórico.
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ás partes máis antigas que suscitan imaxes poderosas que persisten con forza na
mente dos individuos.
No conxunto da vila histórica, as imaxes están dominadas pola presenza dun
fito de relevancia especial como a igrexa
de San Martiño. O seu emprazamento no
lugar más elevado da vila fai que a súa
torre e ábsida ameada sexa visible dende
moitos puntos da vila sobresaíndo sobre
o resto das edificacións; de aí que sexa
empregada como índice de referencia
radial. Ademais, a asociación histórica,
coa súa importante carga simbólica,
vén sumarse a esa importancia visual.
Resulta difícil imaxinar a vila sen a presenza deste robusto edificio. Xunto a el
e ocupando igualmente unha posición
de privilexio, aparece a igrexa de Santa
María a Nova. Neste caso, a visibilidade
non xoga un papel destacado. Son os
elementos simbólicos os que manteñen
aquí un papel preponderante. Outros fitos
de importancia coinciden tamén con monumentos de forte carga simbólica como
as casas nobiliarias. Outros, deben a súa
importancia referencial á súa posición
estratéxica, como é o caso daqueles edificios que se levantan nos recantos das
rúas principais.
Os nós, ou lugares onde o observador
pode penetrar –coincidentes case sempre
coas prazas– son espazos onde conflúen
as rúas ou sendas, e isto favorece que
sexan zonas de encontro, ou tamén este
carácter poden adquirilo por seren espazos axardinados ou lugares de paseo. A
praza do Tapal e a Alameda, espazos ambos dentro dos límites do Casco histórico,
son os nós máis claramente percibidos:
un pola súa importancia como lugar
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A Noia percibida
FONTE:
Enquisas.
Elaboración
propia. Infografía
Olga Fraga.

45

barbantia

O mapa interiOr das vilas de n Oia, m urOs e bOirO. a mirada dOs cidadáns

asociado á igrexa de San Martiño, como
lugar de culto; o outro máis relacionado
co paseo, o encontro ou o lecer.
As sendas ou condutos que segue o
observador para desprazarse na cidade
ao mesmo tempo que a contempla, son
elementos esenciais na imaxe da cidade. As sendas da vila percibidas dunha
forma máis clara pertencen na súa gran
maioría ao Núcleo histórico, e tendo
en conta a súa frecuencia de aparición,
podemos dicir que as rúas que circundan
o antigo recinto amurallado, ou aquelas
que coinciden coas principais arterias de
comunicación, son as percibidas dunha
maneira más clara. No antigo espazo intramuros, son as vías de entrada e saída
ao mesmo as que destacan en frecuencia
de aparición, sendo a rúa do Comercio
e a do Curro as que figuran sinaladas
en todos os casos. Aquí xoga un papel
importante o reforzamento perceptivo
que lles dá o ser destacados espazos
de comercio. Pero, ao mesmo tempo, é
curioso observar como aínda sendo o
antigo espazo intramuros un lugar de extensión reducida, a diferente percepción
das súas rúas é un aspecto que sobresae
a primeira vista. Así, aquelas sendas que
polas súas especiais características –estreitura que dificulta a circulación rodada,
ausencia de comercios, etc.– son pouco
transitadas, van ser percibidas dunha maneira confusa e con moita dificultade. A
imaxe desta parte do núcleo é borrosa e
pouco intensa, e non é unha coincidencia
que sexa esta tamén a zona que presenta
unha maior degradación urbanística.
Segundo isto, podemos concluír que
dentro do Casco histórico noiés conviven
as dúas vilas das que falamos ao inicio:
unha vila formal susceptible de ser vista
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e interpretada, que se aparece ao longo
de todas as paisaxes mentais expresadas na realización dun bocexo da vila; e
unha vila oculta ou informal, con serias
dificultades de percepción, que apenas
aparece reflectida na mente das persoas
que viven o espazo da vila, e que por iso
é practicamente descoñecida.
Por último, en Noia, os bordos ou
fronteiras entre o Núcleo histórico e o
resto de sectores urbanos son elementos
que figuran claramente delimitados na
parte do mar e do río. A auga constitúe un
lindeiro físico entre o Núcleo e os barrios
de San Lázaro e Campo de Noia. Nas
demais zonas, excepto a Alameda, que
pode ser considerada como un bordo que
separa ao mesmo tempo que une dúas
partes diferentes como son a vila antiga
e o barrio do Calvario, non aparecen uns
lindeiros precisos, nin físicos nin mentais
que permitan fixar onde remata a vila histórica e onde comeza outra zona da vila.

MuRoS18
Ao igual que en Noia –aquí incluso
dunha maneira máis acentuada– a vila
histórica de Muros é percibida polos
cidadáns como a vila mesma. O escaso
desenvolvemento urbano da vila de Muros máis alá da vila antiga, sempre moi
vencellado á estrada costeira, provoca
unha confusa percepción deste sector
urbano expansivo e contribúe a facer
máis absoluto o dominio do recinto histórico sobre o resto do espazo vilego.
Na totalidade de imaxes mentais, a vila
18 Realizáronse arredor de 50 enquisas e confección de
igual cantidade de mapas mentais a cidadáns da vila de
Muros de diferente sexo, idade e dedicación profesional.
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histórica é o espazo co que se identifican
os habitantes de Muros e onde aparecen
claramente percibidos os elementos referenciais máis salientables. A presenza de
fitos senlleiros en espazos abertos e de
clara visión, xunto á súa poderosa carga
histórica, convérteos en claros elementos
de referencia que espertan imaxes poderosas na mente de calquera observador.
Esa capacidade de producir imaxes tan
nidias e potentes fai que a vila antiga de
Muros sexa claramente identificada sobre
o resto de espazos urbanos dunha escasa ou nula imaxinabilidade, ao tratarse de
espazos repetitivos e monótonos carentes de calquera carga simbólica.
A vila histórica de Muros preséntase a
ollos dos cidadáns como un espazo confusamente diferenciado en dous sectores
que se corresponden co antigo Muros
cercado e o arrabalde da Ribeira. A diferenciación, aínda non sendo moi nidia na
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maioría dos casos, maniféstase, porén,
nunha desigual armazón e na presenza
da praza do Concello como un elo de
unión entre as dúas partes.
No primeiro dos sectores, os fitos do
Concello e da antiga Colexiata de Santa
María son claramente predominantes.
A primacía visual do edificio municipal
presidindo a principal praza da vila, xunto
co emprazamento elevado que fai que a
igrexa parroquial se faga visible sobresaíndo sobre o resto do casarío coa súa
torre barroca, á parte da correspondente
carga simbólica, converten estes edificios
en elementos referenciais básicos non só
dentro deste sector, senón do conxunto
da vila. A vila de Muros non se concibe
sen a presenza destes dous elementos
simbólicos. O peirao podemos consideralo igualmente un fito referencial importante cuxa figura aparece nunha proporción
salientable de mapas mentais. Outros
Muros. Mapa
mental. Varón,
25 anos.
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fitos neste sector urbano son aqueles que
teñen que ver con determinados edificios
dotados de carga simbólica ou aqueles
destinados a acoller determinadas funcións como pode ser o caso da Casa do
Mar.
O antigo arrabalde da Peixería, o segundo dos sectores da vila, maniféstase
como o Muros principal, o espazo urbano
máis destacado e con maior presenza
nos mapas mentais dos muradáns aínda
carente de fitos salientables. É o espazo
mesmo coas súas rúas e prazas principais o que se sobrepón na percepción cidadá. Algún dos fitos aquí presentes son
o edificio do Mercado, o máis destacado
de todos eles, así como a antiga fábrica
de conservas Sel, recentemente rehabilitada, o Banco Pastor, a Casa da Cultura
ou a capela de Santa Sabela, sempre en
porcentaxes de aparición inferiores ao
20%.
A praza do Concello constitúese
como o nó principal da vila. Como espazo
de unión entre os dous sectores urbanos, amósase como o principal lugar de

O Muros
percibido
FONTE:
Enquisas.
Elaboración
propia. Infografía
Olga Fraga.
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encontro e punto referencial para todo
tipo de actividades lúdicas. Festas e espectáculos públicos teñen nesta praza o
lugar de acollida. Unicamente a praza do
Campo da Lúa preséntase como un nó
a salientar no antigo barrio da Cerca. A
praza da Peixería e a praza do Mercado
constitúen os nós destacados no Muros
do antigo arrabalde. A función comercial
e de encontro de ambos os dous espazos, que se amosan como os únicos
ben diferenciados nunha confusa trama
urbana dominada pola presenza dunha
maraña de pequenas rúas, refórzase
especialmente polo poder simbólico que
mantén a praza da Peixería, que lle outorga un carácter de lugar antigo de grande
aprecio polas xentes non residentes na
vila. Trátase de dous espazos claramente
percibidos que, ante a ausencia de fitos
referenciais claros neste sector da vila,
eles mesmos cumpren esa función en
certa medida. O Chalón, espazo antigo
de acollida de lagares, logo transformado
nun espazo onde sobresae a presenza
dun lavadoiro público, vai ter por iso o
carácter de lugar de encontro recoñecible
nunha pequena porcentaxe de bocexos.

Pedro García Vidal

As sendas en Muros están absolutamente dominadas pola presenza da
estrada costeira que cumpre a función de
rúa principal da vila. Por unha banda, o
tramo de vía en contacto coas vivendas
asoportaladas, funciona como unha
verdadeira rúa de tránsito peonil que
se reparte en tramos baixo soportais e
beirarrúas polas que discorre o tránsito
humano principal da vila. Ao outro lado da
estrada, e entre esta e o mar, cun espazo
intermedio de recheo aproveitado para
varios usos como aparcadoiros ou parque
infantil, discorre o lugar de paseo principal dos muradáns en forma de ancha beirarrúa onde os tamarindos proporcionan
o carácter dun lineal paseo arborado. Ese
aspecto de lugar de paseo e encontro
proporciona un especial carácter de rúapraza a este lugar tamén percibido como
paseo marítimo.
Á parte desta senda de bordo urbano
claramente percibida, o resto de rúas
interiores figuran nos mapas mentais con
maior dificultade. A salientar a presenza
da principal rúa interior formada polo eixo
lonxitudinal rúa Real e Axesta, con predominio da segunda, e en menor medida a
paralela a esta na parte superior, ou rúa
de Arriba. O resto de sendas interiores
son percibidas cunha menor intensidade.
Especialmente confusas e invisibles á
mente dos observadores se mostran as
pequenas rúas travesas, onde só algunha
delas como a rúa Ancha é percibida dun
xeito máis preciso. Esta imaxe borrosa
e confusa do rueiro interior da vila de
Muros é seguramente o aspecto máis
salientable. A escaseza de tránsito por
unhas rúas que destacan pola súa estreitura e ausencia de establecementos
comerciais fai delas espazos invisibles.
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Será esta ausencia de tránsito por unha
grande parte do Muros interior o que vai
dar lugar á principal característica que
presenta a vila dende o punto de vista da
súa percepción: o carácter xeral de vila
oculta que presenta o espazo muradán
tras da fachada marítima. O Muros interior amósase así, como un espazo descoñecido, confuso, borroso, onde apenas
unha rúa e unha praza provocan imaxes
referenciais nun espazo maioritariamente
indefinido. A salientar que este feito agudízase incluso naquelas rúas interiores
máis afastadas do mar.
Por último, o único bordo que delimita
con claridade a vila histórica está formado polo elemento mariño. A auga constitúe o límite físico que separa e fixa unha
fronteira. Nas demais zonas, só a estrada
superior a Miraflores cumpre funcións de
bordo. No resto do espazo urbano non
aparecen uns lindeiros precisos de tipo
físico, aínda que si pode debilmente detectarse algún tipo de bordo mental que
fixa onde remata determinado sector da
vila histórica e onde comeza outro.
Segundo o exposto podemos concluír
que en Muros, ao igual que sucedía no
caso de Noia, pero incluso dun xeito máis
acusado, conviven tamén dúas vilas: unha
vila formal susceptible de ser percibida e
interpretada, que aparece representada
na totalidade das paisaxes expresadas
nos mapas mentais e que se corresponde
basicamente co Muros do bordo marítimo;
e unha vila oculta ou informal, con serias
dificultades de percepción, que conforma
maioritariamente o Muros interior e que
figura escasamente gravada na mente
das persoas que viven o espazo vilego,
sendo por ilo practicamente descoñecida.
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Boiro. Mapa
mental. Muller,
18 anos.

BoIRo19
Ao tratarse Boiro dunha localidade
relativamente recente, de forte crecemento nas últimas décadas, son os
novos espazos de expansión residencial
aqueles onde se concentra a actividade
diaria. Neles emprázanse os principais
servizos de tipo público e privado, e os
que ao amparo da súa atracción e influencia concentran o bulir diario. Serán
polo tanto estas zonas da vila as que predominen na cartografía mental e nas que
determinados espazos e arquitecturas
presenten un maior grao ou capacidade
de producir imaxes poderosas na mente
do observador:

19 Aproveitando o estar traballando nesta vila dende hai
case vinte anos, levei a cabo arredor de 200 enquisas
e confección de igual cantidade de mapas mentais a
cidadáns da vila de Boiro de diferente sexo, idade e
dedicación profesional en diferentes anos.
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Pola contra, o Boiro máis antigo, aquel
que garda a memoria do que foi o núcleo
xerminal, apenas aparece cartografado.
O seu “esquecemento” ten que ver coa
súa mínima capacidade de atracción. A
escaseza de elementos focalizadores,
salvo a igrexa parroquial, determina a
pouca presenza diaria de persoas polo
seu rueiro. A antiga rúa Real, ou Camiño
Vello, é hoxe un espazo pouco visible,
unha parte da vila borrosa e confusa, que
forma parte desa vila oculta ou informal.
Será, polo tanto, neste Boiro hoxe case
marxinal, onde os poderes públicos deberan concentrar esforzos para potenciar un
maior e mellor coñecemento. Moitas das
claves do desenvolvemento da vila están
presentes neste lugar e, sen dúbida, as
máis fortes pegadas do seu pasado –aínda nunha grande invisibilidade–- aparecen aquí reflectidas. Sacalas á luz, facelas visibles, precisa do pulo institucional
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en decididas intervencións con vistas a
poñelas en valor.
A salientar no caso de Boiro o cambio
que se produciu a raíz da peonalización
das rúas Pablo Iglesias e Santos Mieites.
A realización de mapas mentais antes,
durante e despois dese feito, permítenos
observar a evolución no grao de coñecemento desta parte interior da vila. Así, dun
espazo confuso e apenas percibido antes
da peonalización, pásase sucesivamente
a un espazo que mellora a súa percepción
no primeiro tramo peonalizado a finalmente, unha vez completada a peonalización, converterse nun espazo claramente
percibido cunha presenza importante nos
mapas mentais da cidadanía. Un claro
exemplo de como a cidade vivida, aquela
pola que se transita e pola que a cotío
completamos as nosas necesidades de
traballo, compra ou ocio é máis sentida,
valorada e percibida pola mente do observador. Estamos ante a demostración
de como unha decidida intervención das
institucións pode mudar comportamentos
cidadáns dun xeito importante.

ASpECtoS vALoRAtIvoS No
ESpAZo uRBANo
Á parte do coñecemento daqueles
aspectos da cidade que podemos definir
como estruturais ou descritivos, tamén
é importante coñecer outro tipo de aspectos, como son aqueles denominados
valorativos ou apreciativos, máis relacionados cos sentimentos, e que poden
provocar nos individuos unha atracción
ou repulsión cara a determinados sectores urbanos. É posible valorar as diferentes áreas do espazo urbano segundo
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diversos criterios, criterios que van variar
segundo os fins: “cuando se busca una
vivienda, elaboramos un mapa mental
de los barrios conocidos de la ciudad
de acuerdo con la calidad de vida como
lugar para vivir. Por el contrario, cuando
recorremos la ciudad a altas horas de la
noche, valoramos los diferentes sectores
de la ciudad de acuerdo con la seguridad
percibida”20.
Unha maneira sinxela de coñecer
a valoración que un grupo de persoas
posúe dos diferentes sectores urbanos
e lugares da vila, consiste en realizar
enquisas nas que se solicite a resposta
a unha serie de cuestións en relación aos
lugares máis valorados e aqueloutros
máis rexeitados para así poder elaborar
mapas mentais colectivos que poidan
considerarse como unha síntese dos
sentimentos positivos e negativos que un
conxunto de individuos ten dos diferentes
sectores urbanos. Como resultado da
aplicación dunha media de 50 enquisas
orientadas a medir dalgún xeito eses
importantes aspectos valorativos ou apreciativos nas vilas de Noia, Muros e Boiro,
cartografamos esa xeografía sentimental
co obxecto de amosar aqueles espazos
vilegos que resultan máis atractivos para
a cidadanía, así como aqueloutros que
son maioritariamente rexeitados.
Analizamos a percepción do espazo
urbano por parte dos cidadáns noieses
e decatámonos da presenza dunha serie
de diferentes pezas individualizadas con
personalidade propia que son os barrios.
Lynch ( 1984: 84) defíneos como “las secciones de la ciudad cuyas dimensiones

20 Puyol, R. e outros (1978): Geografía humana.
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oscilan entre medianas y grandes, concebidas bimensionalmente, en donde el observador entra en su seno mentalmente,
y son reconocibles por tener un carácter
común que los identifica”. Son, polo tanto,
áreas que posúen unha característica
común que as fai recoñecibles a un observador. No espazo pertencente á vila
de Noia, tres van ser os barrios percibidos
cunha forte intensidade (cunha frecuencia sempre superior ao 80%): o Casco
histórico, o Campo de Noia e San Lázaro.
A existencia de bordos líquidos en forma
de mar e ríos individualiza dun xeito claro
estes espazos que dan forma aos barrios
máis claramente identificados.
Nos demais casos, soamente o
barrio do Calvario, afastado do Núcleo
histórico pola presenza da Alameda que
funciona como un bordo, que separa e
une ao mesmo tempo, aparece cunha
frecuencia importante (70 -80%). O resto
de barrios carecen de lindeiros precisos,
físicos e mentais, que permitan fixar onde
remata e comeza un espazo diferente; de
aí a dificultade da percepción das súas
fronteiras.
No interior do Núcleo histórico non
existe unha diferenciación clara dos
barrios que o compoñen. Nalgún caso
figuran as rúas de Abaixo como formando
un barrio con personalidade propia, así
como o Curro ou as rúas do Comercio,
Cantón e Montero Ríos, pero sempre
con frecuencias por debaixo do 10%.
Igualmente constatamos como sectores
de pequena extensión suscitan imaxes
na mente das persoas e fanos aparecer
como espazos individualizados. Tal é o
caso do Espírito Santo, Pedrachán, Calzada, ou máis intensamente a Corredoira
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de Afora, San Bernardo e o Calvario.
Factores históricos e sociais xunto ao
peso da tradición, ou a separación física
do Núcleo histórico, van ter relación con
ilo. Por último, zonas de recente creación
como a urbanización Labarta e arredores,
así como a urbanización Barcia, comezan
a manifestar a súa percepción como barrios con personalidade propia.
O espazo edificado que conforma
a fronte da Alameda ata a Avenida de
A Coruña destácase como a zona máis
apetecida para vivir (máis do 90%), salientando como causas da súa escolla a
súa centralidade e valores ambientais e
paisaxísticos, xustificados na presenza
do espazo público da Alameda. Outros
espazos apetecidos son o Casco histórico –sempre determinadas zonas do mesmo– xustificado nos valores patrimoniais,
centralidade, tranquilidade, etc. As zonas
de Labarta, sobre todo a fachada que
mira cara ao mar da ría polos seus valores
paisaxísticos, así como a urbanización
Barcia polo súa centralidade, xunto coa
zona de San Lázaro, completan por esta
orde as preferencias cidadás. Os barrios
do Campo e San Bernardo amparados
no seu afastamento e carencia de servizos, ou o Espírito Santo e Pedrachán,
que antes da súa recente rehabilitación
proxectaban a imaxe de espazos degradados, constitúen os barrios con menores
porcentaxes de aceptación (menos do
20%).
En relación co dito, o espazo público
da vila considerado como máis importante é o Casco histórico e a Alameda,
os dous en posición destacada (máis do
80%). Igualmente son estes os lugares
polos que máis se pasea –aos que ulti-
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mamente se une o Paseo marítimo–, así
como tamén son os espazos onde se
está con máis frecuencia. Como lugares
considerados imprescindibles para o visitante figuran tamén en lugar prominente
o Casco histórico e a Alameda, xunto a
un conxunto de elementos de forte carga
simbólica como San Martiño e o Tapal,
Santa María co seu cemiterio e as Laudas, Pazos urbanos, San Francisco, e
outros. Pola contra, o Espírito Santo e
Pedrachán, San Lázaro, San Bernardo ou
o Campo de Noia constitúen os espazos
polos que apenas se transita, polo que
aparecen como espazos pouco coñecidos e apreciados.

da zona alta coma o Carme, San Roque,
Igrexa, e outros, seguramente por tratarse de espazos apenas coñecidos polos
que escasamente se transita.

A diferenza de Noia, a vila de Muros
preséntasenos como unha vila onde os
barrios aparecen distribuídos polo espazo
urbano dun xeito confuso, cunha carencia
de lindeiros claros e onde a diferenciación
dos mesmos baséase fundamentalmente
na tradición (55%) ou na diferente morfoloxía dos mesmos (45%), sendo tan só un
10% dos entrevistados os que consideran
as fronteiras mentais ou físicas as que
sinalan o cambio dun barrio a outro. Os
lugares da Axesta e Curro da Praza son
os barrios máis doadamente percibidos,
achegándose en ambos casos ao 100%
dos entrevistados. Podemos dicir que,
en certa medida, son coincidentes, aínda sen expresalo, cos antigos barrios
da Cerca e arrabalde da Ribeira. Logo
aparecen O Chalón e San Xosé, (60%),
seguidos pola Pescadería e Mercado
(50%). En moitos casos figuran como
barrios da vila lugares da periferia como
Cabo, Virxe do Camiño e, tamén, antigos
núcleos rurais próximos como Muíño de
Vento, Miraflores, Campo de Cortes, etc.
A salientar a escasa presenza dos barrios

Sen ningunha dúbida, para a cidadanía de Muros o Curro da Praza e o
Paseo marítimo son os espazos públicos
considerados como máis importantes.
Igualmente, son estes sectores da fronte
marítima aos que se acode con máis frecuencia e, ao mesmo tempo son os que
habitualmente serven como lugares de
encontro e paseo. Polo mesmo, o Curro
da Praza, e o Paseo, ao que se engaden
agora o Mercado e a igrexa parroquial
con claras connotacións históricas e
monumentais, son considerados como os
lugares imprescindibles da vila. O Chalón
ou o Cabo, pola contra, cualifícanse como
os menos interesantes.
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De entre os espazos de claro predominio para vivir, destacan especialmente
o conxunto da fronte marítima e o Curro
da Praza, onde as vistas (25%) e a centralidade (35%) constitúen razóns de
peso na escolla. Pola contra, os espazos
rexeitados como poden ser O Chalón ou
Axesta póñense en relación coa estreitura das rúas, ou incomodidades motivadas
pola ausencia na zona de determinados
servizos.

De novo ponse de manifesto a dualidade dun Muros que mira ao mar e dun
Muros interior. A salientar a ausencia de
espazos tan emblemáticos como a Praza
do Peixe, ou as pequenas igrexas, casas
da nobreza, ou notables edificacións
como lugares de interese, o que expresa
a contradición existente con frecuencia
entre as ideas preconcibidas do planifi-
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cador e aquelas que conforman o sentir
maioritario da cidadanía que habita un espazo. A confusa imaxe mental do Muros
tras a fachada marítima, froito dun gran
descoñecemento deste particular espazo
interior polo que apenas se transita, explica o esquecemento dos seus importantes
valores patrimoniais por parte dos seus
habitantes. Un claro labor de pedagoxía
faise necesario, xunto a actuacións tendentes a poñer en valor estes espazos
interiores de tanta importancia, de cara
á súa potenciación valorativa para o conxunto da cidadanía.
En Boiro, a tripla zonificación urbana
posta de manifesto a través das enquisas, ten que ver co proceso histórico que
constrúe os tres espazos diferenciados:
o Camiño Vello, ou o Boiro inicial; o Boiro construído a carón da vella estrada
C-550, coa prominencia da antiga praza
do Concello; e o Boiro máis recente que
mira á rúa Ancha. Entremedias, o que
hoxe constitúe a rúa peonil, antes un
espazo confuso e de difícil identificación,
integrado nun conxunto impreciso de
rúas, constitúese agora nun espazo cada
vez percibido con máis intensidade.
O novo espazo edificado que conforma a fronte da rúa ancha ou avenida
da Constitución destácase como a zona
máis apetecida para vivir (máis do 90%),
salientando como causas da súa escolla
os seus valores ambientais e paisaxísticos, xustificados na presenza do espazo
público da Cachada, equipamentos públicos e demais espazos abertos á mirada.
Outros espazos apetecidos son a coñecida como Rúa Principal –sempre determinadas zonas da mesma– xustificado na
súa centralidade. A salientar a evolución
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nas preferencias por parte dos habitantes
de Boiro, que antes da peonalización do
eixe central da vila moderna, rexeitaban
este lugar para vivir (só un 10% o sinalaban nas súas preferencias), e que agora
se sitúa nun lugar destacado. A zona antiga de Boiro, o Camiño Vello ou Camiño
Real, amparada no seu afastamento e
carencia de servizos, ou que antes da súa
recente rehabilitación proxectaba a imaxe
de espazo degradado, constitúe o barrio
con menores porcentaxes de aceptación
(menos do 20%).
En relación co dito, o espazo público
da vila considerado como máis importante é o parque da Cachada e arredores,
sempre en posición destacada (máis do
80%), ao que se engade, sen solución
de continuidade, o paseo marítimo de
Barraña. Igualmente, son estes espazos
os lugares polos que máis se pasea –aos
que ultimamente se une a rúa peonil– así
como tamén son os espazos onde se
está con máis frecuencia. Como lugares
considerados imprescindibles para o visitante figuran tamén en lugar prominente a
Cachada e rúa Ancha, o paseo marítimo,
así como a Praza e edificio do Concello,
xunto a un conxunto de elementos de forte carga simbólica como o Centro Social,
ou a igrexa parroquial.
Concluímos. As nosas vilas e cidades, cun pasado de esplendor non
sempre respectado, precisan superar esa
visión meramente mecánica ou claramente economicista que foi predominante nos
tempos da especulación e da burbulla inmobiliaria. Logo da amarga experiencia,
na nova sociedade poscrise, o cidadán
debera xogar un papel protagonista. De
aí que tamén na construción do espazo
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Noia, un espazo
simbólico para a
festa e o paseo.

urbano será unha obriga ter en conta a
percepción e o sentimento que o espazo
construído produce nos habitantes da cidade. Para ilo, a xeografía da percepción
converterase nunha valiosa ferramenta
para o deseño de políticas de ordenación
e planificación urbana. Afrontar a ordenación do tráfico, o emprazamento estratéxico do mobiliario urbano, a precisa
situación e deseño de espazos públicos,
ou o mantemento ambiental e arquitectónico dos edificios e prazas da cidade
tendo en conta a cidade percibida, axudará a crear unha cidade ao servizo da
calidade de vida dos cidadáns. Igualmente, recuperarmos a memoria colectiva da
cidade mediante intervencións urbanas
estratéxicas fará que a cidadanía volva
apropiarse do espazo público.
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Segunda República no Concello de Boiro (1930-1931)
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ditadura que o xeneral Miguel Primo
de Rivera instaurara a través do
golpe de estado do día 13 de setembro
de 1923 chegaba á súa fin en xaneiro de
1930, despois de que o ditador presentase a súa dimisión ante o rei Alfonso XIII
presionado polo rexeite xeneralizado da
sociedade. Aceptando o encargo do monarca, outro xeneral, Dámaso Berenguer,
responsabilizábase da xefatura do Goberno de España co obxectivo principal
de preparar a volta á legalidade constitucional suprimida polo ditador a través da
convocatoria de eleccións a Deputados a
Cortes. Con esta decisión poñíase fin a
un período de case sete anos durante o
que a Constitución (1876) quedara suspendida, as Cortes disoltas, os partidos
políticos prohibidos e as liberdades restrinxidas, a prensa fora sometida á censura e impuxéranse outras medidas como a
prohibición do uso de calquera lingua que
non fose o castelán.
Unha das primeiras decisións tomadas polo goberno do xeneral Berenguer
de cara á volta á normalidade constitucional (é dicir, á Monarquía Parlamentaria) sería a renovación dos concellos,
regulada a través do Real Decreto do 15
de febreiro de 1930. Neste decreto dispoñíase que, mentres non se celebrasen
eleccións municipais, as novas corporacións pasasen a estar formadas polos
maiores contribuíntes da localidade e os
concelleiros con maior número de votos
dende as eleccións de 1917. Os concellos
deberían remitir aos gobernadores civís
as listas cos aspirantes, para que o 25
de febreiro as autoridades procedesen á
súa proclamación, quedando establecido
que ao día seguinte as novas corporacións municipais fosen constituídas en
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substitución das impostas pola ditadura
primorriverista.
En cumprimento do decretado, o día
25 eran proclamados os novos concelleiros de Boiro, nunha xuntanza efectuada
na casa consistorial de Cimadevila presidida polo secretario municipal Ramón
Dios Rivademar. Ao día seguinte acordábase en sesión plenaria a constitución
da corporación que substituiría á encabezada por Guillermo Torrado Jáudenes, na
alcaldía dende 1924. Por ser o concelleiro
de maior idade, ocupaba provisionalmente o cargo de alcalde José Ramón Pérez
Torrado. Na acta da sesión quedaba recollido o momento:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
NUEVO
AYUNTAMIENTO
CON
ARREGLO AL REAL DECRETO DEL
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN DE 15 DE FEBRERO
DE 1930
En la Casa Consistorial de Boiro
a veintiseis de Febrero de 1930, y
siendo las doce de la mañana, hora
fijada en los oficios convocatoria
circulados para este acto por el
Secr. De la Corporación, se constituyeron, bajo la presidencia del
Sr. Alcalde saliente D. Guillermo
Torrado Jáudenes los Sres. D. Juan
Outeiral Outeiral, D. Ramón Romero Rodríguez, D. Perfecto Valeiras
González, D. Antonio Chouza Ogea,
D. José Ramón Toucedo Toucedo,
D. Francisco Javier Lago Briones,
D. José Ramón Pérez Torrado, D.
Francisco Sánchez Vázquez, D.
Pedro González Sánchez y D. José
Ramón Brión Abuín y D. Manuel Lojo
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Blanco proclamados Concejales en
el día de ayer los cinco primeros y el
último en concepto de maiores contribuyentes con D. José Luís Muñiz
Caamaño y D. José Lorenzo García
que no concurren y los otros cinco
como procedentes de elección y
que con D. Ramón Fernández García, D. Manuel Fernández Piñeiro
y D. Francisco Crusat Barnet que
tampoco comparecen, han formado
parte del Concejo desde las de 1917,
representando al primer Distrito
los Sres. Fernández Piñeiro, Lago
Briones, Pérez Torrado y Sánchez
Vázquez; al segundo Fernández
García y González Sánchez y al
tercero Brión Abuín y Crusat Barnet,
habiendo presentado todos los asistentes oportunamente en Secretaría
las comunicaciones en que se les
participaba el nombramiento.
La Presidencia saludó cortesmente
a los reunidos a quienes felicitó por
venir a formar la nueva Corporación
municipal, dándoles cuenta, en
síntesis de la situación actual de los
intereses municipales y deseándoles
en su actuación los mayores éxitos y
fortuna.
Seguidamente dispuso que por el
Secretario autorizante se diese lectura al acta de proclamación levantada
el día de ayer y a un oficio de la Alcaldía de Noya trasladando telegrama
del Excmo Sr. Gobernador Civil en
el que esta Autoridad manifiesta que
provisionalmente serán Alcaldes y
teniente Concejales designados de
mayor edad, y efectuada, posesionó
con las solemnidades de rúbrica a
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los nuevos Concejales, declarando
constituído el Ayuntamiento.
Acto continuo cedió la Presidencia al
de los de mayor edad de los presentes, que resultó ser D. José Ramón
Pérez Torrado, haciéndole entrega
en señal de posesión del bastón del
mando de la Alcaldía.
Se designan luego con carácter
provisional y teniendo en cuenta la
mayor edad, por riguroso orden de
los demás Sres Concejales, para
tenientes de alcalde a los Sres.
Siguientes:
Para primer teniente alcalde:
D. Ramón Fernández García
Para segundo idem idem:
D. Javier Lago Briones
Para tercer idem idem:
D. Manuel Fernández Piñeiro
...
Seguindo as instrucións do Ministerio
da Gobernación, a elección de alcalde e
tenentes de alcalde pospoñíase ata o 19
de abril, case un mes despois da constitución provisional do novo concello. Cos
votos a favor de todos os concelleiros
asistentes, o cargo de alcalde recaía
en Javier Lago Briones, que o xa fora
antes da ditadura de Primo de Rivera.
Con igual consenso eran elixidos José
Ramón Pérez Torrado, Ramón Romero
Rodríguez e José Ramón Toucedo Toucedo, para ocupar a primeira, segunda e
terceira tenencia de alcaldía, respectivamente. No mesmo acto tomaba posesión
do cargo de concelleiro Ángel Sampedro
Riveiro en substitución de Ramón Fer-
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nández García, que renunciaba alegando
motivos de saúde.
Con este cambio de corporación
deixábase atrás unha etapa de seis anos
(1924-1930) na que a administración municipal fora responsabilidade do alcalde
Guillermo Torrado Jáudenes, abastado
propietario de Abanqueiro nacido en 1873
no seo dunha familia de avoengo, que accedera ao goberno tras o seu paso polo
sindicalismo agrícola católico e o Partido
Conservador maurista, daquela representado no distrito electoral de Noia por
José Calvo Sotelo. Político conservador
de ton autoritario, Guillermo Torrado
tomara posesión do seu cargo en febreiro de 1924, para
conseguir despois de anos
de inoperantes corporacións
e ao abeiro dunha conxuntura
favorable, que a localidade enganchase en certa medida no
tren do progreso. Nesta etapa
impulsaríanse ou tomarían
forma obras como a estrada
de Boiro á Ponte de San
Francisco (Noia), o mercado
municipal, o alumeado público eléctrico ou a estación
telefónica. Revitalizaríanse as
feiras de gando de Espiñeira
e San Ramón de Bealo, acondicionando as paraxes onde
tiñan lugar; promoveríanse
os traballos preliminares para
a repoboación forestal dos
montes do Barbanza, e, ante
as dificultades económicas
que atravesaban os seus asociados, adquirirase o edificio
da confraría de pescadores
de Cabo da Cruz. Pero non
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todas as iniciativas se materializarían en
condicións. Así, por exemplo, o alumeado
público era deficiente por completo e presentaba continuas avarías, a estación telefónica non foi percibida pola veciñanza
como algo útil, e a ubicación do mercado
municipal ou praza do peixe “que non
chegaría a rematarse neste período”
provocaría unha dura polémica entre os
sectores comerciais dos barrios de A Tenencia e Cimadevila, prolongada durante
todo o período ditatorial. Ademais, moitas
demandas elementais dos veciños quedaran sen satisfacer. Por iso as críticas
cara a este goberno foron vertidas con
dureza a través da prensa e de follas
Guillermo
Torrado
Jáudenes.
Alcalde durante
a Ditadura de
Primo de Rivera.
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anónimas unha vez rematado o mandato,
mesmo cuestionando ou sementando
dúbidas sobre a moralidade do alcalde
respecto das contas e administración
públicas. Críticas que Guillermo Torrado
intentou contrarrestar publicamente a
través dunha folla voante distribuída por
todo o termo municipal:
A los vecinos de Boiro:
“Ha llegado el momento en que desgarrándose el velo de la hipocresía y
del engaño veais al fondo la verdadera realidad de los hechos que han
ocurrido, en el caido Ayuntamiento
de la Dictadura, que durante seis
años nos ha venido gobernando
indebidamente”.
Inspirado en esta manifestación
que aparece en una hoja anónima
publicada el día 4 del actual y confeccionada por unos vecinos de este
Ayuntamiento y algún sujeto ajeno a
él, a quienes califico de cobardes y
canallas por su falta de valor para
sostener con su firma las calumniosas acusaciones que se hacen, contesto a ella solamente para retarles
a que denuncien ante quien corresponda toda mi punible actuación
comoAlcalde de este Ayuntamiento
y afirmarles que con ello se verá al
fondo la verdadera realidad de los
hechos y se evidenciarán los móviles
de la campaña que se pretende.
Es muy cómodo, aunque muy bajo,
calumniar, ocultarse en el anónimo
y aconsejar a los vecinos que exijan
responsabilidades a su ex Alcalde.
¿No sería mejor, más honroso, más
noble, más de hijo bien nacido y de
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buen ciudadano redactar un escrito
comprensivo de todas las acusaciones que contra mi quieren formularse, suscribirlo, avalorarlo con
certificaciones oficiales y entregarlos
a los Excmos. Sres. Gobernador civil
y Fiscal de la Audiencia para que se
me exijan las responsabilidades a
que haya lugar?
Cábeme la satisfacción de que todos
los ciudadanos conscientes de este
Ayuntamiento tienen criterio suficiente para enjuiciar la actuación de los
canallas que pretenden engañarles,
pues bien juzgados quedan los
autores de la hoja con sólo parar
mientes en que durante los seis años
que me he honrado con la Presidencia del Concejo no han sabido
ejercitar como debieran sus deberes
ciudadanos, permaneciendo en el
silencio, con perjuicio de la buena
administración municipal, si tantos
despilfarros y tropelías se cometían.
He de manifestar a los autores de
la hoja, a los artículos que vieron la
publicidad en el “Pueblo Gallego”,
como a los que anónimamente también me han amenazado de muerte,
que mientras no tengan la gallardía
de dar la cara, no esperen de mi
contestación alguna. Pueden pues
continuar la campaña emprendida,
que en la honradez del pueblo confío
ha de ser negativa, ya que este se
dará cabal cuenta de los fines egoistas que se persiguen.
Antes de terminar he de hacer a la
actual Corporación municipal de
Boiro, en nombre de los concejales
a quienes injustamente en la aludida
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hoja se mortifica inconsideradamente y en el mío propio como ex
Alcalde, el siguiente ruego: Que en
un plazo breve se practique una
minuciosa revisión dentro dentro de
nuestra labor durante los seis años
que hemos estado al frente de la
Administración municipal, haciendo
público su resultado en forma clara
y que llegue al general conocimiento
de todos sus administrados.
Finalizo este escrito retando a esos a
quienes vuelvo a calificar de canallas
y de cobardes, y que tanto se duelen de los males de sus vecinos, a
que me escupan personalmente a
la cara las acusaciones que contra
mi lanzan, relacionadas con mi vida
privada, y si así lo hacen alcanzarán lo que con la repetida hoja se
proponen.
Boiro, Mayo de 1930
GUILLERMO TORRADO
Pechada a etapa de Guillermo Torrado á fronte do concello e rematado o
período da ditadura, a alcaldía volvía estar ocupada de novo por Francisco Javier
Lago Briones, noutrora membro do Partido Liberal, que no partido xudicial de Noia
representara durante anos a familia Gasset, con casa na Torre das Xunqueiras, na
Pobra do Caramiñal. Orixinario da parroquia pobrense do Xobre, onde nacera en
1860, Javier Lago Briones aveciñarase en
Boiro camiño da última década do século
tras casar na Magdalena, parroquia de
Lampón, na acreditada casa de García.
A súa andaina á fronte da administración
municipal iniciárase en 1906, ao substituír
no cargo de alcalde a Marcelino Carreró,
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e culminaba de xeito traumático dezasete
anos despois, en 1923, cando as autoridades da ditadura de Primo de Rivera
ordenan o seu cese fulminante e a súa
detención para ser posto a disposición
xudicial xunto ao secretario municipal Ramón Dios Rivademar e ao secretario do
xulgado Luciano Casáis. Agora, en 1930,
sete anos despois do seu cese, Javier
Lago volvía ocupar o cargo de alcalde.
Con este cambio na alcaldía do concello
de Boiro escenificábase á perfección
o que o goberno do xeneral Berenguer
buscaba en primeira instancia: restituír na
administración local o estado de cousas
anterior ao golpe de estado do xeneral
Primo de Rivera.
Ademais dos cambios nas corporacións municipais, outra das medidas urxentes tomadas polo goberno do xeneral
Berenguer de cara á volta á legalidade
constitucional pretendía ser a convocaJavier Lago
Briones. Despois
de que fose
destituído ao
ser instaurada
a ditadura, en
1930 volvía
ocupar a alcaldía
boirense.
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toria de eleccións a Deputados a Cortes.
Pero o boicot a esta convocatoria por parte de republicanos, socialistas e influentes sectores monárquicos, que entendían
que a Constitución e o Estado necesitaban unha reforma en profundidade que
de ningún xeito chegaría da man dunhas
Cortes ordinarias, provocaba unha grave
crise que remataba coa dimisión de Berenguer e a formación, a mediados de
febreiro de 1931, dun goberno de concentración monárquica presidido por outro
militar, o almirante Juan Bautista Aznar.
Esquecida a convocatoria de eleccións
ordinarias a Deputados a Cortes, como
propósito inmediato do novo goberno
estaba a renovación total dos concellos
e deputacións por medio, agora, dunhas
eleccións fixadas para o día 12 de abril,
pospoñendo para unha data posterior as
eleccións a Cortes Constituíntes.
Cumprindo coas ordes do Ministerio
da Gobernación e como paso previo á
celebración das eleccións municipais previstas, o goberno de Boiro acordaba aumentar en dous o número de concelleiros
que deberían integrar a vindeira corporación, pasando de dezaseis a dezaoito. Era
o que correspondía a un municipio que na
rectificación do padrón de habitantes de
1929 contaba con 11.392 residentes. Respectábase a división do municipio en tres
distritos electorais: o 1º, con 1.083 electores das parroquias de Boiro, Abanqueiro
e a recentemente estreada de O Castro,
que elixirían a oito concelleiros; o 2º, de
538 electores das parroquias de Cespón
e Bealo, que elixirían a cinco, e o 3º, de
580 electores das parroquias de Lampón,
Cures e Macenda, que tamén elixirían a
cinco concelleiros. Como establecía a
lei, soamente poderían votar os varóns
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maiores de 25 anos, o que supoñía que
o censo electoral boirense quedaba establecido en 2.201 electores.

A ExpANSIóN Do REpuBLICANISMo E o SEu REfLExo NAS
ELECCIóNS MuNICIpAIS Do 12
DE ABRIL DE 1931
Mentres o rei Alfonso XIII encomendaba aos gobernos do xeneral Berenguer
e ao almirante Aznar devolver o país ás
condicións políticas anteriores á ditadura
primorriverista, os partidos e grupos republicanos viñan conspirando contra o réxime monárquico, desprestixiado despois
do seu incondicional apoio á ditadura.
Neste contexto enmárcase o levantamento de Jaca (Huesca) que, en decembro
de 1930, protagonizaran un grupo de militares encabezados polo capitán Fermín
Galán coa idea de instaurar a República
en España. O intento acabou en fracaso
e no inmediato fusilamento de Fermín
Galán e de García Hernández, outro dos
capitáns sublevados. Esta insurrección
non era máis que a punta do iceberg do
gran movemento antimonárquico estendido, en menor ou maior medida, por todo
o Estado, e que se plasmara no chamado
Pacto de San Sebastián, onde os republicanos, amparados polo P.S.O.E. e a
U.G.T., acordaran estratexias de cara
a poñer fin á monarquía e proclamar a
República.
En Galicia, basicamente nas cidades
e vilas máis grandes, amosaban tamén o
seu vigor os defensores da república. A
súa organización parte dunha xuntanza
en Lestrove (Concello de Dodro) en marzo de 1930 á que acoden representantes
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da O.R.G.A. (“Organización Republicana
Gallega Autónoma”), que integraba a
republicanos da esquerda e galeguistas,
xunto a representantes da “Alianza Republicana”, maioritariamente integrada
polo centrista Partido Radical. No que se
denominaría Pacto de Lestrove quedaban
fixadas as bases da “Federación Republicana Gallega” (F.R.G.), gran plataforma
que se marcaba como obxectivo prioritario traballar pola instauración da República en España e a autonomía para Galicia.
A súa constitución oficial producíase en
Pontevedra en marzo de 1931, un mes
antes dos comicios municipais.
Este contexto de crecente expansión
do republicanismo tería o seu reflexo
nos resultados electorais do 12 de abril
de 1931, que acabarían provocando un
inesperado e radical cambio político en
España. Sen ser maioritarios, os apoios
ás candidaturas republicanas foran importantes dabondo como para que o goberno do almirante Aznar considerase os
resultados como un auténtico fracaso das
forzas monárquicas e, polo tanto, fracaso
tamén da idea de volver ao réxime de Monarquía Parlamentaria anterior a Primo de
Rivera. Reunido de urxencia na tarde do
día 13, o Consello de Ministros redactaba
un escrito no que lle transmitían ao Rei as
súas impresións do acontecido:
El Consejo de Ministros ha examinado el resultado de las elecciones
municipales verificadas ayer. Aunque las elecciones municipales, por
su naturaleza, han sido siempre de
carácter administrativo, el Gobierno
no desconoce que el hecho de ser
las primeras celebradas desde el
año 1923, los sucesos acaecidos
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desde aquella fecha y el espíritu que
a este acto electoral imprimieron las
propagandas preparatorias del mismo les han dado innegable carácter
político.
No se oculta al Gobierno, y a su
sinceridad demostrada en el período
preliminar de la elección le importa
no desvirtuarlo, el alcance político
de la resultante de estas elecciones. La afirmación expresivamente
adversa a los partidos monárquicos
pronunciada en muchas de las más
importantes ciudades de España,
aun cuando ella se halle contradicha
y superada por el gran número de
los que fuera de ellas han votado,
induce al Gobierno a facilitar a Su
Majestad el Rey el que pueda oír
otras opiniones y resolver con plena
autoridad.
Y al propio tiempo le obliga a aconsejar a ésta que en el plazo más
breve posible ofrezca a la voluntad
nacional ocasión de pronunciarse
más segura y eficazmente en una
elecciones
parlamentarias
con
todas las garantías legales para
la expresión libre de la conciencia
ciudadana.
(Dámaso Berenguer/1975: 328-329)
Como se desprende deste escrito,
o Consello de Ministros recoñecía a desafección da sociedade española cara á
monarquía no feito de que o voto urbano
fora claramente favorable aos partidarios
da República, sendo contadas as capitais
de provincia onde estes non obtiveran
a maioría. En Madrid, por exemplo, a
conxunción republicano-socialista che-
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gara a acadar o 70 % dos votos, fronte
ao 24% dos monárquicos (Tusell, 1969:
209). En Galicia, a vitoria republicana
fora contundente en A Coruña (trinta e
catro concelleiros contra cinco), Santiago
de Compostela (vinte e oito contra doce)
e Ferrol (vinte e seis contra sete). En
Ourense, Pontevedra e Vigo dérase un
equilibrio de forzas. E Lugo sería a excepción cunhas candidaturas monárquicas
maioritariamente apoiadas (E. Grandío,
1999: 49,50). De nada servira que os
partidarios do rei Alfonso XIII triunfasen
abafantemente fóra dos ámbitos urbanos,
pois era recoñecido por todos –incluído
o goberno– que o voto rural era un voto
totalmente contaminado polas prácticas
caciquís (compra de votos e mesmo de
censos enteiros, coaccións, amaños,
etcétera).
Coñecedor do seu fracaso (“Las elecciones celebradas el domingo me revelan
claramente que no tengo hoy el amor de
mi pueblo”, empezaba o seu manifesto
de despedida) o rei Alfonso XIII de Borbón, no trono de España dende o seu
nacemento en 1886, víase na obriga de
marchar cara ao exilio, deixando o paso
franco para a proclamación da II República, que se producía dous días despois,
o 14 de abril. De xeito inesperado estes
comicios locais convertéranse nun plebiscito contra a Monarquía, que pagaba
deste xeito o seu apoio incondicional á
ditadura de Primo de Rivera.
Provisionalmente, o poder sería
asumido por un goberno presidido por
Niceto Alcalá Zamora e integrado por
representantes de todo o arco de partidos
republicanos, incluídos os republicanos
nacionalistas cataláns, e do Partido So-
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cialista, contando entre os seus ministros
cun representante da O.R.G.A. galega, o
coruñés Santiago Casares Quiroga.
Mentres na maioría das cidades
españolas e galegas se improvisaban
concorridas manifestacións de apoio ao
novo réxime, nos fortemente despolitizados municipios rurais o cambio era acollido con bastante indiferenza. A inmensa
maioría da poboación galega do medio
rural (pequenos e medianos propietarios
agrícolas, xornaleiros e mariñeiros) permanecía allea ao xogo político, que consideraba cousa de señoritos e caciques, e
amosaba maior preocupación por asuntos
que entendían lle afectaban máis, como o
prezo do millo, as condicións dos contratos de parcería, a escaseza da pesca ou a
repartición do imposto de consumos.
Nas poboacións do antigo partido xudicial de Noia, onde o caciquismo tiña as
raíces profundamente fincadas, os partidos monárquicos, representados desta
volta pola Unión Monárquica Nacional
(U.M.N.), opción apoiada e recomendada polo ex ditador Primo de Rivera, e
polo Partido Liberal, coparan a inmensa
maioría das actas municipais nos comicios do 12 de abril. Segundo informa “La
Voz de Galicia” (13, 14, 19 de abril 1931),
que achega datos do Goberno Civil, en
Noia obtiña un claro triunfo a U.M.N.,
acadando trece concelleiros fronte aos
seis dos liberais (aos que X. Agrafoxo,
1993:27-28, asimila con antigos monárquicos gassetistas emparentados agora
coa Dereita liberal republicana). Tamén
en Outes vence a U.M.N., neste caso copando a totalidade dos dezaoito concelleiros da corporación. En Ribeira serían
os liberais os que lograrían maioría,
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obtendo doce concelleiros fronte aos oito
da U.M.N. e dous de candidaturas independentes. Na Pobra do Caramiñal os
resultados amosaron bastante igualdade
entre os liberais, con oito concelleiros,
e os da U.M.N., que obtiñan un menos.
Entraban tamén no concello pobrense un
independente e un republicano. En Porto
do Son, serían designados polo artigo 29
da lei electoral (é dicir, sen necesidade
de acudir ás urnas ao non ser superior o
número de candidatos ao dos concelleiros a elixir) once liberais e sete da U.M.N.
O mesmo artigo 29 serviría en Lousame
para designar os catorce concelleiros da
corporación (X. Agrafoxo, 1993: 15-18).
Finalmente, a lista vencedora en Boiro
sería a da U.M.N., con dezaseis concelleiros por soamente dous os liberais.
Estes resultados electorais poñen de
manifesto que os aires republicanos de
Lestrove e San Sebastián non se achegaran aínda demasiado polas fermosas
e rurais terras do Barbanza naquela primavera de 1931. Con todo, as devocións
republicanas comezaron a amosarse
unha vez confirmado o cambio de réxime,
organizándose pequenas concentracións
e manifestacións, máis concorridas tras o
cese fulminante das corporacións vixentes, inmediato á chegada á bisbarra de
comisionados do comité revolucionario
de Santiago de Compostela. Segundo as
noticias de “La Voz de Galicia” (18 abril
1931), en Noia a proclamación da República espertou o interese de numerosos
veciños, que se concentraron nos cafés e
sociedades de recreo con radio para seguir puntualmente os acontecementos e
ser testemuñas, na madrugada do día 15,
da substitución da corporación presidida
por Germán Vidal por unha xunta munici-
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pal provisional encabezada por Santiago
Peiteado Valls. Este cambio daríase a
coñecer publicamente, xa de mañá, a
través dun bando no que quedaba tamén
proclamada oficialmente a II República. A
bandeira tricolor republicana izaríase na
casa consistorial e noutros edificios públicos e privados, e o día sería declarado
festivo, habendo pasacalles e concertos
durante toda a xornada. Ese mesmo día
15 en que en Noia se cambiaba a corporación e oficializaba o novo réxime, producíase tamén a substitución da corporación na Pobra do Caramiñal a instancia
de dous comisionados da Agrupación Socialista de Santiago de Compostela que
chegaban con poderes para constituír un
goberno provisional (“El Pueblo Gallego”,
18 abril 1931). Á fronte deste goberno,
constituído por socialistas, republicanos e
un comunista, que substituía ao presidido
por Andrés Díaz de Rábago, figuraba o
xefe de telégrafos, señor Alonso. Un dos
seus primeiros acordos será a retirada da
placa da praza de Alfonso XIII, efectuada
baixo os acordes do himno galego. A
bandeira tricolor ondeou no edificio de
telégrafos, na sede socialista, no “Casino
de Caballeros” e no balcón da casa consistorial, dende onde falaría Luís Hoyos
Cascón, notario da localidade.

A SItuACIóN poLítICA No
CoNCELLo DE BoIRo tRAS A
pRoCLAMACIóN DA REpÚBLICA
Mentres un decreto do 21 de abril
creaba as comisións xestoras das deputacións provinciais e, como vimos de
comprobar, nalgúns dos concellos da
bisbarra se suspenderan de inmediato as
corporacións vixentes para seren substi-

71

barbantia

O tránsitO da ditadura de PrimO de rivera á segunda rePública nO cOncellO de bOirO (1930-1931)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
NUEVO AYUNTAMIENTO
Concejales por el 1er distrito

Jesús Vázquez
Rodríguez.
Presidente da
comisión xestora
que gobernara
entre maio e
xuño de 1931,
e organizador
da O.R.G.A.
boirense.

D. Benigno Sánchez Vázquez
D. Juan Domingo Lago Romero
D. Luís Sánchez Torrado
D. Manuel Fajardo Piñeiro
D. Antonio Santamaría Saborido
D. Manuel Treus Morales
Concejales por el 2º distrito

tuídas por gobernos provisionais afíns ao
nacente réxime republicano, no concello
de Boiro non sucedera tal. O 22 de abril
celebrábase con total normalidade unha
sesión plenaria para constituír a corporación que integrarían os dezaoito concelleiros monárquicos saídos das eleccións:
dezaseis da U.M.N. e dous do Partido
Liberal. Nesta sesión era elixido alcalde
Javier Lago Briones (provisionalmente no
cargo dende había un ano), despois de
se impoñer por doce votos contra catro
a Guillermo Torrado Jáudenes, alcalde
durante a ditadura primorriverista. Tíñase,
así mesmo, que celebrar un desempate
entre dous aspirantes con igual número
de votos, favorecendo o sorteo a José
Lorenzo Rivadulla en detrimento de Jesús
Vázquez Rodríguez, que quedaba, deste
xeito, ás portas da corporación.
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D. Inocencio González Laíño
D. Manuel Silva Piñeiro
D. Manuel Otero Filgueira
D. Joaquín González Mato
D. José Lorenzo Rivadulla
Concejales por el 3er distrito
D. Javier Lago Briones
D. Francisco Crusat Barnet
D. Joaquín Suárez Hermo
D. Antonio Romero Cacheiro
D. Pedro González Sánchez
* Non asistiron á sesión, e polo tanto
non tomaron posesión dos seus
cargos, Antonio Chouza Ogea e Guillermo Torrado Jáudenes. Guillermo
Torrado posesionaríase na sesión
do 25 de abril. Chouza xa non sería
proclamado concelleiro.
En la Casa Consistorial de Boiro a
veintidós de Abril de 1931, bajo la presidencia del Señor Alcalde D. Javier
Lago Briones, se reunieron, siendo las
diez horas, los señores que al margen
se expresan, elegidos por sufragio
popular en las elecciones que tuvieron
lugar el día doce del actual y proclamados concejales electos en el escrutinio
celebrado por la Junta municipal del
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censo electoral en sesión de dieciseis
del corriente mes, a excepción de D.
José Lorenzo Rivadulla que lo ha sido
en el día de ayer en que tuvo lugar el
sorteo entre él y D. Jesús Vázquez
Rodríguez, que resultaron empatados.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente
y acreditado, a medio de oportuna
credencial, el carácter de Concejales
de los presentes, cuya capacidad
legal no ha sido válidamente impugnada, habiendo acreditado además su
calidad de elegibles, ... Les fue dada
a todos posesión con las debidas solemnidades, depositando el Sr. Alcalde
sobre la mesa las insignias del cargo
y retirándose de la presidencia, si bien
continúa en el local por ser de los Concejales proclamados.
Pasa a ocupar la presidencia, interinamente, el Concejal D. Benigno Sánchez Vázquez, que resulta ser entre los
presentes el de más edad entre los que
obtuvieron mayor número de votos.
Acto seguido, el Sr. Presidente interino
... a cuyo efecto se suspendió la sesión
por cinco minutos para que los Sres
Concejales se pusieran de acuerdo en
la asignación de candidato.
...
Terminada la votación, y hecho el escrutinio en la forma que establece el
artículo 55 de la repetida ley municipal,
dió el resultado siguiente:
D. Javier Lago Briones, doce votos.
D. Guillermo Torrado Jáudenes, cuatro
votos.
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Y correspondiendo a éste Ayuntamiento dieciocho Concejales y siendo
doce los votos que obtuvo D. Javier
Lago Briones, número superior a la
mayoría absoluta del Ayuntamiento, se
le proclamó Alcalde Presidente de éste
pueblo, sin protesta alguna sobre el
resultado del escrutinio.
...
En seguida, por disposición del Sr.
Alcalde, se procedió a la elección de
los Tenientes de Alcalde, en número
de tres, por ser tres los distritos en que
actualmente se halla dividido el Ayuntamiento; ...
Resultando que para primer Teniente
Alcalde obtuvo diez votos D. Manuel
Treus Morales y por consiguiente
mayoría absoluta, queda proclamado
en propiedad para dicho cargo; que
para segundo Teniente Alcalde D.
Manuel Silva Piñeiro obtuvo nueve
votos y para tercero siete D. Francisco
Crusat Barnet, no alcanzando por lo
tanto mayoría absoluta, quedan proclamados interinamente; debiendo procederse en la inmediata sesión a votar
nuevamente los cargos de segundo y
tercero Tenientes de Alcalde.
Acto contínuo son nombrados por
aclamación: D. Manuel Fajardo Piñeiro
para el cargo de Regidor Síndico y
para suplente del mismo D. Joaquín
González Mato.
* Silva e Crusat quedarían proclamados
na seguinte sesión, 25 de abril, 2º e 3º
tenente de alcalde respectivamente.
Cunha rapidez de reflexos notable,
a corporación monárquica presidida por
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Javier Lago Briones acordaba dirixirse á
presidencia do Goberno provisional da
República e ao gobernador civil da provincia, ademais de para expresar o seu
acatamento ao novo réxime, para amosar
“el sincero ofrecimiento de su fervorosa
colaboración en la obra de consolidación
de la República”. Curioso ofrecemento
que chama a atención, á parte de por
proceder dunha corporación monárquica,
polo feito de que había pouco máis dun
ano que o mesmo alcalde, ao acceder
provisionalmente ao cargo, se dirixira
en termos similares ao Goberno Civil,
daquela de carácter monárquico, identificándose como fervoroso seguidor e
servidor da Monarquía.
Con todo, na véspera da constitución
do novo concello, un grupo de veciños
presentara no goberno civil da Coruña
unha reclamación contra a validez das
eleccións boirenses, alegando presións e
coaccións por parte dos xefes da “Unión
Monárquica Nacional”. Encabezaba a
protesta Jesús Vázquez Rodríguez, que
quedara fóra da corporación municipal ao
someter a desempate con outro candidato
un dos postos de concelleiro. O seu contido literal transcríbese a continuación:
Excmo. Sr. Gobernador civil de La
Coruña
Los que suscriben, mayores de edad
y vecinos del Ayuntamiento de Boiro,
de donde son electores, a V. E. recurrimos y decimos:
Que en la tarde del día de hoy nos
presentamos personalmente en las
oficinas del Ayuntamiento tratando
de entregar al secretario la adjunta
protesta contra la validez de las elec-
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ciones, y este funcionario, contraviniendo las órdenes telegráficas de
V.E., se negó a recibirla, motivo por
el cual se la remitimos directamente
y le
Suplicamos se digne ordenar la
suspensión de la constitución del
Ayuntamiento, nombrando en su
lugar una comisión gestora, por ser
los concejales electos fruto de la
presión y coacción de los elementos
oficiales consistentes en miembros
de la difunta U.P. y hoy de la Unión
Monárquica.
Boiro para Coruña a veintiuno de
Abril de mil novecientos treinta y uno
Firman o escrito Jesús Vázquez Rodríguez, Benigno Piñeiro, José Sánchez,
Manuel García, Benito Calo Beade, Gabriel Ozores Fernández, Manuel Silva,
Rigoberto Suárez, José -ilexible- Fajardo,
J. Sánchez, Simplicio Lorenzo, Vicente
Saborido, Manuel López, José Otero Fernández, Antonio Valeiras.
Como consecuencia desta reclamación, dous días despois da constitución
do concello, o gobernador civil ordenaba
a permanencia constante do alcalde,
secretario e depositario de fondos municipais cerca da casa consistorial para recibir unha inspección. E tres días despois,
o 27, o propio gobernador comunícalle ao
alcalde a suspensión da corporación boirense, e a inminente constitución dunha
comisión xestora que se encargaría con
carácter provisional da administración
municipal:
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Comunico a V. que en vista de
quejas y reclamaciones que estimo
fundadas contra las pasadas elecciones, he acordado suspender ese
Ayuntamiento en uso de las atribuciones que me confiere la Circular nº
74 del Ministerio de la Gobernación
publicada en el B.O.P.
En su consecuencia, procederá V.
A suspender ese Ayuntamiento, y
requerirá a la Agrupación Republicana de Noya para que designe
un representante por cada distrito
electoral, que integrarán la Comisión
gestora que ha de encargarse de la
administración municipal, mientras
se resuelve el expediente electoral
que se instruye.
Se hace V. Personalmente responsable del cumplimiento de la presente
de la que me acusará recibo.
Que su vida sea guardada muchos
años
La Coruña 27 de Abril de 1931
El Gobernador civil
Consecuentemente co disposto polo
gobernador civil, o 5 de maio cesaba
oficialmente a corporación monárquica
boirense saída das eleccións municipais
do 12 de abril, para tomar posesión a
comisión xestora que funcionaría mentres
non se repetisen as eleccións. Esta xestora estaría integrada por tres membros,
un por cada distrito electoral nos que se
dividía o Concello de Boiro, sendo designados Juan García Lago (polo 1º distrito
electoral), Jesús Vázquez Rodríguez (polo
2º distrito), que desempeñaría o cargo de
presidente, e Benito Calo Beade (polo 3º
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distrito), estes dous últimos, firmantes da
reclamación contra o proceso electoral.
ACTA DE POSESIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA CINCO DE MAYO DE
1931
En la Sala Capitular del Ayuntamiento
de Boiro, siendo las dieciocho horas
de este día, y hallándose constituído en
dicho local el Sr. Alcalde-Presidente D.
Javier Lago Briones con el Secretario
que suscribe, hacen su presentación
previamente convocados, los sres. D.
Jesús Vázquez Rodríguez, D. Benito
Calo Beade y D. Juan García Lago,
designados por el sr. Gobernador Civil
de la provincia para formar la Comisión
gestora encargada de la administración municipal, debido a haber acordado suspender el Ayuntamiento elegido,
por protestas formuladas, que se estimaron atendibles, contra el resultado
de las elecciones de este municipio,
según oficio presentado en la Alcaldía
el día de ayer por el Abogado de la Villa
de Noya D. Angel Pérez Morales.
Ordena el sr. Alcalde que por el Secretario infraescrito se dé lectura al
referido oficio, lo que tuvo lugar; y
terminada, posesionó con la solemnidad debida a los sres. de la Comisión
gestora D. Jesús Vázquez Rodríguez,
D. Benito Calo Beade y D. Juan García Lago; quedando, por virtud de lo
dispuesto en la comunicación leída,
cesante en este acto la Corporación
elegida y abandonando, en su consecuencia, la presidencia el Alcalde Sr.
Lago Briones, como componente del
Ayuntamiento destituído.

75

barbantia

O tránsitO da ditadura de PrimO de rivera á segunda rePública nO cOncellO de bOirO (1930-1931)

Inmediatamente se procede a la elección de presidente de dicha Comisión
gestora, presidiendo el acto, como de
mayor edad, el vocal D. Jesús Vázquez
Rodríguez, que es elegido por aclamación para dicho cargo.
Acto contínuo se acordó por unanimidad señalar el día sábado de cada
semana, a las dieciseis horas, para las
comisiones ordinarias.
Por último se acordó, en virtud de lo
dispuesto en el oficio de que al principio se dio lectura, remitir certificación
de esta acta al Excmo. Sr. Gobernador
civil de la provincia.
De todo lo cual se levanta la presente
acta que firman el Alcalde saliente
como posesionante y los señores de la
Comisión gestora, de que yo, Secretario, certifico.
Soamente uns días despois da constitución da comisión xestora, publicábase
no Boletín Oficial do 14 de maio a orde
circular do Ministerio da Gobernación
relativa ao Decreto que convocaba novas eleccións municipais para o día 31
en todos aqueles concellos nos que se
tivese incoado expediente de protesta
contra as eleccións de abril. Este era o
caso de Boiro, pero tamén o de Ribeira,
Noia, A Pobra do Caramiñal, Porto do
Son, Lousame, Rianxo e a maioría dos
concellos galegos, onde tras o triunfo das
candidaturas monárquicas se produciran
reclamacións, máis ou menos fundamentadas, contra o resultado.
Co Rei no exilio e a República recentemente proclamada, os caciques
boirenses, tradicionais sustentadores
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dos partidos monárquicos, non tiveron
máis remedio que acomodarse á nova
situación para seguir participando no
xogo político e na loita polo poder local.
Os trámites para conseguir o selo republicano oficial eran sinxelos abondo. E de
contado comezaron a saír á luz repentinas “vocacións republicanas” entre os
que foran ferventes valedores dos partidos monárquicos. Mesmo houbo quen,
contaxiado seguramente pola euforia
daqueles días, afirmaría sen rubor “yo soy
republicano desde el vientre de mi madre”
nun discurso botado dende o balcón da
súa casa do barrio de Cimadevila.
Sen tradición nin organizacións anteriores á proclamación da República,
e ante a inminencia dos comicios do 31
de maio, vanse organizar á présa dúas
agrupacións afíns ao novo réxime. Por un
lado, créase a “Agrupación Republicana
de Boiro”, grupo que posiblemente tivera
contactos co Partido Radical e que se
adhire á recentemente creada “Federación Republicana Gallega” (F.R.G.).
Presenta o seu regulamento no Goberno
Civil o 22 de abril, tan só oito días despois
da chegada da República, por medio
dunha comisión organizadora composta
polos médicos Juan Torrado Baliño e
Luís Casáis Pardiñas, e o mancebo da
botica da Tenencia Julio Carreño Lira.
Secundaban a iniciativa Juan Outeiral,
Cándido Castro, os irmáns Jesús e José
Hermida, José Sieira, Ramón Sánchez,
Ricardo Bermúdez, José Olveira e Luciano Casáis. Todos industriais, artesáns ou
profesionais liberais. O seu domicilio social, o denominado “Centro Republicano”,
quedaba constituído provisionalmente no
barrio da Tenencia, de onde eran a maioría dos firmantes, nun local destinado
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a cine polo industrial Ramón Romero. A
transcrición literal da solicitude enviada
por esta agrupación ao Goberno Civil é a
seguinte:
“Exclmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia. Coruña.
Los que suscriben, mayores de
edad, y vecinos de Boiro, a V.E.
respetuosamente
EXPONEN:
Que deseando constituir una Sociedad denominada AGRUPACIÓN REPUBLICANA DE BOIRO, y habiendo
estado conforme con el adjunto
reglamento.
SUPLICAN a V.E. se digne aprobar
el referido Reglamento a la vez que
concedernos la debida autorización
para que esta sociedad pueda funcionar legalmente y en el plazo más
breve posible.
Gracia que espera alcanzar de V.E.
cuya vida guarde Dios muchos años
Boiro 19 de Abril de 1931
Firmado Luís Casáis Pardiñas, Juan
Torrado Baliño, Julio Carreño Lira,
José Olveira, Luciano Casáis, Juan
Outeiral, Cándido Castro, Jesús Hermida, José Sieira, Ramón Sánchez,
Ricardo Bermúdez, José Hermida.
Malia non figurar en documentación
oficial algunha, era de dominio público
que esta agrupación estaba promovida
polo médico da beneficencia municipal
José María Gómez Gorordo. Nado en
Vilagarcía de Arousa en 1880, Gómez
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Gorordo chegara a Boiro arredor do ano
1900, onde se establecerá definitivamente tras casar con Carmela Romero
Fernández, moza de acomodada familia
local con raíces na abastada casa de
Bandaorrío, no lugar da Boliña. Amparado no seu prestixio social e nunha privilexiada posición económica, converterase
nun persoeiro das maiores influencias e
poder na localidade, dirixindo dende a
sombra, e coa colaboración do secretario
municipal Ramón Dios Rivademar, outro
dos prohomes da vila, a vida política boirense dos inicios do século XX en favor
do Partido Liberal e da familia Gasset, os
seus representantes na bisbarra, ata que
o golpe de Estado do xeneral Primo de
Rivera poría fin ao sistema democrático
da Restauración. Grazas ás súas habilidades e influencias (era familiar afastado
dun membro do Directorio Militar primorriverista, o xeneral Jordana, ao tempo que
mantiña excelentes relacións co futuro
ministro de facenda José Calvo Sotelo)
volvería recuperar o seu poder durante o
réxime ditatorial, converténdose nun dos
baluartes da “Unión Patriótica”, partido
único da ditadura. Tras a caída desta, e
despois de participar na organización
da ultra conservadora “Unión Monárquica Nacional”, abafante vencedora nas
eleccións municipais de abril, cando se
proclama a República convertíase no
principal impulsor da “Agrupación Republicana de Boiro”.
Simultaneamente á creación da entidade apadriñada polo doutor Gómez
Gorordo, organízase a agrupación local
da O.R.G.A., adscrita do mesmo xeito
que a anterior á “Federación Republicana Gallega”. Nace por iniciativa do
perito mercantil e propietario, veciño da
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parroquia de Cespón, Jesús Vázquez
Rodríguez, que contará co apoio de Benito Calo e Juan García Lago, integrantes
coma el da comisión xestora municipal
vixente. Pero, sobre todo, contará coa
decidida implicación do médico da beneficencia municipal Benigno López, co
que Jesús Vázquez compartía pasado
político, aínda que non republicano certamente. A actuación pública conxunta
de ambos remóntase ao ano 1916, cando
se converten en socios fundadores e
integrantes da xunta directiva do “Sindicato Agrícola Católico de Santa Eulalia
de Boiro”, no que pretendían que fose “un
lugar de refugio de todos los oprimidos,
asilo seguro de los explotados, baluarte
inexpugnable contra el caciquismo y las
malas artes” (Semanario “La Razón”, A
Pobra do Caramiñal, 24 de setembro de
1916).
Este sindicato converterase nunha
plataforma política dende a que os sindicalistas católicos fustrigarían os liberais
gassetistas, á fronte do goberno local,
e darían apoio ás políticas conservadoras e aos seus representantes, caso de
José Calvo Sotelo, o que acompañarán
durante a súa xeira electoral polo distrito
de Noia da primavera de 1923. Avalados
polos seus antecedentes políticos conservadores, cando se instaura a ditadura
de Primo de Rivera ambos persoeiros
pasarán a formar parte da corporación
municipal. Rematado o período ditatorial,
con Benigno López afastado oficialmente
da política despois do seu nomeamento
como médico municipal, Jesús Vázquez
presentábase ás eleccións de abril
de 1931 integrando a lista dun partido
monárquico, aínda que quedaría fóra da
corporación tras someterse a desempate
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con outro aspirante. Home de forte carácter e decidida vocación política, acabaría
presidindo a comisión xestora vixente
neste momento despois de encabezar a
reclamación no Goberno Civil contra os
resultados electorais de abril, e organizando a O.R.G.A. en unión do seu amigo
e correlixionario Benigno López.
Cando a mediados de maio o Ministerio da Gobernación anuncia oficialmente
a convocatoria de eleccións, en Boiro xa
había, pois, dúas agrupacións con aval
republicano en disposición de loitar polo
goberno municipal. Con todo, e a pesar
de figurar ambas adscritas á F.R.G., as
súas relacións non eran cordiais, xa que
os seus respectivos promotores (Gómez
Gorordo e Ramón Dios por unha banda e
Jesús Vázquez e Benigno López por outra)
viñan mantendo fortes desavinzas dende
practicamente inicios do século, deixando
na súa andaina política un ronsel de reiteradas polémicas e enfrontamentos.
Ao tempo que os antigos valedores
dos partidos monárquicos e mesmo da
ditadura primorriverista se acomodaban á
nova realidade, unha terceira forza irrompía no raquítico panorama socio-político
boirense buscando converterse en alternativa na loita por acceder ao goberno
municipal. Trátase da “Sociedad Agraria
y de Oficios Varios La Fraternidad”, que
agrupaba obreiros, labregos e pequenos
artesáns e industriais, e se vencella ao
sindicato U.G.T. A súa constitución definitiva lévase a cabo o 14 de maio, nun
concorrido acto presidido polo socialista
compostelán Leoncio Virgós que constituía o colofón a dous mitins ao aire libre
celebrados ese mesmo día en Cabo da
Cruz e Boiro. Da asemblea sae elixida
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unha xunta directiva integrada por Manuel
Benigno Pena, como presidente; Ramón
Sueiro Suárez, vicepresidente; Manuel
Brión, secretario; Rosario Rebollido, vicesecretario; José Benito Fajardo, contador,
e Agapito Torrado Hermo, tesoureiro, sendo así mesmo elixidos ata un total de oito
vogais. Como local social desígnase un
pequeno inmoble propiedade da familia
dos “Currutacos”, no número 30 do barrio
de Cimadevila, que os asociados denominan Fermín Galán, na honra do capitán
republicano fusilado en Jaca.
A súa acta de constitución dá fe daquel momento:
En Boiro a catorce de Mayo de mil
novecientos treinta y uno. Bajo la
presidencia de D. Leoncio Virgós, de
la Ciudad de Santiago, y miembro de
la Agrupación Socialista, a quien los
reunidos conceden la presidencia
de este acto, reúnense en número
de ciento cuarenta camaradas para
proceder a la definitiva constitución
de la Sociedad Agraria y de Oficios
Varios “LA FRATERNIDAD”.
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Secretario D. Manuel Brión
Vice:
D. Rosario Rebollido
Contador: D. José Benito Fajardo
Tesorero: D. Agapito Torrado Hermo
Vocales
1º D. Manuel Rodríguez
2º D. Francisco García Lago
3º D. Manuel Silva Hermo
4º D. Antonio Fajardo
5º D. Francisco García
6º D. Benigno González
7º D. Jaime Alcalde
8º D. Ramón Somoza
Esta Sociedad designa como local
social Calle Fermín Galán número
30 y para que conste espido la presente, la cual firmo en unión del que
preside y se acuerda elevar copia a
la superioridad.
Manuel Brión.
Secretario
fundador do
sindicato “La
Fraternidad”.

Léese el Reglamento que se ha
elevado a la superioridad, y que ha
aprobado estando todos conformes
con sus estatutos, y dispuestos a
cumplirlos (o regulamento fora remitido dende o goberno civil a mediados-finais do mes de abril).
Procédese seguidamente al nombramiento de la junta directiva lo cual
se hace por aclamación, resultando
elegidos los camaradas siguientes:
Presidente: D. Manuel Benigno Pena
Vice:
D. Ramón Sueiro Suárez

En días posteriores, a prensa farase
eco da creación da nova sociedade
boirense:
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Boiro
LECCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL.- El
pasado día 14, después de una conferencia pronunciada por el doctor
Virgós, de Santiago, se constituyó
la Sociedad Agraria y Oficios Varios
de este pueblo, quedando elegida la
Junta directiva.
Se celebró un mitin de propaganda
socialista, en Cabo de Cruz, tomando parte en el acto los oradores de
Santiago doctor Virgós, don Manuel
Maroño, don Tirso Virgós y don Juan
Jesús González.
El Pueblo Gallego
19 de maio de 1931
Boiro
NUEVA ENTIDAD.- Con el fin de
exterminar el caciquismo, se fundó
“La Fraternidad” sociedad integrada
por obreros, industriales y labradores, cuya presidencia y secretaría
desempeñan respectivamente don
Manuel Benigno Pena y don Manuel
Brión.
El Pueblo Gallego
21 de maio de 1931
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Benigno López), que viña a reproducir
en Boiro o acordo que a nivel español
acadaran socialistas e republicanos,
no que se coñecía como a Conxunción
Republicano-socialista.
Por este pacto, “La Fraternidad” presentaría candidatos nun distrito electoral
completo dos tres en que se dividía o
Concello de Boiro (2.201 electores), e
nunha única sección doutro. Faríao no
1º distrito, o máis grande, que con 1.083
electores comprendía as seccións de Boiro (dúas mesas), Quintáns-Abanqueiro,
Cabo da Cruz e O Saltiño. E tamén o faría
por Cures, unha das seccións do 3º distrito. No resto do 3º distrito e no 2º íntegro,
correspondentes coas parroquias de Macenda, Lampón, Cespón e Bealo, sería a
O.R.G.A. quen presentaría candidatos.
As dúas agrupacións comprometíanse a
facer campaña polos candidatos de ambos partidos.
O acordo quedaba recollido na preceptiva acta:
ACTA, QUE ENTRE LA COMISIÓN
DIRECTIVA DE “LA FRATERNIDAD”
ACUERDAN, CON EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPUBLICANO “O.R.G.A”

CAMpAÑA ELECtoRAL: pACtoS,
DENuNCIAS, ACuSACIóNS E
CoACCIóNS

Levantada día de la fecha en el
local social de la primera, estando
presentes los sres. Manuel Abala,
de Villagarcía y Manuel Maroño, de
Santiago,

De cara a afrontar estas eleccións,
os socialistas de “La Fraternidad”, ou da
“Agraria”, como sería denominada popularmente, firmarán un pacto electoral coa
O.R.G.A., de Jesús Vázquez (e o doutor

1º Que esta sociedad “La Fraternidad” sólo presentará candidatos en
el 1er distrito, y el partido Republicano “O.R.G.A.” laborará en triunfo de

A ntón RodRíguez gAllARdo

nuestro candidato recomendándole
a sus asociados la votación.
2º Que “La Fraternidad” retira los
candidatos proclamados en el 2º y
3º distrito pero haciendo como en
el 1º, laborará por el triunfo de los
candidatos que presente el Partido
Republicano “O.R.G.A.”.
3º Este pacto terminado el período
electoral quedará sin efecto para los
efectos de la labor a realizar en el
Municipio, y como secretario actuante en este pacto, firmo la presente en
unión de los testigos y partes representantes en Boiro, a 25 de Mayo de
1931.
Nota aclaratoria. Hecha esta acta,
se acuerda que la 2ª propuesta sea
enmendada en el sentido de que en
el 3er distrito y en la primera sección
de esta sea incluído un camarada de
“La Fraternidad”.
(Firman esta acta, Jesús Vázquez
Rodríguez, Manuel Brión, Manuel
B. Pena, Manuel Abala e Manuel
Maroño).
No contexto de efervescencia política
que supoñía o cambio de réxime e a aparición de novos partidos, “La Fraternidad”
denunciaba na prensa a creación da
“Agrupación Republicana de Boiro” como
unha manobra de oportunismo político
dos vellos caciques da localidade, que
da noite para a mañá –aseguraban os
sindicalistas‒ pasaran de ser representantes da “Unión Monárquica Nacional”,
ou o que é o mesmo, valedores da obra
da Ditadura de Primo de Rivera, a selo
da nacente República, constituíndose
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nunha agrupación afín ao novo réxime.
Aproveitaban tamén os da “Agraria” para
postularse como freo ao caciquismo que
se quería aferrar ao poder:
Boiro
ESPERAMOS
JUSTICIA.Con
motivo de la proclamación de la República, varios elementos, antes de
la Unión Monárquica, tratan de constituirse en Comité Republicano, sin
duda para que as cosas continúen
como hasta aquí y seguir riéndose
siempre del pueblo trabajador.
Es equivocación, porque los ciudadanos no se dejarán engañar y las
autoridades republicanas tienen el
deber de velar porque el pueblo no
pierda la fé en el nuevo régimen.
La Sociedad Agrícola Obrera, que
se está organizando no va contra
ninguna persona y los socios respetan personalmente a todos los
que hasta ahora han sido y son autoridades; pero no están dispuestos
a consentir que un caciquismo que
venía imperando en el pueblo, continúe en su puesto con la misma autoridad, haciéndose representar por
personas de su misma familia que no
serían otra cosa que instrumentos de
los viejos caciques.
Este pueblo espera del nuevo régimen justicia y rectitud.
El Pueblo Gallego
23 de abril de 1931
As denuncias na prensa do sindicato
“La Fraternidad”, secundadas polos seus
socios da O.R.G.A., ían ter continuidade
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o día 1º de maio, cando se organiza por
primeira vez en Boiro a Festa do Traballo.
Pola mañá unha manifestación marchara
polos núcleos de Boiro e Cabo da Cruz, e
pola tarde un mitin no que intervirán varios oradores vidos de fóra, arrancaba os
aplausos do numeroso público asistinte.
Unha xornada festiva da que informaba a
prensa uns días despois:
Boiro

Boiro

EL PRIMERO DE MAYO.- Se ha
celebrado la Fiesta del Trabajo por
primera vez en este pueblo, acudiendo gran cantidad de trabajadores a
la manifestación que recorrió todo el
pueblo y también el de Cabo de Cruz,
disolviéndose sin el menor incidente.

ACLARACIÓN.- Acerca del mitin celebrado en ésta el primero de mayo,
conviene aclarar que no fue de carácter comunista, sino puramente anticaciquil. Prueba de ello es que fueron
grandemente aplaudidos sin la menor
protesta los oradores que tomaron parte en dicho acto.

Por la tarde se celebró un mitin al
que acudió un público numeroso.
Hablaron dos oradores de Santiago
y dos de Puebla de Caramiñal que
fueron grandemente aplaudidos.
El Pueblo Gallego
5 de maio de 1931
Pero a celebración obreira boirense
acabaría enxurrada pola polémica despois de que alguén denunciase ante as
autoridades o suposto carácter comunista do mitin. Como consecuencia desta
denuncia, sería procesado e condenado
ao desterro polo menos un dos oradores,
José Fernández Vázquez, alcumado
“Noé”, socialista radical da Pobra do
Caramiñal que se manifestara a favor da
disolución da Garda Civil.
Buscando defenderse e contrarrestar
a polémica polo suposto carácter comunista do mitin, os sindicalistas boirenses
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desmarcábanse publicamente de tales
acusacións, afirmando que o mitin tiña unicamente carácter anticaciquil, e sinalando
aos promotores da “Agrupación Republicana de Boiro” de urdir a manobra para
desprestixiar a “La Fraternidad” e poñer
atrancos á asociación de obreiros e labregos. Así o denunciaban dende as páxinas
do xornal vigués “El Pueblo Gallego”:

Lo que pasa es que ciertos elementos
de Puebla y Boiro quieren explotar el
ya viejo “coco” comunista, creyéndose
que en otros tiempos, intentando con
esto que los campesinos y obreros
no se asocien, lo que no conseguirán
porque no cuentan con el apoyo de las
altas autoridades.
Además, para contrarrestar a los
agrarios y obreros crearon en ésta un
“Comité Republicano” los mismos que
la noche del 12 de abril telefoneaban
como de la Unión Monárquica, 16; Albistas, 2. Amparándose en dicho comité andan de puerta en puerta pidiendo
votos para las próximas elecciones.
Amenazan incluso con la cárcel a las
personas honradas que componen la
Sociedad Agraria y de Oficios Varios.
El Pueblo Gallego
13 de maio de 1931

A ntón RodRíguez gAllARdo

Por estas fechas preelectorais nas
que os sindicalistas da “Agraria” tiñan que
se defender da acusación de fomentar o
comunismo, a polémica ía salpicar tamén
os seus compañeiros de coalición electoral. Os ataques ían dirixidos en particular
cara ao doutor Benigno López, un dos
organizadores, como xa dixemos, da
O.R.G.A. local. Concretamente polemizaban coa súa praza de médico municipal,
á que accedera sendo concelleiro durante
a etapa da ditadura de Primo de Rivera,
despois de que o goberno local decidise
ampliar de dúas a tres as prazas de médico da beneficencia. Esta circunstancia
saía agora, na primavera de 1931, á luz
a raíz da decisión da Dirección Xeral de
Sanidade de reducir a dúas as prazas
de médico para Boiro e da idea que tiña
Jesús Vázquez, presidente da comisión
xestora municipal e correlixionario de Benigno López, de reclamar contra esta decisión. A intención da xestora mobilizara
os afiliados da “Agrupación Republicana”,
que presentaron un escrito solicitando
a non tramitación da reclamación baseándose en criterios de economía municipal. Neste mesmo sentido, Guillermo
Torrado Jáudenes, alcalde da ditadura e
concelleiro da corporación monárquica
destituída tras as denuncias de Jesús
Vázquez, acabará solicitando tamén a
amortización da praza de médico de Benigno López, por entender que cometera
erro o concello (que curiosamente el mesmo presidía) ao lle adxudicar a praza en
propiedade en vez de facelo con carácter
interino. O propio ex alcalde cuestionaría
publicamente o proceder doutro dos apoios da O.R.G.A., José Romero Abeijón,
respecto á súa xestión como recadador
municipal dende que fora nomeado en
1924, ao pouco de iniciada a ditadura de
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Primo de Rivera e polas mesmas datas
nas que Benigno López, xenro seu, fora
nomeado médico. José Romero Abeijón
sería denunciado ante a comisión xestora
porque segundo argumentaba Guillermo
Torrado “no rindió cuentas desde que
se hizo cargo de la Recaudación y que
de averiguaciones practicadas aparece
alcanzado en unos miles de pts por razón
del 5% que corresponde al Ayuntamiento
de los recargos sobre las cuotas de los
deudores incursos en el 2º grado de
apremio”. O recadador rexeitaría ante
as autoridades locais estas acusacións,
solicitando, en alusión á xestión á fronte
da alcaldía de Guillermo Torrado, a constitución de “una Comisión de Concejales
que, asesorada por un técnico en la materia, incoe un expediente de depuración
de responsabilidades durante el período
comprendido desde el año 1923, en que
se implantó la dictadura, hasta su terminación a principios de Enero de 1930”.
Neste contexto de reproches mutuos
e de contas por saldar, de acusacións de
comunismo por un lado e de caciquismo
por outro, e coa ansiedade de seguir no
poder ou de acadalo por primeira vez,
vanse repetir as eleccións o 31 de maio.
A “Agrupación Republicana de Boiro” por
unha banda, e a O.R.G.A. e os socialistas
do Sindicato “La Fraternidad” por outra,
eran as candidaturas que disputarían os
dezaoito concelleiros en xogo.

AS ELECCIóNS MuNICIpAIS Do
31 DE MAIo: tINtE REpuBLICANo pARA A CoRpoRACIóN
Da confrontación electoral boirense
do 31 de maio, celebrada sen incidentes
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salientables, sairían triunfantes os homes
que o doutor Gómez Gorordo puxera á
fronte da “Agrupación Republicana de
Boiro”. A O.R.G.A. de Jesús Vázquez
obtería unha representación minoritaria,
e os socialistas de “La Fraternidad”, malia estar convencidos de ter excelentes
resultados, quedarían sen representantes
nunha corporación municipal constituída
por doce concelleiros da F.R.G., que na
prensa cualifican de republicanos da
dereita, e seis da O.R.G.A. –indefinidos a
efectos das actas de escrutinio‒.
Estes resultados non serían aceptados polos perdedores, debido a que,
segundo afirmaban publicamente, estaban viciados unha vez máis polas vellas
prácticas caciquís, e denunciaron ante
o presidente do Censo as coaccións e
ameazas dos que foran obxecto os seus
votantes. Así o recollía a prensa:
Arturo Sieira
Alonso. Primeiro
alcalde electo
do período
republicano.

84

Boiro
UNA PROTESTA.- Debido a la actuación de los elementos caciquiles en
las últimas elecciones, se organizó una
manifestación de labradores, industriales y obreros, que pacíficamente se
dirigieron al Ayuntamiento, donde se
celebraba el escrutinio, y al presidente
del Censo le entregaron un documento
protestando de las coacciones y amenazas de que han sido objeto a los que
han votado la candidatura anticaciquil.
El Pueblo Gallego
7 de xuño de 1931
Confirmada a validez dos resultados
polas autoridades electorais, o 20 de
xuño, coincidindo co inicio das tradicionais festas do Sacramento, o consistorio
boirense de Cimadevila acollía a constitución da nova corporación que substituiría
á comisión xestora, á fronte do goberno
dende pouco tempo despois de proclamada a República. Sería unha sesión
accidentada, ante a negativa de Jesús
Vázquez, presidente saínte e perdedor
das eleccións, a traspasarlles a alcaldía
aos membros da candidatura triunfante
e a poñelos ao corrente da situación do
concello. Sen a presenza dos membros
da xestora e o resto da oposición, resultaba elixido alcalde o industrial da madeira
Arturo Sieira Alonso (Boiro, 1892). As
tenencias de alcaldía recaían en Manuel
Treus Morales, Manuel Silva Piñeiro e
José María Boullón Mariño. Completaban
o goberno Francisco Domínguez Mariño,
rexedor síndico; José Vidal Ozores,
José Hermida Rudiño, Juan Romero
Vidal, Francisco Sánchez Sánchez, José
Sánchez Torrado, José Benito Torrado
González e Joaquín Suárez Hermo. A
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oposición quedaba en mans do belicoso
Jesús Vázquez Rodríguez, que estaría
acompañado por Benito Calo Beade e
Juan García Lago (integrantes coma el
da comisión xestora cesante), e máis de
José Sánchez Saborido, Luís García Lorenzo e José Bretal Ramallo.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO
Concejales por el 1er Distrito
D. Arturo Sieira Alonso
D. José Hermida Rudiño
D. Francisco Domínguez Mariño
D. José Vidal Ozores
D. Juan Romero Vidal
D. Francisco Sánchez Sánchez
D. José María Boullón Mariño
D. José Sánchez Torrado
Concejales por el 2º Distrito
D. Manuel Silva Piñeiro
D. José Benito Torrado González
Concejales por el 3er Distrito
D. Manuel Treus Morales
D. Joaquín Suárez Hermo
En la Casa Consistorial de Boiro, a
veinte de Junio de 1931. Siendo las
diecisiete horas, o sea las cinco de
la tarde, se reunieron en la Sala Capitular, previamente convocados por
el Secretario de la municipalidad, en
virtud de oficio del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, fecha
dieciocho del que cursa y órdenes
urgentes de dicha autoridad, cuyo
cumplimiento intentaba diferirse por
el Presidente de la Comisión gestora, no obstante los requerimientos
que para ello se le hicieron, los
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señores que al margen se expresan
elegidos por sufragio popular en
las elecciones que tuvieron lugar el
día treinta y uno del pasado mes de
Mayo, reclamadas y aprobadas por
dicha autoridad gubernativa, según
el referido oficio al que se dió lectura.
No concurren, a pesar de ser citados, D. Jesús Vázquez Rodríguez.
D. José Sánchez Saborido y D. Luís
García Lorenzo, Concejales por el
segundo distrito, y D. Benito Calo
Beade, D. Juan García Lago y D.
José Bretal Ramallo, por el tercero.
Y no habiendo entre los reunidos
ninguno de los vocales que constituían la Comisión gestora y deben
formar parte del actual Ayuntamiento
como Concejales, se procede por el
funcionario actuante a posesionar
a los concurrentes con las debidas
solemnidades, una vez acreditado
su carácter de Concejales, cuya
capacidad legal no ha sido válidamente impugnada y cuya calidad de
elegibles tienen además justificado.
Inmediatamente pasa a ocupar
la Presidencia del Ayuntamiento
interinamente el Concejal D. Arturo
Sieira Alonso, que resulta ser entre
los presentes el de más edad de los
que tuvieron mayor e igual número
de votos.
Acto seguido el señor Presidente interino ordenó que por el infraescrito
Secretario se procediese a la lectura
de los artículos 53, 54, 55 y párrafo 1º del 36 de la Ley municipal de
1877. Y dada que fue dicha lectura,
la propia Presidencia hizo presente
que iba a procederse al la elección
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de Alcalde en el modo y forma dispuestos en el artículo 54, a cuyo
efecto se suspendió la sesión por
cinco minutos para que los señores
Concejales se pusiesen de acuerdo
en la designación de candidato.

en número de tres, por ser tres los
distritos en que actualmente se halla
dividido el Ayuntamiento. Y llevada a
cabo con las mismas solemnidades
que la Ley previene y antes se guardaron, obtuvieron

Reanudada la sesión a los cinco minutos y anunciado por la Presidencia
que iba a darse principio a la votación de Alcalde, fueron llamados por
orden de votos, para emitir el suyo,
cada uno de los señores Concejales
presentes. Lo cual llevaron a cabo
entregando una papeleta doblada
que el Presidente depositó en la urna
preparada al efecto, haciéndolo luego éste de igual modo.

Para 1er Teniente: Don Manuel Treus
Morales, once votos y una papeleta
en blanco.

Terminada la votación y hecho el
escrutinio en la forma que establece
el artículo 55 de la vigente Ley municipal, dió el siguiente resultado.
Don Arturo Sieira Alonso, once votos
y una papeleta en blanco.
Y correspondiendo a este Ayuntamiento dieciocho Concejales y
siendo once los votos obtenidos por
el Don Arturo Sieira Alonso, número
superior a la mayoría absoluta, se
le proclamó Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de este pueblo, sin
protesta alguna sobre el resultado
del escrutinio.
Queda en su virtud ocupando el
sillón presidencial el propio señor Sieira Alonso, recibiendo de mano del
Secretario las insignias del cargo.
Seguidamente,
por
disposición
del señor Alcalde, se procedió a la
elección de los Tenientes de Alcalde,
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Para 2º Teniente: Don Manuel Silva
Piñeiro, once votos y una papeleta
en blanco.
Para 3er Teniente: Don José María
Boullón Mariño, once votos y una
papeleta en blanco.
Y habiendo alcanzado todos mayoría
absoluta de votos, quedan proclamados: Don Manuel Treus Morales,
primer Teniente Alcalde; Don Manuel
Silva Piñeiro, segundo Teniente
Alcalde y Don José María Boullón
Mariño, tercer Teniente Alcalde.
Acto continuo se procedió a la elección de Regidores Síndicos primero
y segundo por igual procedimiento
que los anteriores, habiendo alcanzado: Para Síndico 1º: Don Francisco
Domínguez Mariño once votos y una
papeleta en blanco. Para Síndico 2º:
Don José Vidal Ozores once votos
y una papeleta en blanco. Los que
quedan proclamados para los cargos que fueron elegidos por haber
obtenido mayoría absoluta de votos.
Tenientes de Alcalde y Síndicos
fueron puestos inmediatamente en
posesión de sus cargos y quedó
definitivamente constituida la Corporación municipal.

A ntón RodRíguez gAllARdo

Incontinente se acordo por unanimidad celebrar en sesión ordinaria
todos los días lunes a las diecinueve
horas en verano y a las diecisiete en
invierno, y las supletorias los miércoles a iguales horas.
En este acto hacen su entrada en
el salón los Concejales electos Don
Luis García Lorenzo por el segundo
distrito; y Don José Bretal Ramallo,
Don Juan García Lago y Don Benito
Calo Beade, por el tercero, quienes
invitados por la Presidencia, ocupan
sus respectivos sillones y son posesionados con las solemnidades de
rigor.
Por último la Presidencia propone
y así se acuerda elevar atento telegrama al Excmo. Señor Gobernador
civil de la Provincia ratificando su
acatamiento y adhesión incondicional al Régimen Republicano con
respetuoso saludo a la Predidencia
y Ministros que integran el Gobierno
provisional.
Con lo cual se dió por terminada
la presente sesión inaugural a las
diecinueve horas, extendiéndose
de ella la presente acta que firman
todos los señores asistentes, de que
yo Secretario certifico, y lo mismo
de que quedan sin posesionar de
sus cargos los Concejales que no
han concurrido Don Jesús Vázquez
Rodríguez y Don José Sánchez
Saborido.
* Vázquez Rodríguez e Sánchez Saborido tomarían posesión na sesión
ordinaria do 6 de xullo.
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Coa constitución desta corporación
municipal, pódese afirmar que en esencia
nada cambiara no concello de Boiro respecto ás eleccións do 12 de abril, cando
a candidatura da monárquica U.M.N., promovida por José María Gómez Gorordo e
Ramón Dios, tamén copara practicamente a corporación. Adaptándose ás novas
circunstancias políticas, estas mesmas
persoas viñan de facerse outra vez co
control do concello, amparados desta volta nunha candidatura afín ao novo réxime,
composta como a anterior por homes de
palla con nula significación política. Mesmo repetindo sen rubor candidatos, caso
de Manuel Treus Morales e Manuel Silva
Piñeiro, primeiro e segundo tenente de alcalde, respectivamente, do recentemente
electo goberno, que xa saíran elixidos
pola U.M.N. nas anuladas eleccións de
abril. Ou incluíndo a membros do goberno
municipal actuante durante a ditadura de
Primo de Rivera, como sucedía co alcalde
Arturo Sieira Alonso, en teoría a máxima
autoridade republicana de Boiro. Compre
tamén indicar que a repentina e pouco
crible mutación ideolóxica non se estendía soamente ao goberno, senón que, así
mesmo, afectaba a cabeza visible da oposición, Jesús Vázquez, que se adherira ao
esquerdismo republicano da O.R.G.A., a
pesar do seu pasado decididamente conservador, de ser, ao igual que o alcalde
Arturo Sieira, concelleiro nos achegados
tempos de Primo de Rivera, e de integrar
unha candidatura monárquica nas falidas
eleccións do 12 de abril.
A repetición dos comicios servira, no
caso boirense e seguramente no da maioría dos municipios, soamente para darlle
unha moi tenue e interesada tinguidura
republicana ás corporacións monárquicas
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triunfantes nas eleccións precedentes. Xa
fose porque os partidos republicanos se
serviron dos vellos caciques ou xefes políticos para estender a súa influencia fora
do ámbito urbano, ou porque estes, para
acadar ou manter o seu poder e influencias se vernizaron dun republicanismo de
conveniencia, o certo é que nada mudara
substancialmente nos municipios rurais
respecto a etapas precedentes, dando
creto ao dito popular de que o “cacique
non é deste nin do outro réxime, é do que
manda, para mandar el”.
Así tamén o crían os asociados do
sindicato “La Fraternidad”. Nunha das
“Campanadas” de Armando, colaborador boirense no semanario obreiro
pobrense “La Lucha”, facíase unha pequena pero significativa referencia a esta
circunstancia:
Señor Casares Quiroga: Si por Boiro
es, la República está bien en peligro.
Las autoridades son monárquicas y
ni se recatan en decirlo.
Esta interesada acomodación ás
novas circunstancias por parte das elites
políticas locais, era sacada á luz por algúns xornais, como “La Voz de Galicia”,
que na súa crónica do día 2 de xuño fala
de que a elección fora “reñidísima por la
batalla que daban los antigüos caciques
por no perder el mangoneo, llegándose a
presentar sus candidatos como republicanos, cuando hace poco tiempo pertenecían a la Monarquía”. Mesmo os datos
do escrutinio dalgúns dos municipios se
dan especificando estas circunstancias.
Así, ao referirse aos resultados de Noia
atribúese a vitoria a “los republicanos de
la derecha, que son los elementos que
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antes eran gassetistas y más tarde de
Calvo Sotelo”. E no caso de Boiro fala de
“los sotelistas llamados republicanos de
la derecha”.
Un artigo publicado por aquelas datas
en “El Ideal Gallego” titulado “¡Viva quien
vence!” criticaba o oportunismo político
que se estaba a producir co cambio de
réxime e a falta de ética que isto supoñía: “Ahora como siempre que triunfa
una revolución surgen innumerables
individuos y entidades que se declaran
republicanos como hace ocho años se
hicieron directoristas (afectos a Primo de
Rivera), y mañana se harían comunistas
si estos llegasen a imponer sus ideales”.
Chamábase a atención no mesmo artigo
sobre un extracto dun texto publicado no
xornal madrileño “Crisol”: “Importa distinguir entre el republicanismo sincero en
que se ha apoyado el acontecimiento del
14 de abril y los republicanos hechos de
pronto, que buscan en ese mismo acontecimiento apoyo y comodidad personal.
Oficio de muchos, no digno ni airoso,
pero si productivo, es alabar lo que hay”.
Se nada cambiara substancialmente
respecto a etapas anteriores, xa que,
como vimos de ver, tanto o goberno como
a oposición eran herdeiros directos dos
tempos da monarquía e da ditadura primorriverista, e xa que as persoas que ían
controlar a vida pública eran as mesmas
que o fixeran en etapas precedentes, o
lóxico era pensar que non se levaría a
cabo a tan necesaria reforma da vida municipal. E tampouco se procedería á eliminación de vicios e arbitrariedades nos
ámbitos da xustiza e a administración,
armas principais dos caciques, que viñan
sufrindo a maioría dos cidadáns de Boiro.

A ntón RodRíguez gAllARdo

A través da prensa, os frustrados sindicalistas de “La Fraternidad” criticarían
dura e abertamente esta situación e a
constitución do goberno boirense, insistindo en dar publicidade á manobra de
acomodación dos vellos mandatarios da
localidade: “En este pueblo existen desgraciadamente gentes de muchas caras
a los que conviene desenmascarar para
bien de los trabajadores y de los ciudadanos en general…. Son los mismos gassetistas que persiguieron y cargaron de
impuestos, llamándoles “come-hostias” a
los electores de Varela de Limia. Son los
mismos que poco después impidieron a
Calvo Sotelo celebrar sus mítines llamándole afilador de Orense. Los mismos que
por evitar ciertas “cositas” y no perder la
poltrona se entregaron de lleno a Calvo
Sotelo organizando la Unión Patriótica y
el Somatén. Son los mismos que el 12
de abril de 1931 enviaron a Calvo Sotelo
el siguiente telefonema: “Sotelistas 17,
albistas 1”, y que en la misma semana organizaban un comité republicano y se afiliaron a la F.R.G., cuyo centro se evaporó
como evaporan todas sus organizaciones
cuando ya le son inútiles para sus fines
personales” (Semanario La Lucha).

bARbAntiA

e celebraban seguramente tamén que,
despois de case sete anos en que o seu
poder se viu mediatizado pola presenza
na alcaldía de Guillermo Torrado, volvían colocar persoas da súa confianza
no goberno municipal, recuperando así
toda a súa influencia e poder. Quizais por
este motivo as festas do Sacramento de
1931, para as que se contratara a Banda
Municipal de Santiago e o Gaiteiro de
Soutelo, as máis senlleiras agrupacións
de Galicia, convertéronse nas mellores
festas que nunca se celebraran en Boiro.

Alleos a calquera polémica, o mesmo
día en que se constituía o novo concello,
José María Gómez Gorordo e Ramón
Dios, promotores da candidatura vencedora, ao tempo que membros da organización das festas do verán, escoitaban a
brillante misa cantada dende os sitiais do
presbiterio da igrexa parroquial de Santa
Baia en compaña do cóengo da catedral
de Toledo, dos cregos de todas as parroquias do municipio e doutros máis vidos
de fóra. Celebraban as festas na honra
do Santísimo Sacramento e San Antonio,
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foNtES DA INvEStIgACIóN E
BIBLIogRAfíA.INStItuCIóNS pÚBLICAS
Arquivo Municipal de Boiro / Arquivo
das Cortes Xerais (Madrid) / Arquivo
da Deputación Provincial da Coruña
/ Arquivo do Reino de Galicia ( A
Coruña) / Arquivo Xeneral da Administración (Madrid) / Arquivo do
Xulgado de Paz de Boiro / Biblioteca
da Casa da Cultura Ramón Martínez
López (Boiro) / Biblioteca Municipal
de A Coruña / Biblioteca Nacional
(Madrid) / Biblioteca Provincial de
Pontevedra / Biblioteca Provincial da
Coruña / Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela /
Fundación Pablo Iglesias (Madrid) /
Instituto Padre Sarmiento (Santiago)
/ Museo de Pontevedra.
foNDoS pRIvADoS
Herdeiros de Jesús Vázquez Rodríguez / Herdeiros de Guillermo Torrado Jáudenes / Herdeiros de Arturo
Siera Alonso / Herdeiros de Manuel
Brión/ Herdeiros de Javier Lago Briones / Justo Cortizo Sóñora / Carlos
López del Río.
tEStEMuÑoS
Marcelino Castro Gallardo (socio
do sindicato “La Fraternidad” / José
Iglesias Peiteado (directivo sindical) /
Ramón Blanco (socio do do sindicato
“La Fraternidad”) / Ramón Somoza
Outeiral (fillo do líder socialista Juanito Somoza) / Ermitas Yañez Rey
(sobriña do funcionario municipal
Pepito Rey Eiras) / Mercedes Fernández Fernández (muller do socio
do sindicato “La Fraternidad” Manolo
Ferreirós) / Ermitas Martínez Romero
(amiga da familia do doutor José María Gómez Gorordo) / Vicente Soler
Sobradelo (familiar do funcionario
municipal Vicente Sobradelo Aydo)
/ María Sánchez Rodríguez (sobriña
do concelleiro Jesús Vázquez Rodríguez) / José Vidal Mariño (fillo do
concelleiro José Vidal Ozores).

90

puBLICACIóNS pERIóDICAS
CoNSuLtADAS
ABC (Madrid) / Acción Socialista (A
Coruña) / El Compostelano (Santiago) / Diario de Galicia (Santiago)
/ El Eco de Santiago (Santiago) / El
Faro de Vigo (Vigo) / El Ideal Gallego
(A Coruña) / La Lucha (A Pobra do
Caramiñal) / El Pueblo Gallego (Vigo)
/ La Voz de Galicia (A Coruña) / ”La
Razón” (A Pobra do Caramiñal).
BIBLIogRAfíA
AGRAFOXO, X.: A Segunda República en Lousame e Noia. Radiografía
dunha época. Concello de Lousame,
1993.
ARRARÁS, J.: Historia de la Segunda República española. Editora
Nacional, 1965.
BERENGUER, D.: De la Dictadura a
la República. Giner, 1975.
BERNÁRDEZ SOBREIRA A. e CABO
VILLAVERDE, M.: Poder local e
asociacionismo campesiño na II República: Unha análise microhistórica,
en Poder local, elites e cambio social
na Galicia non urbana (1874-1936),
USC, 1997.
CARR, R.: Estudios sobre la República y la guerra civil española.
Sarpe,1985.
CORES TRASMONTE, B.: Ramón
Suárez Picallo. Socialismo, galleguismo y acción de masas en Galicia. Ediciós do Castro, 1983.
CUESTA, J.: Sindicalismo católico
agrario en España (1917-1919). Narcea, S.A. de Ed., 1978.
DURÁN, J. A.: Historia de caciques,
bandos e ideologías en la Galicia no
urbana. Siglo XXI de España Ed.,
1972.
GALINDO HERRERO, S.: Los partidos monárquicos bajo la Segunda
República. Rialp, 1956.
GARCÍA, X. L.: Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo, Villar Ponte.
Discursos Parlamentarios (19311933). Ediciós do Castro, 1978.

A ntón RodRíguez gAllARdo

GIL PECHARROMÁN, J.: La Segunda República. Esperanzas y frustaciones. Historia 16, 1996.
GÓMEZ NAVARRO, J. L.: El régimen
de Primo de Rivera.Reyes, dictaduras y dictadores. Cátedra, 1991.
GONZÁLEZ PROBADOS, M.: Movemento obreiro e socialismo. A
Coruña, 1931-1933. Ediciós do Castro, 1983.

bARbAntiA

VILLAVERDE GARCÍA, E.: Heroes
e mártires. A Segunda República e
a Guerra Civil no Barbanza. Tórculo,
1995.
VV. AA: Azaña, Edascal, 1980.
VV. AA: Poder local, elites e cambio
social na Galicia non urbana (18741936), USC, 1997.

GRANDÍO SEOANE, E.: Política e
provincia. A Deputación da Coruña
na II República. Deputación Provincial da Coruña.
·Caciquismo e eleccións na Galiza
da II República. A Nosa Terra, 1999.
MARCO MIRANDA, V.: Las conspiraciones contra la Dictadura (19231930). Relato de un testigo. Giner,
1975.
PEREIRA, D.: Sindicalistas e rebeldes, 1998.
PEREIRA, D. (Coord.) : Os conquistadores modernos. Movemento
Obreiro na Galicia de anteguerra. A
Nosa Terra, 1992.
RODRÍGUEZ
GALLARDO,
A.:
Asociacionismo político e sindical
no Boiro da II República, en A II República e a Guerra Civil na bisbarra
da Barbanza, Concello de Porto do
Son, 2005.
RODRÍGUEZ GALLARDO, A.: Memoria dos últimos días da II República en Boiro. Concello de Boiro, 2004.
TUÑÓN DE LARA, M.: El movimiento
obrero en la historia de España (II),
1986.
VELASCO SOUTO, C. F.: Galiza na II
República. A Nosa Terra, 2000.

91

N

oia: os difíciles comezos da democracia.
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D

espois da morte do ditador e a breve
transición na alcaldía de Antonio
Busto Rodríguez, calquera lectura que
se realice sobre os primeiros anos da
vida municipal democrática no concello
de Noia debe considerar que existiron
tres períodos históricos claramente diferenciados: o primeiro, correspóndese
cos dous mandatos presididos polos
socialistas cando conseguiron levar ata a
alcaldía a Xesús Díaz Fornas; o segundo,
é o dominado pola coalición do Bloque
Nacionalista Galego, controlada por
Pastor Alonso Paz; o terceiro e o posterior goberno de circunstancias de Bieito
González Domínguez, ao principio como
membro destacado da formación Alternativa Galega e despois como rexedor
independente.
Tres alcaldes e tres épocas históricas
que apenas gardan entre si vencellos
políticos. Varios aspectos confirman
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esta apreciación inicial: a natureza dos
diversos acontecementos e conflitos
que se sucederon no concello, a clara
diverxencia ideolóxica dos partidos que
rexeron os destinos das corporacións e a
diferente personalidade e temperamento
dos tres rexedores que representaron a
Noia nestas catro primeiras lexislaturas
da democracia municipal representativa.

xESÚS DíAZ foRNAS, pRIMEIRo
ALCALDE DA DEMoCRACIA
1979-1987
O comportamento dos dous primeiros
gobernos caracterizouse polo intento de
superar as eivas herdadas do franquismo. Así, dende un punto de vista político, aquelas corporacións democráticas
procuraron conseguir a participación da
cidadanía nos asuntos da vida municipal:
facilitando a intervención do pobo nos
Xesús Díaz
Fornas (PSOE)
–á esquerda–,
cos tres
concelleiros do
seu partido: Lola
Rodríguez, Xosé
Moas e Manuel
Bravo.
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Xesús Díaz
Fornas con
Eduardo
Sánchez
Millares, ex
presidente do
Centro Galego
de Bos Aires.

plenos, escoitando o sentir das primeiras
organizacións veciñais ou facilitando o
acceso dos cidadáns ao pazo da alameda
para solucionar os seus asuntos. Por outra parte, intentaron superar os atrancos
económicos dunha época caracterizada
pola escaseza de investimentos nos
concellos ante a ausencia de reivindicacións expresas e a apatía do centralismo
imperante. Tamén, para evitar calquera
tipo de sospeita ou confusión ideolóxica,
os novos dirixentes procuraron que o
seu comportamento nas corporacións se
vinculase cunha ética que non gardase
ningunha relación co período político anterior. Unha circunstancia que condicionou e limitou as críticas dos concelleiros
máis conservadores.
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Malia estas nobres aspiracións, a
oposición municipal, integrada por persoas non contaminadas polo andazo do
franquismo e identificadas coas tarefas
de reconducir a vida do concello de
maneira responsable, tamén intentou
nalgunhas ocasións paralizar resolucións
que o goberno consideraba necesarias
para camiñar cara adiante. Rexeitar o
cambio de nome de certas rúas con
recendo franquista ou declarar ilegal o
nomeamento dun concelleiro do BNG por
non xurar a Constitución foron episodios
que demostraron o seu conservadorismo.
Pero, ao contrario que nesta última
fase da democracia, correspondente
ao cambio do século XX ao XXI, nunca
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se escoitaron nos debates das sesións
plenarias palabras tan aldraxantes como
corrupción ou nepotismo; dúas acusacións que abrollarían con certa frecuencia
despois no salón de plenos do pazo da
alameda. Talvez porque calquera acusación deste tipo significaba de inmediato
unha nidia identificación coa Ditadura
ou porque o sector inmobiliario apenas
se desenvolvera no concello, nas dúas
primeiras lexislaturas os edís mantiveron a cabeza erguida e as mans limpas.
Algo que, como diciamos antes, non se
pode dicir dalgúns mandatos posteriores, a xulgar polas constantes e veladas
acusacións realizadas sen pudor polos
concelleiros dos diferentes partidos e
corporacións.
Tamén resultaría impensable nestes
días de salarios millonarios e neglixencias, tan incomprensibles como
sospeitosas, que o primeiro rexedor da
democracia en Noia estivese dous anos
sen cobrar unha peseta ou que ningún
edil tivese dedicación exclusiva. Aqueles
homes e mulleres -conservadores, socialistas ou nacionalistas- non accederan
ao concello para buscar, como se fai
agora con tanto cinismo e descaro, un
emprego para eles ou para a súa familia.
Houbo oposicións con tribunais honestos
e o número de funcionarios apenas se
alterou. Como tampouco se alteraron as
débedas da facenda local malia que cada
ano os investimentos eran maiores.
No entanto estes logros e méritos
dos primeiros concelleiros da democracia, na súa xestión tamén se cometeron
algúns erros imperdoables. A destrución
do importante enclave arqueolóxico do
castro de San Lois e o derrubamento do
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Hospital de Afora no arrabalde do Espírito
Santo, unha senlleira edificación de finais
do século XIII que identificaba a vila co
seu pasado medieval e coa Rota Xacobea, foron erros gratuítos. Esta falta de
sensibilidade cara ao patrimonio cultural
por parte das autoridades públicas pode
estenderse ás continuas agresións que
sufriu o casco histórico ou ás constantes
alteracións da paisaxe urbana da vila.
Tampouco lle faltaron a estes primeiros
gobernos actitudes demagóxicas, como
nomear fillo predilecto do concello a
Eduardo Sánchez Millares, impedir a
substitución do nome de NOYA por NOIA
ou abandeirar unha tímida peonalización
do casco histórico. A actitude con respecto á retirada placa na homenaxe á poeta
María Mariño tamén simbolizara o seu
escaso compromiso coa cultura.
Pero, volvendo ao eido máis estritamente político, soamente as diverxencias
xurdidas durante o segundo mandato dos
socialistas, entre o alcalde Xesús Díaz
Fornas e o primeiro tenente de alcalde
Xosé Moas Pazos, alteraron a tranquilidade pola que discorrera a segunda
lexislatura. Con todo, tratábase dun
asunto propio dos partidos cando teñen
a responsabilidades de goberno e a posesión da perigosa maioría absoluta. Un
asunto interno, derivado das pretensións
de dous líderes de coller a bandeira da organización socialista e satisfacer as súas
lexítimas ambicións políticas, pero que,
polas rivalidades e incomprensións que
xurdiron -naquel tempo onde se ollaba
o comportamento dos políticos con máis
rigor- provocaría unha profunda fenda no
partido e unha perda da credibilidade á
fronte dun goberno municipal que, nos últimos días da segunda lexislatura, chega-
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ra a conducirse cunha alarmante inercia;
como se o modelo estivera esgotado e a
caída ao baleiro fose tan inevitable coma
a perda de entidade de Noia na comarca.
Os principio de unidade ao redor dunha
figura representativa e ilusión nun proxecto político concreto quedaron laminados
cando xurdiron as primeiras contradicións
no seo da agrupación socialista.

pAStoR ALoNSo E A REvoLtA
NACIoNALIStA
1987-1991
Foi entón cando chegaron ao poder
os homes e mulleres do BNG. Para os
nacionalistas comezaba unha época inzada duns proxectos e ideario que nunca
puideran levar a cabo neste concello.
Mesmo se falou dunha nova visión ética
da política: nun aceno de xenerosidade o
alcalde non cobrou nada. Era a primeira
Pastor Alonso
Paz (BNG)
–segundo, pola
dereita–, despois
da súa elección
como alcalde de
Noia no 1987.
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vez que un membro desta coalición conseguía unha alcaldía nesta comarca do
Barbanza. Para os demais partidos e a
meirande parte do electorado iniciábase
un período ateigado de receos porque o
Bloque, afastado da corporación na última lexislatura, non conseguira o goberno
polos seus méritos propios senón pola
personalidade dun home carismático e
unha estratexia electoral que alimentou
as rivalidades xurdidas no seo do PSOE
e a falta de credibilidade da dereita.
As máis negativas expectativas confirmáronse con toda a súa crueza. A época
dos nacionalistas ao fronte da corporación
converteríase nunha experiencia negativa malia as importantes realizacións que
se levaron a cabo en tan curto espazo de
tempo. Meritoria tarefa na que destacou
o concelleiro de cultura Antón Avilés de
Taramancos. Mergullado o partido nun
proceso de enfrontamentos contra cal-
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Imaxe da “guerra
das areeiras” na
Ponte Nafonso.
24 de agosto de
1987.

quera que rexeitase os seus métodos,
por mor da política autoritaria deseñada
por un líder afectado por unha pulsión
interior negativa, o concello amosou unha
realidade allea á súa historia. Nunca este
municipio acadara tantas páxinas desagradables nos xornais ou noutros medios
de comunicación. Nunca se xudicializara
tanto a vida política. Endexamais un alcalde da democracia galega desfilara en
tantas ocasións polos diferentes tribunais
de xustiza ou fora condenado ata dúas
veces polo Supremo.
A lexislatura tampouco comezara cun
bo pé. Dous meses despois de acadar a
alcaldía, Pastor Alonso veuse afectado
polos estragos cometidos durante unha
manifestación contra as areeiras da
Ponte Nafonso. Despois destes sucesos,
o primeiro rexedor intentou a táctica de
acoso e derribo contra os funcionarios
do concello e a súa figura máis repre-

sentativa: o secretario Carrasco Uceda.
Abandeirando esta política de represalias
e enfrontamentos, contando co apoio
incondicional do seu partido e a meirande
parte dos integrantes do Consello Local,
marcouse unhas liñas de actuación cada
día máis ambiciosas. Primeiro dirixiu os
seus afiados dardos contra a Garda Civil
e a Xunta de Galicia, despois denunciou
que o PSOE e Paco Vázquez estaban relacionados coas redes da droga, acusou
de prevaricador ao alcalde de Santiago
Xerardo Estévez, disparou contra os
ecoloxistas, certos comerciantes da vila,
os alcaldes de Muros e Outes, criticou as
máis altas instancias xudiciais e políticas,
e mesmo apuntou contra o seu propio
partido. Ataques realizados de maneira
frívola e indiscriminada. Golpes desproporcionados porque a maioría dos seus
receptores eran máis fortes ca el e por
tanto castigaban a quen pegaba e non a
quen recibía. Pero, segundo as confesións
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Pastor Alonso
con outros
compañeiros do
seu partido nun
acto celebrado
en Santiago.

realizadas por un compañeiro de partido
–“sabiamos que se alguén se movía sería
acusado de narcotraficante”– opoñerse a
el era entrar nun conflito. Un vieiro suicida
–“a política debe estar sempre por enriba
da ética”– que sementou un ronsel de
críticas e sentenzas xudiciais -malia que
algunhas delas resultaron certamente
sospeitosas- que remataron coa súa
vida política e a credibilidade da fronte
nacionalista no concello. A arma coa que
tantas veces disparara de maneira imprudente estouroulle nas súas propias mans.
As consecuencias políticas, económicas
e morais serían incalculables.
Unha mágoa que entorpeceu os
logros conseguidos: Casa da Cultura, Escola Obradoiro, Estación de Autobuses,
Teatro Coliseo Noela, Club de Xubilados,
Centro de Formación Profesional, Conservatorio Municipal, Piscina Pública ou
Normas Subsidiarias. Importantes reali-
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zacións nos eidos da cultura, o ensino, o
urbanismo, o deporte, a terceira idade e
a mocidade. Pero esta sería unha visión
cínica se non se contemplase que a política deseñada polos nacionalistas convertérase nun proxecto sen cálculo de futuro
polas esaxeradas débedas económicas
contraídas. Unha lousa sobre as arcas
municipais e a desconfianza de que o
concello sufragaba as campañas electorais do BNG. Noutra visión máis realista
e preocupante, os nacionalistas colaboraron coas complexidades psicolóxicas
dun primeiro mandatario que, apoiándose
nos “somaténs” formados polos seus
partidarios máis incondicionais, non dubidou en mandar noxentos anónimos a
determinados veciños ou aos concelleiros
da oposición para conseguir o seu favor.
Mesmo ameazou con denunciar publicamente aos seus propios compañeiros
-como narcotraficantes e corruptos- se
non apagaban as súas críticas. Nesta
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retórica da banalización dos insultos,
todo valía con tal de conservar a alcaldía
e aspirar a outras cotas de poder máis
ambiciosas: a síndrome da magnolia. A
súa honradez quedou luxada por esta
restra de despropósitos.
Unha mágoa tamén pola maneira coa
que saíron dun ambicioso proxecto político algúns compañeiros da organización
nacionalista que, como Lois Agrelo ou Avilés de Taramancos, nunca comprenderon
como podían integrarse nunhas listas do
BNG homes que tiveran funcións representativas en Alianza
Popular. Pero, detrás
do debate alimentado
polas particulares maneiras de gobernar de
Pastor Alonso, encontrábanse as súas ansias
de escalar banzos máis
importantes dentro do
partido: o populismo
como medio para satisfacer as súas ambicións
políticas. Cando o Consello Nacional do BNG
lle cortou a cabeza a
Pastor Alonso, os seus
partidarios axiña desapareceron da escena
política. Xa pasadas
varias lexislaturas dende aquela experiencia
traumática, aínda o
Bloque non só non conseguiu a alcaldía senón
que nin sequera chegou
a acadar a importancia
que representa o seu
electorado dentro da
sociedade noiesa.
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o BREvE goBERNo DE BIEIto
goNZáLEZ DoMíNguEZ
1992-1995
Unha mesta néboa cubría o horizonte
da democracia noiesa cando Bieito González Domínguez acadou a alcaldía despois de que en 1992 Pastor Alonso fora
inhabilitado durante doce anos e dous
días por cometer dous delitos continuados
de prevaricación. O inesperado goberno
apenas se recuperaría das rivalidades e
conflitos políticos xurdidos nos anos anteriores. Os tres anos á fronte da alcaldía,

Bieito González
releva a Pastor
Alonso á fronte
da alcaldía de
Noia. 26 de xuño
de 1992.
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primeiro como integrante da formación
creada por Pastor Alonso –Alternativa
Galega– e despois como independente,
sen dúbida constituíron non só unha dura
proba senón unha negativa aposta pola
complicada herdanza recibida e as dificultades encontradas nunha formación
sen un programa vinculado coa realidade
de Noia.
Despois de dezaseis anos de gobernos municipais democráticos –dous
deles mergullados nun profundo soto por
culpa das traidoras maiorías absolutas–,
o futuro semellaba tormentoso e incerto.
As perspectivas parecían negativas porque na confusión xurdida alimentouse a
necesidade dun cambio de goberno sen
reparar na personalidade do mandatario.
Como as experiencias anteriores converteran ao concello nun ecosistema delicado, na nova cita electoral do ano 1995
os cidadáns barruntaron a posibilidade
inmediata dun mandato conservador. O
cambio que se operou non era máis que
o froito dos intentos baldeiros dos gobernos anteriores de consolidar no concello
unhas lexislaturas estables e dignificar
unha clase política que, na actualidade,
amosa un perfil baixo e pouco representativo con respecto a un concello cun
salientable pasado histórico e cultural.
Un dato incontestable reflicte o estado
crítico da recente democracia noiesa:
cada lexislatura, un alcalde; cada catro
anos un fracaso, unha esperanza e outro
fracaso. Despois das catro primeiras lexislaturas –gobernadas polos socialistas
de Xesús Díaz Fornas e os nacionalistas
de Pastor Alonso e Bieito González– os
conservadores, liderados por Mari Carme
Abeixón García, controlaban por primeira
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vez, apoiados polo edil de Alternativa
Galega, a corporación municipal de Noia.
Dous acontecementos políticos de
diferente calibre fixeran posible esta realidade. Por unha parte, a división interna
xurdida no seo do PSOE dende que este
partido conseguira a maioría absoluta nos
comicios celebrados no ano 1983. Por outra parte, o comportamento amosado por
Pastor Alonso que, dende que arrasara
nas municipais de 1991, mantivo unha
postura intransixente cos seus adversarios e compañeiros.

M

aría Consuelo Castaño Blanco. Unha vida
atravesada pola represión da ditadura arxentina
Aurora Marco

AurorA MArco

Los “desaparecidos” son las primeras
y las últimas palabras de mi testimonio, no son letra muerta. Son la pregunta sin respuesta. Serán siempre
voz que clama, aunque a su alrededor
todo sea desierto, porque su tiempo
no tiene pasado ni futuro, mientras
nadie pueda decir frente a sus rostros
cual fue el principio y el final de su
tragedia”.
(Mª Consuelo Castaño,
Rapsodia para no olvidarte, 2012)

A

quela tarde do 13 de setembro de
1979 permanece gravada a lume na
súa retina. No número 4642 da rúa Utuzaingo, da localidade de Munro, Buenos
Aires, estaban a ver a televisión e a xogar
tres nenas de cinco, catro e tres anos,
Delia Teresa, Eva Judith e Mariana, men-
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tres a nai, a galega Mª Consuelo Castaño
Blanco, preparaba a cea. Agardaban polo
pai, Regino Adolfo González Sandaña.
Todo foi moi rápido: “Neve”, a cadela, que
asomaba a cabeza pola xanela da cociña
para reclamar comida, comezou a ladrar
enlouquecida. Mª Consuelo abriu a porta
para a reprender e ficou estantía. No canto de aparecer o dogo arxentino, oito homes armados das forzas de seguridade
irromperon na súa casa, encapuchárona,
guindárona no chan e atáronlle as mans
cunhas cordas. Axiña a sacaron fóra da
casa e introducírona nun coche. Detrás
as tres nenas noutro automóbil. O pai das
nenas non chegou á casa de Munro porque nunca máis se soubo del. As nenas
estiveron dez días desaparecidas. Tamén
María Consuelo pasaría a engrosar a
listaxe de desaparecidos/as durante 45
días. Despois viría o cárcere, a tortura, a
humillación, o illamento, a dor …
Placa
conmemorativa
“Casa de Cultura
Santeiros de
Chave”, de
Lousame,
que figura no
monólito diante
da Casa de
Cultura de
Lousame. Foto:
X. Luís Ces.
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Souben desta dura historia en 2001
cando entrei en contacto con esta galega
nacida en Carantoña (Lousame) e, desde
aquel momento, cruzamos moitos correos,
falamos por teléfono algunhas veces, tiven
acceso ao seu primeiro testemuño publicado, Más que humanos (1988), e neste
2013 agasalloume co seu novo libro, Rapsodia para no olvidarte. Relatos sobre los
españoles desaparecidos en Argentina
(1976-1983). Con todo este material como
fonte, quero lembrar a súa traxectoria vital,
dala a coñecer –coincido con ela en que
a represión exercida pola ditadura arxentina sobre galegas e galegos, ou sobre
cidadáns/ás doutras partes do Estado, é
un tema abondo ignorado–, porque como
supervivente daquel horror (a única galega
que o pode contar) e como Presidenta da
“Comisión de Desaparecidos Españoles
en Argentina” desde a súa constitución,
hai moitos anos que traballa por difundir
a Memoria, o amor á Vida, á Verdade, á
Xustiza.

Casa onde naceu
Mª Consuelo
Castaño, en
Carantoña
(Lousame). Foto:
X. Luís Ces.

A fAMILIA CAStAÑo BLANCo
Chave e Marracín, pertencentes ao
concello de Lousame, son os lugares
de onde proceden a familia paterna e
materna, respectivamente. O pai, Andrés
Castaño Castro, da familia dos “Santeiros
de Chave”, foi o primeiro membro daquela
saga de artistas –que traballaron a pedra
e a madeira con primor–, que non seguiu
o oficio1. Estudou na Coruña na Escola de
Comercio a carreira de Perito Mercantil.
Aos 21 anos fixo o servizo militar e viviu,
tamén, os horrores da guerra (in)civil.
Voltou aos 24 anos e traballou na sección
administrativa das Minas de San Fins durante sete anos. Posteriormente instalou
un serradoiro no Confurco, mais non tivo
sorte e a empresa crebou. En agosto de
1953 embarcou no “Alberto Dodero” camiño da Arxentina. Tiña 38 anos.
En 1947 casara con María Manuela
Blanco Pose, de Marracín (Lousame),
unha muller que traballou de modista desde os trece anos, oficio que aprendera en
1 Ben coñecidos por seren autores de máis de cen pezas:
cruceiros, petos de ánimas, desencravos que están en
diferentes lugares do Barbanza (Rianxo, Noia, Lousame,
Boiro) e por outras zonas; algunhas son pezas moi
coñecidas, como os cruceiros de Eiroa, o de Quintáns (en
Berrimes), o de Campos de Pazos (Taragoña). Castelao
referiuse ao “Vello Santeiro de Chave”, Andrés Castaño
Fernández (1825-1914), no seu libro As cruces de pedra
na Galiza. Un neto, Andrés Castaño Castro (1885-1961), o
avó de Mª Consuelo, aprendeu o oficio ao lado do seu avó,
estudou na Escola de Artes de Santiago, e de 1920 a 1924
traballou no oficio en Nueva York. Foi o derradeiro santeiro
porque o seu irmán Manuel (1889-1950), cunha traxectoria
semellante, despois de traballar co irmán e co avó, á morte
deste marchou á Arxentina e traballou como escultor e
pintor. Máis información sobre esta saga no libro de José
Andrés Castro Castaño, en colaboración con Estanislao
Fernández de la Cigoña, Vidas labradas en pedra. Os
santeiros de Chave (Concello de Lousame, 2001).
Desde 2006, a Casa de Cultura do Concello de
Lousame leva o nome dos “Santeiros de Chave” e hai
unha exposición permanente con pezas doadas polos
descendentes destes canteiros. Unha obra súa, coa
correspondente placa, preside a entrada.
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Noia e nunha academia de San Sebastián
por correspondencia. Vivían no lugar de
Carantoña, parroquia de Tállara (Lousame) e alí naceron Andrés, Mª Consuelo,
María de los Ángeles e Salvador.
Mª Consuelo naceu o 27 de outubro de
1949. Un nacemento complicado –estivo a
punto de morrer– no que as mans sabias
dun médico ben coñecido e querido en
Noia e Lousame, Teo Hidalgo Iglesias,
axudaron a que vise a luz. Tiña algo máis
de seis anos cando en xaneiro de 1956
saíron de Vigo no barco francés “Antoine
de Lavoisier” para se reunir con Andrés en
Buenos Aires. Os pais loitaron contra vento
e marea por un obxectivo: darlles estudos
a fillas e fillos. Por iso, malia a dor e a nostalxia polo desarraigo familiar –case toda
a familia ficou en Galiza–, María Manuela,
unha muller de moita coraxe, tomou a decisión de partir a Arxentina para se reunir
co seu home e poder dar cumprimento a
aquel desexo. Tiña, na altura, 32 anos. Pai
e nai sufriron moito por aquel afastamento
da terra, ela moito máis ca el, segundo a
filla. Durante anos seguiron falando o galego na casa, contando historias dos avós,
evocando pasaxes da infancia dos seus
cativos en Galiza, lembrando as paisaxes
galegas:
“Mis padres compartían la morriña
por el paisaje gallego. Ninguno de
nosotros entendía por qué decían que
nada parecía ser tan hermoso como
los montes y rías de Galicia. Fui la
primera en volver a Galicia a los veintisiete años y, mientras recorría esos
lugares que ellos tanto nombraban,
lloraba al mismo tiempo que me preguntaba cómo habían soportado vivir
tantos años alejados de tanta belleza.
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(…) Por otra parte, mi padre intentó
que no perdiéramos la cultura gallega,
a través de la literatura y la música.
Yo fui la última de mis hermanos en
dejar de hablar el gallego. Los niños
del barrio se sentaban a mi alrededor
escuchándome decir palabras que
para ellos eran extrañas y para mí el
último latido de mis raíces. Recuerdo
que la dulzura del gallego solo volvería a recibirla cada vez que llegaba
una postal de mi abuelo Andrés o si
algún tío lejano se acercaba de vez en
cuando y nos acariciaba en gallego.
En el mundo exterior de Buenos Aires,
no volveríamos a hablarlo.” (correo-e
de 21 de xuño de 2001)
Deses máis de seis anos que viviu en
Lousame, Mª Consuelo levou con ela a
Buenos Aires a mesma pegada dos pais,
o amor e a saudade da terra, e levou tamén gravadas outras imaxes: as pedras
e a auga cristalina do río que cruzaba
todos os días para chegar desde Marracín –onde foran vivir cos avós maternos
tras a marcha do pai– á escola de Tállara.
Para ela era unha fazaña pasar ao outro
lado do río. Outro recordo que a marcou
moito foi a morte do raposo: unha noite
de inverno espertaron sobresaltados co
ruído que procedía do galiñeiro. Entrara o
raposo e o avó, que foi o primeiro en baixar
do cuarto para lle facer fronte, matouno
cunha forcada e, a seguir, con medo e moi
nerviosos, a nena co seu irmán Andrés e
outros cativos foron por diferentes casas
da aldea, en sinal de triunfo, co raposo
suxeito nunha vara.
Unha terceira lembranza fixada na súa
mente trasládanos á noite do 19 de xaneiro de 1956, con toda a familia ao lado no
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momento de pecharen as maletas e remataren os preparativos da viaxe a América.
Ás cinco da mañá deixaron a casa de
Marracín, foron á igrexa de San Francisco
de Noia onde o Padre Montes, que quería
moito a nai, lles impuxo o escapulario.
Viaxe en Castromil a Padrón e de aquí a
Vigo en tren. E a emoción da cativada, de
sete, seis, cinco e case dous anos, coas
cálidas apertas dun tío e do avó ao se despediren. Con aquel grupo familiar viaxou a
máquina de coser de María Manuela.
En Rapsodia para no olvidarte, a
autora dedica un capítulo a esta viaxe,
“El murmullo del Atlántico”, onde describe
a emoción, o abraio, o sentimento de
liberdade daquela nena de seis anos ao
contemplar a inmensidade do mar desde a
pequena “cidade” do “Lavoisier”; describe
o encontro co pai, que saudaba cun xornal
na man, o que María Manuela recoñeceu
de inmediato en medio dunha multitude.
Despois, Sarandí.
“Creo que en el portal de mi infancia
quedó grabado lo esencial de mi propia historia, aquello que me ayudaría
a sobrevivir ante las peores circunstancias de mi vida. Al llegar al puerto
de Buenos Aires, mi madre intentó
mostrarnos a nuestro padre entre la
multitud que se acercaba al barco.
Pero recién cuando lo abrazamos,
lo reconocimos. El que se negaba a
saludarlo era mi hermano Salvador.
Tenía casi dos años y no lo conocía.”
(correo-e de 21 de xuño de 2001)
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No BARRIo BoNAERENSE DE
SARANDí
A nai e as catro criaturas chegaron
a Buenos Aires o 6 de febreiro do 56.
Nunhas horas estaban en Sarandí, na
rúa Lafuente, a casa onde viviron ano e
medio e á que chegou un novo membro,
Francisco Javier, en setembro dese mesmo ano. Pouco despois do seu nacemento
trasladáronse á rúa Magán, no mesmo
barrio. Naquela casa produciríase o acontecemento máis doloroso da súa infancia:
a morte do pequeno Javier en outubro de
1957, cando só tiña un ano. En marzo de
1959 viría ao mundo un novo irmán, José
Manuel, o segundo nacido en Arxentina.
Sarandí era un barrio cheo de emigrantes, de xentes humildes, onde cada familia
teimaba en cumprir os seus soños: polacos, italianos, rusos, arxentinos, españois
de diferentes lugares… Ao estaren sen
a familia, sen avós, sen tíos, había unha
integración de culturas, e a solidariedade
era o denominador común. Os mellores
momentos están asociados ás celebracións do Nadal e do Entroido, cando a
xente saía ás rúas para se saudar, para se
divertir, esquecendo os momentos tristes.
Alí transcorreu toda a súa infancia e adolescencia até que casou, unha etapa chea
de soños, alegrías e esperanza. Unha
etapa marcada polos libros e a música:
“Lo que yo más adoraba de mi casa
era la terraza, donde me refugiaba
en la lectura de mis libros preferidos.
Observaba los atardeceres y pasaba
largo tiempo mirando el infinito de un
cielo estrellado, buscando mi destino
y también a Dios. Allí leía cartas,
miraba fotos y postales enviadas por
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mis tíos y abuelos, que me hacían
desear volver a verlos y volver a sentir
el murmullo del Atlántico.” (Rapsodia
para no olvidarte, páx. 23).
A situación económica non era fácil. O
pai vendía pinturas nunha ampla zona de
Buenos Aires; a nai traballaba de modista.
Saían adiante con moitas esperanzas
postas no futuro. Porén, moitas familias
do barrio pasaban penurias e a pobreza
doutros nenos e nenas marcou a súa sensibilidade infantil.
Naquela casa da esquina na rúa
Magán había unha biblioteca con libros e
revistas para todas as idades, un tocadiscos con música, unha radio de onda curta,
un piano e un violín. Porque Andrés foi un
verdadeiro autodidacta, segundo o describe a filla. A súa mentalidade chamaba a
atención aos demais emigrantes. Era un
home aberto a outras culturas, un home
moi querido que dialogaba con toda a
xente, sen estabelecer diferenzas sociais.
Marcárano moito a sublevación militar do
36 e as ideas socialistas dos seus pais.
María Manuela, malia non ter a formación
cultural do seu home, soubo manter unha
mentalidade disposta sempre a escoitar e
compartir experiencias.
Os pais souberon transmitir as súas
ansias de coñecemento á descendencia:
aprenderon música clásica desde moi
novos, as dúas irmás obtiveron o título
de mestras, os irmás o de bacharel e, os
cinco, entrarían na Universidade. Esa foi a
emoción máis grande dos pais, aos que
Mª Consuelo sempre admirou2:

2 Nun correo-e recente dicíame: “Fueron dos almas
extraordinarias. Estoy orgullosa de venir de una familia de
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“Allí aprendimos a conocer la valentía
de nuestros padres diciéndonos que
a pesar de todas las dificultades y
sufrimientos, la vida es bella. Hasta
que llegó lo peor, ninguno de los dos
imaginaba que volverían a enfrentarse a una violencia mucho más atroz,
mucho más cruel que la que habían
vivido durante la guerra civil española.” (Rapsodia para no olvidarte, páx.
27).
Foi xustamente na Universidade onde
coñeceu, o ano 1968, a Regino Adolfo
González. Aos dezanove anos, ela traballaba na docencia e, ao tempo, estudaba
Filosofía e Letras.
El, un ano máis vello, tamén compatibilizaba os estudos
de Filosofía co
traballo de xerente
de administración
nunha empresa de
computadoras.

Regino Adolfo
González
Sandaña. Fonte:
La Opinión,
Tenerife.

MARíA CoNSuELo E REgINo
ADoLfo
Cando lin o primeiro testemuño que
publicou sobre a súa historia, Más que humanos (1988), botei en falta máis información sobre o seu home. En Rapsodia para
no olvidarte (2012), unha ampliación do
anterior, encheu aquela lagoa co capítulo
“La mansión gris”, dedicado ao seu home,
nacido en Arxentina mais de ascendencia
canaria.

grandes valores”. Andrés Castaño morreu en 1998 e María
Manuela Blanco en xullo deste mesmo ano 2013.
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Nunha entrevista publicada en La Opinión de Tenerife3 (20/09/2009) descríbeo
así:
“Era un hombre que se destacaba por
su dotes intelectuales, motivo por el cual
recibió a lo largo de su vida numerosos
premios y medallas a lo largo de sus
estudios. Tenía una gran preocupación
por la realidad social de su país, siendo
tremendamente humanista, generoso y
comprometido con la lucha de los más
débiles. Era muy querido porque no
tenía ambiciones personales, destacando su transparencia, su honestidad y su
gran respeto por las diferencias.”
Descrición que completa, claro é,
no capítulo citado de Rapsodia para no
olvidarte.
Mª Consuelo
Castaño e
Regino A.
González o día
do casamento.
Fonte: Rapsodia
para no
olvidarte.

3 “Castaño Blanco: Aún si fuera uno solo valdría la pena
luchar”, en http://www.laopinion.es/sociedad/2009/09/20/
castano-blanco-fuera-valdria-pena-luchar/244627.html
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Regino Adolfo González Sandaña era
orfo de nai e pai xa na adolescencia e estaba ao coidado da avoa materna, nacida
na Laguna. Estudara para sacerdote cos
salesianos mais aos 20 anos descubriu
que non era esa a súa vocación e ingresou na Facultade de Filosofía e Letras. Foi
cando coñeceu a galega de Carantoña
(Lousame), nun momento de cambios
sociais, cando xa comezaran os movementos de liberación en América Latina.
Fixéronse moi amigos e despois viría o
amor. Casaron en 1973 e a parella tivo tres
fillas, entre 1973 e 1976: Delia Teresa, Eva
Judith e Mariana. “Fueron los momentos
más gloriosos de nuestro matrimonio”,
sinala en “La mansión gris”.
El asumiu un compromiso político
dentro do Peronismo de esquerda e foi
candidato a deputado pola Xuventude
Peronista. A compañeira partillou con el os
seus ideais mais non a militancia porque,
segundo explica, influenciada polo seu
pai, supervivente da guerra civil, non quixo
involucrarse nun compromiso político. Ela
seguía cos seus estudos e co traballo
docente. A aciaga data do 24 de marzo
de 1976 rachou aquel proxecto ilusionante
de vida e, a nivel político, deu paso a un
período de barbarie e represión para a
sociedade arxentina en xeral, e para moitas familias en particular. Entre elas a dos
González-Castaño.
O 24 de marzo de 1976 as Forzas
Armadas deron un golpe de estado contra
o goberno constitucional da República
arxentina e instauraron o réxime autodenominado “Proceso de Reorganización
Nacional”. A Xunta de Comandantes das
tres forzas armadas puxo en marcha o
terrorismo de Estado e iniciouse o perío-
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do máis cruel e sanguento daquel país,
caracterizado pola constante violación
dos dereitos humanos, polos secuestros,
torturas e asasinatos de miles de persoas,
polo roubo de recén nacidas/os que foron
adoptados ilegalmente –moitas/os viñeron
a este mundo nos centros clandestinos
de detención a onde levaran as nais en
estado de gravidez–, polas desaparicións
e outros crimes de lesa humanidade. A
figura da “desaparición forzosa”, foi a forma
predominante de represión política. Os
organismos de dereitos humanos estiman
que arredor de 30000 persoas pasaron a
engrosar esa listaxe, entre elas, galegas
e galegos ou descendentes. Unha desas
persoas foi Regino Adolfo González.
“Creció alimentándose de los ideales de sus padres, de sus abuelos
emigrantes sobrevivientes de otras
guerras, de sus maestros, de la teología de la liberación y de los distintos
movimientos en América Latina. Esos
ideales trasmitían un gran amor a la
vida” (Rapsodia para no olvidarte,
páx. 29).
Ao pouco de se instaurar a ditadura
militar foi enviado ao exterior cos ex–
gobernadores das provincias de Buenos
Aires e Córdoba, Óscar Bidegain e Ricardo Obregón Cano, respectivamente, e co
historiador, xornalista e político Rodolfo
Puiggrós, para crear un “Movimiento Peronista de izquierda”. En Europa denunciaron
as aberracións da ditadura e obtiveron o
apoio de líderes da socialdemocracia,
entre eles o de François Mitterrand e a
súa muller. Un apoio solidario que foi en
aumento e que se materializou a través
da difusión e xestións perante diferentes
organismos internacionais.
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Regino coñeceu algúns dirixentes
socialistas de América latina e de África.
Era unha figura pública que se relacionaba
cos simpatizantes europeos daqueles movementos. Cando comezou o exilio masivo
a Europa, dous anos despois do golpe
militar, tamén comezou a disidencia co
movemento de esquerdas que representaba. Se ben pertencía a un Movemento de
Liberación, que tiña unha área que representaba a loita armada dos Montoneros,
el non formaba parte dela. Non acreditaba
na concepción militarista como forma de
enfrontar a ditadura no seu país e apartouse do “Movimiento Peronista de izquierda”.
Buscaba unha proposta política máis
acorde coa realidade, que tivese o apoio
de dirixentes sindicais e dalgúns políticos
arxentinos e europeos.
Para contrarrestar as denuncias e acusacións dos integrantes daquel movemento, a Xunta Militar encabezada por Videla
creou un centro de intelixencia, “Centro
Piloto”, con sede na Embaixada arxentina
de París, que tiña como obxectivo vixiar
as actividades dos exiliados. Estes espías
seguían tamén os pasos de Regino e, aínda que en 1978 se produciu unha fractura
no “Movimiento Peronista de izquierda” e
Regino non se adheriu a ningún dos dous
posicionamentos a que deron pé aquelas
loitas internas, estaba considerado xa
como un inimigo da ditadura: todas as persoas que estaban na resistencia ou, simplemente, as que non apoiaban o réxime
ditatorial, eran catalogadas de subversivas
e de delincuentes terroristas…
En 1979 Regino Adolfo decidiu volver
ao seu país. Desilusionado polas contradicións internas do movemento ao que
pertencía, abandonou a militancia política.
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Mentres buscaba traballo, axudou os compañeiros que estaban perseguidos:
“Tenía conciencia a principios de
1979, que después de su cuestionamiento político no iba a ser fácil
regresar al país (…). Cuando se dio
cuenta de la difícil realidad a pocos
meses de llegar, logró salvar la vida
de varios compañeros ayudándolos a
regresar al exterior, pero no la suya,
como tampoco pudo evitar que nos
llevaran a nosotras”. (Rapsodia para
no olvidarte, páx. 30).
Durante a estadía de Regino fóra de
Arxentina, Mª Consuelo, Delia, Judith e
Mariana estabelecéronse en Galiza, algo
máis de tres anos, segundo precisa en correo-e recente: “Estuvimos fuera un poco
más de tres años. Yo estuve mucho tiempo
con mi familia paterna y materna. En ese
momento vivían todas mis tías y tíos,
también mi abuela materna. Lo pasé muy
bien. Fui la primera en volver, después de
la emigración de mis padres. Me trataron
con mucho cariño y las niñas disfrutaron
mucho de la naturaleza y del afecto de
todos. Tengo el mejor de los recuerdos de
ese momento.”

María Consuelo
e as tres fillas,
diante da casa
onde naceu,
cando estivo
en Galiza tres
anos (19761979). Fonte:
Rapsodia para
no olvidarte.
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13 DE SEtEMBRo DE 1979
El regresou a Arxentina, en 1979, antes
que a muller e as tres nenas. Tras abandonar a militancia, agardaba a chegada da
familia desde Galiza “para decidir si nos
íbamos a vivir al interior o nos quedábamos en Buenos Aires y él buscaba otra
forma de compromiso” (Rapsodia, páx.
34). Como tiñan a carreira de Maxisterio,
barallaba o traslado á Provincia de Salta,
para traballaren nunha escola rural, se
non había outra opción. Pero Mª Consuelo
estaba intranquila e tivo un soño premonitorio que, infelizmente, se cumpriu.
Naquel serán do 13 de setembro do
79, membros do exército irromperon violentamente na vivenda familiar, cubriron
a cabeza de Mª Consuelo cunha capucha que axustaron cun cordón na gorxa,
atáronlle as mans e guindárona no chan
apuntando coa arma, quer na cabeza,
quer nas costelas. Despois, con malas
formas, obrigárona a erguerse e, a empurróns, sacárona fóra para a meter nun
coche. Detrás, noutro automóbil, ían as
tres nenas: Delia Teresa (5 anos), Eva Judith (4) e Mariana (3). Ninguén preguntou
por Regino Adolfo e iso aumentou a dor
porque a súa muller temía o peor. Temía o
que efectivamente sucedeu: Regino nunca
chegou a aquela casa da rúa Utuzaingo
–que foi desvalixada– porque xa o prenderan antes. O arxentino de ascendencia
canaria pasou a ser, segue a ser, un desaparecido. Tamén o foi Mª Consuelo até o 5
de novembro do mesmo ano, data en que
volveu ter “existencia legal”.
Alertado o pai e avó das nenas polos
veciños e veciñas que observaran todo
aquel operativo, o venres 14 de setembro
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Así se refire a Robert Cox no seu testemuño. Nacido en Londres en 1933, Robert
Cox chegou a Arxentina en 1959 para
traballar no xornal Buenos Aires Herald,
publicado en inglés. A súa ética, a procura
da verdade e da xustiza, a defensa dos dereitos humanos caracterizaron a súa forma
de proceder na dirección daquel xornal.
Así, cando desapareceu a familia González-Castaño, publicou durante varios
días as fotos das tres nenas en portada
e informou con detalle dos feitos acontecidos aquela tarde. Lembrou que todo iso
ocorreu estando presente a “Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”
da O.E.A. que axiña interveu para a resolución deste caso. O posicionamento do
xornalista ante feitos deste tipo xa o puxera no punto de mira dos militares que, en

puxeron unha denuncia na comisaría da
zona. Mais o que realmente salvou a vida
de Mª Consuelo e das tres nenas foron
as xestións realizadas de inmediato co
director de Buenos Aires Herald, Robert
Cox, e coa “Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización
de los Estados Americanos” que, aqueles
días, estaba de visita no país e esixiu ao
xeneral Videla pór fin a este secuestro.
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Portadas e
información
do xornal
Buenos Aires
Herald sobre
o secuestro da
familia GonzálezCastaño. Fonte:
Rapsodia para
no olvidarte.

Sobre as
xestións
realizadas
pola Comisión
Interamericana
de Dereitos
Humanos da
O.E.A. Fonte:
Rapsodia para
no olvidarte.

“El hombre que salvó mi vida, en medio del terror del genocidio, se había
convertido en un solitario en busca de
justicia. Entendió que salvar vidas era
mucho más que castigar al criminal.
Era detenerlo para que el horror de
la tragedia no volviera a repetirse. Su
ética está por encima de cualquier
ideología. Se entregó por entero a la
búsqueda de la verdad. Lo consideraba una obligación de su profesión.”
(Rapsodia para no olvidarte, páx. 190)
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1977, o detiveron por saltar a censura do
réxime militar ao denunciar desaparicións.
Finalmente, coa familia ameazada, marchou de Arxentina en decembro de 1979 e
estabeleceuse en Estados Unidos.
Mais a valentía de Cox –que arriscou
a súa vida e a da familia en momentos tan
críticos– deu os seus froitos: tras dez días
desaparecidas, as tres nenas foron entregadas aos avós maternos. Canto a Mª
Consuelo, despois de negaren reiteradamente que estivese detida, polas presións
do xornal, da Comisión e da Embaixada
de España en Buenos Aires, admitiron,
finalmente, a súa detención. María Consuelo volveu nacer:
“De una cosa estaba convencida: yo
no había vuelto a la vida porque era
mejor que los otros, tampoco porque
era peor. Entonces, ¿por qué? Cuanto
más repetía el porqué más lloraba.
Levanté mi rostro mojado y, mirando
al cielo, traté de descansar en una
nueva esperanza. Acababa de nacer
Logotipo da
“Comisión de
Desaparecidos
Españoles en
Argentina”.

otra vez. Era el 5 de noviembre de
1979.” (Rapsodia para no olvidarte,
páx. 99).
Que foi dela nos case dous meses
desde a súa detención até a volta á “legalidade”? Arrepía ler o relato daquela experiencia traumática que marcou a súa vida.
Non o vou parafrasear, claro é, por razón
de espazo e, sobre todo, porque as miñas
palabras non poderían transmitir a dor, a
anguria, os sentimentos e pensamentos,
tamén a esperanza, o afán de supervivencia daquela presa que estivo a punto de
ser fusilada en “Campo de Mayo”4. Salvouse pola repercusión que tivo o caso tras
as xestións que se comentan supra. Só
anotarei uns apuntamentos e un fragmento, estarrecedor, da autora do testemuño.5
Durante o tempo que estivo en situación de desaparecida, a presa A-11 pasou
polo citado campo clandestino, polo cárcere da “Brigada Femenina de Morón” e
despois foi trasladada ao cárcere Devoto
onde estivo até 1983. Naquela primeira
etapa, sen ver a luz do día porque estaba
encapuchada, atada de pés e mans con
cadeas, sufriu tortura física e psicolóxica,
violentos interrogatorios en medio de

4 Un dos centros clandestinos de detención para a
represión ilegal de presas e presos políticos que a ditadura
militar quería aniquilar. Das miles de persoas detidas
neste lugar (“El Campito”) poucas regresaron con vida.
Moitas foron enterradas alí ou eliminadas nos chamados
voos da morte. No hospital daquel campo había unha
maternidade clandestina onde roubaban as fillas e fillos
das presas para as entregaren a xentes do réxime.
5 Mágoa que este libro non se poida ler en Galiza para
posibilitar o coñecemento da súa historia e a doutras/os
desaparecidos españois que ela relata con detalle. Mª
Consuelo sempre lamenta a ignorancia do Estado español
a respecto dos seus desaparecidos/as: “Si España se
olvida de nosotros, no tendrá autoridad moral alguna
para hablar de ningún tipo de violencia” (El Mundo, 25 de
marzo de 2006). Ela gostaría de que este libro se editase
en Galiza.
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golpes… E para que ela propia se autoinculpase, fixéronlle crer que unha persoa á
que estaba ouvindo berrar era unha irmá.
Antes deste episodio tamén a torturaron
coa picana eléctrica:
“Me dieron órdenes de levantarme
la capucha unos centímetros, como
para que pudiera ver lo que había sobre el escritorio. Así fue como vi una
hoja de papel y una lapicera. La orden
fue cortante y tajante:
-¡Escriba lo que yo digo!
- No voy a escribir nada –contesté
despacio pero firme.
- Vamos a ver si no escribís –dijo el
que me golpeó, tirándome hacia atrás.
Entonces conocí lo que tanto había
sentido nombrar pero que nunca había imaginado: “descargas eléctricas”.
Comenzaron a aplicármelas por todo
el cuerpo. Sentí el sacudón y comencé a gritar, pero al mismo tiempo una
terrible duda sacudía mi mente: ¿por
qué me las aplicaban sobre la ropa?
Seguía negándome y entonces me
las aplicaron sobre el rostro, pero con
la cara cubierta. Sentí terror cuando
me las aplicaron en los ojos y en los
labios, pero al mismo tiempo notaba
algo raro: ellos mismos se ponían los
límites.”
Viría despois un consello de guerra
clandestino, sen as máis mínimas garantías legais, unha condena de 20 anos de
prisión “por actividades terroristas” –estivo
algo máis de catro anos privada de liberdade até a recuperación da democracia–
e, xa no cárcere de Devoto, pasou por un
segundo período de illamento: só saía dez
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minutos ao patio, ela soa, unha vez por
semana. Pasaron varios meses até que
puido ver a pais e fillas a través das reixas
do locutorio.
Naquela situación límite, María Consuelo comezou a planificar os seus días,
a resistir, a pór en funcionamento a súa
fortaleza, a despregar o seu mundo interior. Co obxectivo, é claro, de que non
acabasen coa súa saúde física e mental:
exercicio físico no fondo do corredor onde
non a vían os gardas; duchas de auga
fría, non había quente, ao finalizar a ximnástica; longas camiñadas polo corredor.
Para manterse activa, como non tiña posibilidade de ler nen escribir, comezou a
crear contos infantís para as súas nenas,
a crear poesías, memorizando e retendo
cada verso.

A LIBERDADE E o CoMpRoMISo
poLA MEMoRIA, poLA vERDADE, poLA xuStIZA
Poucos meses antes de ser liberada
fora trasladada con outras presas ao cárcere de Ezeiza. Alí a sorprendeu a noticia
da excarceración. Seis presas políticas
abandonaron aquel pavillón de reclusión
ás 19.30 horas do día 2 de decembro de
1983, oito día antes de que Raúl Alfonsín
asumise a presidencia da República. Unha
semana despois de deixar o cárcere viaxou
a España convidada por Felipe González,
presidente do goberno naquel momento,
e aproveitou aquela viaxe para presentar
o seu testemuño ante a Comisión de
Asuntos Exteriores do Senado. O mesmo
faría ao volver ao seu país de adopción
ante os organismos de dereitos humanos
de Arxentina. Tiña claro a que ía dedicar
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as súas enerxías no futuro: a descubrir a
verdade do acontecido co seu home e con
outras moitos desaparecidos, termo eufemístico que debe ser substituído polo de
“asasinados”. Como respondeu nunha entrevista en La Voz de Galicia (19/06/2005):

arquivados. Por esta razón decidiron crear
a “Comisión de Desaparecidos Españoles
en Argentina” (1988), comisión que ela
preside desde a súa fundación. O lema do
seu logotipo é ben ilustrativo: “Si quieres la
Paz, defiende la Vida”.

“La lucha por la justicia es un valor en
un sistema democrático. Hay un debate en la sociedad argentina entre quienes creen que hablar de los años 70
es quedarse en el pasado y quienes
sostenemos que si no recordamos
esa violencia volverá, con otro rostro,
pero volverá. En Argentina hubo un
plan sistemático de destrucción de
una sociedad que tenía unos valores
muy importantes y la borraron”.

Neste contexto de loita constante para
avanzar no tema da desaparición forzosa,
e no seu longo percorrido na procura de
apoio, e de xustiza, Mª Consuelo entrevistouse con toda canta autoridade política
visitou Arxentina, desde o Rei até os presidentes de goberno do Estado ou de Galiza.
Só Emilio Pérez Touriño se interesou polo
tema porque Fraga lles deu un portazo,
e ningunha resposta quedou tan gravada
nela como a do mandatario de Vilalba.
Como a maioría dos desaparecidos son
galegos, solicitáronlle unha entrevista e el
respondeu: “Esto tiene que quedar muerto
en el pasado. No vamos a meternos en los
problemas internos de Argentina”.7

Desde aquel momento e até os nosos
días, Mª Consuelo –que volveu exercer a
docencia no Colexio San Ignacio de Wilde– relatou en Más que humanos (1988) a
tráxica experiencia vivida6; na procura da
verdade sobre o paradoiro do seu home,
achegouse a outras familias que estaban
na mesma situación e a diferentes organismos de dereitos humanos. Porque
as familias das persoas desaparecidas
estaban absolutamente desamparadas
en Arxentina coas leis denominadas do
perdón, a de Obediencia Debida e a de
Punto Final, que deron impunidade aos
represores da ditadura: leis decretadas durante o goberno de Alfonsín e declaradas
inconstitucionais en 2005. Por outra parte,
o informe do Senado (1983) e o hábeas
corpus colectivo (1983) que presentou o
Cónsul de España en Arxentina ficaron
6 Ten un sentimento agridoce a respecto daquel primeiro
libro. Aínda que publicado en 1988, só en 1992 houbo
unha presentación na Oficina Cultural da Embaixada de
España en Arxentina. En España nunca se presentou nen
se divulgou como debería.
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Desde o ano 1996 conmemórase o
“Día del Español Desaparecido en Argentina”. Cada 30 de setembro a Embaixada
española acolle na súa sede a familiares
e representantes de organismos de defensa dos dereitos humanos. Nesta mesma
embaixada hai un mural en memoria das
cidadás e cidadáns españois que foron
vítimas da desaparición forzosa. A Comisión desexaría que o 30 de setembro
tamén se celebrase en España, coa intención de preservar a memoria e promover
actos culturais en defensa da Paz e da
Vida, a través dunha Xustiza que valorice
dignamente cada ser humano.

7 I(rigaray), J(uan) I., “María Consuelo Castaño Blanco.
Presidenta de la Comisión de Españoles Desaparecidos”,
El Mundo, 25 de marzo de 2006.
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Diante do mural
da Embaixada
de España en
Buenos Aires.
A 2ª pola dta.
é Carmen
Cornes e ao
seu lado está
Mª Consuelo
Castaño. Fonte:
Rapsodia para
no olvidarte.

A última achega de María Consuelo a
esta causa é a publicación hai un ano de
Rapsodia para no olvidarte. Relatos sobre
los españoles desaparecidos en Argentina (1976-1983). O libro leva un subtítulo:
“los ideales que no pudo destruir la ideología del exterminio”. Na presentación que
tivo lugar no Centro Cultural de España en
Buenos Aires o 12 de novembro de 2012,
a súa autora sinalou que eses ideais son:
a solidariedade, a capacidade de resistir,
a esperanza nun mundo máis pacífico,
máis xusto e máis fermoso. E engadiu:
“Pero creo que, sobre todo, el libro refleja
un gran amor a la vida y un reconocimiento a los valores y la valentía de nuestros
ancestros.”8
En Rapsodia para no olvidarte,
reproduce textualmente nun capítulo o
8 Revista Noticias, Buenos Aires (19/11/2012).

primeiro testemuño, Más que humanos,
escrito ao pouco de saír do cárcere. Mais
o libro, prologado por Robert Cox, engade
partes novas de grande interese e imaxes
gráficas e documentais que contribúen a
enriquecelo. Estruturado en tres partes, “El
viaje”, “Los españoles que no volvieron” e
“Fieles a sus principios”, recolle tres historias máis de desaparecidos que revelan o
nivel de exterminio e o grao de impunidade
que existiu: a da pontevedresa Carmen
Cornes, falecida en 1998, cuxo fillo Miguel
Ángel Castigione Cornes desapareceu o
27 de novembro de 19769; a da salmantina Ricarda Azucena Bermejo García,
secuestrada xunto a toda a súa familia o
2 de novembro de 1976, grávida de catro
meses; e a dos mártires de San Patricio,
9 A súa historia foi gravada e publicada por Beatriz López:
Hasta la victoria, siempre. Testimonio de Carmen Cornes,
emigrante gallega y militante de la vida. Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, 1992.
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Entrevista en La
Voz de Galicia
(19/06/2005).

tres sacerdotes e dous seminaristas asasinados o 4 de xullo de 1976. Hai un capítulo
de lembranza e agradecemento a algúns
diplomáticos españois, que no medio da
indiferenza de moita xente, incluída a maioría da colectividade española, se solidarizaron con tanta dor e inxustizas e fixeron
diversas xestións para tratar de abrir unha
luz entre tanta escuridade. O libro tamén
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incorpora o testemuño de Manuel Lejarreta, Conselleiro Político da Embaixada de
España en Buenos Aires, que atendeu os
familiares de desaparecidos e que apoiou
a “Comisión de Desaparecidos Españoles
en Argentina”.

AurorA MArco

DIStINCIóNS
Este labor perseverante en prol do
esclarecemento da Verdade tivo o seu
recoñecemento: o 3 de xuño de 1996 foi
condecorada na Embaixada de España
coa “Cruz Isabel la Católica” pola súa loita
en defensa dos dereitos humanos. Naquel
acto non só se recoñeceu o seu labor e
o das persoas integrantes da Comisión
de Desaparecidos, senón tamén a súa
traxectoria humana. O 1 de decembro de
2007, a Fundación Iniciativas 21, entregou,
no Teatro Principal de Santiago de Compostela, os premios “Mulleres 21”, mulleres
que loitan por unha sociedade máis xusta.
María Consuelo foi unha das premiadas.
Este galardón recollino, emocionada, no
seu nome.
En 1994 recibira o premio “Alfonsina
Storni” pola obra poética creada (mentalmente) no cárcere de Devoto e recollida no
libro Fragmentos de Vida. Un dos poemas
que alí figuran titúlase “Lloraron por ti” e
nel une a nostalxia polas paisaxes de
Galiza coa indiferenza de toda a sociedade a respecto do tema dos desaparecidos.
Coa reprodución destes versos finalizo a
lembranza desta galego-arxentina, cuxa
historia –como a doutras moitas persoas–
debería facernos reflexionar sobre a importancia de rectificar ese esquecemento,
esa indiferenza á que se ten referido en
numerosas ocasións. É verdade que a historia dos desaparecidos e desaparecidas
é abondo descoñecida no propio país de
orixe. Moitas daquelas persoas eran exiliadas ou emigrantes que deixaron a súa terra escapando da ditadura franquista para
buscar unha vida mellor, e que tiveron a
desgraza de ver como fillos e fillas volvían
caer nas gadoupas doutra cruel ditadura.
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Lloraron por ti
cuando te vieron partir
como si hubieran
cortado sus raíces.
Gimen por la noche
por cada alma que no vuelve
y acarician al viento
preguntándole si te ha visto.
Son los rumorosos
que vencieron al tiempo
y no pueden olvidar
que acompañan a la lluvia
llorando por aquellos que les
pertenecen.
Que aún llaman os bos e xenerosos
para preguntarles por ti,
para preguntarles si han visto
aquellos gallegos en pena
que en suelo argentino
los humanos se atrevieron
a llamar: DESAPARECIDOS.
(Buenos Aires,
Cárcel de Villa Devoto, 1982)

Nai e fillas con
Robert Cox o día
da presentación
de Rapsodia
para no olvidarte.
Fonte: Revista
Noticias,
Buenos Aires
(19/11/2012).
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s marcas dos ofícios nas laudas de
Santa Maria A Nova de Noia
Félix Rodrigo Mora
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V

isitando em Noia a igreja-museu de
Santa Maria a Nova e a sua “quintana de mortos”, atraem a atenção as
numerosas inscrições lapidárias referidas a ofícios, que lavraram, ou pediram
para ser lavradas, as pessoas que lá se
fizeram soterrar, homens e mulheres. Na
arte românica as representações de trabalhos e trabalhadores são numerosas,
o que explica que um capítulo do meu
livro Tiempo, historia y sublimidad en el
románico rural, esteja dedicado a esta
questão. Mas o que se observa em Santa
Maria a Nova é excepcional.
Admite-se que provavelmente seja a
maior acumulação de laudas medievais
com símbolos do trabalho manual de
toda a Europa, pertencentes a imensa
maioria ao medievo. Por isso e por outros
motivos, o assunto demanda uma investigação cuidadosa e de longa duração, da
qual este artigo é apenas uma modesta e
muito incompleta seção.
Sobre o rude granito encontram-se
signos próprios dos carpinteiros, de
ribeira e de terra, os moinheiros, os mercadores, os xastres, os serradores, os
marinheiros, os tecedores, os canteiros,
os peleteiros, os padeiros, os
toneleiros, os pescadores, os
sapateiros, os carniceiros, os ferreiros, os tratantes, os cereiros e
outros muitos ofícios artesanais.
São soterramentos de trabalhadores e trabalhadoras, como por
exemplo Maria Fernandes, ou
Maria de Noiha, natural da vila
e falecida em 1422, cuja lauda
leva gravadas as ferramentas de
quem tem por ofício a carpintaria de ribeira, mesmo que esta
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fosse achada na Crunha. Admite-se que
a imensa maioria destas laudas se fizeram nos séculos XIV e XV, embora possa
haver alguma de datas anteriores e várias
dos séculos posteriores, até o XIX. Certamente, também há laudas senhoriais,
mas estas são secundárias no conjunto.
A igreja, consagrada em 1327, foi originariamente de uma só nave, em estilo
ogival com alguma rememoração românica, cabeceira retangular (o que é mui
pouco usual) e mínima espadana sobre
a portada principal, decorada com peças
escultóricas de factura pobre, o que contrasta com a magnífica roseta. Carecendo
de torre, o conjunto oferece uma imagem
apegada ao chão, humilde e entregada.
Acostuma afirmar-se que se trata de
uma construção senhorial, e mesmo há
uma inscrição que parece confirmar essa
hipótese, mas o seu aforo reduzido e a
formidável presença dos ofícios manuais
faz suspeitar que estejamos, em verdade,
ante uma igreja de concelho, ou popular,
na que as agrupações e irmandades de
trabalhadoras e trabalhadores tiveram
funções decisivas. É preciso lembrar que
a magnífica, por bela e sublime, basílica
Vidrieiras do
rosetón da igrexa
de Santa Maria a
Nova, Noia.
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de Santa Maria a Maior de Ponte Vedra,
de princípios do século XVI, erigida em
estilo gótico e isabelino, foi levantada
polo Grêmio de Mareantes da cidade, que
agrupou os ofícios do mar.
Nesses séculos o trabalho manual
possuía um reconhecimento e prestígio
formidáveis, e as laudas da “quintana
de mortos” de Noia é uma manifestação
disso. Os trabalhadores não eram apenas
proprietários dos meios de produção e da
ampla maioria das matérias primas (que
acostumavam conseguir-se nos imensos
espaços comunais), mas organizavam
também desde a sua soberania e autonomia o ato laboral, desde o início até o fim.
Era um trabalho sem chefes nem patrões,
onde cada artesão, ou cada obradoiro,
polo geral pequeno e de tipo familiar, se
auto-organizava, sem mais hierarquias
do que as naturais, provenientes do bom
fazer, o saber e a experiência.
Desconheciam também um dos
piores flagelos do trabalho não-livre contemporâneo, a especialização. Quando
se nos diz que quem se fez enterrar sob
uma lauda determinada era, por exemplo,
carpinteiro, ou ferreiro, ou toneleiro, não
pensemos que a pessoa dedicasse a
esse ofício tudo o seu tempo laboral. De
jeito nenhum. Adicionalmente, tinha sempre uma horta, dispunha de gado e aves
de curral, praticava a pesca, a caça e a
coleção de frutos e ervas silvestres, reparava quando era preciso o telhado da sua
casa e sabia fazer dúzias de ofícios mais.
Um deles ocupava-o principalmente e por
ele se definia.
Ainda, o tempo do trabalho era limitado. Existiam, em primeiro lugar, uma
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notável quantidade de feriados, talvez
uns 150 por ano, e cada dia laboral tinha
duração limitada. O trabalho estava também unido a variadas manifestações de
festa e gozo, na forma de canto, música,
recitação, albaroques e celebrações. Não
estava presente essa catastrófica diferenciação entre o laboral e o festivo que hoje
existe, e que faz intolerável o primeiro e
degradante o segundo.
Não deve considerar-se que estes
artesãos operassem para o mercado.
Por vezes usavam o numerário, mas
em outras muitas ocasiões realizavam
intercâmbio de produtos salvaguardando
a justiça comutativa, exigindo que cada
qual recebesse bens com tanto tempo
de trabalho médio incorporado como
os que ele entregava. O crescimento da
pressão tributária resultante da emergência do ente estatal castelão, e também a
expansão do comércio marítimo de longa
distância, a partir do início do século XV,
ampliou a circulação monetária e fez retroceder os sistemas de troco, mas sem
eliminá-los totalmente.
Estes trabalhadores, em efeito, padeciam da exploração, pois pagavam
tributos à coroa de Castela, fosse de jeito
direto ou através dos senhores territoriais,
laicos ou eclesiásticos. Mas era simples,
ou única, e não tinha lugar no ato produtivo mesmo, provindo do sistema político.
Hoje, no regime salarial, os trabalhadores sofrem uma dupla exploração:
a que enriquece o empresário e a que
fortalece o Estado, com os impostos. Ainda, carecem de toda liberdade no ato do
trabalho, que nem dirigem, nem ordenam,
nem planificam, nem organizam, sendo
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simples instrumentos do patrão, que torna
a empresa em hierárquica e militarizada,
servindo-se da tecnologia para maximizar
o seu poder. Assim, as tarefas laborais
são crescentemente parceladas e especializadas, mutilando o produtor. No seu
conjunto, o trabalho assalariado destrói a
pessoa criando seres-nada, convertendo
a produção num tormento que origina
inumeráveis doenças físicas e especialmente psíquicas, e que empurra milhares
de pessoas ao suicídio cada ano.
A grande revolução emancipadora
da Alta Idade Média, séculos VIII e IX,
libertou e dignificou o trabalho de muitos
jeitos. Deu cabo ao sistema escravista,
liquidou o Estado (mas não por completo),
que no fim do Mundo Antigo se tinha convertido em opressor principal dos trabalhadores ao regular coercitivamente toda
a atividade laboral, e eliminou a grande
propriedade. Com estas transformações
de signo revolucionário reduziu a nada
o estigma sobre o trabalho manual, que
era tido anteriormente como uma tarefa
indigna, vil y oprobriosa. Este trabalho
produtivo libertado que surge daquele
grande câmbio civilizador é o que se
manifesta com orgulho na arte românica
e posteriormente, nas laudas de Santa
Maria a Nova de Noia. Com tudo, ao estar
submetido a um sistema de tributação em
benefício da instituição da coroa, contém
um fator regressivo inicialmente pequeno
mas que se irá desenvolvendo com os
séculos, infortunadamente.
O monacato cristão revolucionário,
que foi a força motriz da revolução civilizadora da Alta Idade Media, fez da
obrigatoriedade, por sua vez espiritual,
económica, política, convivencial e ética,
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do trabalho manual um dos seus pontos
de diferenciação com o monacato institucional e conformista. Fazer as cousas
com as próprias mãos, sem por isso
desdenhar, nem muito menos, o uso de
ferramentas e máquinas (em particular as
movidas pola força da água), era questão
mantida com todo rigor nas regras monásticas daquela tendência. Desse jeito
realizaram uma achega cardinal à regeneração integral da Europa, devastada
polos impérios conquistadores e agressores, o romano e os que o sucederam,
todos eles envilecedores do trabalho, ao
fazê-lo submetido e não-livre.
Santa Maria a Nova, no que possui
de mais emblemático, não se pode compreender sem compreender com rigor e
exatidão essas regras monásticas.
O trabalho manual e produtivo livre
é uma via para a elevação e melhora da
pessoa. Ao praticá-lo realiza-se o indivíduo como sujeito de virtude e ser humano
integral. A grande mutação da Alta Idade
Media tinha como um dos pontos essenciais do seu programa a universalização
do trabalho manual, para assim fazer
impossível a escravidão e a exploração,
para além de autoconstruir a pessoa. Por
isso, todas e todos deviam trabalhar com
as suas mãos. E isto fazia-se com orgulho, pois era um ato livre, autodeterminado, criativo, coletivo (ao estar assentado
na ajuda mútua), de intensidade, ritmo e
duração limitados, não parcelado nem
especializado, organizado polos próprios
produtores, vinculado à festa, alheio à
cobiça e à vontade de poder.
Nalgum texto qualifica-se de “lápidas
gremiais” as de Santa Maria a Nova, o
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que deve ser matizado. Uma cousa são
as irmandades e confrarias livres de
trabalhadores, que foram muito numerosas no medievo, a grande época do
trabalho manual autónomo, e outra os
grémios. Estes organizavam os artesãos
das cidades conforme os interesses das
instituições. Aquelas existiram primeiro
e posteriormente algumas degeneraram
em grémios. É duvidoso que em Noia
houvesse sociedades gremiais com anterioridade à segunda metade do século
XV, ainda que este assunto precisa ser
investigado. Portanto, o mais provável é
que a imensa maioria das laudas sejam
alheias, por anteriores, à ordem gremial,
que teve o seu melhor momento em datas
tardias, nos séculos XVII e XVIII.
Um ponto fundamental que os estudos publicados sobre Santa Maria a
Nova não acostumam tratar é a natureza
da ordem política daquela existente em
Noia. Não sabemos quase nada do seu
concelho, em tanto que concelho aberto,
Lauda de Santa
Maria a Nova.

de ordem assemblear. A igreja erige-se
nuns anos dramáticos para todos os territórios submetidos à coroa castelhana, os
do rei Afonso XI (1312-1350), que propícia
e impõe o passo do concelho aberto ao
concelho pechado ou regimento (governo
municipal designado pola coroa) em numerosas vilas e cidades, às vezes contra
a vizinhança e outras contando com a
resignação, a indiferença e até a culpável
colaboração das classes trabalhadoras
locais. Também não sabemos muito do
seu direito consuetudinário, o de criação
popular, ainda que há notícias de que no
século XIII é elaborada uma carta foral na
vila de Noia.
Necessitamos conhecer a ordem
política assemblear que deveu existir em
Noia, e o seu processo de desnaturalização ou extinção, assim como as condições em que esta teve lugar. Isto continha
uma grave ameaça, não por diferida e
subterrânea menos certa, para o trabalho
livre e associado próprio do mundo medieval nos seus tempos de esplendor. Da
ordem política despótica surgiu, andando
os séculos, o trabalho semi-servil e desumanizador contemporâneo, que resultou
numa imensa catástrofe civilizacional.
A lenta mas inexorável degradação da
ordem política e dos sistemas de trabalho
em Noia, em toda a Galiza e no resto da
península Ibérica, por causa da ascensão
do poder estatal na forma da instituição
da coroa castelhana, põe-se de manifesto
com a, aparentemente, rápida diminuição
das laudas dos ofícios a partir do século
XVI em Santa Maria a Nova. O mesmo se
observa nos diversos estilos artísticos. A
ordem românica, séculos XI até inícios
do XIV, possui numerosos cenários de

126

Félix RodRigo M oRa

trabalho e bastantes representações de
trabalhadores, sobretudo escultóricas,
mas a arte ogival, que emergiu imediatamente depois, muitas menos, e a gótica, que é a culminação daquele, muito
poucas, para desaparecer quase na sua
totalidade nas diversas expressões do
estilo renascentista.
Os trabalhadores são expulsos da
arte passo a passo, a medida que os
efeitos emancipadores reais da grande
revolução da Alta Idade Media são subvertidos. O mesmo ocorre nos lugares de
soterramento. Já no século XVI, e mesmo
antes, emerge com força a ideia de que o
trabalho manual é “degradante” e impróprio de pessoas de qualidade, o que leva
a que os ofícios já não se ostentem com
orgulho senão a que, em ocasiões, se
velem e ocultem com vergonha, também
nas suas expressões funerárias.
Uma questão curiosa, considerando
a data na que se erigiu o templo, 1327,
e a importância que nela tem a “quintana
de mortos”, é conhecer que aconteceu
com todo o conjunto na crise do século
XIV, quando o número de habitantes
diminuiu de maneira dramática e a peste
negra golpeou o ocidente europeu de
forma intermitente, até os anos iniciais do
século XV. Esta crise, realmente apocalíptica (morreu entre 25% e 50%, segundo
os territórios), veio unida a uma atroz
mudança política regressiva, o retorno
aos sistemas de governo despóticos
com a extinção das formas participativas
assembleares nas grandes populações.
Provavelmente aquela possa ser explicada a partir desse rotundo transtorno
envilecedor da ordem política. Como foi
em Noia a aterradora crise do século XIV,
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convertida em expressão muito real da
enorme catástrofe coletiva? Incrementouse ou não para essas datas o número de
laudas, imaginando que isto possa ser
averiguado?
Para compreender de jeito razoavelmente completo a Noia que erige Santa
Maria a Nova e o seu cemitério (ainda
que este, quase com certeza, já existia
com anterioridade), precisamos conhecer
muito melhor a ordem assemblear e de
concelho da vila, assim como a sua crise a partir da metade do século XIV, os
sistemas de organização do trabalho com
a ajuda mútua, o regime comunal integral
existente, a sua vinculação mercantil com
territórios afastados através das rotas
marítimas, as formas de organização
jurídica e militar imperantes, as relações
entre o artesanato urbano e o universo
rural circundante, a situação da língua galega e o estado da cultura de elaboração
e transmissão oral própria das classes
populares. Com isso poderemos compreender melhor essa realidade imensa
que é a acumulação de laudas sepulcrais
com signos dos ofícios que se acham
nesta magnífica vila galega.
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de Arousa Norte dende o ámbito municipal
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E

ste traballo pretende analizar unha
serie de cuestións relacionadas co
patrimonio arqueolóxico e a administración do mesmo no ámbito local, concretamente nos concellos que configuran
a Mancomunidade de Municipios de
Arousa Norte: Rianxo, Boiro, Pobra do
Caramiñal e Ribeira.
Tamén se pretende facer patentes
unha serie de criterios, propostas e
recomendacións a ter en conta para a
toma de futuras decisións relacionados
coa xestión dos recursos arqueolóxicos,
centrados nas posibilidades reais da
administración local; polo que, evítanse
na medida do posible, declaracións de intencións ou desiderátums procurando establecer maior concrecións con accións
concretas que afondan no máximo nivel
de detalle, centrado nas posibilidades
reais de implementar medidas efectivas
de valorización e protección.

Este estudo é o resultado parcial da
sinatura dun convenio1 de colaboración
asinado entre a Mancomunidade Arousa
Norte e o Centro Arqueolóxico do Barbanza (Concello de Boiro) no ano 2011 no
que, entre outras particularidades, se elaborou unha diagnose do estado actual do
patrimonio arqueolóxico de cada concello
que forma parte da Mancomunidade, no
que se incluían propostas e recomendacións para cada entidade.
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A partir dos resultados obtidos,
xorden unha serie de conclusións relevantes, dende a análise do censo de
recursos arqueolóxicos, a dedicación do
contorno, as peculiaridades das estratexias de comunicación ata chegar ás
propostas, onde se abordan un total de
tres liñas estratéxicas cuxos obxectivos
son a protección e a promoción, de acordo coas atribucións municipais, propondo
un conxunto de 8 accións encamiñadas á
consecución destes obxectivos.

1. INtRoDuCIóN
un estudo diagnóstico é aquel no
que se buscan as causas da situación na
que se atopa aquilo que se está a estudar,
no noso caso do patrimonio arqueolóxico.
Para isto é imprescindible ter en conta
o marco legal e as competencias que
teñen os concellos sobre o patrimonio
arqueolóxico, que determinan a marxe de
manobra destas administracións; é dicir,
son condicionantes á hora da establecer
calquera estratexia ou plan de actuación.
O ámbito de competencias dos municipios respecto do patrimonio arqueolóxico son reducidas respecto doutras
administracións; aínda así, existe un
ámbito normativo que recolle estas competencias da administración local, que
están relacionadas coa protección e coa
promoción.

1 Ao abeiro do citado convenio tamén se realizaron

os seguintes proxectos: control arqueolóxico da
limpeza de vexetación e refugallo no Castro da
Cidá e contorno –que finalmente non se executou
por circunstancias alleas a nós-; Control e
seguimento arqueolóxico da limpeza de vexetación
no contorno das mámoas dos Campiños. Leiro.
Rianxo; e, Control e seguimento arqueolóxico da
limpeza de vexetación no contorno dos petróglifos
dos Mouchos (Sta. María de Leiro, Rianxo).

1.1. xuStIfICACIóN
O diagnóstico céntrase nunha serie
de indicadores que resulta de interese
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para a administración local, como é o
marco de competencias, a titularidade
dos terreos nos que se emprazan estes
recursos patrimoniais, o censo de recursos, e a dedicación do contorno e estratexia comunicativa.
O marco xurídico que determina as
competencias municipais respecto do patrimonio arqueolóxico son principalmente
as seguintes2:
• Artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de
agosto, de Bases do Réxime Local.
• Artigo 80.2 da Lei galega 5/1997, do
22 de xullo, da Administración Local
de Galicia (DOG nº 149, do 5 de
agosto).
• Art. 4 da lei 8/1995, do 30 de outubro,
do patrimonio cultural de Galicia.
Asemade, existen outras disposicións
concordantes, como por exemplo art.
25.2, Dereito de conservar, da Lei 8/1995,
do patrimonio cultural de Galicia, que establece que os poderes públicos garantirán a protección, conservación e enriquecemento do patrimonio cultural de Galicia;
ou, no mesmo senso, a propia Constitución española recolle, no seu artigo 46,
o compromiso dos poderes públicos de
garantir a conservación, promoción e
enriquecemento do patrimonio histórico,
cultural e artístico dos pobos de España;
ou a normativa de aplicación con in-

cidencia sobre o patrimonio cultural3,
que en distintos graos presenta un ámbito
de aplicación municipal, principalmente
aquelas emanadas do ámbito urbanístico
e edificatorio (entre outras, Lei 9/2002,
de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, Lei 2/2010, de 25 de marzo, de
medidas urxentes de modificación da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, Decreto 20/2011, do 10
de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral
3 A normativa de aplicación sobre o patrimonio

cultural é principalmente a seguinte:

- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio
histórico español.
- Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio
cultural de Galicia.
- Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación
do territorio de Galicia.
- Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos
camiños de Santiago.
- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de
Galicia.
- Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección,
conservación e mellora dos ríos galegos.
- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da
paisaxe de Galicia.
- Decreto do 22 de abril de 1949 sobre os castelos
españois.
- Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre
protección dos escudos, emblemas, pedras
heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e
pezas similares de interese histórico-artístico.
- Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que
se colocan baixo a protección do Estado os
“hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en
Galicia e Asturias.
- Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se
regula a actividade arqueolóxica na Comunidade
Autónoma de Galicia.
- Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o
Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.

2 Aínda que existen outras, entre as cales

está a delegación de competencias en casos
de conxuntos históricos con plan especial de
protección aprobado (art. 47 da lei 8/1995), pero
que nos casos que nos ocupan non se dá o caso.
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- Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que
se aproban definitivamente as directrices de
ordenación do territorio.
- Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se
aproba definitivamente o Plan de Ordenación do
Litoral de Galicia.
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de Galicia; ...); asemade, tampouco faltan
outros documentos e directrices que
emanan de organismos internacionais
(p. e. UNESCO) que inciden en múltiples
aspectos, relacionados co patrimonio
cultural, e en particular no arqueolóxico,
pero non directamente no ámbito das
competencias municipais.
Resulta especialmente de interese
sinalar as competencias que os concellos
teñen sobre o patrimonio cultural, categoría da que forma parte o patrimonio
arqueolóxico; xa que logo, condicionan
as accións ou medidas que se poden
adoptar. Neste senso, as competencias
divídense fundamentalmente en dous
ámbitos; dun lado as que podemos considerar extraordinarias ou excepcionais,
que son as que se refiren á adopción
de medidas cautelares precisas para
salvagardar os bens que forman parte
do patrimonio cultural que se visen ameazados (art. 4.2 da Lei 8/1995). O outro
ámbito de competencias son a obrigación de protexer, defender, realzar e
dar a coñecer o valor cultural dos bens
integrantes do patrimonio cultural que se
localicen no seu termo municipal (art. 4.1.
da Lei 8/1995).
Na práctica, a protección e a defensa
deriva principalmente dos documentos de
planeamento e da planificación territorial,
que inclúen catálogos de elementos a
protexer. Os catálogos teñen un carácter
de provisionalidade permanente, ao ser
susceptibles da incorporación de novos
elementos descubertos ou a baixas causadas no mesmo.
A continuación detallamos os catálogos presentes en cada un dos concellos
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ao abeiro das figuras de planeamento en
vigor:
• Rianxo, con normas subsidiarias de
planeamento municipal aprobadas
11.07.1985, cuxo catálogo recolle
unicamente 5 elementos4: igrexa
parroquial de Santa Colomba, capela
barroca dos Desamparados, Pazo de
Martelo, Pazo de Rianxiño, restos e
vestixios do antigo Castelo.
• Boiro,
con
PXOM
aprobado
20.05.2003, en cuxo Catálogo de
elementos a protexer aparecen recollidos 75 xacementos arqueolóxicos.
• Pobra do Caramiñal, con PXOM
aprobado 1.03.2077, recolle no seu
Catálogo de elementos a protexer
a existencia de 28 xacementos
arqueolóxicos.
• Ribeira,
con
PXOM
aprobado
17.12.2002, no que figuran 41 xacementos arqueolóxicos.
Ademais, cabe destacar que coa
aprobación do Decreto 20/2011, do 10
de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral
de Galicia, no que se inclúe unha relación
de elementos do patrimonio cultural,
que segundo a Disposición Adicional
Segunda da Lei 8/1995, que establece
4 No caso de Rianxo viuse incrementado o número

de xacementos a protexer coas publicación das
Normas Complementarias e Subsidiarias de
Planeamento Provincial (1991), no que figuran a
necrópole megalítica de Asados, campo tumular
de Monte de Bexo, castro do Araño, petróglifo
de Leiro (Monte da Pena) e petróglifo de Meiquíz
(Leiro) xunto con outros elementos que forman
parte do patrimonio histórico – artístico do
Concello de Rianxo. Este incremento non está
exento de problemáticas, dada a imprecisión dos
mesmos na súa localización, polo que na práctica
carece de funcionalidade na xestión e defensa do
patrimonio arqueolóxico.
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que pasan a formar parte do Inventario
xeral do patrimonio cultural de Galicia,
todos aqueles bens recollidos nos catálogos de normas complementarias e
subsidiarias de planeamento provinciais
aprobadas pola Orde da Consellería de
Ordenación do Territorio e Obras Públicas do 3 de abril de 1991, así como os
contidos nos catálogos de calquera outra
figura de planeamento; por ende, todos
os elementos do patrimonio cultural que
se atopan recollidos no Decreto 20/2011
serían elementos inventariados, e polo
tanto protexidos.
Volvendo sobre as competencias de
realzar e dar a coñecer, estas categorías
son moi difusas e a formulación moi
ampla; poderíamos encadralas nunha
categoría de promoción dos recursos.
Neste senso, nos últimos anos téñense
realizadas diversas accións que poderían
encaixarse neste ámbito, principalmente
capitaneadas polos departamentos de turismo e cultura dos respectivos concellos
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ou entes asociados, e máis da Mancomunidade, aínda que tamén outras administracións teñen feito labores importantes,
como a Deputación Provincial directamente nas actuacións levadas a cabo no
dolmen de Axeitos, e indirectamente apoiando economicamente distintas accións
de divulgación da riqueza do patrimonio
cultural da zona; e tamén a propia administración autonómica ten actuado sobre
algúns dos xacementos arqueolóxicos (p.
e. petróglifos dos Mouchos e Foxa Vella
en Rianxo, castros de Neixón en Boiro,
...). Algunhas destas accións serán examinadas posteriormente.

áREA DE EStuDo (poBoACIóN,
tERRItoRIo E ECoNoMíA)
A zona de estudo emprázase na marxe meridional da península do Barbanza,
cunha extensión en conxunto de 246,71
km2, e cunha poboación que ascende a
68.264 habitantes (censo á 1 xaneiro
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2010, fonte INE). A distribución non é
uniforme; Ribeira absorbe o 40,29 % da
poboación, mentres que Boiro o 27,94
%, Rianxo o 17,32 % e Pobra o 14,44 %.
Esta é unha das zonas máis densamente
poboadas de Galicia; Ribeira é o concello
máis poboado con 402 hab./Km2, seguido
da Pobra con 299, Boiro con 220 e Rianxo
con 200 hab./km2.
Ata non hai moito tempo caracterizada
polo déficit de comunicacións terrestres,
aínda que con índices de accesibilidade
similares ao resto da provincia.
No que se refire á actividade económica5 da zona destaca o número de empresas dedicadas ao sector servizos, concretamente á hostalería; non obstante, en
relación coa media galega, presenta unha
baixa densidade empresarial, o que se
traduce nun número reducido de empre5 Datos para o período 1999-2003 extraídos do

estudo realizado pola Cámara de Comercio para
a zona.
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sas por habitante; pero, pola contra, conta
cun número de asalariados e un tamaño
empresarial superior a media autonómica. A pesca e a industria da alimentación,
normalmente moi ligadas ao mundo da
pesca, son as industrias máis fortes, xa
que pertencen a este grupo un 47% das
empresas de máis de 50 traballadores. E
seguido do sector servizos, concretamente, hostalería e comercio.
Resultan interesantes os datos deste
apartado, xa que logo son concluíntes
para coñecer a dedicación económica
da poboación en relación coas franxas
horarias dedicadas ao tempo de lecer,
que coinciden en gran medida co peche
horario dos equipamentos de divulgación
do patrimonio cultural.

1.2. oBxECtIvoS
Os obxectivos perseguidos por este
estudo son:
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I. Identificar e establecer unha serie de
criterios centrados nuns indicadores
que sirvan nun futuro para a toma
de decisións da administración local
na xestión dos recursos arqueolóxicos (a titularidade dos terreos nos
que se emprazan estes recursos
patrimoniais, o censo de recursos, a
dedicación do contorno, estratexia de
comunicación....). Polo que se sentan
as bases para FUTURAS PLANIFICACIÓNS da acción local coa recompilación de datos de interese.
II. Determinar unha serie de liñas
estratéxicas, obxectivos e accións
encamiñadas á protección, proxección e promoción do patrimonio
arqueolóxico.

1.3. LIMItACIóN Do EStuDo

1.3.1. MEtoDoLoxíA E INDICADoRES DE AvALIACIóN 6
O procedemento analítico consistiu na depuración da base de datos (en
adiante bdd) máis actualizada do patrimonio arqueolóxico para a zona á que
tivemos acceso; concretamente trátase
da bdd do Plan de Ordenación do Litoral
de Galicia7 (en vigor dende 23.02.2011).
A depuración consistiu na eliminación
de topónimos, achados e referencias
arqueolóxicas de interese, así como a

6 Procedemento analítico multidimensional con
criterios tanxibles e obxectivos.
7 Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se

aproba definitivamente o Plan de Ordenación do
Litoral de Galicia.

136

eliminación daqueles xacementos que
por atoparse situados en dous concellos,
figuran en ambos, optando unicamente a
mantelos só naquel a que fai referencia o
código administrativo, GA (p. e. Mámoas
de Moldes 6, aparece no listado do Concello de Ribeira e no de Pobra, por ser
parte do límite entre concellos; pois ben,
conta cun código administrativo único,
que é GA15073018, que se corresponde
a Ribeira, polo que se recolle só neste
último).
Tamén se procedeu obviamente á
exclusión doutros elementos patrimoniais
como foron o patrimonio etnográfico,
relixioso e industrial, elementos da arquitectura civil (pazos, hórreos, muíños, ...).
Empregáronse datos do Instituto
Nacional de Estatística para a obtención
de datos relacionados coa poboación, superficie, densidade de poboación e sector
empresarial.
Un dos indicadores de avaliación que
se recollen no diagnóstico que presentamos neste estudo é a titularidade dos
terreos nos que se atopa a relación de
xacementos arqueolóxicos coñecidos.
Para comprobar a titularidade dos terreos cruzáronse dous tipos de datos; dun
lado, tívose acceso á base de datos da
Dirección Xeral do Catastro do Ministerio
de Facenda e Administracións Públicas; e
doutro, á base cartográfica dispoñible do
Servizo de Prevención e Defensa Contra
Incendios Forestais (Xunta de Galicia),
concretamente facilitada polo Distrito
Forestal IV–Barbanza, onde aparecen
recollidas as parcelas que se corresponden con montes veciñais en man común.
Contrastando as dúas fontes, e con con-
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sultas puntuais en zonas dubidosas, tanto
á veciñanza como aos axentes forestais
de zona, dispoñemos dunha relación dos
titulares cunha fiabilidade que consideramos alta.
Para denominar aos titulares dos
terreos empregáronse as seguintes categorías e subcategorías:
tItuLARIDADE DoS tERREoS
CATEGORÍA
Privado

SUBCATEGORÍA
Particular

MVMC – comuneiros
Público
En investigación
Desaparecidas

Patrimonio eclesiástico
Acceso libre
Acceso restrinxido
Titular descoñecido
Escavación, destrución,
...

A categoría de acceso restrinxido fai
mención expresa a aqueles xacementos
que, por se atoparen en terreos de titularidade pública, teñen acceso limitado
ou restrinxido periodicamente; trátase
de casos como o do parque natural de
Corrubedo.
Dada a indefinición da delimitación do
conxunto de xacementos (véxase p. e. o
caso de castro Achadizo que figura como
de titularidade pública; non obstante,
un gran ámbito é probable que se atope
baixo a actual trama urbana e polo tanto
debería terse en conta que, de confirmarse nun futuro, a titularidade dos terreos
é compartida, DOBRE DIAGNÓSTICO)
optouse por determinar a titularidade
dos terreos atendendo ao punto central,
e cando existen evidencias suficientes
detectables ben na comprobación sobre

BarBantia

o terreo (prospección visual), ou sobre a
fotografía aérea.
Así mesmo, existen certos certificados catastrais, como p. e. mámoa de Outeiro dos Corvos en Boiro (GA15011067)
que figura como pertencente á MVMC de
MONTAÑÓ, MONTAÑA, PIÑEIRO E ESCOBIAS, cando sabemos certeiramente
que se atopa sobre terreos de titularidade municipal, polo que a certificación
catastral non garante que efectivamente
sexa a titularidade dos terreos da persoa
física ou xurídica que aparece no citado
catastro; de aí a necesidade de contrastar distintas fontes de información como
se sinalou anteriormente. Non obstante,
existen outras particularidades como son
os dereitos reais ou de uso de certas parcelas que non se tiveron en consideración
ao carecer de datos sobre os mesmos.
Aqueles xacementos dos que descoñecemos a súa localización en campo
(principalmente pola vexetación e tratarse dun rexistro arqueolóxico de baixa
intensidade) procedeuse a determinar a
propiedade localizando as coordenadas
que figuran no Plan de Ordenación do
Litoral dos referidos xacementos sobre a
cartografía da Dirección Xeneral do Catastro. En ningún caso se tivo en conta a
titularidade dos terreos fóra do emprazamento dos xacementos8; é dicir, non foron
identificadas as parcelas que forman
parte do ámbito de protección de cada un
dos xacementos.
Para a determinación da dedicación
do contorno dos xacementos, ou mes8 Como tampouco se coñece o conxunto total

de parcelas que delimitan a integridade do
xacemento.
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mo a superficie sobre a que se atopan
os mesmos, procedeuse a distinguir as
categorías de forestal, agrícola e urbano.
Dentro da categoría forestal inclúense
terreos incultos na actualidade, dado que
consideramos que os procedementos
empregados na xestión forestal, que causan graves impactos sobre o patrimonio,
son susceptibles de ser empregados nas
zonas incultas, ben sexa para cambiarlles
o uso cara á produción forestal, ou simplemente se apliquen técnicas silvícolas
como é a eliminación de broza con medios mecánicos, apertura de devasas,
etc. Neste senso, fixéronse excepcións
como é o caso dos elementos presentes
no parque natural de Corrubedo ou mesmo o peirao da Covasa, que se poderían
incluír na categoría de incultos, pero dada
a particularidade xurídica que presentan,
resulta pouco probable que sexan obxecto de aplicación de técnicas silvícolas,
polo que non se engadiron na categoría
de forestais e incultos.
Debido ao interese do estudo, tamén
se procedeu a unha análise detallada das estratexias de comunicación,

responsabilidade dos concellos ou da
Mancomunidade. Estratexias comunicativas centradas principalmente en dous
ámbitos: divulgación on line dos recursos
patrimoniais de cada concello a partir da
consulta en páxinas oficiais, sinalización
de recursos, presenza en guías –planos
de recursos municipais e, finalmente,
equipamentos de divulgación centrados
no público en xeral.
Quedan excluídos deste estudo outros ámbitos, como, por exemplo, o nivel
de protección ou os impactos xerados
sobre os recursos arqueolóxicos; e dicir,
non se realizou un estudo de conservación, nin carta de riscos.
Censo arqueolóxico
O estudo céntrase nos xacementos
arqueolóxicos coñecidos e presentes na
bdd do do Plan de Ordenación do Litoral
de Galicia.
Deseguido recóllese a relación de
recursos arqueolóxicos estudados nos
respectivos concellos:

CoNCELLo DE RIANxo
CÓDIGO
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NOME

CÓDIGO

NOME

GA15072001

Castro de Araño

GA15072063

Petróglifos do Toural 1

GA15072002

O Castriño

GA15072064

Petróglifos do Toural 2

GA15072003

Mámoa do Monte de Dorna

GA15072065

Petróglifos de Castiñeiriñas

GA15072004

Mámoa do Monte Picoto 1

GA15072066

Mámoa do Monte Picoto 2

GA15072005

Mámoa de Os Campiños I-1

GA15072067

Mámoa do Monte Picoto 3

GA15072006

Castro de Isorna

GA15072068

Mámoa do Monte Picoto 4

GA15072007

Castro de Rianxiño

GA15072069

Mámoa do Monte Picoto 5

GA15072008

Castro de Brión

GA15072070

Mámoa do Monte Picoto 6

GA15072009

Mámoa de Os Campiños II-1

GA15072071

Mámoa do Monte Picoto 7

GA15072010

Mámoa de A Vacariza 1

GA15072072

Mámoa do Monte Picoto 8

Víctor BarBeito
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CoNCELLo DE RIANxo
CÓDIGO

NOME

CÓDIGO
GA15072073

NOME

GA15072011

Mámoa de Piñeiro

Mámoa do Monte Picoto 9

GA15072012

Mámoa de Somoza

GA15072074

Mámoa de Os Campiños I-2

GA15072013

Mámoa do Monte da Pena 1

GA15072075

Mámoa de Os Campiños I-3

GA15072014

Mámoa de Mourelles

GA15072076

Mámoa de Os Campiños I-4

GA15072015

Mámoa do Monte da Pena 4

GA15072077

Mámoa de Os Campiños I-5

GA15072016

Castro de Foxacos

GA15072078

Mámoa de Os Campiños I-6

GA15072017

Castro Barbudo

GA15072079

Mámoa de Os Campiños II-2

GA15072018

Mámoa de Espiñeira

GA15072080

Mámoa de Os Campiños II-3

GA15072019

Petróglifos de A Foxa Vella

GA15072081

Mámoa de A Vacariza 2

GA15072020

Petróglifos de Os Mouchos

GA15072082

Mámoa de A Vacariza 3

GA15072021

Petróglifos de Sobrelodeiro

GA15072083

Mámoa de A Vacariza 4

GA15072022

Petróglifos de Os Campos II

GA15072084

Mámoa de A Vacariza 5

GA15072023

Petróglifos de Os Campos III

GA15072085

Mámoa do Monte da Pena 2

GA15072024

Petróglifos de Os Campos VI

GA15072086

Mámoa do Monte da Pena 3

GA15072025

Petróglifos de Os Campos VII

GA15072087

Petróglifo do Monte Picoto

GA15072026

Petróglifos de Os Campos IX

GA15072088

Petróglifos da Devesa de
Rianxiño 2

GA15072027

Petróglifos de Os Campos X

GA15072089

Petróglifo de Rego do Floxo

GA15072028

Petróglifo de Os Camos VIII

GA15072090

Petróglifo de Monte Pedride 1

GA15072029

Petróglifos da Devesa de
Rianxiño 1

GA15072091

Petróglifo de Os Pozos 1

GA15072030

Petróglifos de Os Campos I

GA15072092

Mámoa do Monte Picoto 10

GA15072031

Petróglifos de Os Campos IV

GA15072093

Mámoa do Monte da Pena II-1

GA15072032

Petróglifos de Os Campos V

GA15072094

Mámoa do Monte da Pena II-2

GA15072033

Petróglifos de Os Campos XI

GA15072095

Mámoa do Monte da Pena II-3

GA15072034

Petróglifos de Os Campos XII

GA15072096

Mámoa do Monte da Pena II-4

GA15072035

Petróglifos de Brión I

GA15072097

Mámoa do Monte da Pena II-5

GA15072036

Petróglifos de Brión II

GA15072098

Petróglifos de Abuín IV

GA15072037

Petróglifos de Brión III

GA15072099

Mámoa do Monte Cabanas 1

GA15072038

Petróglifo de Frexó

GA15072100

Mámoa do Monte Cabanas 2

GA15072039

Petróglifos de Abuín I

GA15072101

Mámoa de A Vacariza 6

GA15072040

Petróglifos de Abuín II

GA15072102

Petróglifo de Rianxiño 1

GA15072041

Petróglifos de Abuín III

GA15072103

Petróglifo de Rianxiño 2

GA15072042

Petróglifos de Rial I

GA15072104

Petróglifo de Os Campos XIII

GA15072043

Petróglifos da Insua I

GA15072105

Xacemento da Punta do Pazo

GA15072044

Petróglifos do Monte Pelotiña I-1

GA15072106

Petróglifos do Monte Picoto VII

GA15072045

Petróglifos do Monte Pelotiña I-2

GA15072107

Petróglifo de Quintáns 1

GA15072046

Petróglifos do Monte Pelotiña I-3

GA15072108

Petróglifo de Quintáns 2

GA15072047

Petróglifos do Monte Pelotiña I-4

GA15072109

Petróglifo do Pazo de Rianxiño

139

barbantia

Diagnose Do estaDo actual Do patrimonio arqueolóxico na mancomuniDaDe De municipios De arousa norte DenDe o ámbito municipal

CoNCELLo DE RIANxo
CÓDIGO

NOME

CÓDIGO

NOME

GA15072048

Petróglifos do Monte Pelotiña I-5

GA15072110

Petróglifo de Os Campos XIV

GA15072049

Petróglifos do Monte Pelotiña I-6

GA15072111

Petróglifos de Os Campos XV

GA15072050

Petróglifos do Monte Pelotiña I-7

GA15072112

Petróglifo de Os Campos XVI

GA15072051

Petróglifos do Monte Pelotiña II

GA15072113

Petróglifo de Brión IV

GA15072052

Petróglifos do Monte Louro

GA15072114

Petróglifo de Brión V

GA15072053

Petróglifos do Monte Picoto I

GA15072115

Petróglifos de Isorna III

GA15072054

Petróglifos do Monte Picoto I-2

GA15072116

Mámoa de Abuín

GA15072055

Petróglifos do Monte Picoto I-3

GA15072117

Petróglifos do Monte Cabanas

GA15072057

Petróglifos do Monte Picoto II

GA15072118

Petróglifo da Enseada de Leiro II

GA15072058

Petróglifos da Enseada de Leiro

GA15072119

Petróglifos de Rial II

GA15072059

Petróglifos de Sestelo

GA15072120

Petróglifos de Insua II

GA15072060

Petróglifos de Isorna 1

GA15072121

Petróglifos do Monte Pelotiña I-8

GA15072061

Petróglifos de Isorna 2

GA15072122

Petróglifos do Monte Pelotiña I-9

GA15072062

Petróglifos do Monte Ceán

GA15072123

Petróglifos do Monte Pelotiña
I-10

CoNCELLo DE BoIRo
CÓDIGO
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NOME

CÓDIGO

NOME

GA15011001

Castro do Coto da Amoreira

GA15011050

Mámoa de Pedra da Xesta 4

GA15011002

Castro Grande de O Neixón

GA15011051

Mámoa de Pedra da Xesta 5

GA15011003

Castelo de Vitres

GA15011052

Mámoa de As Chans 1

GA15011004

Os Petóns do Castro

GA15011053

Mámoa de As Chans 2

GA15011005

Castro das Goritas

GA15011054

Mámoa de As Chans 3

GA15011006

Castro do Agro do Monte

GA15011055

Mámoa de As Chans 4

GA15011007

O Alto do Castro

GA15011056

Mámoa de A Cavada 3

GA15011008

O Castriño

GA15011057

Mámoa de A Cavada 4

GA15011009

Castro de Cures

GA15011058

Mámoa de Chans de Sabuceda 7

GA15011010

Castro Pequeno de O Neixón

GA15011059

Mámoa de Chans de Sabuceda 8

GA15011011

Petróglifos de Fontán I

GA15011060

Mámoa de A Portela

GA15011012

Petróglifos de Loxo

GA15011061

Petróglifo do Outeiriño do Pan

GA15011013

Petróglifos de Pedra da Cabra

GA15011062

Petróglifo de Armadoiro

GA15011014

Casarota do Fusiño

GA15011063

Mámoa de A Tendeira da Graña

GA15011015

Mámoa de Outeiriño Redondo

GA15011064

Mámoa de Chan da Figueira

GA15011016

Mámoa de Amañecida 1

GA15011065

Petróglifo de Braña de Prados

GA15011017

Mámoa de Casota do Páramo 1

GA15011066

Petróglifo de Río Barbanza

GA15011018

Mámoa de Chans de Sabuceda 1 GA15011067

Mámoa de Outeiro dos Corvos
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CoNCELLo DE BoIRo
CÓDIGO

NOME

CÓDIGO

NOME

GA15011019

Mámoa de Outeiriño do Pan 1

GA15011068

Petróglifo de Porto Traveso

GA15011020

Mámoa de Arca da Barbanza 1

GA15011069

Petróglifos de Monte Furado 1

GA15011021

Mámoa de Armadoiro 1

GA15011070

Mámoa de Montaña

GA15011022

Mámoa de A Cavada 1

GA15011071

Castro de Runs

GA15011023

Mámoa de Pozas da Lagoa

GA15011072

Petróglifo do Agro das Almas 1

GA15011024

Mámoa de Porto Traveso 1

GA15011073

Petróglifo do Agro das Almas 2

GA15011025

Mámoa de Pedra da Xesta 1

GA15011074

Mámoa do Agro das Almas 1

GA15011026

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 1
GA15011075

Mámoa do Agro das Almas 2

GA15011027

Castro do Achadizo

GA15011076

Petróglifos de Fontán 2

GA15011028

Mámoa de Espiñeira

GA15011077

Petróglifos de Fontán 3

GA15011029

Mámoa de Amañecida 2

GA15011078

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 2

GA15011030

Mámoa de Amañecida 3

GA15011079

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 3

GA15011031

Mámoa de Amañecida 4

GA15011080

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 4

GA15011032

Mámoa de Amañecida 5

GA15011081

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 5

GA15011033

Mámoa de Amañecida 6

GA15011082

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 6

GA15011034

Mámoa de Amañecida 7

GA15011083

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 7

GA15011035

Mámoa de Amañecida 8

GA15011084

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 8

GA15011036

Mámoa de Casota do Páramo 2

GA15011085

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 9

GA15011037

Mámoa de Chans de Sabuceda 2 GA15011086

Petróglifo de Monte Furado 2

GA15011038

Mámoa de Chans de Sabuceda 3 GA15011087

Petróglifo de Monte Furado 3

GA15011039

Mámoa de Chans de Sabuceda 4 GA15011088

Mámoa de Amañecida 9

GA15011040

Mámoa de Chans de Sabuceda 5 GA15011089

O Curral

GA15011041

Mámoa de Chans de Sabuceda 6 GA15011090

A Torta

GA15011042

Mámoa de Outeiriño do Pan 2

GA15011091

Mámoa de Sandrenzo

GA15011043

Mámoa de Arca da Barbanza 2

GA15011092

Petróglifo do Monte Goritas

GA15011044

Mámoa de Armadoiro 2

GA15011093

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 10

GA15011045

Mámoa de A Cavada 2

GA15011094

Petróglifo da Ermida de San
Ramón 11

GA15011046

Mámoa de Porto Traveso 2

GA15011095

Petróglifo de Medeiro

GA15011047

Mámoa de Porto Traveso 3

GA15011096

Mámoa da Granxa Nova

GA15011048

Mámoa de Pedra da Xesta 2

GA15011097

Mámoa do Confurco

GA15011049

Mámoa de Pedra da Xesta 3

GA15011098

Pedra da Bouza
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CoNCELLo DE poBRA Do CARAMIÑAL
CÓDIGO

NOME

CÓDIGO

NOME

GA15067001

A Croa de Posmarcos

GA15067015

Mámoa de Moldes 5

GA15067002

Castro de Punta Ostreira

GA15067016

Mámoa do Campo das Estivadas

GA15067003

Mámoa de Barreira

GA15067017

Mámoa do Alto dos Curros 2

GA15067004

Mámoa de Moldes 1

GA15067019

Convento de San Xoán da
Miserela

GA15067005

Mámoa do Alto dos Curros 1

GA15067020

Petróglifo de A Miserela I

GA15067006

Mámoa do Monte Barbanza

GA15067021

Mámoa do Alto das Brañas

GA15067007

Necrópole do Monte das Ánimas

GA15067022

Petróglifo da Pedra Leirada I

GA15067008

Mámoa de Cova dos Mouros 1

GA15067023

Petróglifo da Pedra de
Gonderande

GA15067009

Mámoa de Cova dos Mouros 2

GA15067024

Convento de Santo Antón

GA15067010

Necrópole de O Pomar

GA15067025

Xacemento de A Corte do Santo

GA15067011

Mámoa da Forneira

GA15067026

Petróglifo de A Miserela II

GA15067012

Mámoa de Moldes 2

GA15067027

Petróglifo da Pedra Leirada II

GA15067013

Mámoa de Moldes 3

GA15067028

Petróglifo da Pedra Leirada III

GA15067014

Mámoa de Moldes 4

GA15067029

Torre de Xunqueiras

CÓDIGO

NOME

CoNCELLo DE RIBEIRA

142

CÓDIGO

NOME

GA15073001

Mámoa de Ventín 1

GA15073026

Mámoa do Monte da Cidá 2

GA15073002

Petróglifo da Laxe das Cabras

GA15073027

Mámoa do Monte da Cidá 3

GA15073003

Mámoa de Sobridos 1

GA15073028

Mámoa do Monte da Cidá 4

GA15073004

Mámoa do Monte Facho 1

GA15073029

Mámoa do Monte da Cidá 5

GA15073005

Castro da Cidá

GA15073030

Mámoa do Monte de Santo
Alberte 2

GA15073006

Mámoa do Monte da Cidá 1

GA15073031

Mámoa do Monte de Santo
Alberte 3

GA15073007

Dolmen de Axeitos

GA15073032

Petroglifo do Cruceiro do Rueiro
de Aba

GA15073008

Mámoa da Fieiteira

GA15073033

Xacemento de O Forno da Tella

GA15073009

Mámoa de Coroso

GA15073034

Mámoa dos Oiteiros Rubios

GA15073010

Mámoa de Pedras Vermellas

GA15073035

Mámoa de Pipín

GA15073011

Os Pericos

GA15073036

Mámoa do Agro das Coles

GA15073012

Xacemento de Punta Sendón

GA15073038

Mámoa do Outeiro Carballo

GA15073013

Castro de Artes

GA15073039

Os Castelos de Aguiño

GA15073014

Castro de Porto Baixo

GA15073040

Petróglifo da Pedra da Rá

GA15073015

Castro do Monte Facho

GA15073041

Porto de A Covasa

GA15073016

Castro do Monte Taúme

GA15073042

Gravados do Monte de Santo
Alberte

GA15073017

Mámoa do Monte Santo Alberte
1

GA15073043

Castelo de Palmeira

GA15073018

Mámoa de Moldes 6

GA15073044

Mámoa do Monte da Cidá 6

Víctor BarBeito
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CoNCELLo DE RIBEIRA
CÓDIGO

NOME

CÓDIGO

NOME

GA15073019

Mámoa de Moldes 7

GA15073045

Mámoa de Ventín 5

GA15073020

Mámoa de Ventín 2

GA15073046

Xacemento romano da Praia
de Bois

GA15073021

Mámoa de Ventín 3

GA15073047

Enterramento de náufragos da
Illa de Sá

GA15073022

Mámoa de Ventín 4

GA15073048

Enterramento de náufragos da
Illa de Sá

GA15073023

Mámoa de Sobridos 2

Mámoa da Perdigoeira

GA15073024

Mámoa de Sobridos 3

Sartego igrexa de Artes

GA15073025

Mámoa do Monte Facho 2

2. DIAgNóStICo E INtERpREtACIóN DoS RESuLtADoS

2.1. CAtEgoRIZACIóN E DIStRIBuCIóN DE RECuRSoS
A continuación presentamos o reparto
de recursos arqueolóxicos por concellos:

A representación diferencial do censo
arqueolóxico entre concellos non responde
a unha maior ou menor riqueza patrimonial
ou á extensión territorial, senón que é froito
do detalle dos estudos realizados sobre os
distintos termos municipais (inversión en
esforzo investigador); así, por exemplo, o
alto índice de representatividade do Concello de Rianxo débese fundamentalmente á
existencia de estudos relativamente antigos
(década de 1990) sobre arte rupestre.
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Distribución e
localización de
xacementos
arqueolóxicos en
Arousa Norte.

Deseguido presentamos a gráfica
onde aparecen recollidas as distintas
categorías de xacementos por tipoloxía
ou contexto cronocultural, onde se pode
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apreciar a desproporción existente entre
Rianxo e o resto dos concellos en relación á arte rupestre.

Víctor BarBeito

Tamén é importante destacar a
percepción de criterios distintos á hora
de inventariar certos recursos, dado que,
por exemplo, nalgúns concellos foron
catalogados elementos máis propios de
bens etnográficos (p. e. Forno de Tella,
GA15073033); elementos que poderiamos engadir en patrimonio industrial (p.

BarBantia

e. porto da Covasa, GA15073041), ou
bens inmobles ou arquitectónicos (Torre
de Xunqueiras, GA15067029) que noutros
concellos non foron recollidos. A liña de
tendencia parece máis fidedigna para o
caso de Boiro e Pobra do Caramiñal no
que atinxe ás tres primeiras categorías.

2.2.tItuLARIDADE DoS tERREoS
Privado

Rianxo

Boiro

Pobra

Riveira

∑

Particular

54

27

16

21

MVMC
– comuneiros

53

50

9

12

Patrimonio
eclesiástico

0

7

1

2

10
(3,37%)

Acceso libre

6

11

0

5

22
(7,41%)

Acceso restrinxido

0

0

1

5

6
(2,02%)

En investigación

Titular
descoñecido

8

1

0

1

10
(3,37%)

Desaparecidas

Escavación,
destrución, ...

1

2

1

3

7
(2,36%)

122

98

28

49

297

Público

total xacementos avaliados

118
(39,73%) 252
84,85%
124
(41,75%)

28
9,43%

17
5,72%
100%
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Como comentario a este apartado
cabe facer especial fincapé na destacada
presenza de xacementos arqueolóxicos
en terreos de titularidade privada, que se
achega ao 85 % dos avaliados; e dentro
desta categoría, a porcentaxe maioritaria
correspóndese con parcelas de montes
veciñais en man común; pola contra, desDistribución e
localización de
xacementos
arqueolóxicos
en parcelas de
TITULARIDADE
PRIVADA en
Arousa Norte.
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taca a escasa representación de terreos
públicos nos que se empraza algún xacemento, máis aínda se temos en conta que
unha parte se atopa con acceso restrinxido ao formar parte dos terreos Complexo
dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal
e Vixán, e do Parque Nacional das Illas
Atlánticas.

Víctor BarBeito

BarBantia

Distribución e
localización de
xacementos
arqueolóxicos
en parcelas de
TITULARIDADE
PÚBLICA en
Arousa Norte.

2.3. DEDICACIóN Do CoNtoRNo
Neste apartado recollemos a dedicación do contorno actual e, de ser o caso,

a superficie do propio xacemento. Podemos comprobar como do total estudado,
o 87,54 % atópase en terreos dedicados
á produción forestal ou incultos, pero
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susceptibles de dedicación forestal. No
caso de Ribeira, o incremento importante
da categoría de “outras dedicacións”,
correspóndese coa consideración de que
os xacementos do Complexo dunar de
Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán,
e do Parque Nacional das Illas Atlánticas,
non son susceptibles de xestión forestal,
a pesar de que poderiamos clasificalos
como incultos; non obstante, preferimos
non consideralos incultos, xa que logo os
terreos que recollemos baixo o epígrafe
de incultos son susceptibles de aplicación
de técnicas silvícolas ou forestais para a
súa xestión, namentres que nos casos
anteriormente citados non é probable que
isto aconteza.

2.4. EStRAtExIA DE
CoMuNICACIóN
Neste apartado avaliamos tres ámbitos relacionados coa estratexia de
comunicación, distinguindo entre material
publicitario (on line), sinalización de recursos e equipamentos de divulgación.

2.4.1. MAtERIAL puBLICItARIo
(wEBS ofICIAIS)
A práctica seguida na estratexia de
comunicación é moi mellorable, dende a
actualización dos discursos á tecnificación na transferencia de información. A
xeneralización e consumo de masas de
novas tecnoloxías está mudando o panorama tradicional de demanda, de guías e
planos de recursos en formato papel, a
formato dixital con diversos canais de información (blogs, webs, redes sociais, ...)
que en moitos casos existen, pero a gran
problemática é que a información dispoñible segue sendo un discurso desfasado,
e centrado en informacións elaboradas
sen criterios coñecidos, cando se ten
detectado cambios no comportamento do
público, principalmente incrementándose
a demanda de máis e maior calidade da
información.
A continuación presentamos unha
táboa por concello (agás Boiro), onde se
recolle o recurso arqueolóxico que aparece mencionado, o lugar onde aparece, o
enlace, e outro apartado de indicaciónsobservacións segundo as consultas realizadas 1.11.2012:

Ribeira
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Recurso

onde

Enlace

Indicacións /
observacións

Dolmen de
Axeitos

Web municipal
Web Arousa
Norte

http://www.riveira.es/turismo/gal/contidos/1_puntos_interese/5_restos_megaliticos_e_petroglifos/1_dolmen/
dolmen_axeitos.htm
http://www.arousa-norte.es/entorno_subcat2.php?id_subcategoria=1.1

Descrición
Localización

Dolmen de
Coroso

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contidos/1_puntos_interese/5_restos_megaliticos_e_petroglifos/1_dolmen/
dolmen_axeitos.htm

Cita

Víctor BarBeito
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Ribeira
Recurso

onde

Enlace

Indicacións /
observacións

Túmulos de Corrubedo (mámoa
de Pipín)

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contidos/1_puntos_interese/5_restos_megaliticos_e_petroglifos/1_dolmen/
dolmen_axeitos.htm

Cita
Localización xenérica

Menhir de Cristal

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contidos/1_puntos_interese/5_restos_megaliticos_e_petroglifos/1_dolmen/
dolmen_axeitos.htm

Descrición
Localización

Monte da Cidá

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiDescrición
dos/1_puntos_interese/10_outras_pega- Localización
das_historicas/contidos/listado.htm
http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/idade_do_ferro/castro_da_cida/
presentacion.htm

Castro de Artes

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiCita
dos/1_puntos_interese/10_outras_pegadas_historicas/contidos/listado.htm

Castro de
Castiñeiras

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiCita
dos/1_puntos_interese/10_outras_pegadas_historicas/contidos/listado.htm

Castro de Monte
do Facho

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiCita
dos/1_puntos_interese/10_outras_pegadas_historicas/contidos/listado.htm

Castro do Taúme

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiCita
dos/1_puntos_interese/10_outras_pegadas_historicas/contidos/listado.htm

Castro de Porto
Baixo

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiCita
dos/1_puntos_interese/10_outras_pega- Localización
das_historicas/contidos/listado.htm
http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/idade_do_ferro/castro_porto_baixo/
presentacion.htm

Peirao Fenicio

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiCita
dos/1_puntos_interese/10_outras_pega- Localización
das_historicas/contidos/listado.htm

Ilustración do
termo municipal
con localización
xenérica de
elementos
arqueolóxicos

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/contiResulta curioso comdos/1_puntos_interese/10_outras_pega- probar como o mapa
das_historicas/contidos/listado.htm
recolle elementos
sen catalogación;
ben é certo que a
falta de detalle non
permite unha análise
en detalle.
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Ribeira
Recurso

onde

Enlace

Indicacións /
observacións

Pedra das
Cabras

Web municipal

http://www.riveira.es/turismo/gal/
contidos/2_turismo_activo/1_rutas/
contido/a_pe/ruta_pes.htm
http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/a_idade_dos_metais/pedra_das_
cabras/pedra_das_cabras.htm

Descrición
Localización

Mámoa da
Fieiteira

Web municipal

http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/o_neolitico/outros_conxuntos_de_
mamoas/a_mamoa_da_mamoa.htm

Descrición
Localización

Mámoas do
Monte da Cidá

Web municipal

http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/o_neolitico/outros_conxuntos_de_
mamoas/as_mamoas_monte_cidade.
htm

Descrición
Localización

Mámoas de
Moldes

Web municipal

http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/o_neolitico/outros_conxuntos_de_
mamoas/as_mamoas_moldes.htm

Descrición
Localización

Mámoas Monte
de Santo Alberte

Web municipal

http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/o_neolitico/outros_conxuntos_de_
mamoas/as_mamoas_san_alberto.htm

Descrición
Localización

Punta Pericos

Web municipal

http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/a_idade_dos_metais/presentacion.
htm

(mal) descrición
Localización

Estelas funerarias de Bretal

Web municipal

http://www.riveira.com/San%20Roque/
contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/a_romanizacion/estelas_de_bretal/
estelas_funerarias.htm

(Desaparecidas)

Elemento

onde

Link

Indicacións /
observacións

Petróglifo dos
Mouchos

Web Arousa
Norte

http://www.arousa-norte.es/entorno_subcat2.php?id_subcategoria=1.1

Descrición (sen
detalle)
Localización (mal)

Rianxo

Páxina web do Concello en construción.
pobra do Caramiñal
Elemento

onde

Link

Indicacións /
observacións

Mámoa da
Estivada

Web Mancomu- http://www.arousa-norte.es/galeria_list.
nidade
php?multimedia=galeria&id_galeria=8

Fotografía

Non dispón de ningún recurso arqueolóxico publicitado na páxina web do Concello

Como se pode comprobar existen
grandes diferenzas entre concellos,
dende a ausencia manifesta de recursos
mencionados como é o caso da Pobra
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do Caramiñal, ata a presenza múltiple no
caso de Ribeira.
A trazos xerais detéctase falta de información ou veracidade da mesma, o que

Víctor BarBeito

supón serias dificultades de identificación
e recoñecemento do recurso, que xunto
co estado de conservación – mantemento
que presentan, entorpecen a detección
do recurso; sen obviar a titularidade dos
terreos onde se empraza, dado que en
numerosos casos son propiedades privadas para as cales é preciso dispor de
autorización dos titulares para o acceso
ás mesmas; neste senso apreciase un
comportamento pouco axeitado por parte
da administración.

BarBantia

2.4.2. SINALIZACIóN DE
RECuRSoS
Ao abeiro da promoción de recursos,
tense sinalado unha parte importante de
elementos arqueolóxicos, nos cales se
ten detectado unha serie de problemas
que é preciso pór de relevo; referímonos
concretamente á:
-sinalización indiscriminada de
recursos arqueolóxicos sen ter en conta certas singularidades dos propios
recursos (monumentalidade, capacidade de apreciación, accesibilidade,
mantemento).
Visibilidade
da necrópole
antiga-medieval
de Monte das
Ánimas (Pobra
do Caramiñal).

-á introdución de certos xacementos
en material informativo de amplo espectro, e de fácil e rápido acceso sen as

pertinentes aclaracións ou con falla de
precisión, que causan gran malestar
entre o público en xeral.
Sinalización de
recursos sen
indicación de
distancias, e sen
posibilidade real
de localización
dos mesmos.
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A sinalización de recursos arqueolóxicos grazas a unha acción liderada
pola Mancomunidade de Municipios de
Arousa Norte, coa instalación de sinais a
carón da rede de estradas existentes, tivo
unha gran vantaxe, que foi dar a coñecer
gran cantidade de recursos que eran
descoñecidos para a poboación en xeral,
pero tivo catro grandes inconvenientes:
1- deficiencias na instalación dalgunhas delas; ben fose pola mala

indicación, nalgún caso errada (p. e. a
sinalización da mámoa de Santo Amedio,
na Pobra do Caramiñal, que se atopa
oposta as indicacións que ofrecen os
sinais), ou pola ausencia total de distancias (imprecisión) ou dos sinais precisos
para chegar a destino, o que resulta unha
odisea para o profano ou neófito que
pretende coñecer o recurso anunciado. A
ausencia de reposición de sinais xunto
coa falla de indicación de distancias fai
moi difícil a chegada ao destino.

2- A sinalización de recursos que
se atopan en propiedade privada, sen
contar coa autorización preceptiva dos

titulares dos terreos para o seu acceso
(p. e. mámoa da Forneira ou petróglifo de
Gonderande).

Sinal de
orientación
mal colocado.
Mámoa de Santo
Amedio.

Sinal de
localización
de recurso mal
empregado.

Estado actual
do petróglifo de
Gonderande.
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3- A sinalización indiscriminada, sen
criterios obxectivos ou tanxibles de recursos, sen ter en conta o estado de con-

BarBantia

servación dos mesmos, o interese xeral
que poida suscitar, a monumentalidade
dos restos, etc. (p. e. Os Campos Rianxo).
Sinal de
orientación do
petróglifo Os
Castros, Rianxo.

4- A incorporación de información
á sinalización que resulta incorrecta (p.
e. Conxunto histórico da Misarela, cando conxunto histórico é unha figura de
protección, da cal carece). Dado que un

conxunto histórico é unha categoría dos
bens de interese cultural (art. 8.4.b da Lei
8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio
cultural de Galicia).

Sinal de
orientación con
información
incorrecta.

Dous destes inconvenientes presentan un risco maior dende o noso punto de
vista, que son a indicación de recursos
en propiedades privadas sen autorización
dos titulares, dado que nalgún caso estase promovendo e incentivando o acceso
a propiedades privadas e que se atopan
pechadas ou baladas, que entrañan riscos para a integridade física das persoas
(p. e. Gondarante) o que representa unha
irresponsabilidade. E o outro inconveniente, é a indiscriminación na sinalización; é
dicir, a sinalización de recursos sen ter en
conta o estado de conservación, o interese que poida conter para o público en
xeral, como acontece con recursos como
a necrópole antiga-medieval Monte das

Ánimas na que, ademais de atoparse en
propiedade privada, é imposible de identificar ningún elemento de interese para o
público en xeral; ou o menhir de Cristal,
que se atopa nunha parcela pechada,
fóra do seu emprazamento orixinal e nun
contorno pouco respectuoso cos valores
do elemento.
Estado actual
da mámoa da
Forneira.

153

barbantia

Diagnose Do estaDo actual Do patrimonio arqueolóxico na mancomuniDaDe De municipios De arousa norte DenDe o ámbito municipal

2.4.3. EquIpAMENtoS DE
DIvuLgACIóN
O censo de equipamentos de divulgación é amplo, fundamentalmente se temos como criterio seleccionador aqueles
que teñen dentro das súas actividades e
programas a divulgación do patrimonio
cultural nas súas distintas vertentes e, por
extensión, nalgunha ocasión, centrado
ou colateralmente nos recursos arqueolóxicos; non obstante, centrarémonos
naqueles de titularidade municipal e que
presentan un perfil temático focalizado no
ámbito do patrimonio arqueolóxico, que
nestes intres son: Centro Arqueolóxico do
Barbanza, Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque, e Sala Museo
Municipal de Ribeira.
Centro de Interpretación Arqueolóxica de
San Roque
Horario inverno, luns a venres: 9.30-13.30
h e 15.30-18.30 h [consulta 1/11/2012, en
http://www.arousa-norte.es/entorno_subcat2.php?id_subcategoria=1.6]
Sala Museo Municipal de Ribeira
Horario de inverno: de martes a venres:
de 12.00-14.00 h e de 18.00-20.00 h
Sábado: de 11.00-14.00 h e de 18.0020.00 h [consulta 1/11/2012, en http://
www.arousa-norte.es/entorno_subcat2.
php?id_subcategoria=1.6]
Centro Arqueolóxico do Barbanza
Horario inverno: xoves a venres: 10.00
a 14.00 h e de 16.00 a 19.00 h Sábado
e domingo: 11.00 a 14.00 h e de 17.00
a 20.00 h [consulta 1/11/2012, en http://
www.arousa-norte.es/entorno_subcat2.
php?id_subcategoria=1.6]
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En relación con estes equipamentos cabe destacar as seguintes
circunstancias:
-ausencia de recoñecemento xurídico9. Ao abeiro da normativa sobre
patrimonio cultural, non están recoñecidos como tal. O tan recorrido apelativo
“museo” xera expectativas que se frustran
na visita ao equipamento, dado que o
concepto museo á máis amplo e variado
que a oferta que presentamos na zona de
estudo, e non só no ámbito arqueolóxico.
-baixa accesibilidade. En xeral, o
réxime de apertura dos equipamentos están máis próximos a un horario comercial
ca realmente a cubrir a potencial demanda. Existe a excepción da época estival,
onde os equipamentos si teñen réximes
de apertura máis amplos; paradoxalmente, é cando o público en xeral ten maior
tempo destinado ao lecer, ao concentrarse os períodos destinados a vacacións, e
ademais compiten con outras actividades
como é o sol e a praia, polo que curiosamente só se incrementaría o número
de visitantes en xornadas de apertura
especial se as condicións climáticas son
adversas.
Este réxime horario é antagónico á
dedicación profesional da gran maioría
da poboación local (véxase apartado 1.1
Xustificación. Área de estudo. Poboación,
territorio, economía), o que determina que
un amplo segmento de público vexa reducida a súa capacidade de acceso a estes
equipamentos.
A excepción do recente recoñecemento
(5.12.2012) do Centro Arqueolóxico do Barbanza
como colección visitable de natureza arqueolóxica
e de ámbito local, a primeira declarada en Galicia.

9
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Tamén se detecta certa incoherencia
nos proxectos “museográficos” ao atoparse duplicidade na temática (p. e. San Roque, centro de interpretación arqueolóxica, onde por coherencia debería acoller a

BarBantia

“colección de materiais arqueolóxicos de
Bayón”, que están depositados na Sala
Museo); esta situación quebra a imaxe de
unidade, de visión global, e externamente
xera certa segmentación.

2.5. DIAgNóStICo
DEBILIDADES

AMEAZAS

D1. Estratexia de comunicación pouco eficiente:
-Falta de información (guías, catálogos e contidos
web, etc. con pouca información, imprecisa e falta
de actualización, ...).
-Mala sinalización de recursos en estradas (faltan
indicadores, e os existentes non recollen distancias), e indicación de recursos non axeitados (falta
de mantemento, ausencia de monumentalidade).
-Accesibilidade reducida a equipamentos (franxas
horarias limitadas).

A1. BAIXA VALORACIÓN DA RIQUEZA PATRIMONIAL. Desinterese xeral polo patrimonio arqueolóxico, tanto polo visitante como polo turista,
debido ao escaso éxito na localización dos recursos e polo estado de conservación que presentan.

D2. A maioría do patrimonio arqueolóxico, 84,28% A2. Pouco accesible, pouco controlable e dificuldo total atópase en mans privadas.
tade de acometer labores de valorización ao ser
condición sine qua non ter autorización da propiedade para intervir sobre el.
D3. Estado de conservación do contorno e das A3. Localizacións de recursos infrutuosas e de
áreas arqueolóxicas malo.
difícil apreciación.
D4. Falta de planificación, tanto municipal como
supramunicipal. Promoción de recursos sen
cumprir mínimas condicións. FALTA DE OFERTA
EFECTIVA e ATRACTIVA (INFRAUTILIZACIÓN)
e de visión de conxunto (parcelación da escasa
oferta). Déficit de formación específica no ámbito
do patrimonio arqueolóxico.

A4. Queixas dos turistas e visitantes ante a propia
administración, en equipamentos de atención
ao público. Posibles reclamacións xudiciais dos
titulares de terreos con recursos ante a promoción
incontrolada e pouco responsable da Admón.

D5. Falta de inversión en labores de conservación. A5. Escasa duración da sinalización de recursos,
nalgún caso non por actividades vandálicas senón
por retirala/ desmontala os propios titulares dos
terreos onde se empraza o recurso.
D6. Falla de control efectivo sobre accións que A6. Fraxilidade. Importantes afeccións sobre os
deberían estar sometidas a control administrativo recursos arqueolóxicos pola realización de obras
e non están (forestacións, abatemento de árbores, sen control.
apertura de pistas forestais, trituración de restos
de broza, ....).
D7. Gran cantidade de recursos, pero poucos des- A7. Competencia. Existencia doutros polos de
tacables por riba da media xeral.
atracción importantes en zonas limítrofes con
inversións en labores de mantemento.
D8. Falta de continuidade e de regularidade nas A8. Incipiente detección – posible pervivencia de
iniciativas.
espolio arqueolóxico.
D9. Escasa cultura de colaboración – cooperación A9. Abandono do uso tradicional agrario e foresentre distintos entes implicados (p. e. institucións tal, que é a zona preferente de localización de
e empresas, concellos e hospedaxes).
recursos.
D10. Equipamentos sen entidade xurídica.

A10. Presión urbanística.

D11. Escaso peso do sector turístico.

A11. Sobredimensionamento da oferta turística.
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foRtALEZAS

opoRtuNIDADES

F1. Algúns recursos destacables por riba da media O1. Incremento na oferta cultural efectiva (turismo
sen explotar (p. e. Aldea Maldita de Abuín, Con- cultural).
vento da Misarela, castro da Cidá, minería Loxo)
que si poden ser polos de atracción e trazos distintivos fronte a outros destinos.
F2. Posibilidade de conxugar riqueza arqueolóxica O2. Proximidade a polos de atracción de visitantes,
con paraxes naturais de grande interese (Curota, contando con redes de estradas óptimas (Santiago
Faro de Corrubedo e Parque Natural.
de Compostela, ría de Arousa Sur, ...).
F3. Existen eventos e actividades culturais de O3. Crear rede con equipamentos existentes que
transcendencia supramunicipal (p. e. Encontros xere canais de comunicación internos e externos,
Arqueolóxicos do Barbanza).
mellorando a capacidade divulgativa. Desenvolvemento de redes de colaboración que canalicen a
demanda.
F4. Posibilidade de canalizar información e público O4. Singularidade de determinados elementos
potencial a través dunha rede de hospedaxes patrimoniais que saen fóra do común.
(turismo rural e urbano). CONSUMO PRODUTO.
F5. Existencia
culturais.

de

centros

e

equipamentos O5. CREAR PRODUTO paquetes especializados
que inclúan patrimonio arqueolóxico e patrimonio natural de grande interese e gastronomía
(mexillón).
CANALIZAR PRODUTO a través de rede de
equipamentos, oficinas turismo e hospedaxes,
englobando segmentos de público diferentes (visitantes, turistas, público zona).
Creación de miniempregos.

F6. Patrimonio arqueolóxico: mantemento mínimo O6. Ingreso por taxas relacionadas coa xestión
e aberto 24 h.
forestal.
F7. Novas expresións patrimoniais en alza (cho- O7. Conxunto de BIC´s existentes.
zas, ...).
O8. Aplicación das novas tecnoloxías da información á divulgación dos recursos arqueolóxicos
(desenvolver unha guía completa de recursos ou
bdd dispoñible on line, que recolla a localización,
titularidade, estado de conservación, descrición,
doc. Fotográfica...).
O9. Implementar información con aplicación de
novas tecnoloxías para dispositivos electrónicos
máis alá da estrita promoción (descrición, localización, recomendacións, doc. Gráfica, etc.).

3. CoNCLuSIóNS E RECoMENDACIóNS
I. O desenvolvemento do estudo
diagnóstico dentro do ámbito de interese
das administracións locais supuxo unha
certa complexidade a nivel técnico e metodolóxico; así, os parámetros avaliados
consideramos que son, se non os máis
significativos, si os máis prioritarios, dado
que se poderían ter analizados outras
variables10 e criterios como a monumen10 Aspecto poliédrico do patrimonio cultural.
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talidade, a capacidade de apreciación,
presenza de vestixios arquitectónicos,
natureza física ou valores estéticos, facilidade de acceso, categorías xurídicas;
como tamén o valor de representatividade
ou significación cultural sobre o conxunto
total, a capacidade informativa, a vinculación con fitos históricos ou por intereses
especiais –desenvolvemento de produtos
asociados, como rutas-, etc.

Víctor BarBeito

Todos os recursos son susceptibles
dunha valorización e promoción; pero a
priori, consideramos necesario ter unha
visión xeral do conxunto, para logo entrar
a valorar as singularidades de cada un
dos elementos respecto do conxunto total, e avaliar as posibilidades de intervención en cada un; pero isto debería formar
parte dunha segunda fase do estudo,
onde se aborden estes e outros aspectos
con precisión e énfase, desenvolvendo
prioridades e deseñando mecanismos
e instrumentos de aplicación, tendo en
conta decisións dos próceres e dispoñibilidade orzamentarias.
II. En segundo lugar destacar que o
marco de competencias municipais sobre
o patrimonio arqueolóxico é relativamente
permeable e pouco eficiente; concretamente no que se refire á protección. Esta
deriva da aplicación de normativas de
planificación do territorio, que en ningún

BarBantia

caso recollen todos os elementos existentes, nin se aplica co suficiente rigor que
permita detraer o deterioro deste patrimonio; concretamente referímonos a labores
vinculados coa xestión forestal (apertura
de camiños, repoboacións, abatementos
de masa arbórea, trituración de residuos,
...) que son actividades suxeitas á licenza
municipal, previa autorización autonómica nos casos que afecta a superficie
ou ámbitos de protección arqueolóxica.
Existen outras ameazas que tamén teñen
deixado a súa pegada, como a presión
urbanística (hoxe en claro retroceso), os
labores agrícolas ou as grandes obras
civís (p. e. parques eólicos), amais dos
factores naturais.
A gran maioría dos traballos de xestión
forestal están suxeitos á licenza, polo que
supoñen unha incorporación de ingresos
que deberían repercutir directamente na
súa protección e promoción.

Mámoa do
Campo das
Estivadas
cortada pola
apertura de
pista forestal
(GA15067016).

Detalle de selado
de noiro tras
da apertura de
pista forestal
en mámoa do
Campo das
Estivadas.

Mámoa de
Moldes en
plena produción
forestal
(GA15067012).

Mámoa de Alto
dos Curros en
plena produción
forestal
(GA15067005).
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Superficies
danadas dos
gravados Monte
das Lombas
en Boiro logo
de executar
tarefas de
xestión forestal
(trituración de
restos de corta).

Petróglifo
dos Campos
afectado por
labores de
trituración de
residuos logo do
aproveitamento
forestal.

Existe un alto índice de terreos privados fronte a espazos públicos que
supoñen preto dun 84 %, e destes un
41,75 % atópase en terreos pertencentes
ás comunidades de montes. Os montes
veciñais en man común son polo tanto
os principais posuidores de elementos
arqueolóxicos. Esta circunstancia, unida a
que son terreos de dedicación forestal ou
incultos susceptibles da mesma e a falta
de información, ten incidido de maneira
dramática nalgún caso (destrución parcial
ou desaparición definitiva do recurso, iniciación de expedientes sancionadores, …)
a pesar de figurar nalgún caso no catálogo
municipal de elementos a protexer.
Existen experiencias recentes de colaboración con este tipo de entidades e
administracións locais, incluso no ámbito
deste estudo, que incide de maneira transversal na protección e na promoción (p.
e. ruta das mámoas en Boiro que discorre
por dúas comunidades de montes, ou a
limpeza de mámoas dos Campiños en
Leiro).
É preciso sumar sinerxías, tanto cos
“grandes propietarios” dos terreos con
cargas patrimoniais, articulando solucións dende unha óptica da cooperación
e da colaboración; como con outras admi-
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nistracións, implementando accións e
esforzos no acondicionamento e valorización deste patrimonio, evitando friccións e
solapamentos, que nalgún caso conclúe
con destrucións (p. e. administración forestal cos labores de prevención de lumes
–eliminación de broza–, apertura de devasas, queimas controladas, construción
de alxibes de auga,... que son accións necesarias e compatibles algunhas delas, e
incluso beneficiarias para a promoción e
valorización dos recursos arqueolóxicos).
A experiencia indica que os terreos
veciñais en man común son aqueles
onde os propietarios, por ser colectivo,
exercen unha maior conivencia e complicidade para poder acometer actuacións
de valorización do patrimonio; polo que
debería buscarse acordos, convenios
ou contratos con aqueles posuidores
de xacementos singulares para regular
usos e accesos.
Naqueles casos onde os acordos non
fosen posibles e a valoración do recurso
merecese a súa promoción, podería
optarse por tirar da aplicación das novas
tecnoloxías (p. e. recreacións virtuais,
realidade aumentada, ...).

Víctor BarBeito

En terceiro lugar, é preciso mellorar
a estratexia de comunicación. A promoción dos recursos arqueolóxicos pode
ser moi variada, aínda que no caso de
estudo podemos restrinxilas á promoción turística (guías, planos de recursos,
sinalizacións, etc.). A estratexia seguida
neste eido é rotundamente mellorable; xa
que logo, a información e comunicación
(DIVULGACIÓN) que se ofrece dende
canles oficiais non ten en conta particularidades como o acceso aos recursos,
dado que máis do 84 % dos mesmos
atópanse en terreos non públicos, para
o que é preciso contar coa autorización
dos titulares dos terreos; asemade, estes
recursos non se atopan nun estado aceptable para a visita; polo que a promoción
indiscriminada de recursos carrexa certa
frustración no público demandante. As
administracións locais actúan de maneira
pouco responsable, tanto polo indiscriminado da promoción dos recursos11, coma
pola calidade da información facilitada
(falta de detalle para a súa localización,
discursos carentes de rigor e caducos).
Apelando á co-responsabilidade da
administración, é preciso:
-Xerar canais de comunicación entre
os distintos axente implicados, procurar
maior eficiencia, sumando esforzos e
recursos (mellores guías e sinalización de
recursos).
-Desenvolver iniciativas conxuntas,
que amosen imaxe e visión de conxunto,
e de complementariedade (p. e., inicia11 Nalgún caso de recursos sinalizados atópanse
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tiva Goza do Ulla), que abarque tanto o
coñecemento in situ do recurso (rutas) e
paralelamente outras actividades que realcen e enriquezan a información da que
deles se dispón (conferencias, charlas,
exposicións, ...).
Baixa accesibilidade. Os equipamentos culturais e, por extensión, os
relacionados co patrimonio arqueolóxico,
manteñen horarios que se solapan aos
do sector comercial e laboral, namentres apenas cobren franxas horarias
que se corresponden con tempo destinado ao descanso e lecer. A análise
socioeconómica indica que a dedicación
profesional máis representada está en
relación co sector da industria e servizos (comercio e hostalería) con horarios
laborais que coinciden coa apertura dos
equipamentos, polo que o acceso para a
poboación local resulta moi difícil, tendo
en conta ademais que non existe unha
demanda latente e hábitos de consumo
cultural elevados, o que se traduce nunha
reducción dos segmentos de público potencial, e por ende nun descoñecemento
e desinformación da comunidade local.
Os equipamentos deberían manter
horarios máis axeitados ao seu fin e a
cumprir coas expectativas sociais que
se presupón para estes, establecendo
horarios fixos de apertura e ocupando
franxas horarias que de forma xeral están
destinadas a lecer e descanso. Asemade, deberíanse prestar máis servizos ao
usuario que acheguen un valor engadido
ás institucións, como por exemplo: servizo de guía que habitualmente só é posible
para grupos.

en propiedade privada con cerramentos, polo
que indirectamente se está incitando a entrar en
propiedades privadas sen consentimento.
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Deberíase tender á procura de equipamentos con entidade xurídica e que
conformasen colección propia e coherente; esta circunstancia garante uns
mínimos estipulados normativamente, e
ademais resulta de maior interese para o
público.
Dada a escasa importancia das entidades implicadas, sería aconsellable a
complementariedade temática, e non a
duplicidade como sucede nalgún caso;
proxectando unha visión de conxunto e
complementaria (traballo en rede), implantando canais e medios de intercomunicación. Neste senso, a Mancomunidade
ten feito pequenos intentos de aproximación, facilitando formularios para a recollida de datos e estudo de público, sen que
teñan transcendido os resultados, polo
que a implantación non debeu triunfar.
Neste senso, tamén se descoñece a
existencia de enquisas de valoración das
propias institucións, fundamentais se se
quere comprobar estándares de calidade
e satisfacción na prestación de servizos
ao público; identificar demandas, pautas
de consumo, etc.
Implicación das administracións.
No marco deste estudo consideramos
que a valoración do patrimonio arqueolóxico é un labor que ten que partir da
administración pública, porque:
-forma parte
competencial.

do

seu

ámbito

-ten recursos e medios técnicos para
planificar e intervir.
-require dunha acción decidida e en
conxunto integral, que permita o aproveitamento do potencial colectivo, e non
dende a individualidade.
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-pode garantir certa continuidade
nas iniciativas, está menos exposto que
iniciativas xurdidas ao amparo doutros
sectores.
-falta de tradición no sector privado.
Finalmente, pódese destacar a
existencia de variados produtos cuxo
consumidor principal está pensado no
visitante ou turista, que inclúe algún tipo
de recurso patrimonial, comercializándose novos produtos e servizos, sen ter en
conta o seu estado, sendo en máis dunha
ocasión practicamente inapreciable (p.
e. cuberto de maleza).

4. pRopoStAS
Logo de elaborar un primeiro diagnóstico en relacións a unha serie de criterios
que consideramos elementais paras as
corporacións municipais, estamos en
disposición de presentar unha serie de
propostas.
Non se estableceron prioridades nin
orzamentos estimativos, e as accións
foron esbozadas sen entrar en maiores
niveis de concreción, á espera de que
os responsables valorasen as accións
propostas.
As 8 propostas de actuación enmárcanse en tres liñas estratéxicas que son
permeables:
-INfoRMACIóN
-CoMuNICACIóN
-vALoRACIóN

Víctor BarBeito
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As liñas estratéxicas procuran conseguir unha serie de obxectivos que son a
PROTECCIÓN E PROMOCIÓN.

Liña estratéxica Información (existencia de recursos)
Obxectivo

Protección

Acción

I.

EStABLECER CoMuNICACIóN CoS MvMC

Labor informativo ás comunidades de montes veciñais en man común da presenza
de elementos de interese arqueolóxico nas súas parcelas, que se atopan protexidos
e sometidos a certa regulamentación; propoñendo marcos de colaboración vía
sinaturas de convenios – contratos a cambio de taxas (reducidas) de explotación
forestal ou exención das mesmas.
Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados
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Liña estratéxica Información (existencia de recursos)
Obxectivo

Protección

Acción

II.

LABoR foRMAtIvo E INfoRMátICo A CENtRoS EDuCAtIvoS

Posta en marcha de accións (rutas) centradas nos recursos arqueolóxicos
máis próximos ao centro educativo, que lles permita identificar os recursos máis
inmediatos.
Que coñezan o potencial informativo e con accións adaptadas a cada ciclo
educativo (p. e. obradoiros) que poidan interpretar as sociedades que deron lugar a
ese patrimonio arqueolóxico.
Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados

Liña estratéxica Comunicación (melloras na estratexia de comunicación das canles oficiais)
Obxectivo

Promoción

Acción

III. REvISIóN DE CoNtIDoS wEB
• Retirar aqueles recursos que pola súas características non sexa recomendable a
súa visita (escaso valor intrínseco, atoparse en propiedade privada).
• Actualización do discurso.
• Detallar a información daqueles recursos potenciais de valoración, completando
a información para facilitar a identificación, localización e interpretación (GUÍAFICHA DE VISITA).

Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados

Liña estratéxica Comunicación (melloras na estratexia de comunicación das canles oficiais)
Obxectivo

Promoción

Acción

Iv. CREACíóN REDE INtERMuNICIpAL DE EquIpAMENtoS (REDE
EquIpAMENtoS)
• Reconverter os actuais equipamentos de divulgación nunha rede intermunicipal, que colaboren e se complementen no desenvolvemento de iniciativas e
programas de forma conxunta, e establezan canles de comunicación con outros
axentes (p. e. turismo rural).
• Adaptar os horarios dos equipamentos á potencial demanda.
• Conformar colección ou depósitos coherentes e solicitar o recoñecemento
xurídico dos mesmos como garantía na prestación de servizos e para incrementar o interese do público.
• Xuntar esforzos e presentarse cono sinal de identidade e cohesión de conxunto,
outorgándolle unha imaxe corporativa e de maior proxección cara ao exterior.
• Axudar a canalizar e comercializar produtos (p. e. circuíto cultural).
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Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados

Víctor BarBeito
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Liña estratéxica Comunicación (melloras na estratexia de comunicación das canles oficiais)
Obxectivo
Acción

Promoción
v.

REvISIóN E MELLoRAS NA SINALIZACIóN DE RECuRSoS

Resulta prioritario revisar o programa de sinalización de recursos executado pola
Mancomunidade de Municipios de Arousa Norte e coordinado polos Concellos, polo
que se debería de:
• Retirar aquelas mal situadas ou aquelas outras nas que non sexa posible
establecer mecanismos de colaboración cos titulares dos terreos que permitan unha
apreciación mínima do recurso.
• Retirar aquelas que o recurso non cumpra cun mínimo de valores esixibles.
• Incorporar distancias á sinalización.
Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados

Liña estratéxica Comunicación (melloras na estratexia de comunicación das canles oficiais)
Obxectivo
Acción

valoración
vI. CoNtINuAR CoN LABoRES DE BAIxo IMpACto (MANtEMENto)
• Continuar e ampliar a liña de mantemento de recursos senlleiros (p. e. mámoas
Campiños, petróglifos Mouchos, ruta das mámoas), dándolles continuidade ás
iniciativas e colaboración coas comunidades de montes xa implicadas.
• Trátase de actuacións efémeras, de baixo impacto sobre o patrimonio arqueolóxico pero de grande interese para o público xa que permiten a apreciación do
recurso promocionado.
• Complementar estas actuacións coa realización de guías dixitais de recursos que
permiten o acceso e localización ao mesmo, e achegan documentación gráfica e
interpretación.
• Coa vantaxe de estar accesible 24 h.

Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados
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Liña estratéxica Comunicación (melloras na estratexia de comunicación das canles oficiais)
Obxectivo

valoración

Acción

vII. EStuDo E vALoRACIóN DE RECuRSoS potENCIAIS poLA SÚA
SINguLARIDADE

A riqueza patrimonial da zona non se diferencia doutros destinos próximos e non tan próximos, se
temos en conta que Galicia rolda os 20.000 xacementos arqueolóxicos, repartidos en 315 concellos,
supón unha media de 93 elementos por concello. Amais, as manifestacións xerais representadas
son o fenómeno tumular, arte rupestre, cultura castrexa, e en menor medida mundo galaico-romano
e medieval; isto implica detectar as particularidades e remarcar os elementos distintivos, e crear así
competencia real con outros destinos, cunha oferta global, integrada e con visión de conxunto.
As intervencións que se deberan realizar en cada recurso deberían ser economicamente viables
(mínima inversión), sostibles no tempo e que xeren atractivo.
Aínda que calquera acción destinada á apertura ao público en xeral debería de ir acompañada dun
estudo preliminar que permita determinar os niveis de impacto e riscos que isto pode supoñer, no
noso caso consideramos, e tendo en conta a natureza dos recursos, e máis que calquera impacto
derivado da súa valoración será menor que a afección causada polo seu descoñecemento e agresión
que sofre o patrimonio por circunstancias como as xa comentadas da xestión forestal.
Salvo o caso da arte rupestre que resulta máis delicado e pola súa natureza, os risco de activar recursos debería de ser mínimo, e reducirse a impactos derivados do vandalismo, que deberían de ser
eventos illados, que ademais adoitan ser mitigables ou reversibles fronte aos irreversibles que causan
a súa desaparición, polas circunstancias xa citadas (descoñecemento). Un seguimento axeitado que
detecte estas accións vandálicas ou doutra índole deberá ser avaliado na súa xusta medida, e logo
tomar decisións que mitiguen estes posibles impactos. Ademais, é preciso facer un seguimento para
ver se as condicións cambiaron e adaptarse a tales cambios.
As escalas de valores derivan do acervo teórico e conceptual; no noso caso optamos por detectar as
peculiaridades e remarcar os elementos distintivos tendo seleccionados os seguintes elementos:
- Aldea Maldita (Leiro, Rianxo)
- Castelo da Lúa (Rianxo)
- Castros de Neixón (Boiro)
- Necrópole Chans do Iroite (Boiro) /agrupamento de bens
- Conglomerado Miserela – Corte do Santo (Pobra do Caramiñal)
- Axeitos (Ribeira)
- Menhir de Cristal (Ribeira)
- Castro da Cidá (Ribeira)
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Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados
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Liña estratéxica Comunicación (melloras na estratexia de comunicación das canles oficiais)
Obxectivo

valoración

Acción

vIII. ACoNDICIoNAMENto DE RECuRSoS SINguLARES pARA A SÚA vISItA:
ESCoLA oBRADoIRo / CASAS DE ofICIoS / oBRADoIRo DE EMpREgo

A situación ideal para a valorización destes elementos singulares podería pasar pola realización dunha escola
obradoiro, casa de oficios ou obradoiro de emprego; aínda que sexa esta última modalidade a que quizais
máis se adapte ao noso perfil.
Os Obradoiros de Emprego están incluídos dentro das medidas de apoio á creación de emprego e
configúranse como un programa mixto de emprego e formación dirixido a desempregados de vinte e cinco ou
máis. Os traballadores participantes adquiren formación profesional e práctica laboral mediante a realización
de obras ou servizos de utilidade pública ou interese social relacionados con novos xacementos de emprego,
posibilitando a súa posterior inserción laboral tanto por conta allea como mediante a creación de proxectos
empresariais ou de economía social.
Dado que o ideal sería crear unha oferta integrada e con visión global de conxunto (COMARCA), dado que
de maneira individual non se optimizarían recursos e o resultado final non sería eficiente (que si eficaz), a
implantación debería levarse a cabo dende o organismo supramunicipal.
Os obxectivos principais serían:
• Preservar e valorizar o legado patrimonial o histórico (e incrementar e diversificar a oferta de recursos
patrimoniais)
• Crear un recurso de atractivo suficiente que permita facer un destino diferencial respecto doutros
competidores
• Rexenerar espazos degradados
• Capacitación profesional
• Xerar novos produtos de consumo cultural e a comercialización dos mesmos
• Vertebrar e canalizar a oferta existente.
Este obxectivo marcaría as posibilidade de inserción laboral a través de:
- xeración de produtos e servizos culturais, non só pensados cara ao turismo exterior, senón tamén para o
público local (circuítos culturais, concesionarias, ...)
- Formación de futuros axentes dinamizadores doutros espazos semellantes alleos á propia comarca
(canalización de proxectos semellantes para outras zonas potenciais).
A CAPTACIÓN DE PÚBLICO POTENCIAL: A comercialización de produtos e servizos (p. e. circuítos
culturais só ou en combinación (VERTEBRACIÓN) con outros produtos -PAQUETES: natureza, gastronomía,
festividades, experimentación, ocio, ...) debería abordarse de forma conxunta cos axentes implicados,
fundamentalmente concellos, a partir das oficinas de turismo que canalizan a oferta, e das plataformas dixitais
oficiais, sectores vinculados coa hospedaxe (con especial incidencia turismo rural polo perfil de público), e
equipamentos culturais. Poderían crearse diversos paquetes que fosen complementarios e non competitivos
para garantir o éxito dos produtos (franxas horarias e segmentación territorial). Téñase en conta o potencial de
recursos como o parque Natural de Corrubedo, dolmen de Axeitos, castro de Baroña, etc.
As intervención a acometer nos recursos singulares deberá avaliarse en detalle, sendo accións de baixo,
medio e alto impacto.
FORMACIÓN: propomos dúas alternativas:
- Reconversión polo propio sector dedicado ao patrimonio cultural (ARQUEOLOXÍA, RESTAURACIÓN,
ARQUITECTURA) do persoal altamente cualificado –con dificultades de inserción laboral nun sector
moi debilitado polo mercado laboral sometido aos vaivéns da construción– en axentes dinamizadores do
patrimonio cultural
- Xeración dun campo de inserción laboral para grupos (p. e. menores de 25 anos) con dificultades de
inserción laboral, que poden especializase en certos sectores do conxunto (guías turísticos, ....).
No plan formativo debería ter un papel fundamental:
• Cooperativismo e emprendemento: a xestión de miniempresas destinadas á prestación de servizos
culturais e turísticos.
• Novas tecnoloxías aplicadas á información (realidade aumentada, posicionamento, realidade virtual, ...)
Sería preciso un plan financeiro e análise máis rigorosa dos nichos de mercados potenciais, e planificar cun
maior precisión.
En definitiva, trátase de cambiar de modelo, e pasar dunha oferta pasiva a unha activa; usando e xestionando
os recursos de forma conxunta, implicando as distintas administracións, que permitan xuntar esforzos e
presentar unha oferta cohesionada e competitiva que outorgaría unha maior proxección cara ao exterior, e
competir con outros destinos (mellor posicionamento como destino).
Horizonte de
realización /
implantación

Curto/medio/longo

Prioridade

Alta/media/baixa

Custo

Orzamento estimado

Financiamento

Institucións implicadas

Axentes
relacionados

Axentes locais implicados
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INtRoDuCIóN

barbantia

un síntoma inequívoco da puxanza das
cidades.

As fontes no pasado

N

ormalmente non adoitamos fixarnos
nas mostras que a nosa cultura
nos ofrece e coas que convivimos día
tras día, mais este feito non lles confire
menor importancia a moitas das xoias arquitectónicas coas que nos atopamos en
lugares, aldeas e nas encrucilladas dos
camiños. Emprazamentos sacros que foron venerados polos nosos devanceiros.
Uns antecesores próximos ou afastados
dos que temos coñecemento polas referencias orais dos nosos maiores.
O culto ás augas, vén xa de moi
antigo: Os restos de sílex do Neolítico
atopados nos arredores dos mananciais
indican que xa, no abrente dos tempos,
as fontes eran frecuentadas. Os pobos
galaicos prerromanos, os castrexos, xa
practicaban o culto ás augas, crendo que
nelas habitaban deidades que transmitían os seus poderes ás mesmas e aos
lugares onde estas abrollaban. Os celtas
consideraban as fontes, os ríos, as lagoas
e os mares vías de comunicación co máis
alá.
Tales de Mileto, aló polo 640-546 a.c.
xa aportou daquela a teoría de que o arxé
ou principio orixinal de todas as cousas
era a auga, do que todo proviña e cara a
onde todo ía.
Na antigüidade, as fontes naturais
foron obxecto de culto e as paredes de
rochas que as rodeaban estaban decoradas con enfeitados relevos. O que era

Durante milenios, o soño dos feiticeiros, magos, alquimistas e xamáns foi o de
atopar o elixir da eterna xuventude; así
pois, as lendas chegadas de moitos recunchos da terra falaban de ríos, fontes,
árbores, apócemas, froitos con poderes
para rexuvenecer os homes e mulleres;
sendo a auga un dos elementos máis
recorrentes.
Ollando de novo o sendeiro do pasado atopámonos con que en Babilonia xa
se consideraba a auga como símbolo de
vida polo seu carácter curativo e fertilizante. Dicíase que a fonte ou manancial de
toda a auga se atopaba no Golfo Pérsico,
e en tempos entregos foi personificado
como Ea “a casa da auga”, deusa das
augas doces, que fornecía as correntes,
canles, ríos e mananciais.
No epílogo do Código de Hammurabi
invócase o deus Adad para que privase
os inimigos da choiva do ceo e da auga
das fontes.
Os asirios rendían culto a Ishtar,
deusa do amor, purificadora das augas e
patroa dos mananciais “que traen a vida”.
En Exipto divinizábase o Nilo no deus
Hapi, avituallador de fontes e mananciais,
sendo representado sostendo dúas
plantas, o papiro e o loto, ou ben dous
vasos dos que manaban senllos ríos. Con
posterioridade, e ata a fin das dinastías
faraónicas, considerouse a Isis coma o
espírito das augas, deusa dos ríos e das
fontes que alimentan aos que nacen.
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Na India, á parte dos deuses acuáticos dos Vedas, están as Apsaras, ninfas
moradoras das augas, fontes, lagoas e
ríos, especialmente as do Ganxes, ás
que se lles atribúe a misión de recadar as
almas dos guerreiros mortos nos campos
de batalla para os levar á mansión do Sol.
Os gregos, dende o abrente da cultura, consideraron que a auga que manaba
das fontes, posuía un espírito persoal inmanente, “daimon” ao que deron unha forma concretamente definida, asimilándoo
con divindades superiores como Hermes,
Apolo, Artemisa e Dionisios. Nalgunhas
fontes atopábanse musas, coma na fonte
sagrada de Castalia, preto de Delfos pois,
beber da súa auga, impulsaba os poetas
a cantar.
Os romanos asimilarían estes ritos.
Conta a tradición que as súas augas
curan a depresión, as queimaduras e
Manancial de
Fonte Espiñosa
en Muro (Porto
do Son).
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a inapetencia. Seica ata se pode facer
desaparecer penas e tristuras sufridas na
vida.
O estudo do culto ás augas na época
romana permite constatar a supervivencia de cultos indíxenas, dentro dunha
cultura mixta indíxena-romana. Pois,
entre os romanos, “Fons” era unha personificación da divindade das fontes e
mananciais. Ata hoxe, Roma é coñecida
como a cidade das Fontes. Asemade,
ténselle atribuído polos romanos unha
virtude profética. Así, lembraremos o
rei Latinus acudindo á Fonte Albunea a
consultar o oráculo do Fauno. Foi entón
cando confluíron coas invasións bárbaras
e as expedicións romanas, a ritualidade
dos propios emprendedores destas expedicións e a ritualidade dos “celtas” e dos
francos.

Manuel Mariño del río

Era corrente neste ámbito a veneración ás fontes sacras, xa que a súa
auga proviña da nai terra dispensadora
de dons. E xunto con estas fontes, eran
veneradas tamén as ninfas.
As fontes, nun comezo achábanse
nas prazas ou en lugares céntricos dos
pobos para abastecer de auga os habitantes e calmar a sede dos animais.
Na Idade Media, a cultura islámica
elaborou fermosos exemplos de fontes
en edificios privados e zonas públicas,
coma palacios, patios, xardíns, prazas e
mesquitas, combinando a utilidade coa
beleza, introducindo conxuntos de corgas
e surtidores, e servindo estas, tamén,
para aclimatar os devanditos espazos.
Así mesmo, na Idade Media aparece
como curiosidade o detalle de que debido
á afluencia de xente nas cidades (nas
que se podían atopar dende carniceiros,
peixeiros, curtidores e demais artesáns
que vertían os desfeitos á auga que atravesaba a cidade), apareceu a figura do
protector e garda das fontes que vixiaba
as mesmas e que aseguraba a potabilidade das súas augas. Existían tamén
uns determinados usos e normas para as
fontes públicas.
Nesta época tiveron grande importancia as fontes chás de pía poligonal
ou circular, tendo como elemento central
un animal, unha virxe cunha urna, ou un
cativo cunha ánfora, dos que abrollaba a
auga.
En Europa, os artistas e arquitectos
renacentistas amosaron o seu enxeño
e a súa destreza en fermosos deseños
de fontes, tanto públicas coma de uso
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privado, rematando nos exuberantes e
complexos conxuntos escultóricos que
mostran as fontes da arte barroca. Na
arte barroca pois, enriquecéronse as fontes canto á fermosura e ao coidado, nos
que os complicados xogos de auga e as
esculturas magnánimas acadaron unha
perfecta harmonía.
Malia que o cristianismo loitou, dende
os seus comezos, contra os culto ás augas, esta herdanza cultural pagá amosou
unha continuidade impresionante dende
o Neolítico ata a actualidade, polo que as
ninfas e sereas sobreviviron na tradición
oral galega. A Igrexa chegou a condenar
estratexicamente a tradición pagá que
se ritualizaba nas fontes. Un exemplo
témolo en San Martiño de Dumio, Bispo
de Braga, quen, no século VI na súa obra
De Correctione Rusticorum, dicía: “numerosos son os diaños que, expulsados do
ceo, presiden o mar, os ríos, as fontes e
os bosques, aos que os homes ignorantes do Deus verdadeiro lles fan sacrificios....”. Mencionaba tamén as prácticas
rituais dos campesiños que botaban pan
ás fontes, como método de encantalas.
“¿Velaquí que clase de promesa e de
profesión de fe tedes en Deus?... Pois
acendedes velas xunto ás pedras, ás
árbores, ás fontes e nas encrucilladas,
¿Que outra cousa é se non o culto ao
diaño?... Derramar gran e viño no lume e
botar pan nas fontes...”.
Non obstante, a Igrexa en moitos dos
casos tamén adoptou a estrataxema de
cristianizar as fontes e os lugares pagáns
transformando o seu culto, sempre baixo
a advocación da Virxe ou dos santos,
producindo así unha simbiose entre as
crenzas antigas pagás e a relixión cristiá.

171

barbantia

a s fontes na bisbarra do barbanza

Proba destes esforzos son os centos de
santuarios que se atopan na contorna
das fontes santas (igrexas, capelas e
santuarios).
Xa no século XVIII aumenta a concorrencia aos balnearios e ás augas
minerais, debido, sobre todo, ao empuxe
que a Ilustración lle dá ao estudo da medicina. No entanto, non se abandonarán
os rituais pagáns, pero si se lles atribuirá
a certas fontes poderes curativos ou medicinais. Por teren unhas concentracións
minerais determinadas, serán boas para
unhas cousas ou outras (o cristianismo
dirá que ditas curacións ou mellorías por
augas serán debidas á intercesión dos
santos, e serán por iso, augas benditas).
Para esta bisbarra tivo máis recentemente moita importancia a auga das fontes xa que, convenientemente estancada
en balsas, pozas ou pías, empregábase
para lavar o liño.
A auga das fontes ten a virtude de
alongar a vida, sobre todo se é recollida
na mañanciña do San Xoán, ou se o cómputo final da auga é unha escolma de sete
ou nove fontes, nas que se colleu unha
pouca; estando por isto tamén ligados os
números impares a estes rituais.
Acontece asemade que as fontes se
ven relacionadas intrinsecamente con seres e razas míticas: mouras, lavandeiras,
tesouros, serpes, mouros (como pobo),
pitas, bruxas, cabalos,...

tIpoLoxíA DAS foNtES
A auga é un elemento indispensable
para a vida. A presenza de auga foi desde
sempre un elemento determinante para a
elección dos asentamentos humanos. O
refraneiro popular xa nos lembra que “non
hai río sen ponte nin aldea sen fonte”. A
súa abundancia xustifica o alto número
de mananciais espallados por toda a bisbarra do Barbanza. Para aproveitalos, os
veciños realizaron unhas sinxelas construcións que facilitaban o acceso á auga
potable. A abundancia de auga nestas
terras fai posible a constante presenza
de mananciais e a aparición dunha gran
variedade de solucións para o seu aproveitamento por medio de fontes e pozos,
tanto de carácter privado coma comunal,
se ben este último é o máis abundante1.
Ao longo da península do Barbanza é relativamente frecuente que cada aldea ou
lugar conte coa súa propia fonte, mesmo,
ás veces, máis de unha.
Para obter a auga das fontes ofrécense dúas posibilidades que abranguen
desde a recollida cun balde ou sella no
propio manancial ata a realización de
fermosas obras de arquitectura popular
por parte dos canteiros dos concellos.
Dentro deste abano de solucións, no que
as fontes poden ser sinxelas ou ben ir
acompañadas dunha construción máis
ou menos vistosa, é posible agrupalas en
dúas tipoloxías: a das fontes de manancial e as fontes de cano.
A fonte máis elemental é aquela considerada como de manancial ou mina.
1 DEL LLANO, Pedro.: Voz: Fontes: En Gran Enciclopedia
Gallega. Tomo XIII. Silverio Cañada Editor. Santiago,
1974. Páx. 195.
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Fonte de
manancial.

Consiste nun pequeno depósito onde se
almacena a auga que abrolla do chan e
cómpre levar un recipiente para poder
facer uso dela. Algunhas veces o manancial pode levar unha laxe cunha canle na
parte inferior pola que se fai saír a auga.
Este depósito pode empregar na súa
construción un pequeno muro de contención de pedra, ou ben ser o resultado
dunha vistosa obra de cantería. De todos
os xeitos adoitan reducirse a depósitos
cadrados de pedra cubertos por lousas
tamén de pedra. Nos dous casos non leva
ningún tipo de ornamentación.

incluír diferentes elementos ornamentais.
Neste caso, a auga canalízase dentro do
manancial, que ás veces pode estar afas-

Fonte de cano.

As fontes de cano son aquelas nas
que se pecha a saída da auga do manancial ou da boca da mina cun muro, ao
tempo que se guía a auga a través dunha
canle que lle dá saída ao exterior.2 Poden
2 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón.: Voz: Fonte. En Gran
Enciclopedia Gallega. Tomo XIII. Silverio Cañada Editor.
Santiago, Páx. 226.
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Fonte de
cabaliño.

tado da propia fonte. Na parede frontal
péchase cun muro que leva o cano ou
canos na parte inferior. Neste tipo de fontes existe unha gran variedade. Nalgúns
casos, a fonte redúcese a unha columna
prismática, feita cunha peza de cantería
que incorpora o cano que desauga nunha
pía ou pío de tamaño variable. Outras, a
auga recóllese nunha arqueta que sae ao
exterior por medio dos canos, tamén chamados tornos ou pichos. Cando a auga se
canaliza desde o manancial ata a fonte,
situada nun lugar máis baixo e accesible
para os veciños no medio das aldeas ou
vilas, a diferente presión con respecto ao
manancial fará que a auga saia con abundancia por un ou máis canos.
Son correntes as chamadas fontes
de cabaliño, cunha parede na fronte
na que se atopan os canos de pedra,
xeralmente un ou dous, formados por un
semicilindro aberto por riba para deixar
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escorregar a auga. A maneira de facer
estas construcións máis distinguidas é
rematándoas con frontóns, a ser posible
movidos, ondulantes ou con formas
que rachen coa excesiva sobriedade do
resto 3. Modernamente, a moitos destes
canos incorporóuselles un engadido de
metal para favorecer a recollida da auga
por parte dos veciños. Moitas destas fontes están acompañadas por lavadoiros.
As fontes, como elementos representativos da arquitectura popular, poden
levar motivos ornamentais. Estes adoitan
situarse na súa coroación por medio de
cruces ou pináculos sobre o frontis de
cantería, remates semellantes aos dos
hórreos e aos que franquean a entrada
dalgunhas casas parroquiais.
3 SORALUCE BLOND, José Ramón e FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, Xosé. Directores.: Arquitecturas da
provincia da Coruña. Carnota, Lousame, Muros, Noia,
Outes e Porto do Son. Volume III. Deputación Provincial
da Coruña. A Coruña, 1998. Páx. 246.
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Hai quen supón que podía tratarse
dunha medida para cristianizar as fontes,
por seren lugares de ritos pagáns ou seren unha forma de protección fronte aos
elementos da natureza, ou mesmo un signo externo de gratitude dalgúns habitantes da zona. Como apunta Mariño Ferro4,
trátase de empregar medios de defensa
simbólicos fronte ao mal que podía atacar
as augas ou as colleitas.
Algunhas veces a auga das fontes de
cano recóllese nunha pía, e de alí pasa a
un bebedeiro para o gando. Outras moitas, da pía é canalizada ata os lavadoiros,
feitos de lousas, que pechan os catro
lados e o fondo, e con laxas inclinadas
nas beiras para lavar a roupa5. Cando o
lavadoiro aproveita a mesma pía cá fonte, só leva unha lousa inclinada facendo
conxunto con aquela. Ás veces, estas
fontes e lavadoiros levan unha cuberta,
non sempre axeitada, para protexer os
veciños da chuvia. Soe conformarse
con catro piares de pedra sobre os que
se apoia un sinxelo tellado. Dous destes
piares poden unirse formando un muro
de peche para protexerse dos ventos
dominantes.
No monte atopámonos, ás veces,
con fontes improvisadas, facendo muros
con pedras e mesmo terróns no leito
dun regato que embalsa a auga, que
se fai saír por un burato estreito. Cando
as fontes están a carón dos camiños
podían ser empregadas polos veciños
nun determinado momento para beber ou

4 MARIÑO FERRO, Xosé Ramón.: Obr. Cit. Páx. 226.
5 LORENZO FERNÁNDEZ, Xaquín.: Etnografía. Cultura
Material. En Historia de Galicia. Dir. Ramón Otero
Pedrayo. Volumen II. Akal Editor. Madrid, 1979. Páx.
149-150.
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refrescarse. Moitas veces, ao estaren no
medio das aldeas e lugares, mostraban
aspectos singulares da vida rural doutros
tempos; así, nalgunhas podíanse ver os
veciños bebendo nelas, ou o gando nos
bebedeiros, ou mesmo un grupo de mulleres lavando as roupas nos lavadoiros.

o CuLto áS AugAS
Como xa fixemos referencia nas páxinas anteriores, estes mananciais, como
fonte de vida que representan, desde
tempos antigos foron obxecto de cultos e
lendas que hoxe en día aínda se manifestan de moi diversos xeitos. Por iso aparecerán ligadas a unha tradición relixiosa
(Fontes Santas), ás que os crentes lles
supoñen propiedades curativas. Aínda
que a maioría destas fontes consideradas
como milagreiras están baixo a advocación dun santo (San Bieito de Seráns,
San Caetano, A Madanela, ... quedan
casos de fontes santas nas que se tiña fe
antes ou á marxe da cristianización das
mesmas 6. Neste ritual de curación, sobre
todo dos males da pel, a auga representa
un papel moi importante, e básico en
moitos casos7.
As fontes santas están especialmente
indicadas para sandar os males da pel,
entre os que destacan as espullas, ronchas ou a erisipela. O proceso que debe
seguir o ofrecido é moi sinxelo. Acódese

6 VILLAVERDE GARCÍA, Elixio.: A romaría da Virxe do
Leite: aproximación a un ritual precristiano frente o solpor
atlántico. La Voz de Galicia. Domingo, 18 de agosto de
1991.
7 BAS, Begoña.: As construccións populares: Un tema de
etnografía en Galicia. Edicións do Castro. Sada-A Coruña,
1983. Páx. 168.
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Fonte Santa en
Noal (Porto do
Son).

á capela do santo e conséguese aceite
bendito, nuns casos, ou auga da fonte,
noutros, e empápase un pano con estes
líquidos. Unha vez feito isto, o enfermo
freta a parte do seu corpo afectada e
acode á unha das misas que se celebran
na honra do santo. Os ofrecidos tamén
poden asistir á procesión que segue á
misa solemne. Unha vez cumpridos estes
requisitos, colócase o pano a carón da
ermida ou da fonte, nas silveiras ou calquera outro sitio a secar como proba de
ter cumprida a promesa, querendo indicar
tamén que alí desexan que fique a súa
enfermidade, e na crenza de que cando
a prenda seque a súa doenza tenderá a
desaparecer8.
Os regatos e as fontes tamén están
relacionados coa curación de determinadas enfermidades. Así en Resúa, por

8 LA VOZ DE GALICIA.: Venres, 12 de xullo de 1991.
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exemplo, a fonte leva no seu frontón
unha cruz que imita o modelo da cruz de
Caravaca, que se venera no santuario
da Santa Cruz do Castelo de Caravaca.
Esta cruz ten catro brazos. Á marxe da
súa veneración polos fieis, foi obxecto de
culto supersticioso (amuleto contra o mal
de ollo, curandeirismo, etc.) 9. A este respecto Elisardo Becoña 10 sinala que para
curar a ictericia, que afectaba a cor da
pel, ás veces tamén se acompañaba dun
ensalmo. Así, en algúns lugares de Porto do Son levábase o enfermo antes do
amencer á beira dun regato e sentábase
a carón dunha carrasca (aciñeira cativa
ou carballo que aínda non chegou ao seu
tamaño normal). Logo, a continuación o
curandeiro engadía:

9 Voz: CARAVACA (Cruz de). En Gran Enciclopedia
Larousse. Tomo IV. Editorial Planeta. Barcelona, 1980.
Páx. 1682.
10 BECOÑA IGLESIAS, Elisardo.: Medicina popular. Ed.
Ir Indo. Vigo, 1989. Páx. 66.
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AS foNtES NA CuLtuRA
popuLAR
Era costume acudir na noitiña de San
Xoán na procura de auga de nove mananciais. Tamén se apañaban outras tantas
herbas e flores olorosas que se introducían nun balde coa auga para preparar a
mestura coa que os membros da familia
se lavarían á mañá seguinte, antes da
saída do sol.

Cruz da fonte de
Resúa en Nebra
(Porto do Son).

Segundo cita Carré Aldao, a auga
de nove fontes recollida por San Xoán
serve para curar o bocio,11 os ollos ou os
ouvidos.

Carrasca, carrasca,
te vengo a visitar sin sol,
sácame la ictericia
que me da dolor.
Con el poder de Dios
y de la Virgen un padrenuestro
y un avemaría
a la Santísima Virgen María.
Este remedio facíase durante nove
días seguidos. Ao rematar o ensalmo, o
enfermo debía coller dúas follas da carrasca e botalas ao río, porque o regato
levando as follas simbolizaba o mal que
se ía afastando.

Practicamente todas as fontes cobran
poderes especiais na mañanciña de San
Xoán. A chamada flor da auga é a que se
recolle nunha fonte no mesmo momento
de raiar o sol nas súas augas. A esta flor
da auga alude un romance que comeza
así:
Día de San Xoán alegre,
meniña vaite lavar,
pillarás auga do paxaro
antes de que o sol raiar.
Irás a rente do día
a auga fresca a catar,
da auga do paxariño
que saúde che ha de dar... 12
A flor de auga pode tamén adquirir
unha forza mística en contacto cun santo
cristián; este é o caso da seguinte cantiga:

11 GONZÁLEZ REBOREDO. X. M.: A Festa de San Xoán.
Ed. Ir indo. 1989. Vigo.
12 TABOADA CHIVITE, X.: Ritos y creencias gallegas.
Ed. Sálvora, A Coruña.
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Fonte da praza
de Maura (Pobra
do Caramiñal).
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“Mañanita de San Juan,
al tiempo que alboreaba
bajó la reina del Cielo
al pie de una fuente clara,
lavando su blanco pecho
y también su blanca cara.
-Dichoso de aquel que venga
a esta fuente a por agua,
pensará que lleva agua
y lleva sangre sagrada.
Oyó la hija del rey,
en altas torres estaba,
si más pronto se vistiera,
si más pronto se calzara,
cogiera un cantarillo
y iría a la fuente por agua.
-¿Dónde vienes, hija mía
tan temprano y madrugada?
-Vengo a la fuente, Señora,
por coger la flor de agua,
y también vengo a saber
si tengo de ser casada...”13
A “flor da auga” é boa para a saúde,
para loitar cos males do corpo, pero
tamén para “levar as meigas”, esas continuas simbolizadoras do mal social e
espiritual na noite de San Xoán. (FOTO 7)

unha rama en sinal de que levou a flor da
auga. Cando chega outra moza á fonte
e a ve enramada, ten que buscar outro
manancial, e outro, e outro máis, ata que
enraman todas as fontes da contorna.

As mozas adornan as fontes con
ramallos e flores e, mentres non chega
a hora de coller a flor da auga –a cal
ten a virtude de desencantar, de curar
enfermidades e de dar a felicidade–, entretéñense bailando e cantando diante do
manancial ou da fogueira.

O problema que se formula tamén é o
da solteiría, moi asociada sempre á falta
de fecundidade.

Nos lugares onde non esperan a hora
de coller a flor da auga vixiando a fonte, a
moza que máis madruga coloca na fonte

13 BOUZA BREY. F.: La mitología del agua en el Noreste
hispánico: Real Academia Gallega. A Coruña, 1973.
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Temos tamén numerosas cantigas
populares que aluden ás fontes, entre
elas as seguintes:
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Fun á fonte buscar auga
sen ter ganas de beber.
Fun por ver o meu amor,
¡Desexábao de ver!
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Fonte de Tállara
(Lousame).

A laranxa foi á fonte
o limón foi atrás dela.
A laranxa bebeu auga
e o limón ficou sen ela.
A Carmiña vai á fonte
moito tarda que non vén,
no alzadeiro da horta
algún galán a detén.
Fun á fonte a beber auga
atopei un ramo de flores,
quen o perdeu tiña sede,
quen o rachou ten amores.
Maruxiña vai na fonte
moito tarda que non vén,
ou rompeu o cantariño
ou moitos amores ten.
Unha nena nunha fonte,
por unha verza bebía,
a verza estáballe rota,
toda a auga lle vertía.
A auguiña desta fonte
moita sediña calmou,
e nos cen anos que leva,
moita cariña lavou.
Déixame pasar que vou
pola auga de regar,
auga de moitos regueiros
é moi mala de xuntar.

No refraneiro popular encontramos
referencias ás fontes14, pero xa máis
concretas.
Pola utilidade das fontes:
• A fonte onde vive unha moura moito
atesoura.
• A fonte quere a súa auga deitar igual
que a xente falar.
• En poza de fonte de cabaliño enchóupase ben o liño.
• Auga da fonte que dás de beber é un
lecer.
• Auga da fonte e leña, cada día veña.
• Auga que non has beber, déixaa correr.
• Hai flores polos montes e tamén á beira
das fontes.
14 RIPALDA GONZÁLEZ. X.L. O libro das fontes. Ed.
Xerais de Galicia, 2006. Vigo.
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Pola época do ano ou polo tempo:
• Xullo cando é normal, pouca auga no
manancial.
• Setembro, ou secan as fontes ou caen
as pontes.
• Ano de grandes nevadas, pozas e fontes anegadas.
• Cando hai tronada as fontes enchen as
canadas.
• Vento nas pontes, auga nas fontes.
• En agosto secan os montes, en setembro as fontes.

• Fonte ao pé da casa, dá de beber a
quen pasa.
• Bebe paseniño en fonte de cabaliño.
• Se desexas saber o que pasa no
mundo enteiro vai a unha fonte con
lavadeiro.
• Se das cousas da freguesía queres
saber, dá unha volta pola fonte ao
atardecer.
Para rematar engadiremos que as
fontes tamén serviron de inspiración aos
nosos poetas, como ben se aprecia neste
que segue:

Pola situación:
• Auga de fonte sombriza coce ben a
nabiza.
• Fonte que está ao pé do camiño dá
folgos ao velliño.
• Non hai río sen ponte nin aldea sen
fonte.

Fonte de Ponte
Goiáns (Boiro).

“A nena da fonte”
Nena que nesa fontiña
queres encher a túa cántara,
sin conocer que non se enche
vasixa que foi rachada;
por máis que baixes os ollos,
por máis que xogues coas saias,
ben se adiviña que choras
no longo das túas pestanas.
Que esas pestanas longuiñas
non te creceron sin auga,
porque sin rego non crecen
nas veigas as espadanas.
(CURROS ENRÍQUEZ)
Ao longo das tradicións rituais nas
que incorría a importancia da auga,
cabe salientar que moitas foron tamén
as plantas que se atoparon intimamente
relacionadas coas fontes; este é o caso
das acacias, o loto (da relixión exipcia),
o mirto (dos ritos iniciáticos de Eleusis,
en Grecia) e o muérdago (visgo, acevo),
planta sagrada para os druídas. Se nos
fixamos tamén un pouco nas fontes da
nosa bisbarra, case sempre atoparemos
preto delas as nébedas, plantas moi apre-
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ciadas para facer os coñecidos bolos do
pote.
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teñen que facer para conseguir algo a
cambio destes seres máxicos.
As mouras

MItoLoxíA Ao REDoR DAS
foNtES
Moitos son os contos de tradición oral
que nos falan dunha mitoloxía aparellada
ao culto ás augas, e neste caso ás fontes.
A ninguén lle sorprende que moitas
desas historias teñan como protagonistas
mouros ou mouras relacionadas con tesouros agochados, cabalos que coa súa
pegada fan abrollar fontes, sexan cabalos
de santos, heroes ou deuses (xa gregos
e romanos deixan constancia de lendas
semellantes en relevos e mosaicos),
lavandeiras, ouvas, lurpias, aureanas,
trasnos e calquera tipo de gando. Tamén
sabemos de historias nas que se nos fala
de ofrendas que os labregos ou veciños

Son mulleres dunha beleza incomparable, que viven nas fontes e tamén
nos castros, mámoas, ruínas de antigos
castelos e penedos; de cabelos louros ou
roxos e de branca pel, ideais da muller
galega. Son seres máxicos que están
enfeitizados e que posúen grandes cantidades de tesouros.
Nas fontes déixanse ver en horas
concretas, polo xeral ao alborexar ou en
certas datas, case sempre peiteando os
seus cabelos. Teñen moitos bens dos que
o home ou a muller pode tirar algún proveito, o que, polo xeral, acontece poucas
veces por diferentes causas, entre elas a
cobiza, a timidez, a vaidade ou o faltar á
palabra dada.
Fonte de
Alejandro
Cadarso (Noia).
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As mouras que gardan tesouros son
testanas e amosan gran teima para que
alguén consiga as súas riquezas, e así
piden os máis dispares favores, como
sacrificios, ou máis ben ofrendas do
traballo cotián (espigas, cuncas de avea,
xatos,...). Adoitan tamén transformarse en
sapos ou cóbregas pedindo bicos para
seren desencantadas. Neste caso todos
os contos falan de homes incapaces de
vencer o noxo que supón beixar o devandito animal, e por iso a condena da moura
non remata.
Con todo, cando falamos de tesouros,
é relevante dicir que os contos ou lendas
de mouras e mouros demóstrannos que
incorren nunha moralidade que se tenta
inculcar á sociedade; é dicir, que non se
acaden estas riquezas é para que a xente
se lembre de que a riqueza se atopa no
traballo diario da terra, pois a natureza é

Fonte da
Chaínza (Noia).
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a encargada de dar sustento e cartos a
quen a traballa.
o cabalo pantasma
É un trasno vinculado ás augas doces
e ás fontes; aparece en forma de cabalo
de cor branca, negra ou, coma o lume,
representativos do alén. De fortes pezuños, con cada pegada pode facer que
xurdan fontes, a medida que as afunde na
terra. Tenta, asemade, distanciar a todos
os buscadores de tesouros. De ollada
arrepiante que fai que os enfermos, aos
que vai buscar ao seu propio leito, lle
entreguen as súas almas. Sendo así
un mensaxeiro entre os dous mundos e
levando con el os espíritos dos defuntos.
As lavandeiras
Cóntase delas que son mozas ou
vellas, que viven nos montes e nas sebes
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que hai á beira dos ríos ou preto das fontes, en vellos buratos das árbores e lonxe
de olladas curiosas. Visten de negro e as
súas voces son comparadas coa caída
das augas.
Aproveitan para ir lavar coas primeiras
raiolas de lúa ou ao alborexar, lavando as
roupas ensanguentadas dos seus fillos
mortos, por teren empregado remedios de
meigas ou por morreren no berce. Crese
que esta última parte foi empregada para
explicar as mortes de meniños por mor de
enfermidades descoñecidas.
As tres Marías
Asemelladas nalgunhas ocasións
ás parcas gregas ou ás moiras, que son
as encargadas de tecer os destinos da
xente, o nacemento, a vida ou a morte;
tómanse daquela coma un agoiro.
Posteriormente, e xa albergando unha
fe cristiá, empregouse esta triloxía para
sandar nenos e maiores de distintas enfermidades. Decote co emprego de auga
doce e, sobre todo, aquela que proviña de
fontes, ríos, regatos ou muíños para facer
o ritual; mais isto último que contamos si
se ten posto en práctica e está máis vencellado á fe que á mitoloxía.
ouvas
Mulleres sobrenaturais das covas e
das fontes, semellantes ás lumias (lurpias), pero menos perigosas.

barbantia

Lumias (ou lurpias)
Seres perversos da natureza. Teñen
figura de muller con patas de cabra ou
algún atributo de serpe. Viven a carón das
fontes e chuchan o sangue dos nenos,
causando todo tipo de males.
Aureanas
Son entes femininos da fertilidade
que apecen encantados nas fontes. Quen
desexe desencantalas deberá darlles un
bolo de pan ou un queixo. Convócanse
cun rezo ritual que as fai saír derriba dun
cabalo a fume de carozo. Pero se alguén
adentou antes os alimentos, estas non
poderán saír da fonte xa que ditos agasallos converteranse nas súas pernas ou
nas do cabalo.

outRAS CoNSIDERACIóNS
As mozas eran case sempre as encargadas de ir buscar a auga ás fontes.
Estas foron, polo tanto, lugar de encontro
cos mozos. A recollida da auga por parte
das rapazas podía ser o pretexto para
que eles, empregando certas fórmulas
ou expresións simbólicas, deixaran claras as súas pretensións amorosas. Polo
xeral agardaban a que elas fosen á fonte
encher as caldeiras ou os baldes. Ás
veces, cando estas non estaban baleiras,
tirábase a auga para non desaproveitar
a ocasión de parolar cos mozos.15 Logo,
un mozo podía achegarse a unha moza
e brindarse a axudala, preguntándolle:
“axúdoche a levantar a caldeira” ou
15 MARIÑO DEL RÍO, Manuel.: Usos, tradicións e
costumes en Porto do Son. Noia, 1994. Páx.196.
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“axúdoche a levantar o balde da auga”.
Se a moza aceptaba, era sinal de consentimento, o que podía traducirse no
comezo dun noivado. No caso contrario,
se rexeitaba a axuda, o mozo pretendente debía entender que non tiña nada que
facer ao respecto.

Nas páxinas anteriores analizamos
as fontes do Barbanza, un elemento
tan grato nas nosas aldeas e lugares,
situadas en espazos que antes eran moi
transitados, pois proporcionaban un elemento vital para a vida humana como é
a auga. Na actualidade moitas daquelas
fontes están agora abandonadas nun
gran número, e moitas secaron por mor
dunhas construcións erguidas ao seu carón, pouco aconsellables e que alteraron
os seus mananciais. Outras están sendo
agochadas por unha exuberante vexetación que acabará por colonizalas e deixalas no máis absoluto esquecemento.

Fonte de Bretal
(Ribeira).

A toponimia relacionada coas fontes
estudada por Alberto Moralejo16 comprende todas as variantes: a meirande parte
das fontes levan o nome do lugar onde
se atopan. Noutros casos, deron lugar a
topónimos ou están moi vencelladas a
eles (Fontenla, Fonte Espiñosa); outros
puideron recibir o seu nome dalgún veciño (Miñáns), e outros expresan ata onde
pode chegar o enxeño humano ao servizo
da natureza (Os Caniños)

16 MORALEJO LASO, Abelardo.: Toponimia gallega y
leonesa. Santiago, 1977.
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Algunhas fontes teñen unha notable
calidade artística. A meirande parte son
sempre sinxelas, aínda que pretenden
aproximarse á arquitectura, da que toman
elementos arquitectónicos e ornamentais
como frontóns, cornixas máis ou menos
molduradas, cartelas, pilastras, etc.
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C

ando os museos aparecen, ou mellor
dito, cando adquiren o estatus de coleccións postas ao dispor do pobo, os que
máis partido puideron sacar deles foron
os burgueses, esa parte da poboación
que tiña os coñecementos suficientes
para poder achegarse á obra sen precisar
dunha intermediación que lle explicase a
peza.
A día de hoxe e malia que neste senso
os museos teñen cambiado moito, existen
dous grandes problemas a resolver; por
unha banda, o común das persoas segue
sen achegarse a estas institucións por
creren que continúan sendo uns lugares
aos que só poden ir uns cantos “entendidos”. Pola outra, aqueles que acoden
aos museos con certa asiduidade. Dado
que nos atopamos nunha sociedade
altamente consumista, demandan un
constante cambio nas exposicións, maior
dinamismo, e renovación de exposicións
a cada pouco. Todo isto produto da democratización e dun maior acceso á cultura.
É por todo isto que os museos concibidos como “almacéns” nos que todas as
pezas expostas tiñan un mesmo código
expositivo e no que o grosso da poboación dominaba o discurso do que alí se
acubillaba e nos cales os visitantes eran
só un sector moi diferenciado e exclusivo desta sociedade, foron en declive en
beneficio dunha estrutura expositiva máis
democratizada e na que todos os grupos
sociais puidesen dominar o código, así
como aprender e comprender.
Neste momento é cando entran a
formar parte da planificación dun museo,
non só os directores ou conservadores e
os mecenas ou as autoridades que deci-
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dían implantar, como antigamente, unha
institución deste tipo; senón que tamén se
chega á conclusión de que é preciso contar coa axuda de educadores, deseñadores, científicos, historiadores,... buscando
unha maneira sinxela e eficaz de facer
chegar o coñecemento a todos os elos
da sociedade. Interpretando dalgún xeito
o patrimonio material e inmaterial para
que o discurso que se tente dar a coñecer
impregne todo o público potencial dunha
exposición.

CoMo foRMuLAR uNhA
INStItuCIóN MuSEoLóxICA
Falemos primeiro da edificación. Sabemos ben que a construción dun museo
é algo que non se debese tomar á lixeira
e que non obstantes así se vén facendo
de mans das diferentes autoridades
municipais, así como das deputacións
e das diferentes administracións dependentes da esfera política. Posto que é un
grande investimento económico que sae
comunmente do peto dos contribuíntes,
onde atopamos, logo, a maior parte dos
atrancos? En que, decote, as diferentes
administracións non se formulan:
1. Sobre que tema queremos que verse o
museo.
2. Vai ser unha institución que se manteña por si mesma, ou que polo menos
sexa sostible dende un punto de vista
económico-cultural?
3. Cóntase cos expertos necesarios para
que nos asesoren na súa constitución
(a nivel edificación, exposicións, investigacións, restauración, atención ao
público,...)?
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Sexamos claros. Normalmente un
museo, dende o punto de vista da administración, proxéctase para acadar votos,
inauguralo coas fotos de rigor e despois
desentenderse del na maioría das veces.
Ás autoridades políticas interésalles máis
quen inaugurou o museo ca quen ou como
se mantén durante o seu longo ou curto
recorrido. E o problema reside en que a
maneira de acadalo é facendo as cousas
á presa (as lexislaturas non dan para
moito) sen informes previos (deficiencias,
ameazas, fortalezas e oportunidades).
Así, logo atopámonos con museos
en Galicia con teito plano –moi útil na
escorrentía das augas–, con edificacións
con moitos recunchos, e, inda que baleiros son moi amplos, unha vez que se
expoñen as pezas dificilmente se pode
pasar, ou simplemente rompen o discurso
comunicativo. Podemos incluso atopar
museos que non contan coas medidas
de seguridade necesarias, cunha iluminación inadecuada sobre os obxectos, ou
incluso con institucións desta índole que
din ser edificios accesibles (tanto para
persoas con discapacidades como para
o resto dos mortais) e que despois teñen
ramplas moi empinadas, non contan con
ascensor ou, se o teñen, non dá cos mínimos esixibles por lei. Así mesmo, incluso
podemos atopar casos coma o do Gaiás,
para o cal sobra calquera tipo de comentario ante semellante despropósito.

particulares para definir as súas necesidades expositivas e de funcionamento.
Algo que se ve agravado se o museo o
deseña un estudio arquitectónico, o plan
expositivo o fai outra empresa que á súa
vez depende doutras subcontratas, e o
plan museolóxico non aparece ata que o
mal xa é inevitable ou simplemente se lle
oferta a unha das anteriores.
Por algunha estraña razón esta secuencia de acontecementos está a ser
moi estendida porque nos negamos a
aceptar que para que este tipo de proxectos funcione é moi necesario que os
profesionais antes nomeados, e algúns
outros que á administración nin se lle
ocorreu, deben traballar xuntos para que
ese determinado museo sexa no seu conxunto unha institución decente.
Por poñer un exemplo máis ilustrativo: a ninguén se lle ocorre encargar a
edificación dunha escola no que concorran varias empresas que non se poñen
de acordo no proxecto, pois a alguén se
lle podería ocorrer poñer un tobogán no
medio dunha clase, cuns chanzos que
non leven a ningunha parte, con varias
columnas en fronte do encerado ou que
non conte con ventás? Ridículo? Pasen
e vexan algunhas das obras mestras de
museos da nosa zona. Porque nestes
casos é nos que nos damos conta de que
o sentido común é o menos común dos
sentidos.

DE oNDE véN ISto
CoMo ApARECEN oS MuSEoS
Dende que hai museos, maioritariamente os arquitectos foron os encargados de proxectalos aínda sen sequera
teren os coñecementos apropiados ou
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A orixe dos museos temos que situala
en relación con dous feitos importantes:
o coleccionismo e a Ilustración, xa que
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se pasa dun coleccionismo privado a un
coleccionismo colectivo.

quE SERvIZo CuMpREN oS
MuSEoS

A finalidade destes museos guíase
polos conceptos ilustrados, estúdanse as
pezas para poder darlles unha orde taxonómica; atendendo ás súas semellanzas materiais e formais; definindo tamén
os reinos e as especies. O museo, resulta
así, ser un centro de investigación ao dispor das elites científicas e intelectuais. E
aínda que o acceso comeza a ser público,
en realidade segue ao servizo de eruditos
e especialistas.

A día de hoxe aínda hai moita xente
que segue a preguntarse para que serven
os museos en si. E para ser concisos
debemos explicar que dentro destas
institucións teñen que existir tres funcións
primordiais, como son a de investigar,
conservar e socializar o coñecemento.
Pois moitas das persoas que non visitaron nunca un museo na súa vida poden
aproveitar os coñecementos que da
institución se desprenden, beneficiarse
das súas tarefas e da súa existencia. E
inda que a parte visible dun museo sexa
esa externalización ou socialización dos
coñecementos, adquiridos mediante exposicións, leva por detrás todo un inxente
traballo científico e de investigación que
impregna a sociedade e que inflúe no
noso día a día, grazas á liberdade de investigación científica dentro dos mesmos
museos. O que axudará tamén a fortalecer unha sociedade con cidadáns coa
suficiente capacidade crítica como para
ponderar eses coñecementos.

Neste momento é cando os conservadores dos museos se encargarán de
amorear e investigar, de documentar
cada peza para empiricamente catalogala
e investigala, facendo que os obxectos se
agrupen por semellanzas nos seus contextos culturais.
Mais será o século XVIII o responsable de que a situación mude e de que
se abran ao público os grandes museos,
coma o Museo Capitolino en 1734 ou o
Británico en 1759, e incluso o Louvre que
foi inaugurado parcialmente en 1793.
O século XIX postúlase como o século
no que se culmina o tránsito dos museos
ao ámbito público, as súas coleccións
comezan a ser a resposta a novas expectativas para outras capas da poboación e
para novos intereses económicos, culturais e educativos, propiciada, xa que logo,
pola Revolución Industrial. É por isto, que
os museos comezan a formar parte da
vida cotiá dos cidadáns deixando de ser
meras institucións culturais para intelectuais. O museo será un centro simbólico
representativo do estado liberal.
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Outra das razóns que xustifica a
existencia dos museos é a capacidade
de conservación, pois, amais de garantir
a conservación dos obxectos alí albergados coas técnicas e procedementos
necesarios, isto non debe interferir coa
súa correcta exposición ao público.
Podendo facelos perdurables o maior
tempo posible.
A pesar do que levo exposto, aínda
existen milleiros de museos ao longo da
xeografía galega e española abandonados á súa sorte, coma fillos desleixados;
sen equipos de investigación, sen os
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instrumentos necesarios para asegurar
unha correcta conservación das pezas,
sen a correcta salvagarda dos mesmos,
ou sen os medios necesarios para a súa
difusión. O que converte estes museos
en pobres criaturas espurias paridas
polo desvarío dalgunha administración
pública que non volveu lembrarse delas
despois de dispendios excesivos para as
súa inauguración pero que logo quedan
vetustas e maniatadas ata que alguén se
volve lembrar delas.
Outra das prioridades dunha boa institución museolóxica é a de que a atenda
unha persoa cualificada para o posto;
insto non quere dicir que teñamos que
facer caso só da “titulitis”, que tamén é
importante, senón tamén das aptitudes
precisas para o posto. Aínda a día de
hoxe, nunha grande parte dos museos
galegos, podemos comprobar como os
seus cargos de responsabilidade ou simplemente os técnicos de sala son meros
“entes” enchufados das administracións
que non se preocupan nin da exposición
nin da correcta atención ao público, pois
dálles o mesmo xa que o seu posto o
teñen asegurado e cobran sempre a
fin de mes, fagan ou non o traballo que
deberan. Lembro o que dicían moi acertadamente os profesores Joan Santacana
Mestre e Francesc Xavier Hernández
Cardona na súa obra Museología Crítica, que resumen esta actitude dende o
concepto de “cretinismo museístico”, e no
que nos mostran en catro pinceladas os
seus principios básicos:
“El primer principio del cretinismo
museográfico se podría definir así:
en cualquier exposición, museo o espacio de presentación patrimonial, la
calidad del equipamiento es inversa-
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mente proporcional a su capacidad
comunicativa...
El segundo principio reza así: la
calidad de una exposición, museo
o espacio de presentación del patrimonio es inversamente proporcional
al rendimiento económico que se
obtenga...
El tercer principio...las intervenciones museográficas tienen como destinatario principal aquellos sectores
de la sociedad que son depositarios
de la cultura y el conocimiento en
cualquiera de sus múltiples ramas: el
resto de la ciudadanía es museísticamente irrelevante...
Y el cuarto principio dice: para exponer los objetos en un museo o espacio de presentación del patrimonio,
lo más importante es el contenedor
o el envoltorio; el contenido es secundario, pues lo que más hay que
valorar es siempre lo externo...”1
E isto é o que fai que as institucións
museolóxicas que se encontran neses
casos vaian nunha constante decadencia.
Porque se pode carecer de subvencións, pódese seguir coa mesma exposición de hai 10 anos, e pode incluso que
a distribución do edificio no que se leva
a cabo a contemplación dos seus fondos
museísticos non sexa a correcta, pero se
encontramos nel un “PROFESIONAL” (e
dentro deste concepto non agrupo só a
museólogos senón a todas aquelas persoas que teñen fundado unha institución
desta envergadura e que senten o museo

1 Santacana Mestre, J. Hernández Cardona, F. X.
Museología Crítica. Ed. Trea Gijón. 2006. pp 285-298.
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como propio, como parte da súa vida e da
vida dun pobo: quen mellor para explicar e
facer vívido ese espazo) fará que en cada
visita redescubramos un lugar “novo”
dende moitas olladas diferentes, e que o
patrimonio interpretado nos transmita non
só coñecementos, senón sensacións e
emocións, non quedando inerme ante o
espectador.
Como comentabamos, toda exposición chega a ser un espazo vívido e como
tal podemos experimentalo de diversas
maneiras; dunha maneira masificada,
como puido ser este ano a exposición
no MNCARS (Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía) de Madrid, sobre Dalí,
que estivo dende abril a setembro e que
logrou captar a preto de 730.000 visitas.
Pois, como diría Paco Pérez Valencia:
“Corremos constantemente tratando
de optimizar los tiempos, aprovechando los recorridos cuando
visitamos una exposición, tratando
de recabar la mayor cantidad de
información posible y poder decir a
nuestras amistades: <yo estuve allí>,
aunque eso no indique si hemos
disfrutado de la experiencia. Todos
corremos en un museo porque no
hemos encontrado el sentido del
placer cuando lo visitamos, de esta
forma no atendemos a los detalles y
no disfrutamos de todas las posibilidades que se nos pueden abrir en
un lugar”.2

2 Pérez Valencia, P. Manual de la exposición sensitiva y
emocional. Ed. Trea. Gijón. 2012. p 33,34.

barbantia

Así pois, para valorar unha exposición
dende unha ollada crítica, precisamos
facer tres clases de visitas:
1ª.- Cando está concorrida por outros
visitantes, atendendo ás súas respostas
en canto á exposición e atendendo tamén
ás nosas, vendo o que nos evoca.
2ª.- Da man dun dos responsables
institucionais, que condicionará as nosas
conclusións como espectador levando a
cabo percorridos forzados que posiblemente non fagan a meirande parte dos
visitantes e outorgando ao espazo unhas
calidades inexistentes ou irreais. Pois
cando un vende o seu produto e sobre
todo dende unha institución, non se é
obxectivo; mais as miradas non poden
condicionarse.
3ª.- Aquela que sería aconsellable
facer individualmente cunha sala baleira
e esquecendo o exposto, para ver se as
posibilidades do espazo están cubertas
ou forzadas.

ANáLISE DE DouS CASoS CoNCREtoS NA NoSA BISBARRA EN
CoNtRApoSICIóN CuN MuSEo
DE tItuLARIDADE EStAtAL.
[Museo da Memoria Mariñeira ou
Marea (porto do Son) e Museo
do Mar Etnolóxico de Noia (Noia)
en relación co Museo Naval de
Madrid].
Para a seguinte análise baseeime
en tres museos ben diferentes pero de
“semellante temática” para que se poidan
apreciar as diferenzas e semellanzas co
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fin de que poidamos facer unha crítica obxectiva dos mesmos. Asemade, os datos
cos que contamos son os seguintes:
• MuSEo NAvAL DE MADRID
xestión: Ministerio de Defensa. A través
da Dirección Xeral de Relacións Institucionais da Defensa: Subdirección Xeral
do Patrimonio Histórico Artístico.
Director: Almirante José Antonio González Carrión.
persoal que o atende: museólogos, educadores (asesorados por investigadores,
científicos,...)
orixe: 28 de setembro de 1792.

Inauguración: 19 de novembro de 1843.
Coleccións en orixe: Casa Real, Secretaría da Mariña, Compañías de Gardas
Mariñas, Departamentos Navais da
Península, Apostadeiros de Cuba e Filipinas, Depósito Hidrográfico, Real Instituto
e Observatorio de San Fernando, Instituto
Hidrográfico de Cádiz e doazóns e cesións de particulares, así como depósitos
e compras.
Salas: Ordenadas cronoloxicamente.
obxectivos: Servir de instrumento comunicador e educador sobre a historia
marítima de España para salvagardar as
súas tradicións e promover a conciencia
marítima nacional.

Imaxes do
MuseoN aval
de Madrid.

Campos de exposición e investigación:
Historia da Mariña Española.
Construción Naval.
Náutica e Ciencias auxiliares: cosmografía, cartografía e instrumentos.
Historia das viaxes marítimas e os
descubrimentos.
Arqueoloxía subacuática.
Patrimonio inmaterial mariñeiro.
horario: De martes a domingo de 10:00
h a 19:00 h.
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Colección formada por: 10.500 pezas
divididas en: Armas, Moedas e medallas,
Condecoracións, Instrumentos científicos, Modelos de construción naval,
Uniformes, Artes plásticas e decorativas,
Bandeiras e Pezas de etnografía.
Actividades xeradas: Exposicións temporais, talleres didácticos, talleres infantís, coloquios.
organismo protector: Fundación Museo
Naval de Madrid.
Edificio: Cuartel Xeral da Armada. Inaugurado o 16 de xullo de 1928. De estilo
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ecléctico, planta rectangular e dous patios interiores.
Departamentos cos que conta: Investigación. Documentación. Conservación
e restauración. Difusión e Comunicación.
Entrada: Gratuíta (acéptanse donativos).
• MuSEo Do MAR EtNoLóxICo DE NoIA
xestión: Asociación Mar de Noia coa
axuda de máis de 100 colaboradores
(particulares e outras entidades).
Director: Félix González Túñez.
persoal que o atende: O director, (mariñeiro, contramestre, patrón, capitán,...
xubilado).
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orixe: No ano 2002 fixéronse as primeiras xestións para a creación dun museo
do mar. No 2004 créase a Asociación
Mar de Noia que tivo como un dos seus
principais obxectivos o de conseguir un
museo do mar para preservar o inmenso
patrimonio marítimo da zona.
Inauguración: Maio de 2011.
Coleccións en orixe: Colección da Asociación Mar de Noia. 2000 pezas en orixe,
outras moitas en almacéns.
Salas: Unha, sen dividir interiormente.
obxectivos: Poñer a andar o museo e
que o concello ou a Xunta de Galicia se
fagan cargo del.

Imaxes do
Museo do Mar
Etnolóxico de
Noia.

Campos de exposición e investigación:
Motores feitos e deseñados en Noia,
Maquetismo, Fauna mariña, Carpintería
de ribeira, Pesca e marisqueo, utensilios
de fondeo, Fósiles, Bibliografía náutica
e diferentes seccións que se poderían
achar nunha embarcación (ponte de
mando, pañol de cuberta, catre de
contramestre,...).
horario: Xoves e domingo de 11:30 a
13:30 h, e visitas guiadas baixo petición.

Colección formada por: Os diferentes
sectores citados antes nos campos de
exposición, así como un grande arquivo
fotográfico e abondosa documentación
sobre o mar.
Actividades xeradas: Charlas en varios
idiomas, visitas guiadas, exposicións
itinerantes, talleres de cociña, talleres de
nós e redes, actividades coordinadas cos
colexios.
organismo protector: Asociación Mar de
Noia e Concello de Noia.
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Edificio: Antiga praza de abastos, posterior escola obradoiro e agora sede do
Museo do Mar de Noia grazas a unha
cesión indefinida do edificio por parte do
Concello de Noia.
Departamentos cos que conta: Investigación, Documentación, Conservación e
restauración (todos eles integrados, mais
non definidos como tales).
Entrada: Gratuíta (acéptanse donativos).
• MuSEo DA MEMoRIA MARIÑEIRA
xestión: Concello de Porto do Son.
Director: Non ten.
persoal que o atende: Un técnico.
orixe: Orixinariamente foi fundado como
museo etnográfico por un particular e
inaugurouse nun edificio prestado por un
particular en xullo de 2004, se ben antes
a súa colección xa viña sendo itinerante
dende 1990. Logo pasou a albergarse a
colección dentro dun edificio cedido polo
concello, en xullo de 2006, e posteriormente foi absorbido polo mesmo en 2012.
Inauguración: No actual edificio o 21 de
decembro de 2012.
Coleccións en orixe: Colección Manuel
Mariño del Río (actualmente sen ceder

Imaxes do
Museo da
Memoria
Mariñeira de
Porto do Son.
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nin doar, sendo “requisadas polo concello” ao seu propietario).
Salas: 3 salas diferenciadas, unha na
planta baixa do edificio e outras dúas na
primeira planta. Unha dedicada ao mar,
outra sen delimitar na que cabe calquera
oficio ou propaganda turística, e unha
titulada “na intimidade”.
obxectivos: Dar a coñecer a cultura mariñeira da ría de Muros e Noia.
Campos de exposición: O mar (pesca e
marisqueo), os oficios, a casa e un tótum
revolútum.
horario: Venres, sábados e domingos de
10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.
Colección formada por: Colección
Manuel Mariño del Río un 89% do total,
e un 11% do total son pezas cedidas ou
doadas polos veciños ao museo, e unha
peza doada ao concello.
Actividades xeradas: Un taller didáctico
coordinado desde a ludoteca municipal.
organismo protector: Non ten.
Edificio: Antiga panadería remodelada e
reedificada en 2010-2012.
Departamentos cos que conta: Ningún
definido.
Entrada: Xeral 2€, e temporal 3€.
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foRtALEZAS E DEfICIENCIAS
DoS CASoS ANtERIoRMENtE
ExpoStoS
temática
En canto aos casos que acabamos de
observar, o primeiro que podemos salientar é que, aparentemente, os tres museos
teñen unha temática na que se engloban
moi semellante, mais, aínda que iso nos
poida parecer así polos seus nomes, non
chegan a selo de todo. No primeiro dos
casos, no do Museo Naval de Madrid,
entran case todos os paus da baralla que
teñen que ver co mar, os descubrimentos
e incluso a etnografía mariñeira, agás a
pesca e a fauna mariña. Temas estes que
se desenvolven moito máis no Museo do
mar etnolóxico de Noia. Nel atopamos
unha grande incursión do tema marítimo
pesqueiro, da etnografía máis próxima
a el, como puidese ser a carpintería de
ribeira e o marisqueo, así como un profundo arraigo por conservar todos os vestixios industriais que supuxeron grandes
avances para a pesca e a navegación en
xeral (motores, sonar,...), así coma unha
gran colección de cunchas e fósiles, que
fan que a fauna mariña non pase desapercibida. No que si deberiamos facer
fincapé é en que sería máis axeitado que
o seu nome cambiase de etnolóxico a
etnográfico, xa que etnolóxico é en canto
á súa disciplina científica, pero etnográfico é en canto á súa colección; e cando
o publicitemos debemos facer referencia
ao que imos achar alí; é dicir, as pezas
que acubilla.
En canto ao Museo da Memoria Mariñeira de Porto do Son, dicir que aínda
que o seu nome poida facernos pensar
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que na súa maioría a temática vaia por
esas derrotas, resulta ser unha sorte de
caixón de xastre no que atoparemos máis
ben un museo etnográfico do pobo e non
unha exposición única arredor do mar.
titularidade
Así mesmo, arestora, tanto o Museo
do Mar e Etnolóxico do Mar de Noia coma
o Museo da Memoria Mariñeira de Porto
do Son, carecen da titularidade como
Museo, necesaria para exercer as súas
funcións. É dicir, podemos chamarlles
museos, pero en realidade non o son
estrictu sensu. Quen si disfruta desta
titularidade é o Museo Naval de Madrid,
adscrito ao Ministerio de Defensa.
xestión
A diferenza do Museo Naval de Madrid que conta coa xestión dun Ministerio
e ao mesmo tempo da Subdirección Xeral
de Patrimonio Histórico Artístico; isto é,
sería o que entre nós denominariamos o
irmán rico. Os museos de Noia e Porto do
Son son dependentes, o primeiro, dunha
asociación e uns colaboradores, co cal
non ten a protección directa dun órgano
da administración que lle conferiría un
presuposto mínimo para o seu mantemento; e o segundo, fai depender directamente do Concello, neste caso, de Porto
do Son, a súa xestión directa, quedando
a expensas dos presupostos anuais do
Concello, aínda que estes sexan exiguos.
Neste intre é no que nos preguntamos
que é o axeitado, sendo os imáns pobres;
cal sería a xestión ideal? Para falarmos
de xestión, non podemos dicir que haxa
unha ideal, pero si máis idónea. Vexamos.
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No caso do Museo Naval, este ten como
órgano de xestión unha administración
pública, pero ao mesmo tempo conta cun
organismo protector como é a Fundación
Museo Naval de Madrid. Dicir que as
fundacións e as asociación de amigos
teñen un papel vital no desenvolvemento
dun museo, xa que son moitos os problemas de financiamento e de captación
de fondos para actividades de interese e
sen ánimo de lucro aos que se teñen que
enfrontar as institucións museísticas, polo
que son sen dúbida unha das principais
vías de acción para permitir crear unha
base sólida de apoio cívico e social para
que os museos poidan cumprir os seus
obxectivos e servir á comunidade. Por
todo isto, se ademais de depender dun
organismo oficial poden valerse da axuda
dunha fundación ou dunha asociación
poderán suplir as carencias dun coas
achegas da outra.
Poñamos por caso: se no Museo do
Mar e Etnolóxico de Noia falta a asociación ou se disolve e o concello ou a Xunta
de Galicia como organismos oficiais non
botasen man del non podería seguir
adiante.
E no mesmo caso, pero á inversa, está
o Museo da Memoria Mariñeira de Porto
do Son, que depende exclusivamente do
concello, co cal se o presuposto que se
destina anualmente á institución non fai
que esta cumpra os seus obxectivos, e
asemade o goberno local non crese conveniente mantelo aberto, estaría condenado a botar o peche, pois non hai unha
asociación ou fundación externa a el que
o axude a seguir medrando en obxectivos
e finalidades.
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Indubidablemente unha asociación
ou unha fundación diferéncianse nas
súas aspiracións dun maior ou menor
nivel de desenvolvemento dun proxecto.
E tanto as súas posibilidades reais como
as súas aspiracións permiten orientar o
seu camiño nunha ou noutra dirección.
Mais, en calquera caso, o nivel de xenerosidade e de compromiso é, en ambos os
dous casos, sempre útil e digno de loanza
por parte das institucións que reciben e
gozan da súa axuda.
Para que unha institución museolóxica teña sempre as costas cubertas
é moi necesario que conte tanto co
apoio da administración pública coma co
apoio dunha asociación ou fundación3
que teñan como finalidade promover e
fomentar o achegamento da institución
á que están vencelladas ao público en
xeral. Pero non deben estar supeditadas
as unhas á outra nin ao contrario; é dicir,
precísase dunha comunicación fluída entre a asociación ou fundación e o museo,
pero sen que un goberne sobre o outro
para que así se poidan axudar sen se
contaminar e sigan sendo autónomos e
compañeiros de viaxe.
Coleccións
Mentres que o Museo Naval de Madrid e o Museo de Mar e Etnolóxico de
Noia teñen formadas as súas coleccións
enteiramente grazas ás doazóns e cesións de particulares e empresas, no

3 Segundo o artigo 2 da Lei de fundacións 50/2002 dise
que: “Son fundaciones las organizaciones constituídas
sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado en modo duradero su patrimonio a la realización
de fines de interés general”. Así mesmo, dentro das
fundacións podemos atopar dous tipos: as fundacións de
amigos e as fundacións de apoio.
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caso do Museo da Memoria Mariñeira de
Porto do Son conta só cun 11% da mesma, que provén de cesións e doazóns de
particulares, mentres que abriu as súas
portas grazas á apropiación ilícita dunha
colección particular, sen que o seu dono
teña firmado ningún réxime de cesión, doazón ou comodato coa entidade; algo que
non é legal, e que a día de hoxe segue
sen resolverse.
Edificios
Os edificios nos que se acubillan as
coleccións dos tres museos citados, por
diferentes causas non foron construídos
para levar a cabo unha exposición adecuada dos seus fondos. No caso madrileño, por ser construído para acubillar o
cuartel xeral da armada; aínda que posteriormente chegou a ser funcional para a
exposición segue coa necesidade de eliminar barreiras arquitectónicas para que
o visionado das coleccións sexa cómodo
e estea á disposición do público en xeral.
No caso noiés, o museo atópase nun
edificio reaproveitado, que mingua moito
a súa capacidade expositiva e comunicativa; de feito, todas as seccións que
nel se atopan non están suficientemente
definidas e delimitadas, a visualización
da colección é complicada pois, así como
hai moitas pezas, non somos capaces de
captalas todas dunha vez, e o percorrido
de deambulación, aínda que sinxelo, danos unha visión demasiado embarullada
das mesmas. Escusable por atoparse nun
edificio cedido e con recursos exiguos.
O caso sonense é o máis rechamante,
pois aínda que se reedificou unha antiga
panadería e coa pretensión primeira xa de
que o edificio fose destinado a museo, a
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exposición ten múltiples carencias. Entre
elas, a sección de mar atópase toda na
planta baixa, mais encontramos suspendida do teito unha dorna (que paradoxos
da vida, non é unha das embarcacións
máis significativas da ría de Muros e
Noia, senón máis ben da de Arousa; e
digo paradoxo, porque nos obxectivos da
institución se falaba de dar a coñecer a
cultura mariñeira da ría de Muros-Noia)
que só vemos dende abaixo e que, se
queremos vela por dentro, debemos subir
á primeira planta, na que se atopan diferentes oficios, o que corta visiblemente o
discurso. O percorrido deambulatorio da
sala da planta baixa nin está definido nin
é accesible para todos os públicos. Por
enriba, existe unha excesiva panelización
de contidos cunha letra pouco adecuada,
que ademais de saturarnos con tanta
información non resulta cómoda á vista.
Os oficios albergados na primeira
planta non son exclusivos dunha vila mariñeira agás o de redeiras e mariscadoras,
e, por se isto fose pouco, o discurso vese
continuamente cortado por inferencias
turísticas, fotos e vídeos alusivos a outros
recursos turísticos da zona que rachan co
discurso asociativo das pezas.
E o máis sorprendente é que nunha
sala titulada “A intimidade” englóbanse
pezas de etnografía relixiosa, escolar,
labrega e dun fogar, cando cada unha
destas seccións deberían estar perfectamente definidas e non revoltas, por canto
o que poida ler entre liñas un visitante
determinará unha ou outra información.
Por exemplo: alguén puidera pensar que
nunha casa desta vila cada neno tería o
seu pupitre propio, xunto cun sagrario no
medio do fogar. Neste caso estaremos

199

barbantia

M useos: consideracións xerais e análise de casos concretos

creando unha visión errónea do que se
intentaba transmitir.
Outra das deficiencias, tanto do
museo sonense coma do noiés, é a
falta de medidas efectivas antirroubo e
antisociais, de vitrinas expositoras e dos
sistemas contraincendios –adecuadosrequiridos por lei. Unha cifra: dende que
se inaugurou o museo sonense faltan
seis pezas das que formaban parte, nun
comezo, da exposición permanente, que
foron subtraídas polos visitantes. Deficiencias intolerables nun museo recentemente aberto.
Dirección
En dous dos casos que citamos a
dirección ten nome e apelidos, hai unha
cabeza visible que comanda o traballo
e os diferentes departamentos cos que
conta ou debera contar un museo; no outro caso, un técnico é o encargado único
da institución baixo o bastón de mando
do consistorio, pois non hai un director
efectivo que sexa o responsable último,
cos inconvenientes que isto lle xera ao
propio museo.

En canto ás tarifas, a gratuidade dalgunhas entradas axuda a que o público
valore o que viu e o que custa mantelo.
E xa que un museo é unha institución
sen ánimo de lucro, o que saque será en
relación ao que teña disfrutado. No caso
do Museo Naval de Madrid, comentar que
á entrada se suxire que os donativos han
de ser de 3€, o que é unha boa estratexia
de márketing, xa que o visitante interioriza
que esa sería a tarifa mínima que se precisa para o seu mantemento, pero sen a
obrigatoriedade que supón unha entrada.
As actividades que cada institución
desenvolve despois dos datos achegados non precisan de comentario ningún,
dadas as súas evidentes diferenzas.
En 1990, o Consello Internacional de
Museos (ICOM), definiu o museo como:
“una institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad
y su desarrollo, abierta al público y que
realiza investigaciones sobre los testimonios materiales del hombre y de su entorno, que adquiere, conserva y comunica y
particularmente expone para su estudio,
comunicación y disfrute”.

horarios
Os horarios de visita son do máis estraño; xulguen os lectores mesmos. Outro
dato: no caso noiés, a persoa que abre
o museo e que leva as visitas guiadas
non cobra polo seu traballo; nos outros
dous casos si. Son entón adecuados os
horarios? Cumpren coas expectativas do
público?
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MoIto poR fACER
O Consello da Cultura Galega vén de
celebrar no pasado mes de setembro de
2013 un seminario titulado. “Os museos
na sociedade actual. A situación en
Galicia. Unha perspectiva crítica”. Nel
interviron, entre outros, un profesor titular de dereito administrativo da UDC, un
fiscal de urbanismo do tribunal superior
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de xustiza de Galicia e un catedrático de
dereito constitucional da Universidade
Complutense de Madrid, así como varios museólogos doutros países, Italia,
Francia, Portugal. Mais para analizar a
situación dos museos de Galicia faltaban
os museólogos galegos, os que traballan
nas nosas institucións que saben mellor
ca ninguén o que falla, e isto non se pode
analizar desde fóra senón desde dentro,
pois entón, a visión que obteñamos sobre
eles será unha visión pouco realista do
que nos encontramos neles, e non axudará a paliar as súas deficiencias.
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1396, setembro, 14 e 15. Pobra do Deán.
Apeo e declaracións recibidas en virtude de censuras do arcebispo don Xoán García
Manrique, para coñecer como se deslindan as freguesías de santa María do Xobre,
santa Cruz de Lesón e Santiago da Pobra do Deán, identificando herdades e bens
que nelas tocaban ao mosteiro de san Paio de Antealtares. Por ante Fernán Afonso,
notario en Terra de Posmarcos e na Pobra do Deán. É traslado literal dun documento
orixinalmente redactado en idioma galego.

Pesquisa de como se parte la proba
del jobre é de loson y de lo que es de
St . Payo. Año de 1396.
Este es un traslado vien y fielmente sacado / de
una escritura antigua de pesquisa y / apeo que
passo ante Fernan Alfonso, notario publico /
jurado en tierra de postomarcos y de la puebla
/ del dean, que ante el paso en la era del nas- /
çimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mill
y / treçientos y noventa y seis años, a catorçe
dias del / mes de setiembre, que esta en çinco
papeles cosidos, / uno enpos de otro, con hilo
amarillo y con la firma / y nombre del dho.

escrivano que atraviesa sobre la / costura del
hilo, que todos los papeles seran de lar- / go
poco menos de tres baras y de ancho dos manos
/ trabessas, cuyo tenor de verbo ad berbun es
como / se sigue:
Era da nassença de noso señor [Ihu] christo de
mill treçientos / e noventa e seis años, quinta
feira, catorçe dias do mes / de setembro. Sabean todos que em presença de min Fer- / nan
Afonso, notario pubrico jurado em terra de /
postomarcos e da pobra do dayan de Santiago,
e / dos testigos [que] a yuso son escriptos, que
foi liuda e pu- / bricada huâ carta damostaçon

Fonte: Arquivo
Histórico da
Universidade de
Santiago.
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e descomôyon de / noso señor Arçobispo de
Santiago don Johan, escri- / ta em papel,
seellada de seu seello em calcado / por Roy
Goterrez, coengo de Santiago, su juiz, / da
qual carta o tenor a tal he= Roy Goterrez, /
coengo de Santiago, juiz ena audiença do señor
/ Arçobispo de Santiago dom Johan, a vos,
Gonçal- / vo Garçia, Afonso Vellaao, Pedro
Miguelles, Pe- / dro boy, Martin Ledo, Diego
Villaao y Pedro Ledo (fol. 1.v.) // Martin de
Cabio, Afonso de Villas, Fernan de Vi- / llas,
Pedro Martinez o boo, Roy Ochoa, Fernan de
/ Cores, Martin Calabardo, Soeyro Gonçalez
clerigo, Jo- / han Goriras, Nuño de Bigian /
Nuno de Carreyra, Paayo / Carabino, é Juan
Martinez Ferrollo, e Afonso Ca- / baaço, Juan
Afonso de rroçamonde, Juan de Froyan / Johan
Magueiro de Froyan e Pedro Caal do Maño /
Gonçalvo Martinez, Domingos cuçu, Pedro
Caao, Pe- / dro de Soberido e Domingo Vidal,
Johan Perez de Losom / e Domingo Carvallino
e Jolian Eâns do Araño notario / de Postomarcos, moradores enas frigisias de santiago / da
pobra e de sancta Cruz e de sancta Maria de
/ Jobre y de santo ysidro, a cada uûs de vos a
qen. esta / carta for mostrada saude. Savede que
frey Fernando, prior do mosteyro de san Martiño, administrador / do mosteiro e Abbadia de
san paayo d´ante altares / dos vês movelles e
rrayçes del, veêo ante mi [e] diso / en que ao
dito mosteyro de san payo e a el en seu no- /
me, que avia e lle perteçia cassas y casares e
viñas, or- / tas, chantados, enas ditas frigisias
ê en cada hunâ / dellas, e que bos e algus de vos
quellos teedes, labra- / des, husades y defrousades contra sua voontade / a este dito mosteyro,
e os que savedes as marcaçoes, as / partiçoes
delas e de cada huas delas, pu (sic) esteveron ê
/ estan as marqos. devisoos por hu se parte as
ditas / herdades, casas, viñas, ortas, chantados,
huâs das / outras, ello non quesestes nen queredes deçir, nen des- / cubrir, nen partir, nen
estremar, nen los meter entre / as tais devisoes,

206

nen lle queredes pagar as rrendas / dellas dos
tempos pasados asta aqui levastes, e (fol. 1.r.)
// Pediume sobre lo conpremento de dereito,
porque bos digo / y mando en virtud dovediença, so pena descomuçion e / amostaçion
primera, secundo, terçero, dandovos tres dias
/ para cada una amostaçion asi que do dia que
vos esta / Carta for mostrada, leyda y pubricada, ou della parte / souberdes, ata nove dias
primeiros seguintes que se cun- / pra o dito
termino, aqueles de vos que trahedes as ditas
/ casas, cassares, viñas, ortas, chantados, que
as leixedes / desembargadas ao dito mosteiro e
ao dito prior en / seu nome y lles paguedes as
rrendas que dellas levastes / do tempo pasado,
ou bos aveñades con el sobre elo, ê os qe / sabedes os marcos ê partiçoos ê devisoos delas, ou
/ de parte delas, que llo digades e descubrades
por Jura- / mento dos Sanctos Evangeos por
ante notario ou / testigos, ou dentro eno dito
termino das ditas amosta- / çoes veñades antes
deçir rrason dereita, porqe non / sodes tuidos
de asi façer e conprir, ê se a bos asi façer / nen
conprir non queserdes, pasado o dito termino
/ das ditas amostaçoôs en deante, pono em bos
e / en cada un de bos que o asi façer e cumprir
non que- / serdes sentença descomoyon en este
presente scrito / e so a dita pena descomoyon;
digo y mando aos clerigos e capellaas do dito
Arçobispado a quen esta Carta / for mostrada
que bos denunçien por escomungados / nos
domingos y festas e outros dias ata que bos /
façades e cunprades o que dito he; dada ena
çida- / de de Santiago, dous dias de setenbre
año domini / millesimo treçentesimo noventa
y seis años = Rodericus Guti- / errez canonicus conpostelanus = Petrus Garçia notarius /
apostolicus ê Anton Parçero escritus = <estes
homes> ena dita (fol. 2.v.) // Carta contuidos
qe se adeante siguen em obedeçendo / aa dita
Carta e ao en ela contuido esto qe se sigue /.
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[Testigo] Primeyramte. Yten Pero boy, morador en quin- / taas, da frigisia de sancta Maria
de Jobre, / Jurado sobre llos Stos. Evangeos, e
pollo dito Juramto. pregunta- / do se savia
como se partia a figrisia de sancta Maria do
/ Joubre (sic), a friguisia de santa Cruz de Loson, a fregisia de / Santiago da prova, y suas
herdades friguisias huas das / outras, [Sta. Mª.
do Jobre / Sta. Cruz de Loson / Santº. da
proba] diso que el savia que se partia has herdades / y fregisias sobreditas huas das outras
en esta mane- / ra. [Demarcacion] Yten que
se começa a fregisia de sancta Cruz de / Loson
e se parte da frigesia de sancta Maria do Jobre
/ como se começa no camiño bello, des o lonbo
que chaman / da sobreyra da lova como vay
topar ao rrio que ben por- / lla braña de Losom,
y toma si da sobreira da loba ata / o mar, e ata
o marco que chaman do coô, o mais dereito / qe
pode seer, porlla cassa de Pedro dos Sanctos. /
= Yten diso que se parte a friguesia e herdades
de San- / tiago da pobra da de sancta Cruz
como se começa / porllo carrill vello do lonbo
do carrescal a sopeê, / e vay bia da biana de Loson, que he da frigisia / de sancta Cruz, e des lo
dito camiño do lonbo do carres- / cal es contra a
pobra diso que hera da frigisia de / Santiago da
prova do dayan, como vai porllo ca- / miño de
carro a dereito a Ponte de barbâça. = Testigos
/ que a esto foron presentes Fernan de Cores,
Fernan de / Villas, Martin de Cavio, Lourenço
Rodriguez, Fernan / rromeu, estantes, [villa
de Recimonde] E diso mais que se partia a
villa / de Reçimonde da de Losom porllo Rio
que chaman / do rrio de gatos como vai topar
ao souto de rrefojos / e como vai por seu camino
o dito rrio ata a agoa (fol. 2.r.) // â braña de Losom, e vai por sobre las viñas de Losom, vai- /
se ao çercal e dali ao lugar que chaman Liñares,
e de Li- / nares a dereyto alva, e dali ao viqº. da
teixoeira, y / dalli a dereito as pedras da seara
vella, e dalli a de- / reito as pedras de sobre lo
rrio de home morto, e dalli / as pedras de boy
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mouriño, que he a par de gonderâde, / e dali
vai as outras pedras de rroças de sobre maalde
(sic, mooldes). / = Yten diso mais que a fonte da
enpeegada, que chegaria / a ella pasados avia
de setenta años Pedro da Ganda- / ra e seu fillo
Roy Perez, herderos que eran das Villas / de
Gonderâde, e de Losom, e de rreçemonde e do
carras- / cal, e que biytaran hum monte de virgindade como her- / deros que eran e lançarâ
en el pan. = Preguntado se sa- / via que algun
home lebara deste lugar pan algun diso / que el
nûca del vira lebara pan salbo aos ditos Pedro /
da gandara e a seus yrmaos. = Yten preguntado porllo / casal de tarrio con sus herdades diso
que eran todas de San paio, e que non havia en
el outra ninhua salvo San / paayo. = Yten diso
que Johan boy, yrmaao dos tales, / es morador
na pobra do dayan, que chegara a sobre la / fonte da empegada por biytar un pedaço de monte
/ de virgindade para deitar en el pan, e que
chegara / a el Maria Martinez de Junqueras, da
fregisia de sancta / Maria do Jobre, agora pode
haver ata oytenta años, / que se enfiara entô
por ante Afonso Perez, Moordomo / do dean de
Santiago, sobre lo dito agro, en que o dito Mo- /
ordomo que collera o dito monte entô a un ê ao
outro, / e que disera que era seu, e que despois
qe o dera a beitar / ao dito Juan boy para que o
viytasse para si, e para / el. = Yten diso que o
agro que ora tem Pedro Miguelles, / morador
ena pobra do dayan, que o tuvo con pan / e
agora que o ten con viña, e que o beera abeitar
(fol. 3.v.) // e labrar para pan de bergendade a
Roy boy, / e Pedriño, e Afonso Fernandez de
rreçemonde, pode / aver ata tempo de noventa
anos, e que se collera / o dito agro despois a
monte, e que despois que se en- / trara sobre lo
dito agro cerca de dez años Roy ale- / gre, fillo
de Maria de Saypane e Martin Domingos, ma/ rido da dita Maria de Saypane, con Roy boy e
con / Pedriño de quintaas, por ante o dayan de
Santia- / go que era Fernan Perez de Meneses
e Gonçalo Ve- / cerra, os ditos Pedro Alegre e
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Martin Dominguez e / con elles Afonso Fernandez, por quanto provarô qe eran herdeiros
/ de rriçemonde, e que o tuveron, e ten passados son oy- / tenta años. = [herdades do
Carrascal] E preguntado como se parten has
herdades / do carrascal e a viña da pobra que
ora ten Garçia Perez, / ou outras herdades e
casas e harados e viñas da / proba, diso que el
oira desir a moitos homes que un / abade que
fora de San payo, de que se non acordava, /
que aforara un tallo de viña que fora de Juan
ho- / anes da Aguieyra, a qual ora ten seu fillo
Garçia / Perez, e que lle avia de dar por foro ao
mosteiro de / San payo en cada un ano quatro
mês . e un canbo / de besugos frescos; ê diso
mais que el oyra disir que / perteçia ao mosteiro
de San payo e a herdeiros de- / lla fonte da caal
como vay ata o mar as herdades / qe van contra
Sta. Mª. do Jobre, e diso que pero el non bira /
llevar dellas ninhuna cousa ao mosteiro de San
/ Payo nen ahos herdeiros salvo aos dayâs qe fo/ ron de Santiago, e son pasados oytenta años.
/ = Yten disso que el vira morar eno carrescal
tres / homes labradores, e que abian [por] nome
Pedro dolveira, / Domingo marroqº., e Pedro
qôchado, con suas mulleres, / e que moraban
por Fernan Martinez de (fol. 3.r.) // Junqueras,
coengo de Santiago que foi, e que oyra / deser
que hum delles que era de Maria Mnez., hirma
/ do dito Fernan Martinez. = Yten diso mais
que / abia e perteçia ao mosteiro de San Payo
a mee- / tade de toda a Villa de Losom, e mais
a oytava parte / de toda a outra meetade, e
diso que esta oytava parte / que a tiña ya ena
herdadura que ten os fillos de / Johan Afomso
de Câso que foi, e deste estonçes diso / que no
savia mais. Tºs. quando este testigo, juraron
Fernando / de Villas, Fernan Romeu, Pedro
Martinez de Castro, / Pedro Cochorro.
[Otro testigo] Yten este dito dia ê era sobredita
/ Gonçalvo Garçia, escudero, morador ena
proba do dayân, / home vedraio, Jurado sobre
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los Sanctos Evangeos / e porllo dito juramento
preguntado e porlla dita car- / ta do dito señor
Arçobpo. e o que el savia de como se / partiâ
huas herdades das houtras, huas frigisias /
das outras, outrosi si savia como se partiâ has
her- / dades e cassas e vinas e chantados da
pobra do dayân, / ou as herdades de losom con
seus herdeiros e de san / Payo da huna parte
e da outra parte, como se / parte rreçemonde,
con as herdades do dayan / dellas. Yten disso
porllo juramento que fesso / que el oyra deser
que Johan da Villa, como bedraio / morador
que fora en rreçimonde, da frigisia de / sancta
Cruz de Loson, que o dayan don Aras Pardo /
que partira assi unas herdades das outras en
es- / ta maneyra: que porllo cool (sic) de liñares
vindo a / fondo contra as agras labradias que
fesera chan- / tar un marco con hos herderos
de Losson e de Re- / çemonde, e que todos
chantaran ô outro marco eno lu- / gar da
mamoa das Laas, e que chantara o outro marco
/ sobre lo quarto do casal que estava sobre lo
casal de (fol. 4.v.) // Tarrio, e que chantara
outro marco na mamoa qe. / chaman da herdade
da enpeegada que trahia e / labrava Afonso
Eâns de rroçemonde, e a dereito qe. / chantara
outro marco eno carril vello das so- / breyras
que ora andan entre las viñas e deçê por- / llo
camino vindo ao sopeên ata o marco de sobre
/ lla viña que foy de Juan Oâns da Agieyra, /
segun que suya andar o camino vello, e disso
qe. / dalli suya andar un camino de carril de
carro, / outro marco de sobre la viña que ora
ten Garçia / Perez contra o nordeste, e aquel
camiño suya de yr / por la fonte que suya destar
no medio da viña / e deçia, o, carril por lo rrego
onde ora mora Pedro, / clérigo, como vay o dito
Rego con a agoa ao sopeên ata / o mar. = E
mais diso que des lo dito marco qe. esta / sobre
la dita viña que ora ten o dito Garçia Perez,
aquel foy de seu padre Johan Eâns da Agieira
/ ata o outro marco que estava dentro na dita
viña, / que lle dixera o dito Vedrayo dos ditos
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marcos qe. / era de San paio, e da partiçon de
Losom, pero diso / que non savia hu estava ô
dito marco da dita / viña, que llo non mostrara
o dito Johan da Villa, / que era home Vedrano,
ê disso que lle ficase a sal- / bo para disir mays
se se dello acordase. = Testigos / que a esto
foron presentes Pedro Cochorro, Juan Pe- / rez,
clerigo de sancta Maria do Jobre, e Fernan /
Romeu, escudeiro, morador en rriba de monde,
frigi- / sia de san Viçenco de Sispon.
[Otro testigo. Lo que llevan los herederos
/ de Mª. Martinez de Jun- / queras en
el otero do Maño] En este dito dia / e era
sobredita Pedro de Soverido, da frigisia de /
sancta Maria do Jobre, Jurado e preguntado /
aos Sanctos Evangeos por estas causas e cada
hûa / dellas, diso que el vira morar por Fernan
Martinez de (fol. 4.r.) // Junqueiras, coengo
que foy de Santiago, por sua / irma, Maria
Martinez, que avia tres casares da herdade qe.
/ eles tiña eno outeiro do maño, da frigisia do
Jobre, / e que os dous casares que eran do dito
Fernan Martinez / e o outro casal que era da
dita Maria Martinez, sua / hirmaa, e que oyera
deser que os dous casares eran / do dito Fernan
Martinez, que eran de San Payo, e / o casal
da dita Maria Martinez que era seu della, / e
diso que asi ô bira. Testigos Juan Perez, clerigo
do / Jobre, e Juan do Campo d´arouça, e Pedro
Martinez / de Castro, e Pedro Cochorro.
[Otro testigo] Yten Juan Perez, / clerigo cura
de sancta Maria do Jobre, Jurado / e preguntado
aos Sanctos Evangeos, diso que / el tanto savia
que â morte de Martin Rodrigues, qe / foy
Juez de Posto Marcos, antes que se el finase,
que / disera el que San Payo que façia grande
perda / eno lugar da pobra do dayan e que lle
disera en- / tonçes Gonçalvo Lopez en que façia
el perda San / Payo, ê el que disera entonçes
que San Payo a- / bia e hera seu des lo rrego
donde ora mora Fernan / de Torres, morador,
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ata o coôl do Caramiñal, e deste / feito diso que
non savia mais. Testigos que a esto fo- / ron
presentes Pedro Ledo, e Garçia Rodrigues de
Rûns, / escudero, e Pedro de Soberido, e Nuño
Gonsalez, / clerigo cabo de Soeyro, Gonçalez
de Cana, clerigo.
[Otro testigo] Yten en este dito dia e hera
sobredita Domin- / go Carballino, home de
Gonçalva Lopez, morador / en Junqueiras,
da frigisia de sancta Maria do Jobre, / Jurado
sobre los Sanctos Evangeos, preguntado /
porlla carta do dito Señor Arçobispo sobre
rason das / herdades que, o, mosteiro de San
Payo havia eno lu- (fol. 5.v.) // gar qe chaman
do carrescal, diso que el oyra / deser a Martin
Rodrigues, Juiz que fora de Postomarcos / que
des lo lombo da viña que ora ten e usa Gar- /
çia Perez para açima do agro do carrescal, que /
poden ser ata cinquenta millarias da dita viña,
que era da herdade do carrescal, e que as bira
ter / ao dito Garçia Rodrigues ô agro de fora,
mais quelle non / vira teer a dita viña, e diso
que bira ao dito Garçia / Rodrigues aforar o
agro de fora de sobre la dita viña a / Johan de
montaña, morador que ora he en mos- / quete,
da frigisia de Santiago de Lampon. Yten di- /
so mays esta testemoya que oyera deçir ao dito
/ Garçia Rodriguez que della fonte da caal,
della / viña que ora ten Garçia Perez, como
vay ajoa / ao so peê e que bay por entre a casa
de Fernan de / Cores e de Maria Dominguez,
porriva, ata o mar / que hera dalli en diante
contra via de sancta / Maria do Jobre, que era
todo de san Payo. Pregun- / tado si o cria mais,
de si, que, non, diso que cria / porque o oyera
deser asi ao dito Garçia Rodrigues de Jun- /
queras ao tempo do seu finamento. Testigos
quando / esta testemoya jurou e declarou seu
dito, Pedro Migue- / lles da proba, y Domingo
Vidal, fillo de Afonso de / Ben que foy, e Pedro
boy e Pedro de Bretal e Go- / mez Eans, Monje
de San Payo.
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[Otro testigo, clerigo] Yten en / este dito dia,
ê, era, sobredita, Soeyro Gonçalez, / clerigo de
Sanpayo de Carreyra, Jurado e pregun- / tado
aos Sanctos Evangeos, diso que el oyra / desir a
Rodrigo Afonso, clerigo que foy de Santº. / da
pobra, que o agro que tivo Garçia Rodrigues
de Junquei- / ras e que el aforara a Johan de
Montaña, que estava (fol. 5.r.) // sobre la
viña qe ora ten Garçia Perez, que era / todo de
San paayo, e demais diso que a herdade / que
chaman do carrescal, que oyra deser ao dito
Ro- / drigo Afonso que era do mosteiro toda
como vay / ata o rrio de Junqueras. Yten diso
mais que po- / dria haver ata quarenta años
que bira pagar a / Johan Oâns da Aguieyra,
padre de Garçia Perez, que ora mora ena pobra,
quatro mrs. de hun año / por que desia que el
tiña aforada un tallo de viña / que esta eno
lugar da pobra, e diso que lle oyra desir / que lle
abia de dar mais un cambo de besugos en / cada
un año. Testigos que a esto foron presentes,
Pedro, clerigo, Domingo Afonso, da pobra do
dayan, / e Pedro Veo e Roi Xerpi da Carrera.

Fonte: Arquivo
Histórico da
Universidade de
Santiago.
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[Otro testigo] Yten en este dito dia e hera
sobredita Pedro Cao, / morador eno lugar do
maño, da frigisia de sancta / Maria do Jobre,
home bedrano, Jurado sobre los Sanctos /
Evanjeos e porllo dito juramento preguntado
en / obedeçendo a carta do dito Señor
Arçobispo, diso que el / sabia e se acordava
de tempo de setenta años ê que / vira a Garçia
Rodrigues o vello y a Fernan Martinez de /
Junqueras, coengo que foy de Santiago e fillo
do dito / Garçia Rodrigues o vello, e que bira
despois a Martin Rodrigues / o moço, sobrino
do dito Fernan Martinez de Junqueras, / e diso
quelles vira traer tres labradios eno lugar /
que chaman do carrascal asi como suas, e que
hun delles / daba o pan a Maria Martinez,
hirmaa de Fernan Martinez / de Junqueras,
e qe. o dito Fernan Martinez que lle- / baba o
outro pan dos outros dous homes, e diso qe. /
el savia de çerto qe. o dito Fernan Martinez
que con- / prara os dous cassares das erdades
do carrescal / a Nuno Gato e Fernan grande
e Sancha colleres. (fol. 6.v.) // E o outro casal
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que o comprara a dita Maria / Martinez aos
sobreditos Nuno Gato e Fernan gran- / de e
Sancha culleres. E destescrito (sic) diso que
non sabia / mais. Testigos que a esto foron
presentes, Juan Perez, clerigo do Jobre, e Pedro
Martinez de Castro, e Mar- / tin Ferreyro dos
Casares, Pedro Cochorro, e Pedro Miguelles da
pobra.
[Otro testigo] E demais desto, esta feira, quin/ se dias do dito mes de setembro da dita era,
Domingo / Villas, morador en sancto Ysidro,
Jurado sobre / los Sanctos Evangeos, e porllo
dito juramento / preguntado se savia como se
partia e estremaba / as frigisias de Sanctiago
da pobra e de Sancta / Cruz e de sancta Maria
do Jobre, huas das outras, / outrosi quantas ê
quaes heredades, e casas e casares / e viñas e
chantados pertecian e perteceron ao Mos- /
teyro de San paio e ao dito prior en nome del en
ca- / da hûa das ditas frigisias, diso que el oyera
desir / a Martin Rodrigues de Junqueyras, que
foy, que des lo mar- / co questa posto sobre la
viña de Garçia Rodrigues de Aguieira, / como
vay afondo ata a fonte da caal por lo Rego /
qe vay ao sopêe ao mar, e como se torna, via
con- / tra o Caraminal, e contra sancta Maria
do Jobre, / qe. era do mosteiro de San Payo
e de herdeiros. / Diso que non savia mais
cômo se partia por lo miu- / do. Testigos que
a esto foron presentes quando tsº., / juraron,
Gonçalvo Gias, fillo de Maria Gias e A- / fonso
da Barreyro, Juan Magº., Roy Gias, fillo de
Pedro Gias.
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dita sobreyra cômo / vai ata o rrio da braña de
Loson, qe. outras partiçoos / qe. as non savia.
Testigos, Pedro Martinez de Castro, Gonçal- /
vo Gias, fillo de Mariña Gias, e Martin Afonso
da Varreyro.
[Otro testigo] Yten en este dia ê hera
sobredita, Mar- / tin de Cabido (sic), Jurado,
preguntado por las cousas sobreditas / e por
cada hûa dellas, diso que el oyra deser a Mar- /
tin Rodrigues de Junqueyras, Juiz que foi de
Postomarcos, / qe. se partia a frigisia de Jobre
da de Sancta Cruz / e de Santiago da prova,
que desde la sobreyra da lova / como bay ata
o coô de ante a porta de Pedro dos Santos, /
que esta eno mar, y da sobreyra da loba como
bay ao rrio / da braña de Losom, que asi se
parte estas frigisias. E / diso que el oyra deser
que o outeiro do Maño, da frigisia / de Jobre,
que era todo de Sampayo, salvo un cassal qe.
/ fora de Maria Martinez, irmaa de Fernan
Martinez / de Junqueiras, e que tem todo agora
Gonçalvo Lopez / dozon em maâo. E das outras
partiçoos diso qe. / as non savia. Testigos,
Pedro Martinez de Castro, Gon- / çalvo Gias
ê Juan Martinez de Losom = E eu Fernan
Afonso, notario sobredito, a esto presente fuy
e meu nome / e sinal aqui poño, que tal he, en
testimonio de / verdade.
A.H.U.S.
Sección: clero
Sinatura: clero 1154
Mosteiro de San Martiño Pinario
Libro I de Apeos (1358-1557)

[Otro testigo] Yten en este dia e hera
sobredita, Fernan de Villas, Jurado por los
Sanctos Evangeos e porllo dito juramento
preguntado porllas causas / sobreditas, diso
que el oyra deser a Pedro boy (fol. 6.r.) // de
Losom, qe. se partia a frigisia de Sancta Cruz
/ da de sancta Maria do Jobre, de la sobreyra
da loba / a dereito ata ô coô do mar, e della
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D

ocumento localizado, transcrito e
analizado por Antonio González
Millán. Licdº. en Xeografía, Historia e
Historia da Arte de Galicia pola USC,
Deptº. Historia da Arte, Documentalista,
Director do Museo Valle-Inclán da Pobra
do Caramiñal, no A. H. U. S.

ANáLISE DE CoNtIDoS Do
DoCuMENto:
Apeo e declaracións recibidas en
virtude de censuras eclesiásticas de como
se parten as freguesías de santa María do
Xobre, santa Cruz de Lesón, e Santiago
da Pobra do Deán; herdades, bens e
rendas que nelas tocaban ao mosteiro de
san Paio de Antealtares, usurpados por
varios moradores. Ante Fernan Afonso,
notario público na Terra de Posmarcos
e vila da Pobra do Deán de Santiago.
Alude á segura e inequívoca existencia
da Pobra no período 1306-1316.
pRIMEIRo. Datado nos días 14 e
15, quinta e sexta feiras, é dicir xoves
e venres, do mes de setembro do ano
1396, trátase do primeiro instrumento
documental coñecido cuxo contido
menciona a existencia da “freguesía” de
Santiago da Pobra do Deán / e / da “vila”
da Pobra do Dayán, de forma explícita,
reiterada, e sen posibles dúbidas de
interpretación sobre a identidade precisa
da poboación e do seu nomenclátor
antigo.
Polas informacións contidas no texto
poríase fin á hipótese, xuridicamente
nunca ben encaixada, dunha presunta
fundación desta poboación por iniciativa
real, pois lembremos o seu emprazamento
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dentro da denominada Terra de
Santiago, concedida por privilexios reais
altomedievais renovados dende o século
IX polas sucesivas dinastías reinantes a
favor da Igrexa Apostólica. Advertencia
que faremos a do respecto ao papel
preeminente outorgado polos declarantes
aos señores arcebispo e deán do
Cabido Metropolitano de Santiago de
Compostela, por onde consta un libre
exercicio da potestade civil e xurisdicional
destes titulares sobre o territorio e as súas
xentes. Evidencia de que estamos ante
un señorío de orde eclesiástica. Incluso
na futura vila do Caramiñal seríao así, ate
a usurpación cometida de facto, e non
sen violencias, polos prohomes da liñaxe
emerxente dos señores da fortaleza dos
Xunqueiras, definitiva dende Gómez
Pérez das Mariñas.
Tratamos dun apeo, ou deslinde dun
territorio e marcación de freguesías, e
dentro delas, de propiedades rústicas e
das súas rendas forais, en base á toma de
declaracións de testemuñas. Testemuños
recibidos
en
virtude
de
esixida
obediencia ao seu señor, e baixo pena
de amoestación e de excomuñón en caso
de non acceder a facelo, con xuramento
de dicir verdade ante as Sagradas
Escrituras, e rexistradas oficialmente
por ante Fernan Afonso, “notario público
jurado na Terra de Postomarcos e da
Pobra do Dayán de Santiago”, quen da
fe do acto. Definíndose aos declarantes
como vellos e coñecedores naquilo que
declaran.
O Arcebispo de Santiago de
Compostela, don Xoán García Manrique,
desexoso de solucionar satisfactoriamente
as diverxencias xurdidas entre o mosteiro

A ntonio González Millán

de san Paio de Antealtares e varios
foreiros seus, veciños das freguesías
de santa Cruz de Lesón, santa María
do Xobre e Santiago da Pobra do Deán,
encol do recoñecemento da propiedade
de bens usurpados ao mosteiro, e da súa
tenencia, en réxime de foro, dos usuarios
que debían aproveitalos a cambio de
pagar unha renda anual, que tampouco
satisfacían, media no conflito. Con este
obxecto, segundo se relata, emite unha
carta executoria para investigación das
posibles apropiacións indebidas, apeo
dos bens afectados, canons pendentes
e conciliación entre as partes, subscrita
polo cóengo compostelán Roy Gutiérrez,
xuíz na Audiencia arcebispal, Pedro
Garçia, notario apostólico, e Antón
Parçero, redactor. Carta que, segundo
se afirma, é publicamente mostrada,
lida e pregoada, perante os veciños e o
notario do distrito, Fernan Afonso, e na
que se fixa un prazo de nove días a contar
desde a súa publicación para cumprir co
mandato. Como sucede.
Se facemos caso ás identidades dos
deáns coma ás dos persoeiros relevantes
que son lembrados nas declaracións
das testemuñas, as orixes deste conflito
viñan de máis atrás ca dese ano 1396
en que se recorre á vía de conciliación.
Remontarían ás orixes do conflito, cando
menos ao período 1306-1316, ou cara
ao derradeiro cuarto do século XIII. Será
así que expresións como, que “volveran
a suscitarse dúbidas e disensións”, ou
lembrar que as primeiras arbitrariedades
cos bens da abadía sucederan “pasados
son oitenta anos”, “son pasados oitenta
anos” ou “pasados son noventa anos”,
acadarían un exacto contexto histórico.
Xa que, daquela, o deán máis antigo
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lembrado é don Airas Pardo (toma
posesión do cargo en 1306), sendo o
arcebispo don Rodrigo de Padrón (é
consagrado en 1307), e mesmo a sucesión
de feitos atribuídos ao xuíz de Posmarcos
don Martín Rodríguez de Xunqueiras
“o vello”, don García Rodríguez de
Xunqueiras “o novo”, como seus fillos don
Fernan Martíz de Xunqueiras, cóengo
compostelán, e dona María (cun abano
cronolóxico 1270-1316). É dicir, cara ao
horizonte da década 1306-1316.
Nestes
intres
constatamos
a
identidade e cualificación desta localidade
como “vila”, a diferenza doutros núcleos
de poboación tipificados como “viana”,
“villares”, “casal”, “casares”, “vico”, etc.,
figurando como topónimo máis estendido
aquel da “Pobra do Dayán” (ata en 15
ocasións), prova (noutras 5) e proba (en
3). Aquela Pobra do Deán defínese como
freguesía, vila, núcleo en progresión
económica, lugar de residencia de
varios escudeiros e notarios, algúns
dos que comezan a despuntar como
liñaxes emerxentes con orixe aquí: os
Xunqueiras.
SEguNDo. Como apeo dun territorio,
a información contida no documento
define os límites de cada un dos catro
distritos eclesiásticos ou freguesías
entón existentes daquela, o mesmo que
recolle os topónimos dos núcleos de
poboación máis sobranceiros; termos
que se corresponden co actual municipio
da Pobra do Caramiñal. En especial,
dos lugares habitacionais e unidades
de propiedade rústica pertencentes ao
mosteiro bieito de san Paio de Antealtares,
empregadas, usurpadas, trocadas de
uso, ou pendentes de abono nas rendas,
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por parte dos seus tenencieiros, dende
longo tempo atrás.

ocasión os feitos denunciados polo
administrador de bens raíces e rendas do
mosteiro de san Paio de Antealtares.

freguesías existentes no século xIv:
“Decanus”, “Dayân” ou Deán.
Santo Isidro de Posmarcos, santa
Cruz de Lesón, santa María do Xobre,
Santiago da Pobra do Deán. O Caramiñal
non será freguesía propia ata catro
séculos despois, a partires de 1738.
Núcleos de poboación e
habitacionais máis antigos:

tipos

Viana de Loson (anotada así, e non
Lesón), vila de Reçimonde, vila da Pobra
do Dayan, vico da Teixoeira, casal de
Tarrio, Gonderande, A Gandara, Refoxos,
Liñares, Quintans, Vilas, Casares do
Carrascal, Cabio, Caramiñal, et alter.
Accidentes xeográficos, rede viaria e
infraestruturas:
Río Morto, río dos Gatos, río de
Xunqueiras, río das Brañas de Loson,
fonte da Caal, Moldes, pedra de Roxas
(pedras vermellas), mámoa de Laas,
lomba da Sobreira da Loba, lombo do
Carrascal, outeiriño do Maño, seara
Vella, camiño Vello, carril Vello (“vello”,
xa no século XIV), camiño Novo de Carro
(Portocarro), ponte de Barbanza, marco
do Coon, et alter.
tERCEIRo. Referencias a persoeiros
ben
coñecidos
pola
historiografía
científica, inequívocos, que nos permiten
afinar as referencias orais transmitidas a
través dunha tradición consuetudinaria,
pública e notoria, sobre aquel contexto
cronolóxico preciso no que tiveron
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Baixo desta denominación coñécese
o cóengo presidente do Cabido
Compostelán. Os Deáns lembrados polos
veciños declarantes no interrogatorio
ditado pola carta executoria do arcebispo
don Xoán García Manrique (1396), son:
don Airas Pardo (deán XIII), don Fernan
Pérez de Meneses (deán XVI), don
Gómez Arias de Moscoso (deán XX),
don Gonzalo Sánchez de Bendaña (deán
XXI).
persoeiros linaxudos e eclesiásticos
do ámbito local e comarcal:
Fidalgos. Martín Rodríguez de
Xunqueiras “o vello”, García Rodríguez
de Xunqueiras “o vello” (pai de Fernán e
de María), Fernán Martíz de Xunqueiras
(cóengo, † ca. 1329), María Martíz de
Xunqueras (irmá do cóengo), Martín
Rodríguez de Xunqueiras II “o mozo”
(sobriño do cóengo), Gonzalo García,
escudeiro, morador na Pobra do Deán,
Johan Oans de Aguieira, escudeiro,
García Rodríguez de Aguieira “o vello”,
escudeiro, Fernan Romeu, escudeiro,
morador na freguesía de San Vicenzo de
Cespón, et alter.
Clérigos. Rodrigo Afonso (clérigo
que fora de Santiago da Pobra;
contemporáneo de García Rodríguez de
Xunqueiras), Pedro Martínez de Castro
(clérigo de Santiago da Pobra en 1396),
Juan Pérez (clérigo de santa María do
Xobre en 1396), Soeyro Gonçalez (clérigo
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de san Paio de Carreira en 1396), et alter.
CuARto.
O
emprego,
non
infrecuente, de alcumes como fórmula
socialmente válida para identificar de xeito
preciso para unha parte das testemuñas
e dos aludidos pola xente común, fica
reflectido igualmente neste documento
excepcional para coñecer estes anacos
da infrahistoria:
Algúns exemplos de alcumes derivados
de circunstancias morais, físicas,
ou laborais, presentes no imaxinario
colectivo da pobra medieval:
Pedro Martínez “o bo”, Pedriño
“alegre”, Roy “alegre”, Pedro “boy”,
Domingos “cucu”, Nuno “gato”, Pedro
“cachorro”, Paio “carabino”, Sancha
“culleres”, Martín “ferrollo” dos Casare, et
alter.
Algúns exemplos derivados do lugar
de orixe da testemuña ou do aludido
no interrogatorio:
Alfonso do Barreiro, Martín de
Cabío, Fernan de Vilas, Juan Afonso de
Roçamonde, Pedro de Soberido, Joán
Pérez de Losón, Jolian Eans de Araño,
Pedro de Bretal, Pedro de Olveira, Nuno
de Carreira, Juan do Campo d´Arousa, et
alter.
quINto. Finalmente, pero non por
isto menos importante, todo o contrario,
compre advertir de que estamos perante un
instrumento notarial extraordinariamente
preciso. En consecuencia da súa
fiabilidade como documento probatorio
do seu contido alén dos tempos, máis
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tarde sería copiado para evitar a perda da
información recompilada. Proba do longo
período da súa vixencia así como mesmo
da importancia dada ás propiedades,
rendas e servidumes, tocante ao monteiro
de san Paio de Antealtares na Pobra.
A subliñar:
1º.- A minuciosa descrición física do
soporte do texto medieval. Orixinalmente
redactado en galego. Dísenos que o tipo
de material empregado para a escrita é
papel, non pergameo. E con exquisito
pormenor, que se trata de cinco follas,
numeradas unha despois da outra, cosidas
con fío amarelo para evitar perdas, erros
ou extravíos; papeis rubricados, firmados
e selados por un notario como garante
da súa autenticidade: “a firma e nome do
dito escribán... atravesa sobre a costura
do fío”. Incluso ofrécennos as medidas
do orixinal: “que todos os papéis serán
de longo pouco menos de tres baras e de
ancho dúas mans travesas”.
2º.- A advertencia de que é copia
autentificada. O documento primitivo,
esgotado polo uso, ou para garantir a
súa supervivencia integral e ordenada,
en séculos posteriores sería obxecto dun
traslado: “bien y fielmente sacado de una
escritura antigua de pesquisa y apeo”, a pé
de letra: “cuyo thenor de verbo ad verbun
(sic) es como se sigue”. Todo o que se
anotou no “Libro I de Apeos do Mosteiro
de San Martiño Pinario (1358-1557)”, xa
que é cousa sabida como san Paio, tras
da reforma da Orde Bieita promovida
pola Congregación de Valladolid, pasou
a ser abadía feminina, e os monxes de
Antealtares uníronse aos de san Martiño,
levando consigo os seus bens. / Por
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fortuna, previo encabezamento redactado
xa en castelán, o texto orixinal en galego
nesta ocasión sería respectado, aínda que
hai puntuais contaminacións do castelán
empregado polas clases letradas na
data de copia. O autor da recompilación
encadernada e rotulada como Libro I de
Apeos: García Cantos, notario.
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A

ctas da homenaxe a
Raimundo García Domínguez “Borobó”
No décimo aniversario do seu pasamento
A. C. Borobó

Casa da Cultura Ramón Martínez López
Boiro, 24 de agosto de 2013

A. C. BoroBó

BArBAntiA

INtRoDuCIóN
Silvia García Mirón
Presidenta da A. C. BOROBÓ

A

Asociación Cultural Borobó é unha
entidade que leva organizando
distintos tipos de actividades de carácter cultural dende o ano 2007 coas que
conseguimos achegarnos e proporcionar
unha oferta cunha significativa diversidade: proxeccións audiovisuais, un certame
musical, foros de debate, charlas de
concienciación social nos colexios, concertos benéficos anuais, etc. Para isto,
organizamos colaboracións con distintas
entidades comarcais coa finalidade de
enriquecer as nosas propostas fomentando o coñecemento do nome de Borobó en
Boiro e arredores, especialmente entre os
mozos e mozas.
A idea desta homenaxe xurde hai
máis de un ano tras unha tarde en com-

pañía de dona Carlota e Mundo. Tras un
café rodeado de lembranzas e anécdotas
sobre Borobó, decidimos realizar un acto
no que, con motivo do décimo aniversario
do pasamento do Don Raimundo, se deseñase unha xornada na que a principal
finalidade residise en lembrar e honrar a
figura do escritor, única e exclusivamente,
sen outro protagonista que a súa obra, a
súa vida, a súa personalidade e o seu
legado.
Como presidenta, e en representación dos socios da A. C. Borobó, quixera
agradecer a colaboración que tivemos
para a organización deste acto por parte
de, en primeiro lugar, o coordinador de La
Voz de Galicia en Barbanza, José Ramón
Ares, que exerceu de presentador e moActo de
presentación
na homenaxe a
Borobó.
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Intervención do
grupo tradicional
Arume de Boiro.

derador do mesmo. En segundo lugar, aos
participantes da mesa redonda: o poeta
e catedrático da USC Claudio Rodríguez
Fer; o historiador e coordinador do libro
Homenaxe a Borobó, Xoan Guitián; e
o tamén poeta e amigo do xornalista,
Xesús Santos. En terceiro lugar, tamén
resulta imprescindible salientar a actuación destacada dos membros do grupo
de Teatro do Improvisto que levaron a
cabo unha lectura teatral dun fragmento
da obra Quen matou o Meco? –do propio
Raimundo García Domínguez–, Richi
Maneiro, Sara Hermo e Rebeca Mayo; así
como ao Grupo Tradicional Arume que
animou a velada e puxo o peche musical.
Non obstante, mención á parte merece o
noso agradecemento á familia. A todos
e a cada un deles, non só por asistir ao
acto, senón por formar parte tamén da
nosa conformación como entidade.
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Para nós resulta unha honra e un
orgullo levar, como asociación, o nome
de Borobó. Destacado xornalista, ilustre
escritor, poeta do achegado, engrandecedor do coñecido, socialista, humanista,
emprendedor e, sobre todo, defensor e
promotor da cultura galega, xa fose dende estas terras, coma máis alá das nosas
fronteiras. Galicia sempre presente, nas
súas verbas, nos seus textos, nos seus
principios. Por isto, defendemos e avogamos, dende estas palabras, pola dedicación do Día das Letras Galegas a Don
Raimundo García Domínguez “Borobó”.

A. C. BoroBó
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pRESENtACIóN
Ramón Ares Noal
Teño por costume, cando fago unha
presentación relacionada cunha persoa,
expoñer a miña relación ou a miña impresión sobre o protagonista, e de Borobó
tiven a sorte de coñecelo sendo eu un
adolescente, tempos nos que aínda non
tiña unha relación directa co xornalismo,
paixón e profesión que probablemente
empezou a agromar alí mesmo, onde
cada verán viña don Raimundo saudar a
Enmuce, pseudónimo de Enrique Muñiz
Ces, home que facía de correspondente en Boiro para un feixe de medios de
comunicación e co que empecei a dar os
meus primeiros pasos no mundo laboral,
traballando na súa xestoría en vacacións,
e logo no eido da comunicación, redactando algunhas noticias que me deixaba
facer de cando en vez.
Borobó e Enmuce tiñan dúas cousas
en común: a paixón pola comunicación
e a súa condición de progresistas. Na
pequena oficina que Enrique rexentaba
en Cimadevila, repasaban os dous as
novidades invernais e falaban deste e
doutro colega de xornalismo, de Boiro,
da política... E sempre me chamou a
atención o falar sabio e pausado daquel home de ollos pequenos, porque
irradiaba sabedoría popular, tiña unha
enorme facilidade para lembrar persoas
e pasaxes pasados, e transmitía paz
con aquel falar nun galego asubiante...
Non sabía aquel rapaz que seguía con
atención a conversa dos dous xornalistas
que Borobó sufrira os rigores da Guerra
Civil, e nin o podía sospeitar porque da
súa boca nunca saíu o máis mínimo reproche, nada que puidese cualificarse de

resentimento. Borobó falaba do pasado
con naturalidade e incluso simpatía, e tiña
a extraordinaria capacidade de converter
en xoias xornalísticas moitas das pasaxes
que lle contaba a Enmuce, e que saían
publicadas en forma de Anacos e outras
colaboracións nos medios escritos.
Grazas ao encargo que a Asociación
Cultural Borobó me fixo para presentar
este acto, descubrín, tras indagar na vida
de don Raimundo, moitas coincidencias
que me achegan á súa figura: os dous
nacemos nas rosalianas beiras do río Sar,
Borobó, en Pontecesures, eu en Lestrove;
Borobó –segundo Xavier Baltar– pasaba
tempadas en Caldas de Reis cos seus
avós, eu pasei uns anos moi preto do
Balneario polo que el corricaba, mentres
estudaba no colexio San Fermín; Borobó
era colaborador de La Voz de Galicia
cando eu daba os primeiros pasos profesionais no xornal no que, 25 anos despois
de atoparme con el, aínda permanezo; e
Borobó elixiu Boiro –concretamente Trevonzos– para gozar dos seus descansos;
eu tamén vivo en Boiro, inda que non o
elixín, porque cando me trouxeron para
aquí só tiña uns días de vida. Alédome
de ter tantas circunstancias que me
aproximan ao gran mestre de xornalistas
porque ademais é fillo adoptivo do noso
pobo onde ten unha rúa dedicada na que,
por certo, residín ata non hai moito.
Pouco podo dicir de Borobó que non
se coñeza, sobre todo cando temos aquí
connosco o escritor e catedrático da USC
Claudio Rodríguez Fer, o historiador e
coordinador do libro-homenaxe a Borobó,
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Xoán Guitián, e o rianxeiro Xesús Santos
que, de seguro, nos van ilustrar sobre todas as facianas de don Raimundo García
Domínguez. Con todo, permítanme catro
pinceladas sobre tan insigne persoeiro.
Don Raimundo García foi persoa
comprometida coa liberdade, pois só
así se entende que en 1939 –cerca do
remate da Guerra Civil na que defendeu
a República en primeira fila–, se afiliase
ao clandestino “Partido Socialista Obrero
Español” no que militou durante 64 anos,
ata que non se viu reflectido nas súas
siglas. Iso si, nunca renunciou á súa condición de progresista, e sempre anhelou
que o PSOE recuperase os seus sinais de
identidade.
Borobó, aínda que se licenciou en
Filosofía, foi xornalista con maiúsculas,
profesión que exerceu dirixindo unha emblemática cabeceira como La Noche, de
Santiago, na que liderou unha xeración
de ilustres escritores da que formaban
parte coñecidos nomes das nosas letras
galegas, como Xesús Alonso Montero,
Uxío Novoneyra, Manoel María, Méndez
Ferrín, e Carlos Casares, entre outros.
Tamén dirixiu El Correo Gallego e colaborou e traballou nun feixe de publicacións
e na Agencia EFE. Aquel xornalismo
comprometido nada ten que ver co de
hoxe, debilitado por unha longa crise que
está a pór en dúbida o soporte tradicional
en papel, limita a liberdade de expresión
pola dependencia económica das Administracións, e incluso cuestiona a credibilidade dos profesionais ante a irrupción
de pseudoinformadores que empregan as
redes sociais para transmitir mensaxes e
noticias carentes de rigor e dos mínimos
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principios básicos do xornalismo que nos
ensinou Borobó.
Na súa faceta de escritor, Borobó
conta cunha ampla obra literaria, na que
tocou diferentes xéneros: narrativa, poesía, ensaio e incluso teatro, de cuxa obra
Quen Matou ao Meco? puidemos ver hai
un pouco a representación dun fragmento
a cargo de Teatro do Improvisto. Neste
sentido, o seu fillo Raimundo fíxome
chegar uns apuntes que engrandecen
aínda máis a figura do Borobó creador.
Segundo me contou, nin a dor no leito de
morte lle impediu atender a profesora da
Universidade de Vigo, Ana Acuña, cando
estaba a traducir as súas cinco obras
teatrais ao galego, e o home, don Raimundo, lembraba verba a verba os textos
que escribira. Pero todo ese sacrificio de
pouco vale se non seguimos a apostar
por realzar a figura de Borobó e a espallar
a súa obra, un dos obxectivos deste acto
e da Asociación que leva o seu nome.
Como cidadán do mundo, como galego, como boirense de elección e como
persoa, don Raimundo García Domínguez é un digno exemplo que os mozos
de hoxe deben seguir, porque na persoa
de Borobó confluíu a loita pola liberdade,
o compromiso social e cultural, o amor á
terra e ás súas xentes, e a convivencia
sen resentimentos nin rancores.
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Familiares,
organizadores
e ponentes na
homenaxe a
Borobó.

o tEAtRo DE BoRoBó
Raimundo García Paz
Segundo sinala Ana Acuña –tradutora do teatro de Raimundo García
Domínguez “Borobó” á lingua galega, nun
artigo publicado na revista Madrygal na
pasada década– o autor “escribiu cinco
obras de teatro entre 1945 e 1948 (data
aproximada) e aínda deixou sen rematar
Las mocedades de Pablo Iglesias (a falta
de dous actos)”.
“As cinco obras teñen un trasfondo
político e histórico, –engade Acuña– con
temas en voga naquel momento: a guerra
mundial e Alianza Atlántica (Elección
parcial), o drama familiar de Mussolini
(Duce, duce), a lenda do Meco (¿Quién
mató al Meco?), a guerra civil española
(Rodrigón) e o complexo de Polícrates
(Aura y el complejo de Polícrates). Os
seus personaxes, polo tanto, tamén

terán un referente real, estean ou non
agachados baixo outro nome: Roosevelt
e Churchill; o Duce e Ribbentrop; o reitor
Legaz e o carterista do Lérez; Cabanillas
e o Padre Mauro, etc.”
Escritas orixinalmente en castelán,
boa parte das obras citadas foron redactadas por “Borobó” no Ateneo de Madrid,
cando residía nunha pensión da mesma
rúa do Prado a partires de 1944. Como
manifestou o autor nunha entrevista: “eu
calculaba que podía facer unha obra de
teatro cada semana entón, todo o máis
unha cada mes. (…) Ou sexa que non
é tan complicado escribir. Pero a vida
periodística e o ter que ganar o pan desvioume deso que, xa digo, quizá fose a
miña mellor facilidade e cualidade...”

223

barbantia

actas da homenaxe a r aimundo García d omínGuez “borobó”

“Borobó” chegara a mediados dos
anos corenta a Madrid, tras cumprir o
servizo militar en Larache (Marrocos),
despois de combater durante tres anos na
fronte republicana e purgar un ano de cárcere. Naquela época de bohemia –en que
coincidiu con Cela, Cunqueiro, Canda…
na revista Finisterre– frecuentou moito a
“claque”. Non en balde a dramaturxia era
o seu xénero literario favorito, segundo
apuntou a crítica Concha Castroviejo
no seu ensaio sobre o Teatro inaudito e
inédito de Borobó, publicado na revista
Grial. Nembargantes, poucos espectadores coñecen as obras de “Borobó”.
Aínda que Elección parcial foi publicada
na revista Fantasía no ano 1945 e que
o seu teatro fose lido publicamente na
súa lingua orixinal en tres ocasións. A
escritora Concha Castroviejo deu conta
da primeira lectura a un grupo de amigos
en Santiago no artigo referido, que é de
1951. Roberto Salgueiro fálanos da se-

Borobó, De la
Cigoña e Santos.
Catoira, 2002.
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gunda, que foi escenificada polo Teatro
Experimental, que dirixía Rodolfo López
Veiga en Compostela, no ano 1957.
En febreiro de 2004, co gallo dunha
homenaxe a “Borobó” no Ateneo de Madrid, un grupo de actores novos, coordinados pola actriz Mercedes Castro –sobriña
de “Borobó”–, levou a cabo a terceira lectura, na que participou con outros colegas
o coñecido Rubén Ochandiano.
Na homenaxe organizada pola Asociación Cultural Borobó en Boiro o pasado 24 de agosto deuse a primeira lectura
en galego dunhas páxinas teatrais de
Raimundo García Domínguez “Borobó”.
O grupo “Teatro do Improvisto”, cos actores Ricardo Maneiro Castro, Sara Hermo
Nieto e Rebeca Mallo, fíxose cargo da tarefa, lendo un fragmento de Quen matou
o Meco?, folclore policial en tres actos e
un interludio, que comeza precisamente
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no Hotel da Illa d’A Toxa. Peza lixeira, sen
angurias metafísicas, que leron os compoñentes do cadro teatral boirense na
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Casa da Cultura Ramón Martínez López,
dez anos despois do pasamento do seu
autor.

INtERvENCIóN DE CLAuDIo RoDRíguEZ fER
É para min un pracer participar no
seu Boiro electivo nesta homenaxe a Raimundo García Domínguez, o querido e
admirado Borobó, a quen tiven a sorte de
coñecer hai moitos anos, cando eu investigaba sobre a literatura galega durante a
guerra civil e el me ofrecía valiosos testemuños directos da súa propia experiencia
naquel convulso período. O noso común
interese pola historia e pola cultura de
Galicia propiciou que nos encontraramos
moitas veces e mesmo que en ocasións
compartiramos actos públicos en Madrid
e en diversas localidades galegas, como
Lugo, Santiago de Compostela ou Trasalba. Ademais, dende o primeiro encontro
en Madrid, Borobó, beneficioume sempre
coa súa simpatía e co seu saber, que tan
útil me foi cando eu elaboraba a miña tese
de doutoramento sobre a literatura galega
durante a guerra civil.
Porque precisamente Borobó viviu, de
forma directa e en primeira liña, non só a
propia guerra, senón tamén a dimensión
cultural e periodística da contenda. En
efecto, Borobó xa empezou a ser xornalista en plena guerra civil –como vimos precisamente neste documental que acaba
de exhibirse– cando dirixía a revista Estímulo no seo do exército republicano. Eu
busquei esa revista polas hemerotecas e
conseguín ver varios números, polo que
logo falei e escribín moitas veces sobre
esta incipiente experiencia periodística,
e por iso, a raíz disto, me concedeu o

título de ser o seu prehistoriador. Porque
eu titulei precisamente “Prehistoria de
Borobó” aqueles traballos nos que falaba
dun Borobó que aínda non tiña este pseudónimo, que aínda non era un profesional
do periodismo, pero que xa mostraba alí,
dende logo, moitas das súas características. Estaba o seu humanismo, estaba o
seu bo facer e estaba o seu sentido do
humor, o que é extraordinariamente notorio en medio dunha guerra civil e nuns
artigos como os da revista Estímulo, que
firmaba co nome de Sarxento Leví. Este
foi un dos pseudónimos que utilizou nun
principio, pero logo usou moitos máis, e
dos que fixeron fortuna o máis coñecido
foi o de Borobó.
Pero ademais de pseudónimos el
creou heterónimos –ou sexa, pseudónimos que tiñan vida propia–. É dicir, eran
personaxes independentes da súa propia
personalidade, como era o caso dos de
carácter anxélico Ánxelo Novo e Uriel, que
era o nome dun arcanxo e personaxe moi
curioso, porque se trataba dun marxistólogo que tiña que explicar o marxismo
por sinais. Borobó precisamente contaba
que cando lle fixeron unha entrevista era
moi difícil comprendelo...
Porque o bo humor de Borobó estaba presente en todas as facetas da súa
personalidade. E particularmente na
súa personalidade literaria. Toda a obra
literaria de Borobó –como acabamos de
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ver nesta pequena lectura teatral– é de
carácter humorístico. Sempre está esa
retranca galega, e, ao mesmo tempo, esa
tendencia ao esperpento valleinclaniano.
Porque Valle-Inclán foi sen dúbida un dos
seus mestres e un dos escritores que
mellor coñecía.
E quizais isto foi o que provocou que
Borobó fose un periodista verdadeiramente prodixioso, posto que conseguiu
auténticos imposibles. Un deles foi levar o
día á noite, porque efectivamente Borobó
comezou a dirixir o diario compostelán La
Noche en tempos moi sombríos, en anos
moi escuros da posguerra franquista,
e conseguiu que aquela Noche que el
dirixiu –aquel diario vespertino– se convertese nun luminoso foco intelectual de
primeira orde, probablemente nun dos periódicos de maior nivel intelectual de toda
a España da posguerra, cos colaboradores máis importantes que podía conseguir
en Galicia. Por outra parte, Borobó tamén
logrou levar abaixo a arriba, porque logo,
cando vive en Madrid, efectivamente crea
unha sección de nome valleinclaniano,
“Callejón del gato”, cunha sensibilidade
social inusitada no diario Arriba, no que
por entón comeza a colaborar. E tamén,
outro prodixio que consegue é o de levar
a periferia ao centro, no seu caso, Galicia
a Madrid. Creador dos conceptos “Madrigalicia” e “madrigalego”, creou así mesmo
a revista Chan, de nome galego, de sensibilidade galega, pero feita precisamente
no centro. Eses son algúns dos prodixios
de Borobó.
En canto a súa faceta estritamente estilística, como periodista e como escritor,
os límites de Borobó son galegos polos
catros costados. Por exemplo, podemos
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dicir que limita ao norte coa ética de
Roberto Blanco Torres ou de Ánxel Fole,
periodistas literarios, por certo os dous
represaliados –o primeiro deles ademais
asasinado en 1936–, e de ética insubornable, como tamén o era Borobó. Limita
logo ao sur coa técnica dos maiores estilistas do periodismo literario galego, que
son Ramón del Valle-Inclán, o seu mestre
tan admirado, e Ávaro Cunqueiro. E limita, por así dicilo, ao este co humorismo
característico dos galegos que escribiron
en castelán Julio Camba –el mesmo levou o premio Julio Camba– e Wenceslao
Fernández Flórez, e, por suposto, limita
ao oeste con Galicia e co galego a través
de dous grandes articulistas de tradición
galeguista, como Ramón Otero Pedrayo
e Castelao.
Porque efectivamente Borobó foi
compoñendo moitos dos seus artigos e
libros, estes dende os anos oitenta –publica máis libros dende esa década ata o
final da súa vida, que en todos os anos
anteriores, nos que estaba ocupado no
labor estritamente xornalista–, articulados
basicamente en torno a grandes figuras
de Galicia, que el admiraba por encima
de todo. O primeiro deles é El fantasma
de Valle-Inclán e, efectivamente, Valle-Inclán será unha das grandes teimas
de Borobó, pero tamén dedicará obras
a Castelao e a Otero Pedrayo –a quen
chamaban “o señor de Trasalba” e a quen
el converte no “reiseñor de Trasalba.
E tamén as figuras femininas lle interesaban extraordinariamente, algunhas
das cales ademais tamén limitaban
xeograficamente coa propia biografía de
Borobó, como Rosalía de Castro –a quen
dedica varias obras de diversos xéneros–
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e a Bella Otero –un personaxe que lle
atraía enormemente e do que ten escrito
de maneira creativa, pois levou precisamente á escritura creativa a crónica da
súa vida.
Pero esas temáticas –digamos– galegas de Borobó compaxináronse tamén
con outra sensibilidade moi particular,
que se aprecia na súa obra, que é a do
socialismo, ao que se vincula xa na Guerra Civil e na inmediata posguerra. E o
socialismo sempre lle interesou. Por iso
dedica tamén algúns dos seus traballos
ao socialismo e a socialistas moi diversos,
e tamén ao Primeiro de Maio do que trata
de ofrecer as súas raíces máxicas, pois
cultivou moitas veces o realismo máxico
antes de que se divulgase ese termo.
En todo caso, esa temática e o gran
amor por Galicia e polo socialismo van
confluír nunha obra que é a que dedica
a Pablo Iglesias, a quen considera como
galego e como socialista: A nacencia do
socialismo en Galicia: Pablo Iglesias,
o galego. Aí é precisamente onde o socialismo de Borobó e o galeguismo de
Borobó conflúen nunha obra que admite
efectivamente a fusión dos dous conceptos máis definitorios da personalidade
humanística de Borobó.
É polo tanto para min un gran pracer
poder falar de Borobó, nun lugar onde
se encontran tantos amigos del, onde se
encontra a súa familia, onde se encontra
a súa Carlota, da que el tanto me falaba
e a quen tanto me eloxiaba. Entre outras
cousas porque ademais coincidiamos,
entre outras moitas nas que coincidiamos
de tipo ideolóxico, ético e estético, en que
aos dous nos gustaban dúas mulleres,
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que eran Carlota e Carmen (Blanco). E
moitas veces así o dicía. En todo caso,
precisamente Carmen ten escrito sobre
Borobó, no libro de homenaxe que coordinou Guitián, e escribiu precisamente a
propósito de algo que moitas veces nos
uniu, que era o común interese pola historia e pola intrahistoria de Galicia e dos galegos. Como Borobó sabía de todo e tiña
unha grande experiencia da vida, da literatura, da cultura, pero tamén da política,
da sociedade e do periodismo, falabamos
moitas veces de temas que nos interesaban aos tres, polo que lle consultamos
telefonicamente a través do que Carmen
chamou “consultorio sentimental”, do que
fala no libro de Homenaxe, pero porque
en efecto nos unían tamén os mesmos
sentimentos a nós e a Borobó.
É tamén para min un pracer falar de
Borobó nun acto organizado pola Asociación Cultural Borobó, á que felicito dende
logo por organizalo e tamén por ter este
nome, que honra a Borobó, pero que tamén por suposto honra a Asociación que
o leva.
Quero dar, pois, moitas grazas pola
súa atención, moitas grazas por estar
aquí hoxe honrando a Borobó, e quero
terminar salientando as nobres ideas e os
nobres instintos que teñen rexido a vida
de Borobó no ético, no intelectual, no profesional e no político. Verdadeiramente,
foi un home dunha nobreza extraordinaria, como todo o mundo que escribiu
sobre el destacou e, neste sentido, só é
de lamentar que tivese que desenvolver
o seu ideario co esforzo de facelo contra
vento e marea, é dicir, nunha época tan
dura como a que lle tocou vivir, primeiro a
guerra civil e despois corenta anos de di-
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tadura fascista. Mais pese a isto, el mantivo sempre o humanismo, a ausencia de
rancor, o humor, a man tendida a todo o
mundo, dunha maneira verdadeiramente
que o honra e que representa precisamente o fracaso de todos aqueles déspotas, por así dicilo, que impiden moitas
veces que o humanismo se desenvolva
naturalmente na vida e na sociedade. Por
iso, por estas nobres ideas e por estes
nobres instintos, quero rematar cuns
versos de Eduardo Pondal, que poderían

estar escritos para esta circunstancia, e
que din, máis ou menos, así:
“Déspotas insensatos,
forxá, forxade grillos;
pode oprimir o ferro
un corpo enfraquecido;
mais as nobres ideias
e gloriosos instintos ...
¡Eses ... non pode, non, o duro ferro
nin a morte, extinguilos!”

INtERvENCIóN DE xoáN guItIáN RIvERA
Tratar nun texto ou nunha intervención
breve sobre unha figura da dimensión de
Raimundo García Domínguez “Borobó” é
algo verdadeiramente difícil para min. Á
complexidade do seu perfil poliédrico na
actividade máis ou menos pública únense no meu caso o cariño e a gratitude, a
lembranza do trato entrañable e da simpatía. Como construír unha semblanza
de Borobó minimamente coherente para
que non consista nun relatorio de datos
xa coñecidos ou de anécdotas persoais?
Confeso que nestes días andei a darlle
voltas á cuestión ata que atopei un termo,
un concepto, que podería servir de fío
condutor do meu discurso, un concepto
que resume unha das características
máis importantes da súa traxectoria:
fidelidade.
Borobó foi un home de fidelidades,
un home leal durante a súa longa vida a
media ducia de cousas que consideraba
importantes; e, tirando dese fío, intentarei
presentar algúns trazos da traxectoria
vital deste home extraordinario.
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Fidelidade á familia; fidelidade a
Carlota, compañeira inseparable dos
tempos felices e dos tempos duros, muller
dunha peza, doce e forte, cómplice e amiga; fidelidade aos fillos aos que quixo con
paixón e dos que se sentía moi orgulloso.
Pero Borobó tiña un sentido máis amplo
e aberto da familia, un sentimento de
fidelidade á memoria da súa nai e de seu
pai, don Víctor, o extraordinario médico
de Cesures ao que adoraba; sentimento
de amor polos irmáns e máis aínda polas
irmás. Daba gloria escoitalo falar delas.
E logo viñan os cuñados, os curmáns…,
a familia como apoio e soporte, a familia
como parte fundamental da súa vida.
Fidelidade aos amigos. A amizade foi
para Raimundo unha relixión, e se eras
amigo de Borobó eras amigo para toda
a vida. Como aqueles grandes amigos.
Como esquecer a Aquilino Iglesia Alvariño, “o señor das palabras”, a Manuel
Blanco Tobío –a quen Raimundo quixo
tanto-, ou a Celso García de la Riega,
compañeiro na loita pola liberdade durante a Guerra Civil, compañeiro nos
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cárceres franquistas e amigo ata o final.
Lembro aínda un encontro en Pontevedra
no que Raimundo e Celso se fundiron
nunha fortísima aperta. “Raimundo es
para mi más que un hermano”, díxome
Celso como para xustificar a emoción que
brillaba nos seus ollos.
Fidelidade de Borobó en terceiro
lugar a unhas ideas. Borobó militou
durante décadas nun partido, o PSOE,
que representaba para el a mellor opción
política para o noso país, pero foi sobre
todo militante dun socialismo culto e
tolerante herdeiro da mellor tradición do
socialismo humanista e democrático. Traballou moito, con discreción, ao longo de
setenta anos na defensa desas ideas ás
que nunca renunciou, mesmo arriscando
a súa seguridade persoal.
Fidelidade a Galicia e á cultura galega. Sorprende comprobar como Borobó,
xornalista e escritor de expresión maioritariamente castelá, é unha das figuras
máis importantes e influentes nese longo
proceso de resistencia fronte á barbarie
uniformizadora. Galicia, a súa cultura, a
súa lingua, a súa historia, foi unhas das
constantes na temática boroboiana, un
labor no que Raimundo García exerceu
como paraugas protector, padriño e
cómplice desde o xornal “La Noche” para
dar voz a novos pensadores e escritores difíciles, imposibles, impublicables,
perigosos, malditos, roxos, galeguistas
(Otero Pedrayo recuperado, e logo Arcadio López Casanova, Xosé Luis Méndez
Ferrín, Uxío, Novoneira, Manuel María…)
A aparición no noso panorama cultural da
“Xeración de La Noche” constitúe unha
das páxinas máis relevantes dun longo
proceso de recuperación da nosa iden-
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tidade cultural. Pero máis alá dese labor
profesional como xornalista comprometido Borobó estivo presente en todas as
iniciativas culturais de carácter galeguista
que se produciron no seu tempo (Casa
de Rosalía, Fundación Valle-Inclán) e
sempre desde unha posición aberta e
tolerante. Borobó atendeu coma ninguén
en artigos e libros as figuras de Rosalía,
Castelao, Valle-Inclán ou Otero Pedrayo
desde unha óptica non dogmática nin
partidista.
Fidelidade, por fin a lugares que
marcaron de xeito indeleble a súa vida: o
primeiro sería o seu Pontecesures natal,
e logo Compostela –a “máxima cidade”–
onde viviu, da que gozou e a que serviu
lealmente; e despois Rianxo, a Illa de
Arousa, e finalmente Boiro. Borobó sentíase atado a eses lugares cun vencello
invencible. Eran o seu paraíso particular,
os lugares cos que soñaba e aos que
sempre quería voltar. Un día atopou a
casa dos seus soños en Trebonzos,
na parroquia de Cespón, e alí disfrutou
durante anos ollando a ría e gozando da
compañía da familia e dos amigos. Pero
hai outro Borobó, o meu Borobó, o do
contacto máis próximo e case familiar, o
Borobó que sempre lembrarei como mestre xeneroso, amable e divertido.
Coñecín a Raimundo hai agora preto
de cincuenta anos e desde entón mantiven con el unha relación constante e enriquecedora para min, un regalo que nunca
poderei pagar. Raimundo foi unha figura
fundamental do xornalismo do século
XX, pero podería ter sido o mellor mestre
ou mellor profesor universitario porque
vinte minutos con Borobó valían por unha
licenciatura, e eu, que escoitei moitas das
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súas leccións de mestre ventureiro, tiven
a sorte de gozalo. Os seus coñecementos
de política nacional e internacional, de
historia, de literatura, de arte, asombraban pola súa profundidade.
Andar os camiños de Boiro ao seu
carón –Cespón, Abanqueiro, Goiáns, O
Saltiño, O Neixón–, e saborear xuntos as
amoras das beiras dos camiños ou o sabor da auga salgada nos beizos nun baño
improvisado en Carregueiros, pasalo ben
compartindo un viño caseiro ofrecido por
un veciño de Cures que a Borobó lle sabía a gloria, ou ollar con el a paisaxe da
ría desde os altos do Barbanza foi para
min un privilexio impagable. Calquera
imaxe, calquera situación, arrincaba da
prodixiosa memoria de Borobó referencias biográficas, sentimentais, literarias
ou históricas que eu procuraba asimilar
mentres disfrutaba da súa compañía.

Impresionábame de Borobó o seu
carácter vitalista, a súa actitude positiva
coa que conseguía atopar o lado bo das
cousas. Nunca falaba mal de ninguén,
e cando unha persoa non lle agradaba,
simplemente procuraba ignorala. Era tal
a súa bondade que foi quen de comentar
que nun dos períodos de cárcere non
estivera mal, ou que no servizo militar en
África ao que fora enviado –algo así como
un campo de concentración– mesmo o
pasara ben. Tenme contado entre risas
que alí fundara con outros recrutas un
pequeno grupo de teatro no que se empregaban para o vestiario xilabas e capas
dos propios gardas que os vixiaban.
Aprendín moito de Raimundo García
Domínguez, e se non aprendín máis foi
polas limitacións do alumno e non polas
do mestre, o mellor mestre que alguén
coma min podería imaxinar. Quixen moito
a Borobó e a súa lembranza acompáñame e acompañarame sempre.

INtERvENCIóN DE xESÚS SANtoS SuáREZ
BoRoBó, uN ERuDIto CoN BoINA ADICto á RIANxADA
-------------------------------------------------(A toda a familia, en especial a Carlota, tan agraciada como atenta)
Don Manolo Paz era tío de Carlota
Paz Barreiro, a que había de ser muller de
Raimundo García Domínguez (no sucesivo Borobó). Don Manolo era secretario do
xulgado de paz de Rianxo, home descoidado que tomaba notas dos acabados de
nacer no mesmo forro da “cajetilla” ou no
“librillo” de fumar. Así despois pasaba o
que pasaba. Nunha ocasión chamaron
para entrar en quintas a Ramona, unha
moza que fora inscrita co nome de Ra-
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món, e a pobre da rapaza pasou moita
vergoña. O despistado funcionario era
un solteirón irresoluto; foi eterno amante
dunha moza dos arredores de Rianxo. Os
veciños dicíanlle:“ Don Manolo, por que
non se casa e así quédalle unha paghiña
a ela cando morra?”, pero como non tiña
vocación de casado asubiaba para riba.
Pois todo isto vén a conto porque cando
Borobó (que si tiña vocación de casado e
estaba en idade de merecer) tivo a feliz
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idea de pedir a man da súa fermosa sobriña, en 1948, veu veranear aquí varios
anos, e así entra en contacto coa Rianxada. As primeiras referencias son de 1950,
e posiblemente haxa outras anteriores na
sección “Cacho de boroa”, que serían o
fermento dos posteriores Anacos.
O Rianxo daquel tempo era moi distinto ao de hoxe, unha vila fundamentalmente mariñeira, tranquila e monótona
onde nunca pasaba nada. As malas comunicacións non permitían comercializar
o sobrante de peixe e marisco. O mar
petaba nas portas da ribeira e ofrecía
berberechos, mexillóns, ostras, ameixas,
longueiróns, en cantidade. Pero a xente o
que quería era pan e caldo. As nais víanse obrigadas a botar man do que había,
co conseguinte desgusto dos fillos que
pedían tallada: hidratos e proteínas para
encher a barriga:
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–Outra vez nécoras, mamá? –Ai que
comer do que hai, meu fillo!
O excedente de sardiñas empregábase como complemento de abono para as
leiras; e os berberechos, de penso para os
animais. Os aparellos viñan acuguladas
de nécoras e centolas, calquera persoa
estaba disposta a cambiar unha patela
de ostras por un anaco de boroa, un par
de centolas por un palmo de touciño. Con
todo iso a xente tiña humor para participar
nas comparsas que ensaiaba don Xosé
Arcos. Os homes cantaban acotío na
taberna, no mar e nas rúas. As mulleres
nas festas e romarías, por suposto tamén
na igrexa (alí eles non tiñan voz nin voto).
Os de Rianxo non esquecemos que
Borobó foi un dos primeiros en dar conta
da triste nova do pasamento de Castelao
en Bos Aires, en xaneiro de 1950. Fíxoo
pese á advertencia do réxime franquista
Tertulianos de
Galicia viva
nun acto no
Centenario de
Manuel Antonio.
Rianxo, 2000.
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de que non se mencionasen as actividades políticas, e só de pasada as artísticas
e literarias. Así mesmo lembramos que
a mediados dos anos 50 foi un dos que
logrou rescatar as pertenzas de Manuel
Antonio do cuarto pechado dende a súa
morte, en 1930: obra poética, correspondencia e manuscritos inéditos, na
compaña de García Sabell, Máximo Sar
e Roxerius. Obra que nos anos setenta
foi publicada parcialmente polo mesmo
Sabell, e felizmente continuada, na actualidade, polo profesor Xosé Luís Axeitos.
Outro feito notorio de incomunicación que padeciamos era a falta dunha
vía pola ribeira do Ulla. O noso amigo
escribiu moitos artigos, ata conseguir o
propósito de continuar a estrada de Leiro
a Isorna, para enlazala en Vexo coa comarcal de Padrón-Ribeira. Conta nun dos
seus memorables Anacos como unha tarde chega á vila un equipo de técnicos da
Deputación da Coruña, comandados polo
enxeñeiro xefe Alfonso Molina, co fin de
realizar o ansiado trazado e avanzar cara
a Quintáns por monte Palleiro. Antes de
poñerse man á obra o alcalde quixo agasallar tan prestixiosa comitiva cunha suculenta merenda na taberna da Chucha e,
como durou máis do previsto, iniciaron o
traballo de campo xa de noitiña, á luz dun
farol. Así saíu a ditosa estrada con máis
curvas que o río de Padrón (hoxe en parte
melloradas, pero daquela unha pena).
E falando de Padrón, nos anos 19571958, tiveron lugar dous actos sensacionais por vistosos e multitudinarios que,
nun tempo de fame tamén cultural, foron
ben recibidos polo pobo: a inauguración
da estatua de Rosalía e a coroación de
Ramón Cabanillas como “Poeta da Raza”.
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A comisión organizadora estaba presidida polo sempiterno alcalde da posguerra,
Ramón Pazos (coñecido como o alcalde
quiniela, porque acertara un pleno de 14
fillos). Nese solemne escenario padronés
vin por vez primeira uns homes que ían
ser determinantes na miña formación
galeguista: Faustino Rey Romero, Camilo
Agrasar, Borobó, Octavio Sanmartín,
Abuín de Tembra e Máximo Sar, que se
converterían en bos e xenerosos amigos
para sempre.
E como Rianxo non quería ser menos,
o rexedor Martín Gómez (tamén con bastante acerto pero menos fillos), en 1960
faille unha homenaxe popular, en Asados,
ao poeta Manuel Antonio. Borobó, sempre atento aos acontecementos culturais,
envía como cronista oficial a Piñeiro
Ares, que dá cumprida conta da xornada
literaria en “La Noche”. A par de nomes
consagrados coma Celso Emilio Ferreiro,
Álvarez Blázquez, Cunqueiro (que non
puido asistir pero enviou un poema), Rey
Romero e Baldomero Isorna, subiu á
tribuna un mozo descoñecido que o cronista rexistrou co nome de Santos Sende.
Faustino Rey díxome que debía falar con
Borobó para que corrixise os apelidos.
Fun acompañado do rapsodo da Mahía,
Maximino Castiñeiras, e xa nos fixemos
amigos para sempre. Só discrepbamos
por culpa do bandoleiro do Araño. el
sostiña que debeu haber máis dun Xanquinto, xa que a nosa cronografía (de
Comoxo e miña) non coincidía coas citas
que del daba Valle-Inclán. Eu saíalle co
retrouso de que tampouco nos coincidían
a nós certas referencias que da “Bella
Otero”daban algúns biógrafos cesureños,
entre eles Pepín Piñeiro, que pretendía
pasar por primo da famosa bailarina de
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Borobó, Santos
e Piñeiro na
casa de Manuel
Antonio en
Asados. Xullo,
2000.

Valga). Ser amigo del era máis doado
que ser inimigo, porque non lle negaba o
saúdo a ninguén. Así tiña tantos seguidores, dende os máis ilustrados catedráticos ata os máis humilde limpabotas ou
repartidores de prensa. Un garda coches
da rúa da Carreira do Conde gozaba da
súa amizade e ten saído máis dunha vez
nos Anacos co nome de “o aplaudidor da
Carreira do Conde” porque o bo do señor
asistía a canta conferencia había (que
non eran moitas), sentábase na primeira
fila e aplaudía con entusiasmo inusitado.
Era frecuente ver nestas charlas dous
señores que me chamaban a atención
polo seu hermetismo. Un día Borobó
presentoumos e dende aquela xa me
caeron ben, aínda que foran de poucas
palabras. Logo puiden saber (non por
boca deles) que eran represaliados do
franquismo: Patricio Rodrigo (estudante
de medicina que acabou de practicante)

e Domingo Pombo (tamén do ramo, que
se gañaba a vida de visitador médico) e
que se salvaría da matanza do bou Eva,
no porto de Vigo, porque chegou tarde ao
barco. Alí morreron os Insuas, curmáns
de Castelao. Ás veces tamén se xuntaban
co que fora o último alcalde republicano
de Teo, Rodríguez Vázquez, de Calo, pai
de Rodríguez Mourullo (soado xurista en
Madrid e autor de importantes narracións
galegas nos anos 50).
No diario colaboraban ex membros
do “Seminario de Estudos Galegos” ou
da tamén desmembrada “Xeración Nós”.
Estes veteranos do galeguismo alternaban nas páxinas do rotativo con outros
máis novos, e outros novísimos (coñecidos como da “Xeración de La Noche”).
Sempre que tiña ocasión pasaba pola
redacción do Preguntoiro para coñecer
xente. Outras veces, co poeta da Mahía e
Diego Bernal, saiámoslle ao encontro das
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tascas e alí estaba con Aquilino Iglesia
Alvariño, Antonio Cadarso ou Celestino
Crespo, que era mestre en capacidade
e volume. (A casualidade quixo que fose
eu o seu substituto na Escola Anexa do
Maxisterio despois de morrer repentinamente na rúa do Vilar). Foi o inventor
dunha curiosa teoría: “a teoría do empalme”, que consistía en reutilizar fragmentos doutros escritos, ben sexan propios
ou mesturados con alleos, debidamente
ligados e ordenados para darlles forma.
Borobó ten falado moito do celebrado
autor e practicado a súa teoría. Tamén
presumía o betanceiro Celestino de ser
un falanxista que publicara un libriño de
poesía en galego antes que Aquilino, en
1946, “Brétemas mariñás”.
Catoira era, a principios dos anos
sesenta, lugar de encontro de xente
creativa, por obra e graza dos animosos
emprendedores Baldomero e Faustino,
copresidentes do “Ateneo do Ullán” (o
xermolo da actual Romaría Viquinga).
O pintor padronés Carlos Bóveda, aproveitara a capa interior do papel dunha
bolsa de cemento (o lenzo andaba caro)
para debuxar o anagrama, que campaba
nunha parede da cantina da estación da
Renfe. O problema dos de Rianxo era ter
que cruzar o río; os da parte de Padrón,
Cesures, Santiago ou Vilagarcía, tíñano
máis fácil porque daquela paraban os
trens na estación (non é coma agora
que morren de abandono e soidade). Un
serán do mes de agosto invítame o poeta
de Isorna a asistir a unha conferencia que
daba no salón do balneario (tiña unha
auga moi boa para combater a psoríase). Alá fun acompañado de Ramón R.
Sende e dun case adolescente Xosé
Luís Axeitos. Faustino encargoume da
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intendencia e arrastrei clientes da cantina
de Segundo e da taberna de Emilio coa
promesa de seren invitados ao remate
do acto. Non sei se o dilecto amigo puido
cumprir o compromiso, porque houbo
un apagón de luz nada oportuno (había
moitos e nunca oportunos, menos cando
había que ler á luz fusca dunha candea);
e por ese imprevisto, acabei de acólito
cun cirio da capela de San Xosé Obreiro,
alumeándolle as cuartillas. Pero estando
nesas entra pola porta un home cunha
pinta moi rara e todas as miradas se dirixiron cara ao inesperado visitante. Era
Marcelino “O Tiroliro”, fillo do acordeonista “Panquente” de Herbón (que máis que
tocar serraba o acordeón no tren e nas
tabernas). Tiroliro era moi coñecido en
toda a zona; non necesitaba instrumento
ningún para tocar nin billete da Renfe
para picar, pois subía e baixaba do tren
cando lle petaba. A súa estampa movía a
compaixón : catro pelos ciscados a modo
de bigote, un pescozo moi longo e caixa
de resonancia grave coma unha tuba.
Remataba a obra nunha cabeza pequeniña, poño por caso coma un bastón con
empuñadura de bóla. Irrompe desa guisa
no foro e, por aquela gorxa gótica dálles
un aviso a navegantes:“don Faustino,
ando a cobrar” (non pedía, cobraba). Os
parroquianos fixéronlle acenos de que
calase e o pobre do home pensou que
estaban na misa. Revestido de espiritualidade, púxose de xeonllos diante do
altar; buscou a testa coa man e, dunha
maneira pouco ortodoxa, fixo o sinal da
cruz coroado cun sonoro bico no polgar.
Foise apresurado cara á porta e xa fóra
de sagrado deu fe do que acababan de
ver os seus ollos: “don Faustino está na
misa.” Todos se botaron a rir e a conferencia acabou coma o rosario da aurora.
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De “Panquente” e de “Tiroliro” ocupouse
Borobó en máis dunha ocasión. Grazas a
deus tiñan quen lles escribise.
En Compostela, por indicación de
Ramón Piñeiro, asistín á inauguración
dunha exposición de xilografías do pintor
vilagarcián Rivas Briones (en 1960 pintaríanos o cadro de don Miguel para “A
Fiestra Valdeira” de Rafael Dieste). No
acto, ademais de Piñeiro e García Sabell,
estaban Iglesia Alvariño e Fermín Bouza,
que andaban leados na polémica de se
se debía dicir primavera ou primaveira.
Non estaba o galego normativizado e estas cuestións, que hoxe parecen puerís,
eran tema de debate nas páxinas de “La
Noche”.
Tamén nos viamos en Padrón no
“Pedrón de Ouro” con Abuín de Tembra,
Máximo Sar, Octavio Sanmartín, Modesto
R. Figueiredo, Camilo Agrasar, Avelino
Pousa, Manolo Beiró...
A MARCHA A MADRID, CON
ESTADÍA NO CESPÓN DE BOIRO
“Escollín Trebonzos / para mirar
Rianxo
E ollar a fiestra valdeira / dende a
miña ventana”
O novo destino en Madrid deixounos
quedar a moitos desacougados pola marcha dun amigo de tanto predicamento.
Estiven un tempo sen ter noticias del ata
que apareceu dirixindo a revista “Chan”.
Alí acuñou o termo “madrigalego” e foi o
mellor embaixador de Galicia nos “madriles”. Polo verán recibía novas súas a través de Baldomero Isorna, Fariña Jamardo
ou Xavier Baltar. Logo decídese a mercar
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en Trebonzos a casa da Fiada e déixase
ver máis pola Barbanza. Un día aparece por Catoira para tomar parte nunha
manifestación para que se construísen os
accesos dunha e da outra banda da ría
e se puxese en funcionamento a ponte.
No mesmo lugar coñece a Manolo Velo
e, ao amparo dunha aperta socialista,
fanse amigos, e mesmo se converte este
no seu auriga favorito que o levaría a moitos lugares para cumprir cos numerosos
compromisos que o mestre de xornalistas
tiña. De paso ilustrábao na historia da
comarca e presentábao nos círculos socialistas e galeguistas. Así é como o novel
alcalde coñece e recupera para Boiro a
figura esquecida no longo exilio americano de Ramón Martínez López. Xuntos
fanlle unha visita en Santiago e invítano a
dar o pregón das festas do verán de 1984.
Posteriormente, en 1988, inauguraríase
na Cachada a Casa de Cultura co nome
do ilustre boirense, e neste mesmo lugar
é onde hoxe Boiro lembra a Borobó.
Outro mérito seu, ademais da manifesta vitalidade, era a capacidade que
tiña para renovarse e adaptarse aos
tempos que corrían. Se antes deixou a
estilográfica pola máquina de escribir,
agora deixa a máquina polo ordenador
(aínda que con menos fortuna, como me
pasa a min). Verte ao galego unha parte
considerable dos Anacos, que publica en
libros, e sobre todo nos xornais “A nosa
Terra” ou “O Correo Galego”. Nesta etapa
é cando máis emprega a consabida teoría
do empalme. No ano 2000, coa enfermidade xa a costas, intervén na que fora
vivenda de Manuel Antonio, en Asados,
nunha xornada literaria para conmemorar
o centenario do poeta. Son doce horas
seguidas de charlas e recitais: “De catro
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a catro”, só interrompidas cunha visita ao
bar e outra á miña casa (sempre acompañado de Velo, que acusaba máis canseira ca el). Pero mentres non se cumpriu
co rito da queimada ás catro da mañá non
quixo marchar.
Os “Endovélicos foi un invento afortunado do caldense, veciño de Xuño, Carlos
García Bayón.” Nunha ocasión formouse
no ateneo de Caldas unha táboa redonda
de sabios endovélicos: García Bayón
(o barroco das letras e pedras ilustres
do Barbanza), Borobó (notario maior do
xornalismo para o pobo), Hipólito de Saa
(o gregoriano dos pórticos románicos en
igrexas e mosteiros) e Fariña Jamardo
(rexistrador plenario de parroquias e
concellos de Galicia). Despois de tan
ilustrada disertación, Máximo Sar, co seu
proverbial humor, revelou que entre os
catro sumaban arredor de 400 anos (de
sabedoría, engado eu). Hoxe Maximino,

Inauguración
dunha rúa
a Castelao.
Domingo de
Pascuíña.
Padrón, 6 de
abril de 1986.
Pola esquerda
Lito Agrasar,
Borobó, Martínez
López e Avelino
Pousa Antelo.
Fala Xesús
Santos.
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con 92 , é o único supervivente daquel
grupo marabilloso que tiven ocasión de
tratar.
Tamén coincidiamos no xantar do
“Ateneo viquingo”, ao amparo das Torres do Oeste, e non deixaba de facer o
periplo polo Ulla a bordo do drakkar ateniense. Nunha desas sobremesas, César
Lombera contounos o último esperpento
valleinclanesco que lle sucedera había
uns anos. Resulta que por encargo do
concello de Santiago estaba rematando
de esculpir a estatua sedente de don Ramón Mª del Valle-Inclán, e levouna unha
tarde a Santiago para elixir o banco da
alameda onde mellor quedaría. De volta,
xa bastante tarde, parou a botar gasolina
na Escravitude; no asento traseiro vai
recostado don Ramón, cuberto cunha
capucha e suxeito cunhas cintas para que
non caese; o empregado da gasolineira
mentres fai o seu traballo mira intrigado
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o vulto e, sospeitando que alí podía ir
unha persoa secuestrada, considerou
conveniente poñelo en coñecemento
da garda civil. Tan pronto arranca o coche, chama ao cuartel de Iria dándolle
conta das características do vehículo
sospeitoso. As forzas do orde, temendo
o peor, saen correndo para darlle o alto
na mesma entrada de Padrón. Imaxinade
cal sería a sorpresa do artista ao verse
ameazado coas metralletas apuntándolle
e gritándolle que baixara do auto coas
mans en alto. Acto seguido, con identificación e cacheo. Pero, en vista de que o
fantasmagórico acompañante non era de
carne e óso, senón de ficción, desfíxose a
trama. O que puido ter sido unha meritoria
operación de rescate, converteuse de vez
nun chasco esperpéntico. Ata a efixie de
don Ramón se revolveu no asento (non
sabemos se de risa ou de estupor); “pero
moveuse e comprometeume”, asevera
César Lombera: Que mal trago me fixo
pasar ese demo de Valle! En cambio as
“Dúas en punto” nunca me deron problema ningún. (Refírese ao monumento
das “Marías” do paseo da Alameda que
tamén é obra súa).
En maio do 2003, o concello de Pontecesures homenaxea coa apertura de
dúas rúas dous personaxes comprometidos con esta terra : Avelino Pousa Antelo
pola súa labor pedagóxica, e Raimundo
García Domínguez (Borobó) como fillo
predilecto. E no intre solemne de descubrir o fillo de don Víctor a placa, sucedeu
algo insólito: os pantalóns do homenaxeado polo chan. Ben, pois o que para outro
sería motivo de desespero e turbación
para el non foi máis que unha anécdota
digna de ser contada nun dos seus maxistrais Anacos. Non o fixo. Mais entre
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sorrisos, deixounos unha boa mostra de
como, con sinxeleza e naturalidade, se
pode saír airoso dun apuro:“Isto pásalle a
calquera, xa antes lle pasou ao conde de
Romanones no Ateneo de Madrid.”. Todo
un exemplo de grandeza (e ao mesmo
tempo de humildade) dun home capaz de
rirse de si mesmo. Un erudito con boina,
vamos.
En xuño dese mesmo ano aínda vén
á praia de Tronco, acompañado do seu
fillo Mundo, a pechar o ciclo da Rianxada.
Gustaba de ir a ese areal porque o inmortalizara Castelao cando puxo en boca da
Siña Sinforosa aquelas verbas devotas:
“Recemos un padrenuestriño polo meniño afogado en Tronco”.
No seguinte mes de xullo recibe, no
piso de Santiago, a visita dunha representación de “Galicia Viva”, asociación que
mantiña unha publicación dixital en Rianxo, e na que colaboraba xunto con Abuín
de Tembra, Helena Villar, Xesús Rábade,
Dourado Deira, Nuco, Brea, Agrelo, Xoán
B. Mariño, Tubío, Gonçalves, Comoxo...
Atopámolo encamado e moi desmellorado, tanto que lle avisa a Abuín que non
o aperte moito que lle pode facer dano.
Nuco entrégalle en nome dos tertulianos
a estatuíña representativa da entidade.
Pola súa parte, dille a Carlota que nos traia o exemplar recentemente editado: de
“O novelo dos Anacos e outros exemplos”
(premio Blanco Torres de periodismo
de opinión. Edición da Universidade de
Santiago do 2002). E, a pesar de todo,
tómase a molestia de dedicarnos o derradeiro libro en vida. A caligrafía vacilante
certifica o mal estado de saúde. A min
veume á memoria unha tarxeta que me
enviara en situación semellante Camilo
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Agrasar, onde me dicía: “encóntrome
mal, a letra xa cho dirá”. Efectivamente,
a letra do home cabal non mente. A obra,
que non deixo de mirar e admirar, ten o
seguinte texto con tinta vermella: “A Santos de Asados de Borobó Santiago a 31
de julio de 2003”. Sensible despedida en
poucas palabras. Había unhas semanas
que os contertulios de “Galicia Viva” entregaran no concello rianxeiro a proposta
de nomeamento de fillo adoptivo, e, a tal
fin elaboramos o “dossier boroborum”,
a base de Anacos, artigos de xornais,
revistas e libros. Máis de 200 referencias
a Rianxo. O compendio dunha fermosa
e entrañable Rianxada. Pero non houbo
o consenso dos tres grupos do goberno
municipal e foi rexeitada. (Os camiños da

gRupo tRADICIoNAL ARuME
O tema interpretado é unha suite
composta por dous temas tradicionais
galegos e un de autor, todo arranxado,
tanto na música como na percusión, polo
grupo tradicional Arume, con motivo do
acto homenaxe a Borobó, na efeméride
do seu pasamento.
A suite consta dunha alborada tradicional, seguida da foliada de Nadela e
culmina coa muiñeira de Palmeira. Así o
grupo intenta recrear unha viaxe na que
comezando de xeito lento e cadencioso,
pasando por un interludio de calma e harmonía, se chega ao final coa enerxía e o
entusiasmo que mostra a muiñeira.
César Tarela
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política teñen estrañas reviravoltas que
o común dos humanos non entenden).
Borobó, aínda que tiña o corpo magoado, tiña a memoria intacta e, en vista de
que non lle comentabamos nada sobre o
particular, lanzou el a temida pregunta:
Resolveuse o asunto da miña adopción?
Respondemos cun xesto afirmativo, seguido doutro negativo. Na primeira afirmación cabía unha negación, e aforrábase o
mal trago da segunda. Sería unha mentira
piadosa. Poucos días despois perdémolo
fisicamente, pero segue vivo na memoria
colectiva pola súa mestría e bonhomía.
“Scripta manent”.
Boiro, agosto 2013.
Conmemoración do 10º aniversario.

A. C. BoroBó

BArBAntiA

239

barbantia

240

actas da homenaxe a r aimundo García d omínGuez “borobó”

A. C. BoroBó

BArBAntiA

241

E

NTREDOUS / ENTREDÓS
Afonso Costa e Manuel Ayaso
Pilar Sampedro Martínez

Pilar SamPedro martínez

IMpRESIóNS ANtE A
ExpoSICIóN

F

an obras entre os dous, ben entendo.
Pero a min entredous sóame a labor
de fío, a artesanía de costureiro e mulleres recolléndose en círculo. Sentadas en
banquetas ou cadeiras, cosen unha puntilla ou pasan unha tela entre outras dúas.
Adornan o mundo cos bordados.
Coma elas, dous artistas buscan
expresar os seus mundos á vez, nun
só cadro, nunha mesma imaxe que se
complemente ou que se acompañe. É o
encontro de dous imaxinarios. O choque
de dous mundos.
Un deles elegante e lúdico, optimista,
eros e dionisíaco xunguidos, as cores
alegres e vivas pero suaves, son os azuis
dos ollos de Afonso Costa, as cores da
súa roupa, branco e azul coma bandeira
pero tamén os ollos e a camisa sobre o
fondo branco do pelo leonado que ondea
ao vento, incapaz de ficar quedo. É a
alegría da infancia no xardín que segue a
coidar Afonso, ese xardín secreto no que
se gardan as rosas e as gardenias coas
telas primorosas que veñen do afastado
oriente, as camelias nadando na auga
das fontes e cubrindo o chan de pétalos
que colorean os pasos. Afonso, leva o
neno vivo nos ollos que seguen a xogar
buscando e conservando a beleza. El é o
dono das evocacións, as súas líñas mostran o camiño que se podería tomar, ás
veces páranse e evidénciano; por veces
compacta o cadro pechándoo en si mesmo, son as menos; o aire reina entre as figuras e dálle o espazo que precisan para
moverse... como se danzaran. A pintura
leva o peso da arte e da cultura a modo
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de palimpsesto que recolle os pasos das
civilizacións anteriores, tráenos pegadas
dun pasado que volve ao lado dunha
actualidade que case resulta prosaica. A
súa pintura é a muller, a amada; é a fermosura do corpo que pode converterse
en folla ou que, coma Dafne, deixa nacer
de si as árbores. A natureza amable, a
realidade dócil cun ollo mirando ao cubismo; o mare nostrum coa súa luz e as coas
cores que lle son propias.
E pouco a pouco vai entrando Ayaso.
A máscara veneciana, vaise vendo invadida pola macabra carauta; é o antroido
que mete medo aos rapaces; a escuridade fronte á luz. Onde estaba o erotismo e
a beleza núa, faise presente o grotesco,
a igrexa dos ministros coa simboloxía
pendendo e cubrindo cabezas sempre
inexpresivas; o temor continuo e o terror
que se agacha detrás do cotián. Tánatos
fronte a Eros. Atlántico violento fronte a
Mediterráneo suave, o trasmundo fronte
ao paraíso, a Venus de Costa nacendo en
oposición a unha terra informe.
Era Alfonso o lúdico, o corpo da
muller, carpe diem... Mulleres das que
brota a vexetación, o mundo por rematar
aínda. O labio feito corpo de muller e o
corpo convertido en labio que acaricia. A
cor nace das figuras nas imaxes de Costa, pero nas de Ayaso son as figuras as
que nacen da cor, e fano ademais moitas
veces no óvalo, no ovo primixenio que
as recolle, nese principio e fin. Son dous
surrealismos distintos. O algareiro e o
misterioso. É o etéreo fronte ao corpóreo
recargado e compacto. O grácil e elegante fronte á caricatura. A estilización entra
no camiño dos monstros románicos.
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O xogo que se establece entre dúas
realidades artísticas: unha liña que comeza o debuxo, abríndoo, e o trazo que
pecha e completa. Ayaso vai introducindo
as súas figuras desconcertantes no que
puidera ser aderezo en Costa. A Costa,
como moito, móvenselle as caras ou xiran
cara á estilización, pero Ayaso coloca as
súas co detalle suficiente para interrogarnos. Costa debería estar sempre arriba e
Ayaso abaixo, como o subconsciente. Un
na luz e outro na sombra; pero trátase do
noso escuro, do sombrío e tenebroso que
nos caracteriza, da noite incerta na que
habitan todos os enxendros e medos.
Se a iconografía de Costa é suxerida,
a de Ayaso é desacougante. Imaxes que
fan mal ao espírito, como dixo alguén.
Semella o celtismo en estado puro, ao
que asoman os rostros que foron de Laxeiro, pero que vai máis alá, recollendo as
figuras metade humanas metade animais
ou quimeras. Mestura de animais nun
“abigarramento” barroco no que se tocan
as garras e os picos cos triángulos enmascarados e os corpos afiados. Case na
súa totalidade cabezas, cabezas a secas,
porque nela se gardan os escuros segredos, os arcanos. É Saturno introducindo a
escuridade: con ela vai a relixión do terror,
da man de cruces e tiaras; o duro dogma
con moito de inquisición e monstros de
gárgolas. O catolicismo representado
pola autoridade sen máis; os símbolos
do poder impoñéndose e mostrando a
súa cara máis abominable. A crueldade
parindo aberracións e deformidades; o
horrendo dándolle a man ao disparatado.
O misterio, o demo, o desasosego, a morte, o máis alá, o outro mundo, o que non
comprendemos, o de habelas hainas...
A noite e as pantasmas que, de habelas
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terían esa expresión, as tebras e o tenebroso, ese é o mundo de Ayaso, un mundo que non nos deixa indiferente, que nos
conmove e revolve as nosas emocións.
Afonso trae as herbas aromáticas dun
mundo recendente, Ayaso move a ruda
para que estenda o seu olor. Por veces
as cabezas semellan autorretratos. Por
veces as autoridades relixiosas poden
confundirse con tolos cos seus gorretes
en pico. As máscaras, que aparecían en
Costa de vez en cando, mostrando e sen
mostrar nun xogo coqueto de sedución,
fanse en Ayaso segunda pel; o antiface
que agacha a cara convértese en rostro
de ferro que afoga a expresión. O surrealismo está debaixo da realidade, no
submundo, nese subcamiño do que falan
os ingleses, o mundo que está na outra
dimensión e dentro deste e do que non
queremos enteirarnos, o que ocultamos.
Miramos e vemos a alguén que dende o
alto move un home coma se fora unha
marioneta, ou é o home o que move a ese
alguén como a unha cometa no aire? É o
neno quen leva atada unha ave ou é o paxaro da morte quen manipula ao neno cos
seus fíos? É a inexpresión expresándose,
a ausencia de expresión revelando outra
realidade. Son as figuras fóra de lugar.
Ayaso entra no mundo de Costa e
enduréceo, escuréceo, faino pesado,
entérrao... Lévao ao seu universo, por iso,
só alguén tan optimista como Alfonso se
pode prestar a esta mestura na que Manolo deixa unha pegada inconfundible e
contundente.
Son dous... tan diferentes, que só
poden estar xuntos polo empeño en camiñar á par.
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Tan distintos os seus mundos coma
os seus corpos. Aí ven Manolo, baixo e
pousado coa gorra calada e os ollos vivos
dos que ven por debaixo da realidade
e máis alá dela; aí ven, se observamos
detidamente a súa expresión... comprenderemos algo máis.
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s poetas do Barbanza cantan a Rosalía de Castro
Homenaxe no 150 aniversario de Cantares Gallegos
Román Arén e Pastor Rodríguez
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osalía de Castro é un dos motivos
poéticos máis frecuentados da literatura galega contemporánea, xa que
na inmensa bibliografía sobre a autora
de Cantares gallegos son xa centos os
poemas que lle foron dedicados dende
que en 1857 Aurelio Aguirre escribiu
un soneto para Rosalía. Dende aquela
Rosalía foi cantada por case todos os poetas importantes da nosa literatura, pero
tamén por moitos poetas populares ou
pouco coñecidos. A calidade dos textos é,
naturalmente, moi dispar, pero son tamén
moitas as páxinas excepcionais que ese
cancioneiro rosaliano contén. Cando en
1985, ano do centenario da súa morte,
Xesús Alonso Montero compilou unha
Coroa poética para Rosalía de Castro,
que reunía setenta textos, lembraba no
prólogo que “a poesía, a alta poesía, está
constituída por revelacións que só a palabra do poeta comporta”, para continuar
lembrándonos que os poetas “van un
pouco máis alá do que é habitual nas palabras dos non poetas”. Polo tanto a poesía é tamén unha forma de acercamento
crítica e reveladora das claves da obra
rosaliana, indagacións que xa o profesor
Alonso Montero dicía que non se encontraban “nas páxinas en prosa dos críticos
literarios da nosa escritora”. E non se
equivocaba porque na súa antoloxía,
que contiña poemas en galego, castelán,
catalán e bable, figuraban poetas tan importantes como Luís Pimentel, Salvador
Espriu, Luz Pozo Garza, Gerardo Diego,
Federico García Lorca, Ramón Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro, José Ángel Valente, Carballo Calero, Teixeira de Pascoaes, Iglesia Alvariño, Rubió i Ors, Xoana
Torres ou Miguel Anxo Fernán Vello, entre
outros. E nesta antoloxía están presentes algúns nomes do Barbanza: Manuel
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Fabeiro Gómez e Faustino Rey Romero.
Son varios xa os volumes antolóxicos que
compilan poemas dedicados a Rosalía,
pois tamén en 1985 Xosé Lois García reuniu a homenaxe dos poetas portugueses
en Rosalírica, o mesmo que fixo Ernesto
Guerra da Cal no Cancioneiro rosaliano
nese mesmo ano. Outro volume reúne as
voces femininas que cantaron a Rosalía,
Daquelas que cantan… Rosalía na palabra de once escritoras galegas (1997),
coordinado pola noiesa Ana Blanco e no
participou Ana Romaní.
Son moitos os autores do Barbanza
que escribiron páxinas en prosa, críticas ou líricas, sobre Rosalía de Castro
e, entre eles, destacan nomes como os
de Victoriano García Martí, que malia
os defectos que se poñan hoxe á súa
obra, foi decisivo na divulgación da obra
rosaliana ao compilar as súas obras
completas nos momentos máis difíciles
da posguerra. Non se limitou ao sinxelo
labor de compilador, pois dedicou á
cantora do Sar tamén un libro, Rosalía
de Castro o el dolor de vivir, e moitas
outras páxinas nas súas obras De la zona
Atlántica. Galicia y Portugal (1934) ou
Una punta de Europa. Ritmo y matices
de la vida gallega (1927). Tamén Andrés
Torres Queiruga, Ramón Martínez López,
Blanca-Ana Roig Rechou, Lustres Rivas,
Agrelo Hermo e outros moitos autores do
Barbanza escribiron páxinas interesantes
sobre Rosalía. Pero, como homenaxe no
cento cincuenta aniversario de Cantares
gallegos, faremos un percorrido poético
polos autores de noso que cantaron á
fundadora da literatura galega contemporánea, un percorrido cronolóxico dende Lisardo Barreiro aos poetas actuais,
é dicir, máis de cento vinte e cinco anos
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de poesía galega. Tamén os músicos do
Barbanza fixeron partituras para a poesía
de Rosalía, como é o caso de Prudencio
Romo, quen puxo música, entre outros,

aos poemas “Airiños, airiños, aires”,
“Adios, ríos, adios, fontes”, “Mentras eu
peno” e “Negra sombra”.

Cabeceira do
xornal Nós.

I. Lisardo Rodríguez Barreiro (1862 - 1943)
Este noiés, médico, farmacéutico e
xornalista, membro da Real Academia
Galega, foi probablemente o único autor
do Barbanza que coñeceu persoalmente
a Rosalía de Castro, pois fíxolle unha
visita no ano da morte da autora, visita
que logo relatou no artigo “Unha visita a
Rosalía Castro”, moitas veces reeditado
na prensa galega do século XIX e recollido no seu libro Esbozos y siluetas de un
viaje por Galicia (1890). Ten o mérito de
estar redactado en galego e de ser unha

homenaxe sentida e sinxela dos últimos
momentos rosalianos. Pero non foi a única ocasión en que o autor de Escumas e
brétemas se ocupou de Rosalía, pois xa
dende 1884, cando dirixía o xornal compostelán El Ciclón, dedicou textos poéticos á autora de Cantares gallegos. En
1885 a Sociedade de Artesáns da Coruña
celebrou un certame literario en homenaxe á autora, no que foi premiado un longo
poema elexíaco de Barreiro, que logo se
publicou en O Tío Marcos d’a Portela:

A ROSALÍA CASTRO.
I
Un niño, un chopo, un ruiseñor ferido…,
un prácido regueiro
que seméllas’â rúbreca d’olvido
brilando, cal alxofres, n-un outeiro
a lus d’o sol que dora
os vidros d’o lugar que me namora…;
un bico c’unha vágoa confundido,
un sacreto cantar, un dôr eterno,
un ceo c’un inferno
de penas fondas e loitar doente…
tal, eu os pintaría,
o fogar d’a probiña Rosalía
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cand’estaba n-o leito esmorecente!
Hoxe a porta d’as ventanas entrabertas,
a horta desdeixada,
as orelas d’o Sar están desertas
e síntes’alí un frio
com’o qu’espalla pol-o invern’o rio.
II
Fai pouco que pasei por Iria, vendo
a vella caterdal tan nomeada,
que parés que n-o val está crecendo
escura, melancóneca, esmuchada…,
cal xigantesca hedra,
pol-as moitas que ten en cada pedra;
dond’a curuxa ô toque d’o rosario
revoa xunto a crus d’o campanario…
Corrín pol-as Mahías,
a terra d’a fartura, y-en ningures
d’os verxeles d’o pobo de Macías
meu espritu gozou como en Cesures:
dond’as ondas d’a Arousa, pracenteiras,
bicando pinos, froles e silveiras,
dend’as torres d’o Este
cantan recordos, con aquel meliño
que teñen as rapazas d’as ribeiras
dendes Vilagarcía hastra Läiño…;
dond’a aldeana canta cando sega
n-a braña o xunco, n-o ardente Mayo,
a balada docísima gallega
de flébil deix’e musicales xiros,
qu’escomenza c’un grito d’un alayo
e morre como morren os sospiros.
........................................
Perguntei en Padron por Rosalía
e dixéronme: “¡Está n-o camposanto
que tanto ela quería!”
¡Sintín os ollos afogars’en pranto,
o corazon de pena se batía,
e cheguei paseniñ’ò simenterio
envolveito entre sombras e misterio!…
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III
Morría a tarde; crarexab’a lua,
carrando as rans; o vento asubiaba
abaneand’o funeral salgueiro…
-¿Dónd’está a cova sua?…
pensaba eu, buscando aquel letreiro
donde fun á deixar unha oracion
saida d’o meu triste corazon.
Xunt’á unha crus sin nome,
alí, n-aquel corruncho
cuberto de malvelas e fiuncho,
estaba deitadiñ’à infertunada
espritosa cantora de Galicia
que quería vivir sempre olvidada!
Xunto as veiras d’o Sar dond’a probiña
someada por laureiros,
falando o’os paxáros paroleiros,
arrincaba d’a harpa a cantiguiña
que deprendeu a xente
que canta n-a fiada ou n-a semente.
IV
¡Xa non habrá quen trove
a caida d’as follas pol-o Outono,
nin as noites d’o inverno, cando chove;
ese pesado sono
d’as esfinxes de pedra d’as ruiñas,
as mainas ondas, o fogar d’a aldea,
a muscha frol, as tristes anduriñas!…
¡Xa non teremos quen a mau lle dea
ôs que esgumian de fam’en terra allea,
dond’os nosos hirmaus caen, á eito
enfermiños d’o peito!
¡Adios a que sabía o alalá,
que eiquí d’o ceo se truxo,
as ternezas de mel d’a nosa fala
retardadas n-o céltico aturuxo!
¡Adios a boa nai,
adios aquel’almiña d’anxeliño,
que en ves que lle dixesen “vel-ahí vai”
agachábase, lonxe, n-o seu niño!
Donde sintindo d’o pesar os ventos
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resecos e treidores,
cravou espiñas en cheirosas frores,
engarzando bagullas en lamentos.
V
Queridos compañeiros
que traguedes n-a lira mirto e loito,
eiquí non veño á porfiarvos nada.
Meus cantos, meus xemidos,
son por querer á Rosalía moito
¡son por querela moito e está enterrada!
............................................
Branca pombiña d’o pinal d’o Meda,
que racha nubes c’a testa arreda;
s’é qu’algunha poéteca mañan
vas piteirar un gran
â rústeca solana d’a cantora
e non-alcontras, sube ò ceo e dille
qu’aquí n-a olvidarán.
Elévalle esta frol amareliña
que collin pol-o outono, alá n-a serra
xunto a casa d’Añon; e dall’a miña
cántega homilde qu’o xuglar entona
pra tecerlle ò poeta unha corona.
Valdeorras Agosto de 1885.
Ese mesmo ano de 1885, no xornal
habaneiro A Gaita Gallega, volveu dedicar un poema a Rosalía, esta vez un
soneto á súa morte acompañado dunha
fermosa paráfrase en prosa. Este sone-

to apareceu o dezaseis de agosto por
vez primeira, pero volveu publicalo con
variantes o once de outubro, e esa é a
versión que nós ofrecemos:

Cabeceira de A
Gaita Gallega.
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ROSALIA CASTRO.
“Son-as notas d’a pobre Rosalía
O que din ó caer ás follas secas,
O dociño piar d’os paxariños
Antr’os laureiros d’as verdosas véigas,
O que falan as hedras gavëando,
Pol-as rendixas d’as escuras pedras.
As bagullas de sangre d’os hirmans
Qu’esgomian de fam’en terra alléa
A lembranza d’as nosas rias baixas
Os descunchados craustros d’as Igrexas.
O que falan os álbores c’as brisas,
O son d’a nosa gaita paroleira,
Y ese ardente cariño que lle temos
A pátrea de Galicia, nosa terra.”
En 1916 participou Lisardo Barreiro na
homenaxe rosaliana que celebrou a Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos da Coruña, onde leu de novo un texto
dedicado a Rosalía. En 1919 cantará ao
poeta máis importante de preguerra, Ra-

món Cabanillas, nun soneto no que, con
acerto, o fai herdeiro das tres grandes
figuras poéticas decimonónicas, Rosalía,
Curros e Pondal. Con Rosalía remata o
poema:

“…
o estro divino, y a xentil poesía,
e-o sâudoso rimar d’aquéla santa
nosa Musa groriosa: Rosalía.”

Cabeceira do
semanario A
Monteira.
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II. Manuel de Marcos Santos (1860 - ?)
Figura máis escura que Lisardo
Barreiro foi o poeta Manuel de Marcos,
nado en Ribeira, quen residiu un tempo
na Pobra do Caramiñal e que editou en
Noia en 1881 o poemario bilingüe Rimas y
lágrimas, no que é xusto recoñecer a mediocridade dos textos galegos. Un pouco
máis inspirado estivo no poema elexíaco
dedicado a Rosalía, publicado en O Tío
Marcos d’a Portela o dezasete de abril de
1887, longo poema plurimétrico dividido
en cinco estrofas, onde a primeira asegura que aínda ten presentes na memoria a
súa fala e a súa imaxe, o cal pode indicar
que a tratou persoalmente. Ademais Rosalía é para o poeta un consolo cando se
atopa lonxe da terra, motivo que logo será
recorrente en moitos poemas dedicados
a Rosalía. O texto foi reeditado por Javier
Vales Faílde no volume Rosalía de Castro
(1906), que engade unha coroa poética
dedicada á autora.

Portada do libro
de Javier Vales
Faílde.

A ROSALÍA CASTRO DE MURGUÍA
I
Teño inda n-a memoria os teus falares,
n-a yalma o teu recordo,
n-o corazón teus cantos feiticeiros,
tua imaxen n-os ollos,
--Lonxe, muy lonxe d’o país d’as brétemas,
d’os pinos rumorosos,
d’os ríos marmoleiros, e d’os montes
frolëados de toxo;
--Tan so c’as tuas ispiradas cántegas
o meu corazón orfo
sua paz alcontrou, y-os meus olliños
reparadeiro sono.
---
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¡Ay, cántas veces eu biquei as follas
d’os teus Cantares novos,
bebendo c’os meus bicos, augas virxes
de prácidos consolos!…
--Déranm’ estonces fortalez’ ô esprito
ô corazón repouso
lumiñentas ideas ô cerebro,
axilidad’ ô corpo…
II
Pero xa morta,
pero xa fria,
soilo hay recordos
n-a yalma miña…
Hay solo solo vágoas
n-a miña lira…
Soilo tinieblas
n-a fantesía!…
III
Brancas pombas que cruzal-os aires,
parade mainiñas…
non turbés c’os rumores d’as âas
o prácido sono d’a gran Rosalía.
IV
Espesa néboa d’os nosos montes,
húmed’ horballo…
pousá n-as cordas notas
quo se confundan c’os ayes tristes
d’as Follas Novas!
--Soyo molladas, soyo así froxas
e destempradas,
darán noticia d’a miña pena,
d’as miñas vágoas!
--Soyo así raucas, roucas e frias…
así tan soyo,
quero qu’as cordas d’a miña arpa
toquen á morto!…
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V
Calade, gaiteiros
qu’ abruxal-la aldea;
calade, que choran
as musas gallegas,
e n-as suas congoxas de morte
nos din lastimeiras:
“¡Gallegos, chorade,
chorade por Ela!…”
--Calá, paxariños
de vivo plumaxen,
y-as âas recollidas
batendo n-o aire,
n-este trist’ e lutoso concerto
tomando vôs parte,
chorá , paxariños,
por Ela, chorade!
--Calá, miña arpa,
a d’ asperas cordas…
¡De quen ch’ arrolara
quedastes xa orfa!…
Pois n-o mundo te ves sin amparo,
ô pé d’a sua cova,
¡calá, miña arpa…
miña arpa, chora!
III. xosé María Brea Segade (1904 - 1934)
Poeta case inédito en vida, nacido en
Taragoña (Rianxo), foi reivindicado por
Carballo Calero e Faustino Rey Romero,
quen publicaron algúns dos seus textos.
En 1984 reuniuse nun volume a súa obra
co título Poesía e prosa. Máis recentemente foi X. R. Brea Rei quen compilou
toda a súa obra no volume Un reiseñor
canta lonxe. Xosé María Brea Segade: o

home e a obra (2003). Consérvase o seu
primeiro poema datado, de 1918, dedicado a Rosalía de Castro, quen será unha
fonte clara de inspiración dos seus textos
máis primitivos, claramente dependentes
de Cantares gallegos, pois como ben
indica Brea Rei, Rosalía era, “no mundo
pechado dunha parroquia rural, sinónimo
de poesía e amor a Galicia”.

259

barbantia

Os pOetas dO barbanza cantan a rOsalía de castrO. HOmenaxe nO 150 aniversariO de cantares GalleGOs

A RoSALíA CAStRo
¿Onde estás Rosalía? Eu quixera
encontrarche soíña, soíña
e contarche o sentir que tivera,
tan soio a vida, ca voz mui baixiña.
Eu quixera encontrarche,
mais buscara en vano á nai dos poetas,
corazón de amor.
¡Ai…! fuxeu coma os ventos
que lonxe a levaron
da terra galega,
a máis linda frol.
¡Ouh!, si vida tiveras na miña,
de loureiros e olivos fixera
unha alegre coroa e, feitiña,
sobre da túa testa contento a puxera.
(Taragoña, 1918)
Iv. Ramón fernández Mato (1889-1980)
Este xornalista nado en Cespón,
Boiro, médico polos seus estudos, destacou como director de El Pueblo Gallego
e como colaborador de moitos xornais
galegos, españois e hispanoamericanos.
Amigo de Castelao, con el fundou a revista Galicia Moza e comezou a súa carreira literaria cun libro de relatos, El atrio
profanado (1913), pero tamén foi autor
do poemario Títeres del Corazón (1931),
da novela curta de tema futbolístico La
tragedia del delantero centro (1929) e
de varias pezas de teatro modernista,
non demasiado aprezadas hoxe, pero de
grande éxito na súa época, como as tituladas La retirada, El altar, Muros de oro
e Heroica cobardía. Foi tamén político,
dende posicións moderadas e liberais,
chegando a ocupar o cargo de Director
Xeral de Seguridade, ademais de gober-
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nador civil de Cidade Real, Málaga, Xaén
e Cáceres, e tamén deputado a Cortes,
que tivo que exiliarse durante a guerra
civil e que foi un dos parlamentarios
que votou o estatuto galego nas Cortes
celebradas en México. Residiu en Cuba,
Venezuela e Santo Domingo, e neste último país vencellouse á ditadura de Trujillo,
sobre quen publicou o volume Trujillo o la
transfiguración dominicana (1945). A súa
obra xornalística foi reunida en España.
Con los ojos del recuerdo (1941) e La
pelea gozosa (1965). Na súa vellez voltou
a España e faleceu en Vilagarcía de Arousa. Raramente empregou o galego, pero
na sesión do Instituto Histórico do Minho
do vinte e nove de agosto de 1923 leu un
poema na nosa lingua que logo publicou
no xornal A Aurora do Lima, no que recorda a Rosalía.
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BRINDIS
Eu ergo a miña copa do Porto ou de Madeira
pol-o grande Portugal cacheador do mar;
pol-a morna saudade que lembra ó suspirar
nas harpas consagradas do máxico Teixeira.
O Miño, azul e maino, de ribeira a ribeira,
vai cosendo có fio do novélo de luar,
como se Dios quixera brandamente axuntar
os rachados anacos d’unha vella bandeira.
Por Portugal, a terra dos ávidos pilotos,
por Portugal, o berce das longas descobertas,
espallo un longo feixo de loureiros miñotos.
Por Portugal, o niño de amor e fidalguía,
por Portugal que quixo nas suas mans abertas
arrolar o recordo da nosa Rosalía.
Ocupouse de novo de Rosalía con
ocasión do centenario do nacemento da
poeta en 1937, que non puido celebrarse
en Galicia, pero que si se celebrou na
emigración. No número extraordinario
que a revista da Habana Cultura Gallega
publicou en xaneiro dese ano, Fernández
Mato edita unha breve nota co título “La

deuda sagrada”, onde afirma que “Rosalía es nuestro verbo”, “toda espíritu, todo
sentimiento, toda entraña y ascensión,
toda dolor y piedad, toda caricia y lamento”. Nela atopa o paralelo para a súa pena
de expatriado, como o atoparon moitos
emigrantes.

v. áurea Lorenzo Abeijón (1904 – 1995)
Natural de San Sadurniño de Goiáns
(Portosín), Porto do Son, emigrou na súa
mocidade á Arxentina, establecéndose
en Bos Aires en 1921. De formación autodidacta, en 1943 publicou o libro Queixas,
en momentos de grande dificultade para

a lingua galega. A súa poesía é descritiva, narrativa e saudosa, moi influída
por Rosalía, á que dedicou un poema.
Recentemente (2004), Aurora Marco reeditou cun estudo o volume da autora de
Porto do Son.

RoSALíA CAStRo
¡ALMA grande que a Galicia
tanto cantou sen esvaio!
¡tanto espaxeu polos ventos!
en cada canzón, un laio.
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Ela cantoulle á casiña,
á figueiriña, ao lar,
ao cimiterio da Adina
i á campá do pomar.
I os regueiriños ouviron
as queixas do que morreu,
alá na terra lonxana
por outra que conoceu…
Agarimo de Galicia,
de tan piedosa verdá,
¡que grande foi o seu peito!
moito ben soubo gardar.
Hoxe vibran polos aires
os ecos do seu cantar,
que van rachando o silenzo
da inmensa soedá.
vI. Manuel fabeiro gómez (1916-1992)

Portada da
Coroa póetica
para Rosalía de
Castro.
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Nacido en Muros, residiu gran parte
da súa vida en Noia, vila na que traballaba e á que dedicou moitos traballos
históricos, moi importantes na súa época,
que logo recolleu parcialmente no volume Páxinas históricas de Noia (1990).
Fundador da revista Tapal, membro
correspondente da Real Academia Galega, en vida só publicou un volume de
poesía, Follas dun arbre senlleiro (1951),
aínda que recentemente se publicaron
dous volumes inéditos a cargo de Xavier
Castro, Cachemare da saudade (2010) e
Intres (2013). En 1963 envioulle a Alonso
Montero, ocupado na celebración do centenario de Cantares gallegos, o texto “Cachenos dun poema a Rosalía”, que este
reproduce na Coroa poética para Rosalía
de Castro, aínda que sinalando que hai
outra versión do texto editada no volume
colectivo Presencia de Rosalía (1975).
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Cachenos dun poema a Rosalía
As “viudas de vivos” estaban na súa i-alma,
e tiña a dór de todas chantada no seu peito.
Saloucos de emigrantes, iban esmorecendo
nos eidos percorridos pol-o seu pensamento.
E chorando, sofrindo –cada hora, unha pena–
foi Santa Rosalía nai de todos galegos,
Señora da Tristura,
Dona do Sentimento.
Rousiñol nista vida, posto por Deus na Terra.
Cansa de descir sempre as mágoas do emigrante,
un miragre do Ceo fixo d’Ela
a i-alma da Galiza,
o Corazón meirande,
unha Illa de pena.
Longos mares de envexa a arrodearon;
i-as ondas de trebón, ondas noxentas,
querían espertala dise ensoño diviño
e facela cantora dos árbres e das pedras.
¡Querían que deixase seu corazón, en troques
da beleza do mundo! ¡Qué non fose galega!
Ronseles nos abrentes dos días
siñalaban vieiros;
en cada fusco-lusco
nascían os luceiros:
estrelas e ronseles
no seu peito.
A vontade de Deus,
salaios de galegos:
–outos pinos na noite,
alalás do Silenzo–,
un mundo de ilusiós
no seu peito.
Vida e morte,
tristuras e amarguexos,
dór de todas as horas,
anguriosos tormentos.
A cotío aniñaban
no seu peito,
no peito diste Santa sin altares,
no seu peito.
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No seu peito, tamén, cen mil anos de loito,
¿cómo pudo con éles?
Non era loito, irmáns. ¡Quén soupera o segredo!
Abreuse o cadaleito onde dormía:
sorrisas na súa cara,
nas mans violas tenras.
¿Quén pode maxinar que o loito sexa frol,
a anguria unha sorrisa,
i-a noite un luminoso sol?
Milleiros de emigrantes pregaban ó Señor:
–A nosa rula, morta. Querémola antre nós.
Y a voz de Deus, por todos os corrunchos,
dixo a millóns de homes que escoitaban:
–ROSALIA ha de ser, até o día da Dita,
un anaco da Terra onde nasceu.
Xa sabedes, galegos. Cando queirás descir: “¡Miña Galiza!”
lembrade a promesa de Deus, e ledamente
deixar que os vosos beizos digan sempre:
“ROSALIA DE CASTRO!”…. “¡ROSALIA…!”
Rosalía foi tamén motivo dalgunhas
das súas preocupacións como crítico
literario, pois en 1944 publica o artigo “La
poesía y la música gallegas I. La música
en la poesía de Rosalía de Castro”, na
revista Finisterre, no que destaca a identificación da poeta coa terra galega e cos
sentimentos dos seus habitantes, e no
que tamén se felicita porque Xoán Montes puxese música a “Negra sombra”, xa
que logra unha perfecta fusión entre letra
e música. En 1946, no xornal santiagués
La Noche aparece o seu artigo “Analogía
en la saudade de dos poetas”, sinalando

que Rosalía converte a intimidade en dor,
e que nos seus versos está a alma dos
galegos, a súa alma labrega. Ademais,
Rosalía revoluciona as líricas castelá e
galega, superando a Bécquer e adiantándose á nova poesía, coa indeterminación
lograda en textos como “Unha vez tiven
un cravo”. En 1947, e no mesmo xornal,
aparece “Analogía en la saudade de dos
poetas: Rosalía y Antonio Machado”, no
que considera que o sentimento saudoso
é máis fondo en Rosalía que no poeta
sevillano, malia compartiren os dous a
demofilia e o intimismo.

vII. faustino Rey Romero (1921-1971)
Sacerdote rianxeiro, licenciado en
Teoloxía, cultivou a poesía en galego e castelán, ademais da crítica literaria e o xornalismo. Poeta de gran perfección formal, foi
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moi hábil no emprego do soneto como se
pode ver no seu poemario máis importante, Escolanía de melros (1959, 1970). Fixo
tamén poesía relixiosa, no que destaca o
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Poema das materias sagras, de 1963. En
castelán publicou Florilegio poético (1949)
e El ángel descielado (1961). Faleceu en
estrañas circunstancias en Bos Aires e a
súa Obra poética e filosófica foi compilada
por Xesús Santos e Carme García en 1985,

bARbAntiA

e máis recentemente por Xosé Ricardo Losada na Obra poética e teolóxica (2013). En
1963, o mesmo que Fabeiro Gómez, enviou
a Alonso Montero un poema de tema rosaliano, que este editou en 1985, pero que non
se incluíu na súa obra completa.

Deixo, en fin, canto ben quero.
¡Quén poidera non deixar!
Rosalía de Castro.
Tú choraches por eles, polos fillos ausentes,
polos fillos da Terra, no en balde eras nai.
Te sentiches magoada polas coitas punxentes
dos que andaban Castela ou pasaran o mar.
Maxinabas Galicia a de ubérrimos peitos
arrincándolle a prole que non pode manter,
a un paisaxe e uns costumes uns galegos afeitos
que outra terra e costumes teñen que ir aprender.
Tú sabías que os homes do seu chan arrincados
son o mesmo que un arbre coas raigañas ó sol,
que se ven pola anguria pouco a pouco murchados,
añorando de cote o nativo terrón.
O emigrante que soio polo mundo pervaga
a saudade ás suas costas leva igoal que un fardel,
i a lembranza lle proie atalmente unha chaga
que ó apaxar sobor dela da door e pracer.
vIII. Antón Avilés de taramancos (1935-1992)
Importante poeta noiés da Xeración
das Festas Minervais, emigrado varios
anos en Colombia, autor de obras tan
representativas na nosa literatura como
Cantos caucanos (1985), As torres no
ar (1989) e Última fuxida a Harar (1992),
comezou a súa andaina poética en 1955
con As moradías do vento, para publicar
en 1959 A flauta y-o garamelo, recollendo
a súa obra anterior a 1982 no volume O
tempo no espello, no que ademais dos

poemarios xuvenís compilou outras obras
que permanecían inéditas, entre elas os
“Poemas da ausencia”, nos que hai un
texto dedicado a Rosalía, escrito en 1969,
que non foi o seu único texto rosaliano,
pois xa en 1968 escribira outro, e de novo
en 1985. Tamén no seu libro narrativo
Nova crónica das Indias (1989) hai un
texto rosaliano no relato “O regreso de
Ulises Fingal”.
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preceito do sacramento da saudade
1
Introito
Cain tan baixo, tan baixo,
que a luz onda min non vai,
perdín de vista as estrelas
e vivo na escuridá.
ROSALÍA
(O oferente cobre o seu barro vivo
con túnica de liño
en sinal de pureza e de esperanza)
Deixade aos malcopados vir a min,
os que apodrecen lonxe do seu tobo,
os que sinten na gorxa
a dentellada pertinaz da ausencia.
Que se acheguen aqueles que se perden
na encrucillada escura do regreso.
Eu son o facho, a cúspide, o guieiro
–ollade as cinco chagas da saudade–,
aquel que non me siga
vivirá eternamente procurando
o lugar morno do descanso último.
Deixade vir comigo aos inocentes
que inutilmente agardan o navío.
Eu son a terra, a esencia, a plenitude,
aniñadas en min unicamente
tórnanse bolboretas as crisálidas.
2
Epístola
No eterno olvido para sempre dormen.
ROSALÍA
Irmáns:
non esquezamos que somos peleriños,
estranxeiros na vida, camiñantes.
O noso corpo leva o cheiro quente
da terra albar, e vai no labio sempre
unha emoción atávica de seo
que pon sebes na beira do destino.
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¡Que longa camiñada aos catro ventos
para sentir a anguria perfurando
helicoidal no centro da saudade!
Desnorteada avelaíña o home:
fuxe de si, arríncase a si mesmo,
cruza por mares nunca navegados,
atoutiña na roita das estrelas,
brinca na ingravidez, fuxe do tempo,
conta por anos luz o seu degaro,
un astro de epiciclo variábel
que leva un eixo vertical á terra
e ten arela de facerse árbore.
A árbore é perfecta. Pon no vento
o latexar do seu verdor alado,
sinte os dedos da bris, e sinte o peso
miúdo e moi feliz da cotovía,
treme de gozo se lle cae orballo.
E se canta de noite alguén escoita
máis alá das galaxias o seu canto.
(Obra poética inédita)
Campanas de Bastabales
–miña nai arrola un neno–,
Rosalía non afíes
na miña gorxa o coitelo.
Campanas de Bastabales
chegaron rompendo o vento
e cantan de pinga en pinga
no meu corazón sedento.
Rosalía: non me deixes
tan lonxe que teño medo.
E ti, campana de Anllóns,
campana con voz de ferro:
Bergantiñán, non me esquezas,
dáme unha man compañeiro,
que ando polo mundo a tombos
e quero volver aos eidos.
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E quero cantar o maio
todo de flores cuberto.
(Os poemas da ausencia)
tríptico a Rosalía
I
Se achego o meu ouvido ao chan da patria
ouzo o teu corazón aínda vivo
latexar ao compás e retumbando
no fondo onde se afirma o promontorio,
e o teu avental de nai perenne
como única bandeira soterrada:
nai absoluta
que cantas o teu himno de ferro,
mentres arrolas docemente o berce
do noso ser, cercado polos lobos.
Nunca se apaga a túa voz: é un signo.
Como o mar se renova, así o teu canto
–ese torrente escuro que reloce–
brama con tanto amor, e prevalece.
II
Eu veño a estar contigo abertamente,
a empreñarte de novo. Necesitas
a patria de varóns asinalados
que o teu ovario púdico xermole.
Naceu tanta miseria, tanto homúnculo,
tanta xente ruín a esfurricarse
no mái sagro e profunda da Galiza,
que se precisa dunha caste nova
feita do meu fulgor e a túa estrela.
De deusa e de druída danzaremos
nas orelas do Sar, de corpo espido,
e amarnos hemos a carón das ondas
até que coalle o esperma en bronce cálido
e cen guerreiros fortes estremezan
o ámeto do mundo co seu canto.
III
Ouzo o teu corazón: escoito á rosa solitaria
inaugurar o cántico –un lóstrego no alicerce do tempo
e a túa man tan feble a derrubar o muro dos ergástulos.
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É polo que te amo. E na negrura dos teus ollos bebo
a arxila incandescente da palabra. ¡Ouh indómita…!
Non te ensumes,
revives no sartego: o teu corpo esparexe o seu fermento,
e cando se abre o sulco ou o mineiro frenético escava
/obsesionado,
o teu hálito irrompe desde o fondo,
un arrecendor antergo de violas invade o territorio
e algo teu, intanxíbel, respiramos: un incendio de rosas
que nos perturba. Nai primixenia que levantas
a túa fouce de ouro ensanguentada.
Monográfico “Rosalía cen anos despois” 1985, Trintxerpe
(Obra poética dispersa)
Muiñeira iniciática de Rosalía
na fiada de ortoño
I
A rosa que decotío se desfai, renace
Rosalía de cen follas. Renace
como unha ascua milenaria no medio do mar
e o seu alarido –a túa voz tan xusta–
abanea cada mencer
as campanas de incendio. Rosalía.
Unha voz na brétema, tan viva
que alumea o fogar e dálle auga
a un moribundo eterno
que se fai inmortal bebendo lume
da palabra sinxela
que deita a túa fonte, Rosalía.
II
Tan feble a túa man, e tan armada:
era unha espada roxa no silencio.
No fondo o bruído do mar. As sementeiras.
As follas a caír, como caían
os anacos da patria…
Unha bandeira espida
agardaba o teu vento, Rosalía.
(Obra poética inédita)
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Con ocasión do centenario de Rosalía en 1985, dedicoulle unha fermosa
prosa que conclúe así: “Rosalía, muller
eterna de mandil e trenza, nai popular e
artífice do canto, canle segredo da raíz

da pátria, fai-lle un corte de manga aos
académicos. Sabe de certo cales son
os seus fillos, pois nunca as nais poden
parir bastardos.

Ix. xesús Santos Suárez (1936)
Natural de Asados, Rianxo, mestre de
profesión, colaborou na prensa e publicou
obras de historia, o poemario Balada do
vento na ría (1987) e pezas teatrais como
A fraga (des)animada (1993), ademais de

dedicar varios traballos a Arcos Moldes,
Brea Segade, Manuel Antonio e Faustino
Rey Romero. No poemario citado figura
un texto dedicado a Rosalía.

A RoSALíA
Hai un río de luz
para os teus ollos baldeiros
que vén da lonxanía do mar
nun ronsel de meridianos extasiados.
Hai voz para os teus beizos,
feita de algas mariñas
no obradoiro do océano enfeitizado.
Hai folgos para o teu peito magoado
no alfolí da Arousa,
onde as ondas se esnaquizan
con rumores antergos
de verbas salgadas.
Aquí tés, Rosalía,
a pleitesía do vento,
as cicatrices palpitantes
dos adeuses de escuma
dos nosos emigrantes.
A gaivota do solpor
leva nas ás
a mensaxe da noite,
fría, moura, escudriñadora,
de fogares sen pan,
nais sen fillos
e fillos sen pai.
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Desexo troca-la túa voz,
cansada, dorida,
por un canto redentor,
Rosalía,
e deixar nas túas mans
espidas, marmóreas,
arelantes e saudosas
de roteiros encetados,
un enxendro de amencer
con alba e promesas.
E dicirche:
Aquí tés, Rosalía,
a bandeira do novo día
ós teus pés.
Aquí tés…
x. Ana Romaní Blanco (1962)
Natural de Noia, licenciada en filoloxía
románica, conduce un programa cultural
na Radio Galega. Comezou a súa carreira
como poeta en 1987 co libro Palabra de
Mar, con textos intimistas, simbólicos, de
evocación amorosa. O volume inclúe un
poema para Rosalía, que xa fora editado en La Voz de Galicia o dezanove de
decembro de 1985. Foi logo depurando a
súa poética, facéndoa máis breve e máis

complexa, cunha grande carga feminista,
para converterse nunha das importantes
voces femininas da poesía galega, con
obras como Das últimas mareas, Love me
tender (2006), Estremas (2010) e Arden,
ademais de escribir algúns textos narrativos e ensaios. No seu primeiro volume
poético aparece tamén un poema rosaliano, e de novo, en 1994, en Das últimas
mareas.

Rosalía, tan amiga
“Mollo na propia sangre a dura pruma
rompendo a vena hinchada
i escribo…”
(Rosalía de Castro)
“Así me nace o amor,
como as chagas que ela leva,
tan ferido e traicionado o corazón
e tan anónima a tristura”.
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O branco silencio das naos
enche o mar espido da hora,
calo o tremor do meu dedo
e abrigo no mesmo centro do teu ollar cego
as esperanzas.
Para que nada entolde o teu estar tan quedo,
ese voar tan lonxe da presencia,
a esculpir imaxe, auga, a florecer violeta.
Para que non se demore na longura desta tarde
a palabra que agardo á esperanza
e nada desequilibre a bágoa
que esbara limpamente, sen sulco errado,
polo soño.
Ti tan amiga,
erguido o mando das paixóns eternas,
seméntate a terra nos ocasos,
a mesma patria que erguida en estandarte
se troca verso, mesmo sangue.
Ti, tan amiga,
no ventre fondo a poboar terrores,
fai palabra ó vento, ou anaina mainamente
o regato que esbara na meixela,
que eu agardarei serenamente á porta,
ninguén derrube o teu estático sentir eterno,
esa fuxida,
ninguén disloque o sorriso que se che vén
timidamente ós ollos, tan branco
o violín no adaxio peiteándoche o cabelo.
Muller, amiga,
quero ve-lo mar contigo polas fiestras abertas,
sulcar imaxes de gaivotas namoradas
e berrar pola vida,
nos límites mesmos da loucura,
nosa é a ternura,
este recupera-lo verso e a historia,
a entraña do ser,
o misterio da silenciada rebeldía.
Ti, sempre amiga,
aniñas no vento dos amantes
e faste trebón en estalido suave,
xeada de luz polos claustros feridos.
Derroto o tempo no seu berce,
a posterga-la memoria do teu xogo,
para ficar en ti. Todo o que amamos
vive nas salobres ondas do silencio.

272

Román A Rén e PAstoR RodRíguez

bARbAntiA

O mar, noso coma a alba,
entra nas estancias polas fiestras abertas
ó soño.
E fágome cinsa a sementar promesa,
renacida na ausencia do teu corpo,
bicareiche as cicatrices desterradas
no mar, co desexo da palabra
Tan amiga.
Palabra de mar
…RoSALíA DE CAStRo, EMILY DICKINSoN,
EDIth SÖDERgRAN…
PROCURAMOS no fondo da entraña
tódalas sombras da pantasma,
o desterro da bruxa…
a soidade da princesa…
a derrota da amazona…
Deixamos pegadas de sangue
nas alleas terras da palabra.
Das últimas mareas
Xa en 2010, publicou un novo texto dedicado a Rosalía, que apareceu no volume
Poetas con Rosalía V:
Baixo esta voz o vidro
a transparencia da sombra
un lugar para os teus pés
prendidos
Cae aquí a memoria
claudica en cristal
como se outono
viñese na calor
e dese en xeo
o desexo sen ala
o verán
as dedas ardidas
na calma
Neva
o sosego
da perda
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xI. Antonio paz Míguez (1911 - 2005)
Natural da Pobra do Caramiñal, viviu
grande parte da súa vida emigrado na
Arxentina, onde faleceu. En 1936, nunha
estadía en Galicia, publicou a novela D’a
emigración, na editorial Nós, reeditada
logo polo seu concello natal en 1993,
cun estudo de Esperanza Mariño. En

1992 deu ao prelo outra novela, O Adán
que non quixo voltar ô paradiso, pero en
1988 reuniu varias das súas prosas e dos
seus poemas no volume Galicia, tierra de
peregrinar, no que está incluído o poema
que reproducimos.

Na tomba de Rosalía
Romeiro fun a Santiago donde naceu Rosalía
e donde, xa para sempre, na eternidade durmía
aquela muller que foi unha roseira encendida,
profundamente aromada da galaica poesía;
que quixo dar en CANTARES aquel amor que sentía
pola xente, pola terra donde nacera e sufrira
por ser, como ela foi, máxica frol sensitiva.
En Santo Domingo estaba, na irexa calada e fría,
en mouro berce de pedra, en unha nave sombría,
soedosa, abandonada, como iñorada e perdida
polas xentes que quixera, polas xentes que sufrira
e quixera ver contentas, e quixera ver erguidas,
e dos seus males curadas e ledas e redimidas
das congoxas e dos males de que estuvesen feridas.
Acongoxado quedeime, pensando que alí, esquencida,
estaba quen quixo ser pregoneira e profetisa
dunha inmorrente alborada que despertara a Galicia
do seu soño e da tristura das centurias invernizas,
en que postrada quedara, com’unha vella tullida
e sin folgos e cansada, sin dar señales de vida,
sin máis anseos que estar na soedade dormida.
Asi estaba, cando vin chegar alí, pelegrinas
as mozas xentes galegas que nas súas mans traían
rosas brancas e bermellas, que prestamente cubrían
o mouro berce de quén, frorecera nas cantigas
e quixo ser nai de todas as mulleres de Galicia.
Parecíame escoitar unha voz estremecida:
“Mociñas, non vos magoedes, que as rosas teñen espiñas.
Que para sempre seades, por Deus e por min, benditas”.
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Nada lle supen decir a quén era miña amiga
no intre aquel, en que estaban tantas galegas mociñas
que a Santo Domingo foran a deixarlle a Rosalía
todo o seu amor nas rosas que o mouro berce cubriran
con agarimos de nais e fillas agradecidas,
en nome propio e todas as mulleres de Galicia.
Mollados sentín os ollos, anque nas horas do día
que agora estou memorando, en Santiago, non chovía.
xII. fernando R. Lavandeira (1966)
Natural de Taragoña, Rianxo, concello
no que traballo como técnico de cultura,
é poeta e tradutor. En 2009 publicou un
poema rosaliano, “Muller de mar”, no
volume colectivo Poetas con Rosalía IV,
editado pola Fundación Rosalía de Castro. No ano 2007 editouse en Chicago o
seu volume Poemas en galego, castelán
e inglés.

Portada de
Poetas con
Rosalía IV.

MuLLER DE MAR
A María, que me recitou Cantares Gallegos
chamando polo sono.
A Laura Adams, que lerá a Rosalía nunha
praia a moita distancia.
Co seu xordo e constante mormorío
Atráime o oleaxen dese mar bravío,
Cal atrái das serenas o cantar.
Rosalía de Castro
Muller de mar esculpida co sorriso ceibe da
pedra nova. Libro duro e protector nas
mans. Cabelo afeito á brisa da media
tarde, ó frío da noite que asexa no aroma
das trinitarias. Lía á túa sombra de anos
sen reparar en ti –para que? se eras suspense, aínda es, mito tornasol da negrura–
e tecía un misterio de paisaxe e chuvia que
non che corresponde, tamén eu fillo do
saber equívoco.
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Eras un fluír de sons na primeira nenez
silabados os teus versos en lingua de terra e ó
compás da súa voz –rouca de leira e fábrica–
adurmiñábame abeirando o sono.
Souben de ti no seu colo, alento da ría,
acabadas as oracións infantís
á luz dunha candea comesta polas moscas,
reino das avelaíñas, no cuarto do medio.
E sentinme fillo teu caendo no bacío
dor que afoga o peito seco de nai
que oclúe a gorxa lacerada
de ter falado tan pouco ou calado tanto
en retroceso das túas palabras,
mudas descargas de artillería, inevitable
recendo a aceite, suor e sal.
Bacío que deixa nas mans esa dor pernetrante, dende o óso parietal ata as extremidades
exhaustas, extenuadas na cama de parir
onde se che cobra o dezmo da orixe. E na
miña cativeza de medos e angustia afacíame
á túa liñaxe sen eu sabelo, pois contaba coa
reverencia da quimera e coa ousadía da
ignorancia.
Recoñézote coa apóstrofe casual da vida
nunha terra alleada, matria que declina
os ablativos absolutos coa corrección
do falso poder. As túas xeografías cadran
coa miña xeografía. A túa voz –gravada
na memoria cos fonemas da vella casa–
murmura os mesmos rezos de María a morena
achandando a noite.
Mágoa tamén non terche feito máis caso
nos anos asexantes, no período das dúbidas,
na ausencia hipócrita e cínica. Unha vez
sóubente leiteira tirando dun carro para servir nas casas das señoras ou na alameda,
vendendo revistas, cigarros soltos e petardos
co aceno canso e a mirada afeita a lembrar
mesquindandes.
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Letras transformadas en fume porque haberá
que falar no máis alá chegado o momento.
Incluso soñando resulta útil a rede
das ondas que nos acubillan.
Son máis lentas as voces cando callan
nas cristas da realidade, cando sobornan
as condutas complexas, as carraxes etéreas
os bacelos escuros da memoria.
A memoria no gume das palabras
na bucina industriosa que esperta á cidade
sen provocación previa.
Non sei se quero descansar agora,
ser recordo ou mirto. ¿Queimaredes as cartas,
a tinta arterial que apousento
e xa non me vale? Morrerei
como a muller de mar, coa ventá
aberta pedindo ve-la liña do horizonte.
Nas augas da Arousa soño os encontros
imposibles, os versos que non hei dicir en
voz alta –ouveo que empeza a suturarse–. Ti
es, muller de negro, quizás actualizada
cunha pamela e grandes gafas de sol, o libro
licuado das miñas mans, o sorriso necesario
que sempre será incógnita, a mensaxe de
mítica botella que atravesará os séculos,
herba da Trindade, aroma da terra.
Boiro, no mes das Letras do 2009
xIII. Antonio piñeiro (1962)
Natural de Ribeira, profesor de Ensino Medio, editor artesán coa colección
Bourel, é narrador e poeta. Autor moi premiado, en narrativa é autor de obras como
Pequeno (2006), Tres contos da guerra
(2007), A Carreta (2010), A dama fulxente

(2011) ou As fiandeiras (2011). Como
poeta editou volumes como Mentres te
alonxas (2004) ou 9 sextinas crebadas
(2007). No volume Poetas con Rosalía
IV apareceu o seu poema “Paisaxe con
muller”.

pAISAxE CoN MuLLER
(Na estatua de Rosalía de Castro
xardíns da Ferradura, Santiago de Compostela)
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Aquí fonte, alí regato,
a iauga brila antre as herbas,
color de ouro, que o postreiro
raio de sol fire nelas.
Rosalía de Castro
Os nenos van co seu metal na gorxa.
Como dentes de leite, as follas miran
voar verbos e nomes entre as viñas
soas. Afouta vella man de cobre,
o tempo. Chove un sol de campás.
Unha meixela de luz durme o aire,
a brisa doce , o ouro descendido.
Repenica un balde. As ventás conversan.
A terra canta, aberta polo ferro.
A raia do solpor rouba unha cuncha
de voz. Os nenos rin, Os nomes voan.
Nun peitoril, baixo a pedra branda
da fonte rompe a súa cor a tarde.
xIv. outras voces
Aínda que foi esencialmente home de
teatro, xosé Agrelo hermo (1937-2006),
autor de obras como Noite de lobos e
O mestre, cultivou tamén a narrativa, o
ensaio e mesmo a poesía, pois en 2007

foi editado Cantiga da costureira poeta.
María Mariño, onde con versos sinxelos
para un público infantil, alude tamén ao
influxo rosaliano sobre a autora noiesa:

Foi no pazo de Goiáns
onde calmou a súa ansia
de beber en Rosalía
a maxia da nosa fala.
Aínda se ocupou de Rosalía no seu
ensaio divulgativo Doce grandes escritores galegos, editado no ano 2005.
Malia non naceren no Barbanza,
están moi vencellados á nosa comarca
escritores como Eva veiga torre (1961),
quen comezou a súa carreira literaria co
poemario Fuxidíos (1993), para logo dar
ao prelo obras moi importantes na poesía
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A RoSALíA
Nesa outra luz
abre a crisálida do vento
as súas ás.

Portada de
Poetas con
Rosalía V.

Como non amar
os teus rastros de lume e sombra
no espiñar da lingua?
Como non presentir
calandra a altura do sangue
no seu devalar?
Establecido en Boiro, aínda que natural de Xinzo de Limia, Antón Riveiro Coello (1964) é coñecido fundamentalmente
como narrador, autor de obras como As
rulas de Bakunin ou Laura no deserto,
pero tamén é autor do poemario Limaiaé
(2005). No volume Poetas con Rosalía IV
(2009) apareceu o seu poema rosaliano
“Revelación primeira”.
REvELACIóN pRIMEIRA
Eu levo unha pena
Gardada no peito;
Eu lévoa, e non sabe
Ninguén por que a levo.
Rosalía de Castro
E foi a pena a lousa dun outeiro
O enxerto dun vento arfado
A revelación primeira da palabra
No corazón mesmo da noite.
E foi a melancolía a que rexistrou
Nas pedras un abraio de pirámides
Unha perfecta caligrafía de rosas
Unha orfandade infinda de lúas.
E foi o agromo, teso, dos lirios
Nas gravuras dun silencio antigo
O que inscribiu na codia da terra
O alfabeto perfecto da paisaxe.
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E foi o día na boca da néboa
O misterio outonizo dun canto
a melura intacta dunha caricia
Que afogou o mundo nunha bágoa.
Foron durante un tempo mestres no
Barbanza a poeta Rosa Enríquez, autora
dun texto contido no volume Poetas con
Rosalía V, e Raúl gómez pato, quen canta
a Rosalía en A casa deshabitada da familia
Pena (2001). Tamén o xornalista Raimundo
garcía Domínguez, Borobó, é autor dun
longo poema dedicado a Rosalía de Castro,
editado en El Correo Gallego o dezanove
de xuño de 1982, escrito con ocasión de
recibir o Pergameo de Honra e Loubanza
en Padrón. Voltou a reeditalo no volume A
cantora do Sar, publicado en 1999 co título
“Anaco de amor a Rosalía. Na véspera
do mes de maio”. Este longo poema está
dividido en varias partes: “Na véspera do
mes de maio”, “A noite alumeada”, “Os do
Pedrón”, “Epifanía da galeguidade”, “Na
hora da paz” e “Santificación de Rosalía”.
Di así unha das súas cuartetas:

Libro de Borobó
adicado a
Rosalía.

Dios me perdone, e Nosa Señora
da Saudade, señora de Murguía,
por ancellar facer santa, en Roma,
á nosa maior santa Rosalía.
Vencellados a rianxo están xesús
Rábade paredes e helena villar Janeiro, quen dedicaron a Rosalolía o poema
“De Compostela a Padrón…”, contido
no volume O sangue na paisaxe (1980).
Rábade é autor aínda doutros dous poemas rosalianos: “É sempre Rosalía”,

no volume Os anos da memoria (2006)
e “Ledo anuncio de auroras”, en Poetas
con Rosalía I (2006). Helena Villar non só
dedicou varios textos poéticos á autora
de Cantares gallegos, senón mesmo un
libro, Rosalía no espello (1985), do que
seleccionamos un poema:

Erguémonos ben cedo.
Ó compás dunha música
de vágoas ou de vento,
puxémonos na danza
non ben deixado o leito.
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Hoxe estamos espidas
polo medio dos versos,
como vestais impúdicas
de todos os espellos.
Non é un poema, senón unha prosa
lírica a que o xesuíta boirense Celestino
garcía Romero (1855-1929) dedicou
a Rosalía, que se publicou no número
extraordinario de El Eco de Santiago de
1917, texto benintencionado, pero que
limita a Rosalía ao seu papel de muller:
“Destas mulleres boas era unha a nosa
Rosalía. Que corazón tan boo levaba esa
muller no peito! Qu’amor tan grande para
Galicia tiña!”.
Figura sempre venerada polos escritores galegos, quizais as únicas voces
discordantes vencelladas á nosa bisbarra, foron valle-Inclán (1866-1936), que
nunha entrevista do Diário de Lisboa
en 1928 lle nega ao galego a condición
de lingua falada, pois considéraa un
invento dos poetas: “O galego nunca foi
un idioma falado. Asín como o armenio
foi a invención dalgúns frades, o galego
foi a criación d’un grupo de poetas”, e
cualifica a Rosalía despectivamente de
“espírito de campesiña” e de “cativo po-

eta”. Non pasou desapercibido este xuízo
para os nacionalistas galegos que retrucaron o un de marzo de 1928 no xornal
A Nosa Terra, chamándolle a Valle-Inclán
“mala alma”; a outra voz discordante foi
a do rianxeiro Manuel Antonio (19001930), aínda que só parcialmente, pois no
apartado “Os devanceiros” do manifesto
Máis ála! (1922) escribe: “Non podemos
prestar a nosa loubanza á socorrida e
ridícola posse’ d’o falso romantismo, enfermedade de moda n-aquel tempo, que
chegou a deslocir algunha das páxias
(sic) verdadeiramente nosas, grandes e
persoaes de Rosalía”.
Outra visión tíñaa Castelao, quen en
Galicia y Valle-Inclán afirma que é “alma
prístina de pueblo, creadora de temas
líricos con sustancia de raza, flor, mariposa y arco iris sobre el paisaje gallego”,
para logo en Sempre en Galiza (1944),
concluír que Rosalía é “o Corpo santo da
saudade”.
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pRóLogo
ALoYSIuS BERtRAND: AS oRIxES Do poEMA EN pRoSA
Román Arén
O home decidido a traducir está nunha intimidade constante,
perigosa, admirable, co poder unificador que está en exercicio
tanto en cada relación práctica como en cada linguaxe, e que o
expón ao mesmo tempo á pura excisión previa.
Maurice Blanchot

I.

Á sombra de Walter Benjamin escribía Blanchot que os tradutores son
os mestres ocultos da nosa cultura. Uns
escritores da máis rara especie, verdadeiramente incomparable, que entregan ao
estranxeiro a verdadeira fala dun pobo.
Uns inimigos de Deus que pretenden reconstruír a Torre de Babel, tirar con ironía
partido e proveito do castigo celeste que
separa os homes coa confusión das
linguas. Para Benjamin todas as linguas
apuntan á mesma realidade, pero non do
mesmo xeito, e coa tradución facemos
acenos a unha lingua superior, a unha
unidade complementaria deses modos.
É unha visión relativamente mesiánica,
pero que en realidade apunta con certeza
a unha das claves da tradución: esta non
está destinada a facer desaparecer a diferenza das linguas, só a disimula, unhas
veces amosándoa e outras acentuándoa
e, cando está acertada, logra como
Hércules acercar as dúas beiras do mar.
Unha tradución anosa un autor doutra
lingua, e corre o perigo de facela tan nosa
que xa non sorprenda, que xa pareza
producida na propia lingua, suprimindo a
orixinalidade da lingua na que foi creada.
O outro perigo consiste en transparentar
tanto a lingua de partida que faga pouco
intelixible a lingua de chegada. Un tradu-

tor debe navegar con acerto entre eses
dous mares de estrañeza.
O tradutor é, dunha maneira especial, un escritor orixinal para Blanchot,
precisamente porque non reivindica esa
orixinalidade. É dono dun segredo de
dúas linguas, non para abolilas, senón
para usalas e lograr amosar na súa propia
lingua, na súa tradución, unha presenza,
a que hai de diferente no orixinal. Crea
Busto d’Aloysius
Bertrand (18071841), Jardin
de l’Arquebuse,
Dijon.
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identidade a partir da alteridade. Ten, o
tradutor saudade do que a obra orixinal
promete e así, ao transformala, enriquece a propia lingua, dálle novos recursos
perante o reto doutra lingua. Esta idea xa
está presente en Pannwitz, quen afirmaba
que as traducións servían para rachar os
límites da propia lingua. É, así, o tradutor
o máis secreto dos escritores e o máis
necesario.

Portada da
edición de 1842
de Gaspard de la
nuit. 376 páxinas.
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II. Teño á vista a tradución parcial que
Eme Cartea fai dunha das grandes obras
da literatura francesa do século XIX,
Gaspard de la nuit, de Louis Jacques Napoléon Bertrand, isto é, Aloysius Bertrand
(1807-1841), aparecida tras a morte do autor en 1842. A reflexión sobre a tradución,
sobre a suxestión que permite doutra
lingua, sobre o lugar de indeterminación
que debe cubrir o lector, é parte fundamental da achega que Bertrand fai non
só ás letras francesas senón tamén á literatura universal, ao ser o piar máis firme,
o alicerce máis logrado dun novo xénero
literario que nace co romanticismo, o poema en prosa, que logo levará á perfección
Baudelaire en Le spleen de Paris, e que
máis tarde as vangardas farán sinal de
identidade a partir de Max Jacob. Logra
Cartea equilibrar un galego moi noso
coa contribución suxestiva e poética de
Bertrand, o mestre da elipse, o arquitecto
da suxestión, pois non en van o seu libro
leva como subtítulo Fantasías á maneira
de Rembrandt e de Callot, é dicir, dous
mestres do claroescuro, da importancia
da insinuación, dous construtores de volumes a través da luz. É o esfumato, que
logo pasará tamén á música romántica no
rubatto. Admirable este labor de Cartea,
que nos está agasallando no Barbanza co
mellor das letras francesas, pois xa puxo

na nosa lingua dous grandes autores,
Rimbaud e Mallarmé, que na súa prosa
proceden de Bertrand, mais tamén a
Pierre Jean Jouve, que é un descendente
desa mesma prosa.

III. Aloysius Bertrand, pseudónimo empregado polo autor no canto de Louis
Bertrand, chegou a París dende a provincia para facer carreira literaria, e mesmo
escribiu algunhas pezas teatrais de moi
escaso valor. Pero dende 1827 estaba
creando unha obra que lle ía asegurar
un lugar na historia das letras francesas,
aínda que fose un lugar modesto, aínda
que fose como unha pequena semente
que logo se manifestase en plantas tan
vizosas como Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont, Verlaine ou Villiers,
para atravesar o Parnaso e o Simbolismo
e chegar aos nosos días. Un xénero novo
presente, máis tarde ou máis cedo, en to-
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das as literaturas europeas e americanas,
mesmo na literatura galega.
Scarbo.
Gravado de
Callot da edición
de Gaspard
de la nuit de
A. Bertrand,
publicada en
París, 1946, por
Chantenay.

Cales serían as características do
poema en prosa? Aínda que os relatos
en prosa poética sexan chamados todos
minificción, poesía, hai acordo entre os
especialistas que cinco características
definen o xénero:
• Brevidade sintética, con escasa narratividade, nin excesivo desenvolvemento poético.
• Gratuidade; é dicir, poesía en prosa
sen un uso instrumental.
• Creación dunha nova lingua, que rachou cos moldes estreitos do francés
clásico, buscando unha lingua orixinal
e suxestiva, onde é tan importante o
que non se di como o que se di. Xa
que logo, a elipse, a eliminación das
transicións é fundamental e está na
orixe do lector moderno, que prefire
que lle insinúen a que lle ensinen. A
suxestión é clave, a indeterminación,
a abstracción que logo perfeccionará
Baudelaire engadíndolle un novo
valor, o simbólico. Esa suxestión de
Bertrand adiántase a toda a prosa
francesa do século XIX.
• Vontade de facer un poema en prosa.
Isto lévanos a un tema complexo, o
do estatuto xenérico da creación de
Bertrand, pois non se trata de facer só
prosa poética, senón de ter vontade
de facer un todo orgánico, que teña
unha respiración poética e que non
sexa só un texto breve escrito en prosa poética. Este problema do estatuto
de xénero é do maior interese porque
non sempre é fácil distinguir o poema
en prosa do microrrelato, do fragmento

poético, do aforismo, da estampa, do
bestiario, e doutros xéneros breves,
aínda pouco estudados, que terán un
gran desenvolvemento na época das
vangardas, e mesmo en autores tan
nosos como Vicente Risco, autor de
microrrelatos, miniensaios, aforismo
que cualificaba de lerias, pero tamén
autor dalgún poema en prosa. É precisamente o tema da narratividade o
máis discutido, pois algúns autores
consideran que a presenza dunha
mínima función narrativa elimina o
cualificativo de poema en prosa; de
aí que Max Jacob reivindicase para
si mesmo o título de creador do poema en prosa, gratuíto, sen o valor
aínda estrófico de Bertrand nin o valor
simbólico de Baudelaire. Pero outro
dos méritos deste xénero, outra das
súas apostas de futuro, é dar orixe
ao microrrelato, ao fundir a brevidade
ambigua do poema en prosa co relato
curto. En Bertrand hai unha clara vontade de construír un poema en prosa,
que manteña aínda unha respiración
das vellas estrofas, de suprimir as
transicións e de crear un xénero novo
arquitectonicamente seguro.
• Esa seguridade arquitectónica leva
consigo crear unha unidade orgánica,
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un universo pechado, o que sería
outro dos riscos definitorios do novo
xénero.

IV. Subsisten outros problemas aínda na
definición que fixo Bertrand da súa propia
obra, pois fala claramente de estampas,
pero de estampas ao xeito de Rembrandt
e Callot. A estampa é para o lector contemporáneo un xénero estático, un xénero
atemporal; por iso algúns autores ao falar
de Gaspard de la nuit falan de baladas,
balada nun sentido narrativo, pero tamén
lírico, pois é certo que Bertrand divide a
maioría dos seus textos en seis núcleos,
como se fosen seis estrofas que, á súa
vez, terían núcleos evocadores que son
á vez forma e fondo, arquitectura sémica
e decorado, pero o problema resólvese
se lemos ben o que quixo dicir o autor:
non se trata de estampas estáticas senón
ao xeito de Rembrandt, é dicir con claroLe gibet
(“Cadafalso”).
Gravado de
Rembrandt para
a edición de
Gaspard de la
nuit, publicada
en París, en 1946
por Chantenay.

escuro, con movemento. A isto hai que
engadir o seu acerto ao evitar a efusión
lírica por medio da ironía e o exceso de
desenvolvemento narrativo.
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O poema en prosa oponse á tiranía
da forma, moi presente na literatura
francesa, dende o gran clasicismo do
século XVII ao neoclásico do XVIII, que
ignoraba en xeral a ambigüidade barroca,
que impedía un estilo persoal, que é unha
das claves do romanticismo. O poema
en prosa é moi dispar entre os autores e
xa dixemos que foi semente para outros
xéneros, aos que agora hai que engadir
o versículo, que terá un punto de partida
nos fragmentos dos anos de 1830 e noutro
precursor que foi Lamennais (1782-1854),
un cristián liberal que en 1834 publicou
Palabras dun crente, dunha enorme forza
poética, cunha carga retórica importante,
que é a orixe do versículo que logo desenvolverán Saint-Pol-Roux, Péguy, Claudel
e Saint-John-Perse. Non está este versículo moi lonxe do poema en prosa.

V. Pero foi de verdade Bertrand o creador
do poema en prosa? Nun sentido pleno é
verdade, pero xa Bruneau sinalaba na súa
Historia da lingua francesa, que o poema
en prosa xorde de tres iniciativas distintas
non conectadas entre si: a de Alphonse
Rabbe, a de Aloysius Bertrand e a de
Maurice de Guérin. Son casos distintos e
que merecen unha explicación algo máis
detallada, pero cómpre non esquecer que
hai outras tentativas de crear unha prosa
diferente na lingua francesa, mesmo a
partir de influxos de autores estranxeiros
como Novalis ou Young, ben coñecidos
en traducións, ben na lingua orixinal. Os
antecedentes franceses estarían tanto
na novela do eu (Senancourt, Rousseau,
Diderot) como na vella querela entre os
Antigos e os Modernos, pois dous dos cabezaleiros do movemento dos Modernos
van crear unha prosa poética, que parte
da lección do Telémaco, de Fenelon, o
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que dará orixe a un tipo de novelas ou
epopeas que rompen coa lingua clásica
para crear unha prosa poética, prosa á
que lle falta a brevidade, a síntese e a ambigüidade para ser poema en prosa, pero
que pode sinalarse como un dos antecedentes. Máis en concreto, Houdard de la
Motte e Fontenelle serían antecedentes
moi atrasados no tempo do poema en
prosa.
Maurice de Guérin, seguidor de Lamennais, creou un tipo de prosa poética,
que participa tamén da suxestión e da
indeterminación, e que comparte con
Bertrand os elementos grotescos e a
intertextualidade, sobre todo en Le Centaure (1836), pero que aínda escrita ao
mesmo tempo que Gaspard de la nuit,
non puido coñecer Bertrand, pois non se
publicou ata moitos anos despois. María
Victoria Utrera Torremocha, a máis importante estudosa do poema en prosa en España, considera que a obra de Guérin é a
obra dun poeta, pero que a súa excesiva
narratividade e a súa amplitude impiden
considerala poema en prosa, problema
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que logo tamén se dá nun grande autor,
Gerard de Nerval, pois aínda que os seus
textos son de forte carga lírica, manteñen
un exceso de narración, ben que se
acheguen nalgúns momentos ao poema
en prosa. Guérin ten o mérito de ser un
dos primeiros que ensaia o poema en
prosa, e o mesmo están a facer moitos
autores dedicados ás traducións poéticas
en prosa e ás pseudotraducións. Tamén
algunhas das prosas de Charles Nodier, o
precursor do romanticismo no seu círculo
do Arsenal, están cerca do poema en prosa, aínda que a súa lonxitude e a carga
narrativa o deixen fóra do xénero. Victoria
Utrera limítase pouco menos que a citar a
Alphonse Rabbe, o autor do Album d’un
pessimiste, que considero o máis próximo
aos logros de Bertrand. A obra que citamos tivo unha primeira edición en 1835 e
outra en 1836, pero non foi ben coñecida
ata a edición completa de 1842, e non foi
divulgada ata a edición que Jules Marsan
fixo en 1924; de aí que Bretón, para a súa
famosa Antoloxía do humor negro, non o
incluíse pese a citalo, o mesmo que fará
Baudelaire nas Fusées, incluídas nos
Gaspard de la
Nuit. Scarbo III.
Maurice Ravel.
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Caricatura de
Scarbo en forma
de fuso diante da
lúa. Ilustración
para Gaspard
de la Nuit.1842,
Biblioteca
municipal
d’Angers.

seus diarios íntimos. A relativa gloria de
Rabbe empezará co número que os Cahiers du Sud dedicaron aos románticos
menores en 1949, pois alí un dos escritores novos reivindica a Rabbe no traballo
“Alphonse Rabbe l’opiomane”, pero é xa
en 1991 cando se fai unha edición completa da súa obra, aínda que había unha
monografía interesante de 1963 e mesmo
será personaxe dunha novela de 1990 de
Marianne Lioust, O ollo do basilisco. Non
hai dúbida de que Rabbe é autor dalgúns
poemas en prosa que cómpre distinguir
dos fragmentos de Entre a vida e a morte
que contén o mesmo volume; máis en
concreto, son seis os textos que se poden
encadrar no xénero do poema en prosa:
Os combates da vida, Sísifo, O náufrago,
A pipa, O Centauro e A adolescencia. O
texto aínda ten outra parte de sumo interese, que terá derivacións posteriores e
que leva por título O inferno dun maldito.
Se esa foi a orixe, é Baudelaire quen
leva o poema en prosa ao seu máximo
esplendor con Pequenos poemas en
prosa ou o Spleen de Paris, que comeza
cunha dedicatoria a outro dos autores
importantes deste xénero, A. Houssaye,
onde asegura que é Bertrand a orixe da
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súa obra: “Hei de lle facer unha pequena confesión. Ao follear por vixésima
vez polo menos o famoso Gaspar da
noite de Aloysius Bertrand (un libro que
coñecemos vostede, eu, e algúns dos
nosos amigos, non ten todo o dereito a
ser cualificado de famoso?) ocorréuseme
a idea de tentar algo semellante, e de
aplicar á descrición da vida moderna ou,
máis ben, dunha vida moderna e máis
abstracta, o procedemento que aquel
aplicara á pintura da vida antiga, tan raramente pintoresca”. Esta reivindicación
de Bertrand merece un breve comentario,
pois a ironía con que emprega “famoso”
está xustificada, xa que á altura histórica
de Baudelaire poucos son os lectores
que coñecen a importancia da obra de
Bertrand, probablemente o autor de As
flores do mal, o destinatario dos Pequenos poemas en prosa, e o alter ego de
Baudelaire, Charles Asselineau, escritor
interesante, pero sobre todo bibliófilo
que reuniu a mellor colección de obras
románticas de todo o século XIX. Esta
reivindicación de Bertrand é aínda máis
clara nos Carnets de Baudelaire, editados
en 1911, onde anota que “o meu punto de
partida foi Aloysius Bertrand”, o que volta
repetir nunha carta a Houssaye o vinte e
cinco de decembro de 1861. Poucas cousas escapaban ao acerto crítico de quen
foi lector moi atento e magnífico crítico de
arte, ademais de poeta. Se un revisa as
historias da literatura francesa do século
XIX, advirte o grande número de oradores
esquecidos que conteñen,, e percibe a
ausencia de Bertrand, Rabbe, Guérin e
outros moitos autores do romanticismo;
sirva a modo de exemplo a prestixiosa
Histoire de la littérature française do académico Émile Faguet, que na súa décima
edición de 1901 ignora completamente a
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Gaspard de la
Nuit.
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todos os creadores do poema en prosa.
A partir da cita de Baudelaire púxose en
circulación un certo malentendido sobre
Gaspard de la nuit, considerando que é
a obra representativa do poema en prosa
que representaría o pasado, mentres que
a de Baudelaire sería a modernidade. Non
é iso, pois a contribución fundamental de
Bertrand é a creación dun xénero novo,
dunha semente cara á nova poesía que
ía vir, a poesía onde o poema en prosa
é fundamental en Pierre Reverdy, Max
Jacob, Francis Ponge, René Char, René
Crevel e outros moitos autores da vangarda. No século XIX foron moitos os que
seguiron o ronsel de Bentrand, algúns
xa citados, entre eles Marcel Schwob
no Libro de Monelle (1894), André Gide
en Os alimentos terrestres (1897), as
Notas parisinas de Germain Nouveau,
as Iluminacións de Rimbaud, Unha tempada no inferno do mesmo autor, ou as
Cancións de Bilitis de Pierre Louÿs, sen
esquecer a decadentes como Huysmans
ou Éfhraïm Mikhaël. Mallarmé tomará de
Bertrand o amor pola sonoridade pura da
palabra, o concepto de poema como arquitectura. Nin sequera os realistas como
Champfleury ou os malditos como Barbey
deixarán de usar este novo xénero. Polo
demais, Baudelaire cometeu a maldade
de ignorar o antecedente máis próximo,
que probablemente lle influíu tamén,
Jules Le Fevre Deumier, quen publicou
o Libro do paseante, en 1854, tres anos
antes de que o autor dos Pequenos poemas en prosa os comezase a publicar
na revista Le Présent, aínda co título de
Poemas nocturnos.

VI. Pero hai unha arte que moitos aprenderon en Aloysius Bertrand, a arte da cita,
a intertextualidade, pois a súa obra ten
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os paratextos como parte fundamental.
Estes paratextos inclúen non só os grandes do romanticismo francés como Victor
Hugo, Nodier, Vigny, Chateaubriand, Lamartine, Gautier ou Sainte-Beuve, senón
tamén románticos de lingua inglesa como
Walter Scott, Lord Byron e Coleridge,
norteamericanos como Fenimore Cooper,
alemáns como Schiller, e outras figuras
menores que dan algunhas pistas sobre
a orixe do xénero, como é o caso de J.
H. Voss e Henri de Latouche, autores de
idilios en prosa de forte carga poética.
Como non podía ser menos nun romántico, España ten tamén a súa presenza
tanto temática como nas citas, neste caso
de Lope de Vega e de Calderón. A eles
súmase a canción popular, os pais da
igrexa, o ocultismo, os barrocos, Rabelais
e os profetas.

VII. A obra ten unha estrutura moi clara,
dividida en seis libros de fantasías: A
Escola Flamenca, O vello París, A noite
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e os seus prestixios, As crónicas, España
e Italia e Silvas. Pero antes van cinco paratextos: versos de Sainte-Beuve, outros
versos de A. B., unha introdución sen
título asinada por Louis Bertrand, outra
introdución, tamén sen título, asinada por
Gaspard de la Nuit, e unha dedicatoria a
Victor Hugo, que á súa vez contén dúas
citas e que está datada en París o vinte
de setembro de 1836. O texto remata
con outra dedicatoria dirixida a Charles
Nodier. Repárese en que Bertrand non se
limita a xogar coa citas, senón tamén coa
identidade do autor, que se divide entre A.
B., Louis Bertrand e Gaspard de la Nuit.
Outra característica da modernidade. A
isto convén engadir que Bertrand usou
o material arqueolóxico da vella cidade
de Dijon, con liberdade de espírito, con
ironía e con independencia, sen procurar
facer unha obra descritiva nin erudita. Xa
Thibaudet resaltaba que a súa obra marcaba un camiño, unha terra de promisión,
un xénero, o poema en prosa, que levaba
á modernidade. Que a súa obra impre-
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sionou non só os literatos, senón tamén
outros artistas, é ben evidente na homenaxe que lle rende Maurice Ravel, quen
compuxo tres pezas musicais a partir da
obra: Ondina, Le gibet e Scarbo, estreadas en París en 1909. Foi, Bertrand, da
escuridade á luz grazas á perspicacia
de Baudelaire, quen aproveitou a súa
lección para levala máis alá e converter o
poema en prosa, que aínda tiña ataduras
co mundo gótico e coa augaforte, nun
novo poema, o da vida urbana de París,
engadíndolle un forte valor simbólico de
modernidade.

VIII. Se ben a tradución de Eme Cartea
é a máis extensa que coñecemos en
galego, foi Álvaro Cunqueiro, moi devoto
de Gaspard de la nuit, quen ofreceu as
primeiras mostras deste autor en galego,
cando menos xa dende 1949, no Suplemento del Sábado do xornal La Noche,
ofreceu dúas pezas do libro o tres de decembro. En 1971 publicou outra versión,
baixo o pseudónimo M. Mª Seoane co
título “Unha nova primavera”, esta vez no
Faro de Vigo, xornal no que remodelou a
peza en 1972 co título “Aínda unha primavera”. Volveu editar en 1978, asinando
agora A. Labrada, a peza “O oficio da
tarde”.

Gaspard de la
nuit. Aloysius
Bertrand.
Artemisaediciones
/titivillus.

Pero houbo poemas en prosa antes
de 1936 en galego? A lección de Bertrand
non se manifestou entre nós ata a época
da Xeración Nós e das vangardas. Onde
o galego está ao día co resto de Europa
é na creación dunha deriva do xénero, o
minirrelato, o que os nomes de Castelao,
Risco, Losada Diéguez e outros achegarán un número significativo de textos.
Temos prosas líricas breves xa dende
1907, pero o primeiro poema en prosa,
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aínda con introducións de verso, é de
Ramón Cabanillas en 1916, ano no que
tamén empezará en A Nosa Terra a publicar os Poema sinxelos Evaristo Correa
Calderón. Pero é na revista Nós onde
dende 1922 se poden atopar poemas
en prosa, usando un criterio amplo: “A
estrela y-o aturuxo. Verbas poemáticas”,
de Francisco Luis Bernárdez, “A Cantiga
do Fento”, de Antón Villar Ponte, “30
F” e “Gorigori do tempo”, de Cándido
Fernández Mazas, “As arelas da mosca
semipanteísta”, de Magariños Negreira,
“O mundo y-outras vísperas”, de Álvaro
Cunqueiro, sen esquecer as contribucións de Risco, Amado Carballo, Manuel
Antonio e Castelao. Logo a guerra civil, a
desaparición das vangardas galegas, fan
que o poema en prosa non reapareza ata
os anos cincuenta, con algunhas pezas
de Cunqueiro (Never more), aínda que en
1947 algunhas prosas de Cuevillas, Fraguas e Otero estivesen moi cerca deste
xénero. Un xénero que logo se fai máis
presente dende a década dos setenta con
Xosé Devesa, Xavier Baz, Xavier Seoane,
Miguel Anxo Murado, Arturo Casas, Manuel Rivas, Riveiro Coello e Antonio R.
López.
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GASPARD DE LA NUIT
PAR
LOUIS BERTRAND
FANTAISIES A LA MANIÈRE DE REMBRANDT ET DE CALLOT
PARIS 1845

pRéfACE
L’art a toujours deux faces antithétiques, médaille dont, par exemple, un côté accuserait la ressemblance de Paul Rembrandt et le revers celle de Jacques Callot.—
Rembrandt1 est le philosophe à barbe blanche qui s’encolimaçonne en son réduit,
qui absorbe sa pensée dans la méditation et dans la prière, qui ferme les yeux pour
se recueillir, qui s’entretient avec des esprits de beauté, de science, de sagesse et
d’amour, et qui se consume à pénétrer les mystérieux symboles de la nature.—Callot,
au contraire, est le lansquenet fanfaron et grivois qui se pavane sur la place, qui fait du
bruit dans la taverne, qui caresse les filles de bohémiens, qui ne jure que par sa rapière
et par son escopette, et qui n’a d’autre inquiétude que de cirer sa moustache.—Or, l’auteur de ce livre a envisagé l’art sous cette double personnification; mais il n’a point été
trop exclusif, et voici, outre les fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, des
études sur Van Eyck, Lucas de Leyde, Albert Dürer, Peter Neefs, Breughel de Velours,
Breughel d’Enfer, Van Ostade, Gérard Dow, Salvator Rosa, Murillo, Fusely et plusieurs
autres maîtres de différentes écoles.
Et que si on demande à l’auteur pourquoi il ne parangonne point en tête de son
ouvrage quelque belle théorie littéraire, il sera forcé de répondre que M. Séraphin ne
lui a pas expliqué le mécanisme de ses ombres chinoises, et que Polichinelle cache à
la foule curieuse le fil conducteur de son bras.—Il se contente de signer son oeuvre:
GASPARD DE LA NUIT

1 Hai que subliñar que Louis Bertrand fai un uso dalgúns signos de puntuación que resulta estraño no francés actual:
utilización abusiva do guión longo (raia) que alterna sen moito rigor coas comiñas, e que aparece unido ao signo de
exclamación, ao punto ou á coma precedentes, sen espazo de separación. Ás veces cerrando un parágrafo que fora
iniciado con comiñas, e mesmo vemos o guión longo xunto coas comiñas abrindo ou pechando un parágrafo.
Este é un recurso propio dos autores pioneiros do poema en prosa, e iría pasando logo a Auguste Villiers de l’Isle-Adam,
Théodore Banville, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé… como unha característica singular de puntuación neste xénero.
Un trazo propio deste autor é non escribir en maiúscula a palabra que segue a un signo de interrogación ou exclamación.
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GASPAR DA NOITE
POR
LOUIS BERTRAND
FANTASÍAS Á MANEIRA DE REMBRANDT E DE CALLOT
PARÍS 1845

pREfACIo
A arte ten sempre dúas faces antitéticas, medalla que, por unha cara, amosaría,
por exemplo, a semellanza con Paul Rembrandt, e, no seu reverso, con Jacques Callot.
Rembrandt é o filósofo de barba branca que se gorece no cocho de seu, que concentra
o seu pensamento na meditación e na pregaria, que pecha os ollos para se abstraer,
que departe cos espíritos da beleza, da ciencia, da sabedoría e do amor, e que se
consume a penetrar os misteriosos símbolos da natura. Callot, pola contra, é o lansquenete1 fachendoso e pillabán, a xactarse na praza, algareiro na taberna, que acariña
as fillas dos ciganos, para quen só importa o estoque e o trabuco, e que non ten outra
inquedanza ca a de acicalar o seu mostacho. Ora ben, inda que o autor deste libro se
achegou á arte aténdose a esta dobre consideración, non foi demasiado excluínte, e
ofrece aquí, á parte das fantasías á maneira de Rembrandt e de Callot, estudos sobre
Van Eyck, Lucas de Leyde, Alberte Durero, Peeter Neefs, Bruegel de Velours, Bruegel
d’Enfer, Van Ostade, Gérard Dow, Salvator Rosa, Murillo, Fusely e algúns outros mestres de diferentes escolas.
E de preguntárenlle ao autor por que non encabeza a súa obra cunha fermosa
teoría literaria, sentiríase na obriga de responder que o señor Serafín non lle explicou o
mecanismo das súas sombras chinesas, e que Polichinela ocúltalle á multitude curiosa
o fío condutor do seu brazo. Conténtase con asinar a súa obra:
GASPARD DE LA NUIT

1 Soldado alemán que, do século XV ao XVII, loitaba enrolado nos exércitos estatais franceses coma mercenario.
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À M. VICTOR HUGO.
La gloire ne sait point ma demeure ignorée,
Et je chante tout seul ma chanson éplorée,
Qui n’a de charme que pour moi.
CH. BRUGNOT.—Ode.

Nargue de vos esprits errants, dit Adam, je
ne m’en inquiète pas plus qu’un aigle ne
s’inquiète d’une troupe d’oies sauvages;
tous ces êtres-là ont pris la fuite depuis
que les chaires sont occupées par de braves
ministres, et les oreilles du peuple remplies
de saintes doctrines.
WALTER SCOTT.—L’Abbé,

chap. XVI.

Le livre mignard de tes vers, dans cent ans comme aujourd’hui, sera le bien choyé
des châtelaines, des damoiseaux et des ménestrels, florilège de chevalerie, décaméron
d’amour qui charmera les nobles oisivetés des manoirs.
Mais le petit livre que je te dédie aura subi le sort de tout ce qui meurt, après avoir, une
matinée peut-être, amusé la cour et la ville qui s’amusent de peu de chose.
Alors, qu’un bibliophile s’avise d’exhumer cette oeuvre moisie et vermoulue, il y lira à la
première page ton nom illustre qui n’aura point sauvé le mien de l’oubli.
Sa curiosité délivrera le frêle essaim de mes esprits qu’auront emprisonnés si longtemps des fermaux de vermeil dans une geôle de parchemin.
Et ce sera pour lui une trouvaille non moins précieuse que l’est pour nous celle de
quelque légende en lettres gothiques, écussonnée d’une licorne ou de deux cigognes.
Paris, 10 septembre 1836.
——————
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AO Sr. VICTOR HUGO
A gloria non sabe da miña oculta morada,
e eu canto senlleiro a miña cantiga coitada,
que só a min enfeitiza.
BRUGNOT,

Oda

Mófome eu dos vosos vadíos espíritos, dixo Adán, non me
inquietan máis do que lle inquietaría a unha aguia unha
bandada de gansos salvaxes; eses seres todos fuxiron des
que os púlpitos se ocupan con bondadosos abades, e os
oídos da xente están atacados de santas doutrinas.
WALTER SCOTT,

O Abade, cap. XVI

Dentro dun cento de anos igual que arestora, o teu tenro libro de versos será un ben
prezado polas donas palacianas, por donceis e menestreis, florilexio da cabalería, decamerón do amor que engadará a nobre folganza dos pazos.
Entrementres, o libriño que che dedico terá acadado o destino de todo o que morre
despois de aledar, quizais un serán 2 , a corte e o pobo, que se contenta con pouco.
Entón, ao que un bibliófilo teña a ocorrencia de exhumar esta obra amofada e poeirenta, lerá na páxina inicial o teu célebre nome, sen ser quen de salvar o meu do
esquecemento.
A súa curiosidade liberará o fráxil enxame das miñas ideas, encarceradas hai moito por
dúas presillas vermellas nunha cadea de pergamiño.
E vai ser para el un achado non menos valioso do que é para nós unha lenda en góticas
letras, ornada cun unicornio ou dúas cegoñas.
París, 10 de setembro de 1836.
***

2 No francés actual, “matinée” tradúcese por “mañá”, tempo que vai dende a mañanciña ao mediodía. Pero aquí, por
máis adecuado, recuperamos o antigo sentido, hoxe en desuso, de “après-midi” ou “tarde”, hora máis propicia para a
lectura coral.
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Ici commence le troisième
Livre des Fantaisies
De Gaspard
De la
Nuit
LA NUIT ET SES PRESTIGES
I
LA CHAMBRE GOTHIQUE
Nox et solitudo plenae sunt diabolo.
Les Pères de l’Église.
La nuit, ma chambre est pleine de diables.
«Oh! la terre,—murmurai-je à la nuit, est un calice embaumé dont le pistil et les étamines sont la lune e les étoiles!»
Et, les yeux lourds de sommeil, je fermai la fenêtre qu’incrusta la croix du calvaire, noire
dans la jaune auréole des vitraux.
——————
Encore,—si ce n’était à minuit,—l’heure blasonnée de dragons et de diables!—que le
gnome qui se soûle de l’huile de ma lampe!
Si ce n’était que la nourrice qui berce avec un chant monotone, dans la cuirasse de mon
père, un petit enfant mort-né!
Si ce n’était que le squelette du lansquenet emprisonné dans la boiserie, et heurtant du
front, du coude et du genou!
Si ce n’était que mon aïeul qui descend en pied de son cadre vermoulu, et trempe son
gantelet dans l’eau bénite du bénitier!
Mais c’est Scarbo qui me mord au cou, et qui, pour cautériser ma blessure sanglante, y
plonge son doigt de fer rougi à la fournaise!
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Aquí comeza o terceiro
Libro das Fantasías
de Gaspar
da
Noite
A NOITE E OS SEUS PRESTIXIOS
I
A HABITACIÓN GÓTICA
Nox et solitudo plenae sunt diabolo.
Os Pais da Igrexa
Pola noite, a miña habitación está ateigada de diaños.
—Oh! A terra —murmureille á noite— é un cáliz balsámico cuxo pistilo e estames son
a lúa e as estrelas!
E, cos ollos pesados do sono, pechei a ventá que incrustou a cruz do calvario, negra
nas amarelas auréolas das vidreiras.
***
Se ao menos só fose o gnomo que, a medianoite —a hora brasonada de dragóns e
diaños!— se embebeda co aceite da miña lámpada!
Se só fose a ama de leite que arrola cun canto monótono, na coiraza de meu pai, un
meniño natimorto!
Se só fose o esqueleto do lansquenete entalado no entaboamento e que bate coa cabeza, cóbado e xeonllo!
Se só fose o meu avó que descende ergueito do seu cadro corroído, e enchoupa a
manopla na auga bendita da pía!
Mais é Scarbo a morderme no colo, e que, a fin de me cauterizar a sanguenta ferida,
introduce nela o seu dedo de ferro arroxado no forno!
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II
SCARBO.
Mon Dieu, accordez-moi, à
l’heure de ma mort, les prières d’un
prêtre, un linceul de toile, une bière
de sapin et un lieu sec.
Les patenôtres de Monsieur le
Maréchal.
«Que tu meures absous ou damné, marmottait Scarbo cette nuit à mon oreille, tu auras
pour linceul une toile d’araignée, et j’ensevelirai l’araignée avec toi!
—Oh! que du moins j’aie pour linceul, lui répondais-je, les yeux rouges d’avoir tant
pleuré,—une feuille du tremble dans laquelle me bercera l’haleine du lac.
—Non!—ricanait le nain railleur,—tu serais la pâture de l’escarbot qui chasse, le soir,
aux moucherons aveuglés par le soleil couchant!
—Aimes-tu donc mieux, lui répliquais-je, larmoyant toujours,—aimes-tu donc mieux que
je sois sucé d’une tarentule à trompe d’éléphant?
—Eh bien,—ajouta-t-il,—console-toi, tu auras pour linceul les bandelettes tachetées
d’or d’une peau de serpent, dont je t’emmailloterai comme une momie.
«Et de la crypte ténébreuse de St-Bénigne, où je te coucherai debout contre la muraille,
tu entendras à loisir les petits enfants pleurer dans les limbes.»
III
LE FOU.
Un carolus, ou bien encor,
Si l’aimez mieux, un agneau d’or.
Manuscrits de la Bibliothèque du roi.
La lune peignait ses cheveux avec un démêloir d’ébène qui argentait d’une pluie de vers
luisants les collines, les prés et les bois.
——————

306

Tradución: EmE carTEa

barbanTia

II
SCARBO3
Meu Deus!, concédeme, na
hora da miña morte, as pregarias dun
crego, unha mortalla de lenzo, un cadaleito
de pino e un sitio seco.
Os nosopais do señor Mariscal
—Morras absolto ou damnado —rosmoume aquela noite Scarbo ao ouvido—, terás por
mortalla unha tea de araña, e enterrarei a araña contigo!
—Oh! Teña eu ao menos un sudario, respondinlle cos ollos roibos de tanto chorar, unha
folla de álamo na que me anaine o alento do lago!
—Non! —moqueábase rindo o anano burlón—, serías pasto do escaravello que anda á
caza, á noitiña, das moscas cativas cegadas polo solpor!
—Prefires entón —retruquei, sen deixar de nifrar— que unha tarántula con trompa de
elefante me zugue?
—Pois consólate —engadiu—, terás por mortalla as tiras xaspeadas de ouro dunha pel
de serpe coa que te enrolarei tal unha momia.
E dende a cripta tenebrosa de san Benigno, onde te emparedarei de pé contra a muralla, oirás de vagar os meniños choraren no limbo.
III
O TOLO
Un carolus, ou inda mellor,
se o prefires, un agneau de ouro4.
Manuscritos da Biblioteca do Rei
A lúa peiteaba os seus cabelos cun escarpidor de ébano que arxentaba as lombas, os
prados e os arboredos cunha choiva de corcoños.
***
3 Estrafalario e desacougante personaxe inventado por Louis Bertrand, coa mesma fonética ca “escarbot”, nome dado a
diversos coleópteros, e emparentado con “scarabée” (escarabello).
4 Moedas antigas. O “carolus”, en ouro e prata, cuñado en distintos países europeos, e con diversos valores, estivo
vixente ata o s. XVIII. Canto ao “agneau” de ouro (tamén co nome de “agnel”, “aignel” e “mouton”) era unha moeda cuñada
do s. XIII ao XV, que tiña no anverso a efixie do cordeiro pascual, e no reverso unha cruz gótica.
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Scarbo, gnome dont les trésors foisonnent, vannait sur mon toit, au cri de la girouette,
ducats et florins qui sautaient en cadence, les pièces fausses jonchant la rue.
Comme ricana le fou qui vague, chaque nuit, par la cité déserte, un oeil à la lune et
l’autre—crevé!
—«Foin de la lune! grommela-t-il, ramassant les jetons du diable, j’achèterai le pilori
pour m’y chauffer au soleil!»
——————
Mais c’était toujours la lune, la lune qui se couchait,—et Scarbo monnayait sourdement
dans ma cave ducats et florins à coups de balancier.
Tandis que, les deux cornes en avant, un limaçon qu’avait égaré la nuit cherchait sa
route sur mes vitraux lumineux.
IV
LE NAIN.
—Toi, à cheval!
—Eh! Pourquoi pas! J’ai si souvent
galopé sur un lévrier du laird de
Linlithgow!
Ballade écossaise.
J’avais capturé de mon séant, dans l’ombre de mes courtines, ce furtif papillon, éclos
d’un rais de la lune ou d’une goutte de rosée.
Phalène palpitante qui, pour dégager ses ailes captives entre mes doigts, me payait une
rançon de parfums!
Soudain la vagabonde bestiole s’envolait, abandonnant dans mon giron,—ô horreur!—
une larve monstrueuse et difforme à tête humaine!
——————
—Où est ton âme, que je chevauche!—Mon âme, haquenée boiteuse des fatigues du
jour, repose maintenant sur la litière dorée des songes.»
Et elle s’échappait d’effroi, mon âme, à travers la livide toile d’araignée du crépuscule,
par-dessus de noirs horizons dentelés de noirs clochers gothiques.
Mais le nain, pendu à sa fuite hennissante, se roulait comme un fuseau dans les quenouillées de sa blanche crinière.
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Scarbo, gnomo de incontables tesouros, ao berro do catavento, xirgaba no meu tellado
floríns e ducados, choutando acompasados mentres as falsas moedas estraban a rúa.
Que risas moqueiras as do tolo que cada noite vaga pola deserta cidade cun ollo na lúa
e o outro... pitoño!
Maldita lúa! —rosmou, mentres apañaba nos cartos do diaño—. Mercarei unha picota
para quentarme ao sol!
***
Pero a lúa seguía alí, unha lúa que comezaba a se ocultar. E Scarbo cuñaba secretamente no soto de meu floríns e ducados a golpe de báscula.
Entrementres, cos dous cornos cara adiante, un caracol que a noite desorientara buscaba o camiño nas miñas vidreiras lucentes.
IV
O ANANO
—E ti, a cabalo?
—Oh! E por que non? Moito che teño
galopado nun galgo do laird de
Linlithgow!5
Balada escocesa
Dende o meu asento, e na sombra das miñas cortinas, capturara eu a furtiva bolboreta,
agromada dun raio de lúa ou dunha pinga de orballo.
Latexante falena que, para liberar as cativas ás de entre os meus dedos, pagábame cun
rescate de aromas!
De socato, o errante besbello botou a voar, deixándome no colo —oh horror!— unha
larva monstruosa e deforme de faciana humana!
***
—U-la túa alma, para eu cabalgar? —A miña alma, egua ranqueante polas fatigas do
día, repousa arestora no catre dourado dos soños.
E, arrepiada liscábame a alma a través da lívida tea de araña crepuscular, por riba dos
pechos horizontes, denticulados de negros campanarios góticos.
Pero o anano, moi pendente da súa fuxida, entre rinchos envorcallábase a tal un fuso
na roca das súas albeiras crinas.
5 “Laird” é un título de cortesía escocés, non de nobreza, vinculado coa terra que se herda. Algo así coma “terratenente”.
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V
LE CLAIR DE LUNE.
Réveillez-vous, gens qui dormez,
Et priez pour les trépassés.
Le cri du crieur de nuit.
Oh! qu’il est doux, quand l’heure tremble au clocher, la nuit, de regarder la lune qui a le
nez fait comme un carolus d’or!
——————
Deux ladres se lamentaient sous ma fenêtre, un chien hurlait dans le carrefour, et le
grillon de mon foyer vaticinait tout bas.
Mais bientôt mon oreille n’interrogea plus qu’un silence profond. Les lépreux étaient
rentrés dans leur chenils, aux coups de Jacquemart qui battait sa femme.
Le chien avait enfilé une venelle, devant les pertuisanes du guet enrouillé par la pluie et
morfondu par la bise.
Et le grillon s’était endormi, dès que la dernière bluette avait éteint sa dernière lueur
dans la cendre de la cheminée.
Et moi, il me semblait,—tant la fièvre est incohérente,—que la lune, grimant sa face, me
tirait la langue comme un pendu!
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V
O CLARO DE LÚA
Xente a durmir, espertade,
E polos mortos pregade.
O grito do pregoeiro nocturno
Oh, que gran pracer, de noite, cando a hora treme no campanil, ollar a lúa, co seu nariz
a tal un carolus de ouro!
***
Dous leprosos estaban a se laiar baixo a miña xanela, un can ouveaba na encrucillada,
e o grilo do lar auguraba en voz baixa.
Mais axiña o meu oído só interrogou un profundo silencio. Os gafos tornaran aos seus
cubís, baixo os golpes que Jacquemart sacudía á súa muller6.
O can enfilara unha ruela por diante das partesanas7 da rolda engoumada por cousa da
choiva e aterecida polo nordés.
E o grilo caera durmido non ben a última faísca extinguira o seu derradeiro fulgor na
borralla da cheminea.
E eu que cría —así de incoherente é a febre!— que a lúa, maquillándose a face, me
sacaba a lingua coma un aforcado!

6 “Jacquemart”: figura autómata, esculpida en madeira ou metal, que dá as horas ao bater unha campá cun martelo. Célebre é o da igrexa de Notre-Dame de Dijon, que consta de home, muller e dous fillos. Máis preto de nós, unha parella de
monifates (Juan Zancuda e Colasa) vestidos de maragatos, que baten as horas no reloxo da Casa consistorial de Astorga.
7 “Partesana”, arma antiga, especie de lanza ou pica, semellante á alabarda.
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A M. Louis Boulanger. Peintre.
VI
LA RONDE SOUS LA CLOCHE.
C’était un bâtiment lourd, presque
carré, entouré de ruines, et dont la
principale, qui possédait encore son
horloge, dominait tout le quartier.
FENIMORE COOPER.

Douze magiciens dansaient une ronde sous la grosse cloche de Saint-Jean. Ils évoquèrent l’orage l’un après l’autre, et du fond de mon lit je comptai avec épouvante douze
voix qui traversèrent processionnellement les ténèbres.
Aussitôt la lune courut se cacher derrière les nuées, et une pluie mêlée d’éclairs et de
tourbillons fouetta ma fenêtre, tandis que les girouettes criaient comme des grues en
sentinelle sur qui crève l’averse dans les bois.
La chanterelle de mon luth, appendu à la cloison, éclata; mon chardonneret battit de
l’aile dans sa cage; quelque esprit curieux tourna un feuillet du Roman de la Rose qui
dormait sur mon pupitre.
Mais soudain gronda la foudre au haut de Saint-Jean. Les enchanteurs s’évanouirent
frappés à mort, et je vis de loin leurs livres de magie brûler comme une torche dans le
noir clocher.
Cette effrayante lueur peignait des rouges flammes du purgatoire et de l’enfer les murailles de la gothique église, et prolongeait sur les maisons voisines l’ombre de la statue
gigantesque de Saint-Jean.
Les girouettes se rouillèrent; la lune fondit les nuées gris de perles; la pluie ne tomba
plus que goutte à goutte des bords du toit, et la brise, ouvrant ma fenêtre mal close, jeta
sur mon oreiller les fleurs de mon jasmin secoué par l’orage.
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Ao Sr. Louis Boulanger. Pintor.
VI
A RODA BAIXO A CAMPÁ
Era un inmoble compacto, cadrado
case, arrodeado de ruínas, cunha torre
principal, inda co seu reloxo, que
dominaba todo o barrio.
FENIMORE COOPER

Doce magos bailaban á roda baixo a campá de Saint-Jean 8. Un tras do outro evocaron
o temporal, e dende o fondo do leito contei con arrepío doce voces a traspasaren procesionalmente as tebras.
Decontado a lúa correu ocultarse por tras das nubes, e unha choiva enleada de lóstregos e remuíños azoutoume a ventá, mentres os cataventos chiaban tal grous de vixía
nos bosques sobre os que creba o trebón.
A prima9 do meu laúde, a colgar do tabique, rompeu; o meu xílgaro bateu as ás na
gaiola; algún trasgo curioso pasou unha páxina do Romance da Rosa que durmía no
meu pupitre.
Pero de súpeto retumbou o raio no cumio de Saint-Jean. Esvaecéronse os meigos
feridos de morte, e de lonxe vin que os seus libros de maxia ardían coma un fachico no
negro campanario.
Aquel arrepiante fulgor pintaba con vermellas chamas do purgatorio e mais do inferno
os muros da gótica igrexa, e prolongaba sobre das casas veciñas a sombra da xigantesca estatua de Saint-Jean.
Os viraventos atordaron; a lúa esluíu as nubes gris perla; a choiva amainou ata só caer
gota a gota dos beirís do tellado, e a brisa, abrindo a ventá mal pechada, guindoume
sobre a almofada coas flores do meu xasmín abaneado pola tormenta.

8 Saint-Jean (“San Xoán”), antiga igrexa de Dijon, Borgoña.
9 Refírese á primeira e máis delgada das cordas dalgúns instrumentos musicais, e que produce o son máis agudo.
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VII
UN RÊVE.
J’ai rêvé tant et plus, mais je
n’y entends note.
Pantagruel, livre III
Il était nuit. Ce furent d’abord,—ainsi j’ai vu, ainsi je raconte,—une abbaye aux murailles
lézardées par la lune,—une forêt percée de sentiers tortueux,—et le Morimont[1] grouillant de capes et de chapeaux.
Ce furent ensuite,—ainsi j’ai entendu, ainsi je raconte,—le glas funèbre d’une cloche
auquel répondaient les sanglots funèbres d’une cellule,—des cris plaintifs et des rires
féroces dont frissonnait chaque feuille le long d’une ramée,—et les prières bourdonnantes des pénitents noirs qui accompagnent un criminel au supplice.
Ce furent enfin,—ainsi s’acheva le rêve, ainsi je raconte,—un moine qui expirait couché
dans la cendre des agonisants,—une jeune fille qui se débattait pendue aux branches
d’un chêne,—et moi que le bourreau liait échevelé sur les rayons de la roue.
Dom Augustin, le prieur défunt, aura, en habit de cordelier, les honneurs de la chapelle
ardente; et Marguerite, que son amant a tuée, sera ensevelie dans sa blanche robe
d’innocence, entre quatre cierges de cire.
Mais moi, la barre du bourreau s’était, au premier coup, brisée comme un verre, les
torches des pénitents noirs s’étaient éteintes sous des torrents de pluie, la foule s’était
écoulée avec les ruisseaux débordés et rapides,—et je poursuivais d’autres songes
vers le réveil.
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VII
UN SOÑO
Soñei moito e máis, pero
nada entendo.
Pantagruel, Libro III
Era de noite. Primeiro foron —así o vin, así o conto— unha abadía coas paredes degresadas pola lúa, un bosque penetrado por sendeiros tortuosos, e mais o Morimont10,
ateigado de capas e chapeus.
Foron despois —así o oín, así o conto— o tocar a morto dunha campá ao que respondían os saloucos fúnebres dunha cela —brados aflitos e risos feroces que facían
tremelicar cada folla da ramallada, e as preces roufeñas dos penitentes negros que
acompañan un criminal ao suplicio11.
E por fin foron —así o soño acabou e así o conto— un monxe que expiraba xacente na
cinsa dos agonizantes12 , unha meniña a se debater esganada nas pólas dun carballo, e
eu, a quen o verdugo amarraba, espeluxado, aos raios dunha roda.
Don Agostiño, o defunto prior, recibirá, en hábito de franciscano, os honores dunha
capela ardente; e Margarida, asasinada polo seu amante, será soterrada co seu branco
vestido de inocencia, entre catro candeas de cera.
Canto a min, a xostra do verdugo rompera ao primeiro golpe, coma un cristal, os fachos
dos penitentes negros apagáranse baixo montes de choiva, o xentío esluírase cos aluvións desbordados e rápidos; e eu delongaba outros soños cara ao espertar.

10 O “Morimont”, en Dijon (do lat. mori mundo) foi ata o s. XIX unha praza destinada a mercado e mais ás execucións
públicas (roda, forca, fogueira, guillotina). E 1921 recibiu o nome de Émile Zolà.
11 Nos albores do Poema en prosa, tanto os sinais de interrogación e exclamación, coma os de puntuación, nomeadamente o guión longo, a coma, o punto e coma, as comiñas, entre outros, eran empregados nalgúns casos aleatoriamente.
Un uso que pasaría aos grandes mestres definidores deste estilo, coma Baudelaire, Rimbaud, ou Mallarmé. E neste
parágrafo faise notorio o seu uso.
12 A “cendre des agonisants” sobre a que deitaban os monxes á hora da morte, como sinal de humildade. E fai referencia
ao tema bíblico da morte como resurrección (memento homo quia pulvis es et...).
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VIII
MON BISAÏEUL.
Tout dans cette chambre était
encore dans le même état, si ce n’est
que les tapisseries y étaient en
lambeaux, et que les araignées y
tissaient leurs toiles dans la
poussière.
WALTER-SCOTT.—Woodstock.

Les vénérables personnages de la tapisserie gothique, remuée par le vent, se saluèrent
l’un l’autre, et mon bisaïeul entra dans la chambre,—mon bisaïeul mort il y aura bientôt
quatre-vingts ans!
Là,—c’est devant ce prie-Dieu qu’il s’agenouilla, mon bisaïeul le conseiller, baisant de
sa barbe ce jaune missel étalé à l’endroit de ce ruban.
Il marmotta des oraisons tant que dura la nuit, sans décroiser un moment ses bras de
son camail de soie violette, sans obliquer un regard vers moi, sa postérité, qui étais
couché dans son lit, son poudreux lit à baldaquin!
Et je remarquai avec effroi que ses yeux étaient vides, bien qu’il parût lire,—que ses
lèvres étaient immobiles, bien que je l’entendisse prier,—que ses doigts étaient décharnés, bien qu’ils scintillassent de pierreries!
Et je me demandais si je veillais ou si je dormais,—si c’étaient les pâleurs de la lune ou
de Lucifer,—si c’était minuit ou le point du jour!
IX
ONDINE.
………… Je croyais entendre
Une vague harmonie enchanter mon sommeil,
Et près de moi s’épandre un murmure pareil
Aux chants entrecoupés d’une voix triste
et tendre.
CH. BRUGNOT.

—Les deux Génies.

—«Écoute!—Écoute!—C’est moi, c’est Ondine qui frôle de ces gouttes d’eau les losanges sonores de ta fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune; et voici, en
robe de moire, la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le
beau lac endormi.
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VIII
O MEU BISAVÓ
Todo nesta habitación seguía no
estado de antes, agás que a tapizaría
estaba feita farrapos e que as arañas
tecían as teas entre a voaxa.
WALTER SCOTT, Woodstock

As venerables personaxes da tapizaría gótica, axitada polo vento, saudáronse unha á
outra, e o meu bisavó entrou na habitación —o meu bisavó que morreu vai para oitenta
anos!
E foi aí, nese reclinatorio, no que se axeonllou o meu bisavó o conselleiro, beixando coa
barba ese marelecido misal, aberto por onde marca esa cinta!
Estivo a rosmar oracións toda a noite, sen descruzar un instante os seus brazos baixo
a muceta de seda violácea, sen nesgar cara a min unha ollada, eu, a súa posteridade,
deitado na cama del, unha cama pulverulenta con baldaquino!
E reparei con horror nos seus ollos baleiros, ben que fixese que lía; en que os seus
beizos estaban inmóbiles, ben que o oíse pregar; no descarnado dos dedos, ben que
lle escintilasen con pedras preciosas!
E pregunteime se eu estaba esperto ou durmía, se eran alburas da lúa ou de Lucifer, se
medianoite ou despuntaba o día!
IX
ONDINA
………… Parecíame oír unha
vaga harmonía que ameigaba
o meu soño e xunto a min estenderse un
murmurio que me recordaba as cantigas
entrecortadas dunha voz triste e tenra.
CH. BRUGNOT,

Os dous xenios

—Escoita! Escoita! Son eu, Ondina, a que roza con estas gotas de auga os losanxes
sonoros da túa fiestra iluminada por tenues raios de lúa; eis a está, con vestido de
moaré, a señora do castelo, que contempla dende o balcón a preciosa noite estrelada
e o precioso lago durmido.
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«Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant, chaque courant est un sentier qui
serpente vers mon palais, et mon palais est bâti fluide, au fond du lac, dans le triangle
du feu, de la terre et de l’air.
«Écoute!—Écoute!—Mon père bat l’eau coassante d’une branche d’aulne verte, et mes
sœurs caressent de leurs bras d’écume les fraîches îles d’herbes, de nénuphars et de
glaïeuls, ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne.»
——————
Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt, pour être
l’époux d’une Ondine, et de visiter avec elle son palais, pour être le roi des lacs.
Et comme je lui répondais que j’aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura
quelques larmes, poussa un éclat de rire, et s’évanouit en giboulées qui ruisselèrent
blanches le long de mes vitraux bleus.
X
LA SALAMANDRE.
Il jeta dans le foyer quelques
frondes de houx bénit, qui brûlèrent en
craquetant.
Ch. NODIER.—Trilby.

—«Grillon, mon ami, es-tu mort, que tu demeures sourd au bruit de mon sifflet, et
aveugle à la lueur de l’incendie?»
Et le grillon, quelques affectueuses que fussent les paroles de la salamandre, ne répondait point, soit qu’il dormît d’un magique sommeil, ou bien soit qu’il eût fantaisie de
bouder.
«Oh! Chante-moi ta chanson de chaque soir dans ta logette de cendre et de suie, derrière la plaque de fer écussonnée de trois fleurs de lys héraldiques!»
Mais le grillon ne répondait point encore, et la salamandre éplorée tantôt écoutait si ce
n’était point sa voix, tantôt bourdonnait avec la flamme aux changeantes couleurs rose,
bleue, rouge, jaune, blanche et violette.
«Il est mort, il est mort, le grillon mon ami!» Et j’entendais comme des soupirs et des
sanglots, tandis que la flamme, livide maintenant, décroissait dans le foyer attristé.
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”Cada onda é un espírito que nada na corrente, cada corrente unha verea a serpear
cara ao meu pazo, e o meu pazo foi levantado fluído, no fondo do lago, no triángulo do
lume, da terra e do aire.
”Escoita! Escoita! Meu pai bate a auga croante cunha rama de verde amieiro, e as
miñas irmás acariñan cos brazos de escuma as frescas illas de herbas, de nenúfares e
de gladíolos, ou fan mofa do vello salgueiro barbudo que pesca con cana!
***
Cantaruxada a canción, suplicoume que recibise o anel no meu dedo para devir o esposo dunha ondina13, e que visitase o pazo con ela para me converter no rei dos lagos.
E ao que lle respondín que eu amaba unha mortal, ela, aquelada e resentida, verteu
unhas poucas bágoas, soltou unha gargallada e esvaeceuse en poalla que esvarou
albar polas miñas vidreiras azuis.
X
A SALAMÁNTIGA
Guindou na lareira unhas
ramas de acevo bendito, que arderon
chispeando.
CH. NODIER.

Trilby

“Grilo, amigo meu, estás morto, xa que te mantés xordo ao ruído do meu asubío, e cego
á lucenza do incendio?”
E o grilo, por moi afectuosas que fosen as verbas da salamántiga14, non contestaba,
ben por estar sob os efectos dun máxico soño, ben por se ter dado o capricho de se
enrabechar.
“Oh, cántame a canción de cada noite na túa cela de cinsa e de sarrio, tras da placa de
ferro, brasonada con tres heráldicas flores de lis!”
Pero o grilo seguía sen replicar, e a salamántiga, aflita, ora coidaba escoitar a súa voz,
ora faiscaba coa labarada de cores cambiantes: rosa, azul, vermella, amarela, branca
e violeta.

13 Na mitoloxía xermánico-escandinava a “ondina” vén a ser a “ninfa” grecolatina, protectora das augas. Bertrand usa así
mesmo o masculino “ondin”, nada frecuente.
14 A salamántiga sería, segundo Paracelso, o xenio do lume. E, como tal, incombustible e inmortal.
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«Il est mort! Et puisqu’il est mort, je veux mourir!» Les branches de sarment étaient
consumées, la flamme se traîna sur la braise en jetant son adieu à la crémaillère, et la
salamandre mourut d’inanition.
XI
L’HEURE DU SABBAT.
Qui passe donc si tard à travers la vallée?
H. DE LATOUCHE.—Le

Roi des Aulnes.

C’est ici! et déjà, dans l’épaisseur des halliers, qu’éclaire à peine l’oeil phosphorique du
chat sauvage tapi sous les ramées;
Aux flancs des rocs qui trempent dans la nuit des précipices leur chevelure de broussailles, ruisselante de rosée et de vers luisants;
Sur le bord du torrent qui jaillit en blanche écume au front des pins, et qui bruine en grise
vapeur au front des châteaux;
Une foule se rassemble innombrable, que le vieux bûcheron attardé par les sentiers, sa
charge de bois sur le dos, entend et ne voit pas.
Et de chêne en chêne, de butte en butte, se répondent mille cris confus, lugubres,
effrayants: «Hum! hum!—Schup! schup!—Coucou! coucou!»
C’est ici le gibet!—Et voilà paraître dans la brume un juif qui cherche quelque chose
parmi l’herbe mouillée, à l’éclat doré d’une main de gloire.
Ici finit le troisième
Livre des Fantaisies
De Gaspard
De la
Nuit

ACLARACIÓNS AO TEXTO FRANCÉS
É ben coñecido que a obra de Louis Bertrand, Gaspard de la Nuit, está preñada de erros morfolóxicos e sintácticos, sobre
todo, a primeira edición de novembro de 1842, feita sobre unha copia do manuscrito orixinal. Unha edición de 1925 saíu
cos erros máis graves corrixidos. Non será ata a edición de 1992, realizada pola Biblioteca Nacional, que vexamos un
texto, impreso e ilustrado conforme o desexo do autor, e sen apenas erratas.
Utilizamos para a nosa tradución o texto dispoñible en The Project Gutenberg EBook do Gaspard de la Nuit de 1845. No
terceiro libro, no Prefacio, escribe Peter Neefs no canto de « Peeter Neefs » ; ademais, na obra aparece o dígrafo « oe »
en lugar da forma fusionada, hoxe canónica, « œ », en palabras como «oeuvre », « oeil », « soeurs ». Máis grave é o erro
morfosintáctico que vemos en “Clair de Lune”, no que pode lerse : « Les lépreux étaient rentrés dans leur chenils… » en
lugar de « Les lépreux étaient rentrés dans leurs chenils », ou ben « Les lépreux étaient rentrés dans leur chenil » (segundo
fose a intención do autor), consonte ás regras de concordancia gramatical. Todo isto só na parte por nós traducida.
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“Morreu! Morreu o meu amigo o grilo!”. E eu oía coma uns suspiros e uns saloucos,
mentres que a chama, xa violácea, minguaba no lar contristado.
“Morreu! E, pois que morreu, eu quero morrer!”. Consumíranse as vides, a lapa arrastrouse por riba das brasas, dicíndolle abur á gramalleira, e a salamántiga finou de
inanición.
XI
A NOITE DAS BRUXAS
Quen vai daquela tan tarde ao traveso do val?
H. DE LATOUCHE,

O Rei dos Ameneiros

É aquí! E xa, na espesura da fraga, que alumea apenas o ollo fosforescente do gato
montés acubillado na fronde;
nos bordos das rochas que enchoupan na noite dos precipicios as súas melenas de
matogueiras, a rever de orballo e vagalumes;
nas beiras da riada que emerxe espumosa de fronte aos piñeiros, e que se volve froallo
de gris vapor de fronte aos castelos;
achégase un incontable xentío, que o vello leñador pousafoles, co feixe de leña ao
lombo, oe mais non ve.
E de carballo en carballo, de outeiro en outeiro, contéstanse miles de berros confusos,
lúgubres, aterradores: Hum! Hum! Siup! Siup! Cucú! Cucú!
Aquí está o patíbulo! E deseguido aparece na néboa un xudeu na procura de algo entre
a herba mollada, baixo a dourada luz dunha man de gloria15.
Aquí remata o terceiro
Libro das Fantasías de
Gaspar
da
Noite

15 Instrumento medieval, corrupción posiblemente da palabra “mandrágora”; era a man dun aforcado, embalsamada cun
ritual de maxia, na que se colocaba unha candea, feita coa súa graxa, que tería o poder de inmobilizar os que a vían. Nas
mans dos ladróns, tería tamén o poder de abrirlles as portas.
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oS tRABALLoS Do BARquEIRo

G

ardo unha imaxe da miña infancia
que co devir do tempo acabou sendo para min o reflexo máis fiel dos traballos do tradutor, os traballos do barqueiro.
Sendo eu da idade de sete anos –aló nas
Terras de Viana do Bolo- acompañado da
mamá e do meu irmán, cruzamos o río por
unha pasarela de grandes pedras chantadas no leito do río para ver a familia do Val
de Conso, de alí viña o avó materno. Alí
foi que vin as troitas (trutas) máis grandes
da miña vida, quero dicir máis grandes
para os ollos do neno que eu era.
Dous anos despois aquela pasarela
quedou asolagada para sempre sob as
augas do encoro do Bao. Desde entón
para cruzar á outra beira había que facelo
nunha barca. O barqueiro, dándolle ritmi-

camente aos brazos, con aparente naturalidade mais con grande forza, fundía
as palas dos remos na auga e sacábaas,
limpamente, facendo que a barca progresase cara á outra beira.
Sempre que me vexo traducindo recupero esta(s) imaxe(s) e sinto que o tradutor é o barqueiro que leva as palabras
dunha orela á outra. Aquel que as trata
con agarimo e decisión para colocalas
noutro edificio que se lle ha asemellar o
máximo posíbel ao edificio de que foron
collidas emprestadas.
Velaí os traballos do barqueiro.
A Coruña, 24 de novembro de 2012

tARDoR

outoNo

Sóc ara en avingudes de novembre
on tot es fa quiet i sembla caure
com desistint. La melangia llaura
camps de records però ja res no sembra.

Agora estou en avenidas de novembro
onde todo se aquieta e semella caer
como desistindo. A melancolía asuca
campos de recordos mais xa nada
sementa.

Ara tot és campana que s’atarda
tocant a morts i posa gravetat
boscos endins on la madura tarda
ja minva, plena d’or i soledat.
Ulls tristos, melancòlics de la posta,
no us apagueu: la llangorosa flama
un altre món al nostre món acosta,
del somni fa més íntima la trama.
Vida, on ets? La nit tot ho reclama
i un plor de vent és l’única resposta.

Agora todo é campá que se alonga
tocando a morto e pousa gravidade
bosques a dentro onde a madura tarde
xa mingua, plena de ouro e soidade.
Tristes e melancólicos ollos do solpor,
non vos apaguedes: a lenturenta chama
un outro mundo ao noso mundo achega,
fai do soño máis íntima a trama.
Onde es, vida? A noite todo o reclama
e un pranto de vento é a única resposta.

Joan Vinyoli: Les hores retrobades (1951)
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CANÇó DE BRESSoL

CANCIóN DE BERCE

Dorm, Joana. Que el Loverman fosc,
tràgic,
d’aquell saxo soprano
del teu germà al consol de Montjuïc
t’acompanyi durant l’eternitat
pels camins que tan bé coneix la música.
Dorm, Joana.
I si pot ser no oblidis els teus anys
en el niu que has deixat dins de
nosaltres.
Envellirem guardant tots els colors
que vas lluir als teus ulls.
Dorm, Joana. Aquesta és casa nostra,
tota està il.luminat pel teu somriure.
És un tranquil silenci on esperem
arrodonir les pedres del dolor
perquè tot el que fores sigui música,
la música que empleni el nostre hivern.

Durme, Xoana, durme.
Que o Loverman escuro e tráxico
daquel saxo soprano do teu irmán
na aba de Montjuïc
te acompañe por toda a eternidade
polos camiños que tan ben coñece a
música.
Durme, Xoana, durme.
E se pode ser non esquezas os teus
anos
no niño que deixaches dentro de nós.
Envelleceremos gardando todas as cores
que tanto brillaron nos teus ollos.
Durme, Xoana, durme.
Esta é a nosa casa:
toda está iluminada polo teu sorriso.
É un calmo silencio onde confiamos
arredondar as pedras da dor
para que todo canto fuches sexa música,
a música que enche o noso inverno.

Joan Margarit: Joana (2002)
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Companys, si sabeu on dorm la lluna
blanca
digueu-li que la vull
però non puc anar a estimar-la
que encara hi ha combat.

Camaradas, se sabedes onde dorme a
lúa branca
dicídelle que a quero
pero non podo ir amala
xa que aínda hai combate.

Companys, si coneixeu el cant de la
sirena
allà en mig del mar
jo l’aniria a veure.
Però encara hi ha combat.

Camaradas, se coñecedes o canto da
serea
alá no medio do mar
eu ben iría vela.
Pero aínda hai combate.

I si un trist atzar m’atura i caic en terra
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tan he estimat.

E se un triste azar me retén e caio en
terra
levade todos os meus cantos
e un ramo de flores vermellas
a quen tanto eu amei.

Tradución de Luciano rodríguez

Companys, si busqueu les primaveres
lliures
amb vosaltres vull anar
que per poguer-les viure
jo m’he fet soldat.

Camaradas, se buscades as primaveras
libres
convosco eu quero ir
que para podelas vivir
é que eu me fixen soldado.

I si un trist atzar m’atura i caic en terra
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat.
Quan guanyem el combat.

E se un triste azar me retén e caio en
terra
levade todos os meus cantos
e un ramo de flores vermellas
a quen tanto eu amei.
Cando gañemos o combate.
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Lluís Llach: Viatge a Ítaca (1976)

Closos els ulls en aparent repòs,
dolgut el cos per la inclement jornada,
sembla romandre en la quietud dels
morts.
En el compàs de la inútil espera.
L’aire passa pel seu rostre clos
i passa el temps pel seu esment de
molsa.
Aquests ulls s’estan cobrint de llot
i el seu cor s’està buidant de fressa.
**
Res no commou aquest atlant de pols
que ara dorm la falsa son de pedra.
Ara és tot buit i el pensament s’abat
per afraus de no-res i de gebre.
És mort l’esment i morta la mirada,
és morta la rialla i el somrís,
l’ànim és mort i el desencís
l’ha cobert de llim i tenebra.
Deseixit de tot el que ha nascut,
decebut de tot el que vol néixer,
ha deixat oblidat l’enteniment
sense penediment, ni llàgrimes, ni
queixes.

Pechos os ollos en aparente repouso,
doído o corpo pola inclemente xornada,
semella deterse na quietude dos mortos.
No compás da inútil agarda.
Pasa o aire polo seu rostro pecho
e pasa o tempo polo seu saber de
musgo.
Estes ollos están a se cubrir de lama
e o seu corazón a se baleirar de rumor.
**
Nada conmove este xigante de po
que agora dorme o falso sono de pedra.
Agora todo é baleiro e o pensamento
abátese por pasos de nada e de xeada.
Morta é a memoria e morta a ollada,
morto é o riso e mais o sorriso,
morto é o desexo e o desencanto
cubrido de lodo e de tebras.
Desasistido de todo o nado,
decepcionado de todo o que quer nacer,
deixou esquecido o entendemento
sen arrepentimento, nin queixas, nin
bágoas.
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Pequeno Caderno Catalán

**
Ja no recorda res del que sabia,
s’ha negat a la vida i a la’ ànsia.
Ha abolit de si tota recança.
Tanta era la mort que el consumia.

**
Nada recorda xa do que sabía,
negouse á ansia e á vida.
Aboliu de si todo remorso.
Tanta era a morte que o consumía.

Antoni Marí: Un viatge d’hivern (1989)

poEtA DE MIg SEgLE

poEtA DE MEDIo SéCuLo

Els admiraves
perquè havien callat. Ara sospites
que potser van mentir-se
una vida més dòcil, més avara
sense la poesia, perquè ja no podien
plantar cara a la vida.
Als cinquanta anys,
és cert, la mort es fa més íntima,
somriu amb les dents roges, sembla
humil,
i ens recita a l’orella, maternal i bavosa,
que ja tot és inútil.
També és cert que els poetes
quasi sempre tendim a sentir més que
els altres,
i si acaben abans, som uns morts lúcids,
i si ja no escrivim, som més sincers.
-La canalla s’ho creu, i als crítics els
agrada
explicar la impotència.

Admirábalos
porque calaran. Agora sospeitas
que quizais se mentían
unha vida máis dócil, máis avara
sen poesía, porque xa non podían
plantarlle cara á vida.
Aos cincuenta anos,
é certo, a morte faise máis íntima,
sorrí cos dentes vermellos, semella
humilde,
e recítanos á orella, maternal e babosa,
que xa todo é inútil.
Tamén é certo que os poetas
case sempre tendemos a sentir máis que
os outros,
e se finamos antes, somos uns mortos
lúcidos,
e se xa non escribimos, somos máis
sinceros.
-A xente do común creo, e aos críticos
agrádalles
explicar a impotencia.

Arribes al mig segle vulgarment:
enamorat, amb fills, devent diners.
I no ho has llegit tot, i tens amics.
La mala bèstia et parla cada dia
i t’ha gelat els llavis més d’un cop,
però saps com tractar-la.
Saps acabar l’ampolla
i brindar pels poemes que encara no has
escrit,
i per la vida lenta
que aquesta nit enceten les estrelles.
Pere Rovira: La mar de dins (2003)
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Chegas ao medio século vulgarmente:
namorado, con fillos, debendo diñeiro.
E non liches todo, e tes amigos.
A mala besta fálache cada día
e xeouche os labios máis dunha vez,
mais sabes como tratala.
Sabes acabar a botella
e brindar polos poemas que aínda non
escribiches
e pola vida lenta
que esta noite acenden as estrelas.

Tradución de Luciano rodríguez

Cos meu: què em dius?
Com un crucificat
parles per boca de ferida
que no vol pellar
fins a cloure’s en la mudesa:
inarticulada
paraula viva.
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Corpo meu: que me dis?
Como un crucificado
falas por boca de ferida
que non quere cicatrizar
até se pechar na mudez:
inarticulada
palabra viva.

Maria-Mercè Marçal: Raó del cos (1998)

A toRRE DE héRCuLES

A toRRE DE héRCuLES

(A Coruña)

(A Coruña)

Vam anar-nos-hi acostant
sense saber del tot on anàvem:
el mar regirava els seus budells
i sols de tant en tant refulgia
un quall de llum enmig de la fosca,
feréstec faralló esdevingut
frèvol diamant efervescent.
A tocar es covava un sord brogit
que a res no semblava conformar-se,
fins que en un recolze del coster
el far se’ns va aparèixer imponent,
però alhora remot i entelat
en la seva hodierna comesa:
recaptador de naufragis,
rebem els llambrecs del seu esguard
com una befa maliciosa,
quan ja fa estona que el camí nostre
va pujant i perdut serpenteja
cap al precipici de l’edat.

Fómonos aproximando
sen saber ben onde iamos:
o mar remexía as súas tripas
e só de cando en vez refulxía
un lampo de luz no medio da sombra,
furioso farallón transformado
en fláccido diamante efervescente.
Preto de nós rebentaba un xordo ruído
que non semellaba conformarse
até que nun remanso abrupto
apareceunos o faro impoñente,
mais ao tempo distante e absorto
na súa hodierna misión:
cobrador de naufraxios,
percibimos a súa ollada lixeira
como unha burla maliciosa,
cando xa hai tempo que o noso camiño
vai costa arriba e perdido cobreguea
cara ao precipicio da idade.

Àlex Susanna: Angles Morts (2007)
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U

nha nova andaina para Barbantia,
a novena, no camiño que nos levou
a resistir un ano máis e a seguir presentando libros, confeccionando A Voz de
Barbantia, que logo compilamos nun
novo volume, dándolles a ocasión aos
músicos da nosa bisbarra para conectar
co público; en resumo, facendo cultura.
Pero as nosas actividades ampliáronse
cun novo proxecto que tivo enorme éxito, BarbantiaRte, en colaboración coa
Fundación Museo de Artes, unha ocasión única para dar a coñecer o labor de

barbantia

centos de artistas do Barbanza. As dúas
exposicións realizadas amosaron a un
numeroso público máis de cen traballos
artísticos.

NovEMBRo 2012
O 30 deste mes presentouse o número 79 de A Voz de Barbantia, o esforzo
colectivo de ducias de creadores e investigadores, e o suplemento de máis
longa duración no ámbito comarcal. Ao
Presentación do
III Suplemento A
Voz de Barbantia
na casa de
cultura de Outes
con Carlos López
Crespo, Moncho
Ares e Manuel
Cartea.
Foto: La Voz de
Galicia.

Intervención
musical a cargo
do guitarrista
Rafa Fernández.
Portada do III
Suplemento
A Voz de
Barbantia.
Fotos: La Voz de
Galicia.
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Manuel e María Lourenzo, quen foron
presentados polo poeta Paulino Vázquez
Vázquez. O acto estivo amenizado polo
guitarrista Rafa Fernández.

María e Manuel
Lourenzo xunto a
Paulino Vázquez
na presentación
de Tonas de
laranxa.
Foto: La Voz de
Galicia.

DECEMBRo 2012

mesmo tempo, reuniamos nun volume
compilatorio os número 51 a 75 destas
páxinas culturais. O acontecemento, na
casa da cultura de Outes, onde estiveron
presentes o delegado de La Voz de Galicia, Moncho Ares, o alcalde do municipio,
Carlos López Crespo, e Manuel Cartea,
vicepresidente de Barbantia.
Pero nesa noitiña, Barbantia tiña
outro acontecemento, a presentación do
Premio Xerais de Novela 2012, Tonas de
laranxa, coa presenza dos seus autores,
Socias e socios
de Barbantia,
sempre coa
cultura.
Foto: La Voz de
Galicia.
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O mes da festa de Barbantia, o mes
dos Premios da Cultura e do Anuario.
Desta xeira en Lousame, o día 15, ás
12:30 da mañá coa presenza do presidente da Deputación da Coruña, Diego
Calvo, da alcaldesa de Lousame, Teresa
Villaverde, no seu primeiro acto público,
do presidente de Barbantia, Xesús Laíño,
e de Manuel Cartea, vicepresidente e corrector lingüístico do Anuario e de A Voz
de Barbantia, da que presentaba o seu
número 80.
Un novo volume de Barbantia. Anuario
de Estudos do Barbanza, para seguir

Pastor rodríguez
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Entrega dos
Premios
da Cultura
Barbantia 2012,
cos galardoados:
Xoán Mariño
Reino e
representantes
da Sociedade
Liceo de Noia.
Foto: La Voz de
Galicia.

contribuíndo ao estudo da cultura do Barbanza, mesturando a investigación coa
divulgación, pero cunha xanela aberta á
cultura universal na súa sección “Aires
de fóra”, onde se traduce una selección
de poemas do gran poeta francés, Pierre
Jean Jouve, por Eme Cartea, e unha peza
teatral británica do ciclo de York, “As
dúbida de Xosé sobre María”, por Cristina Mourón Figueroa, da Universidade de
Santiago de Compostela, do que hai que
destacar que é a primeira vez no que este
ciclo aparece en lingua galega.

A carón das traducións, José Antonio
Vázquez Vilanova fai un repaso da historia de Muros, mentres que Pedro García
Vidal estuda as comunicacións terrestres
na ría de Muros-Noia. Ramón Blanco,
nun documentado traballo lembra a vida
e a obra de Francisco Añón, o poeta de
Outes, do que se cumpría o segundo
centenario do seu nacemento. Non era
o único traballo literario, pois Pastor Rodríguez facía unha panorámica de “As
letras de Porto do Son”. Daniel Bravo
estuda as revolucións de 1868 e 1934 en

Presentación
do Anuario
de Estudos
do Barbanza
2012, con
Manuel Cartea,
Diego Calvo,
presidente da
Deputación da
Coruña; Teresa
Villaverde,
alcaldesa de
Lousame, e
Xesús Laíño.
Entrega do
Anuario 2012.
Fotos: La Voz de
Galicia.
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Premiados e
autoridades no
acto de entrega
dos sereos
2012: Manuel
Cartea, Diego
Calvo, Teresa
Villaverde, Xoán
Mariño, Ramón
Carredano e
Xesús Laíño.
Foto: La Voz de
Galicia.

Ribeira, mentres que Andrés Torres Queiruga, o teólogo de Aguiño, conversa con
X. P. Rodríguez. O volume complétase co
balance anual de Barbantia, co repertorio
bibliográfico das publicacións da nosa comarca e coa relación de socios. Do limiar
encárgase X. Ricardo Losada.
Os premios de Barbantia recaeron en
2012, por vontade dos socios e socias, en
Xosé Ramón Barreiro Fernández, Premio
da Cultura Galega; no historiador da arte,
Xoán Mariño Reino, Premio á Traxectoria Cultural no Barbanza, e no Liceo de
Noia, Premio á Iniciativa Cultural. Recolleu o premio desta sociedade noiesa o
directivo da entidade e narrador Ramón
Carredano Cobas. O acto tivo unha notable axilidade grazas á presentación de
Esther F. Carrodeguas e á interpretación
musical dun grupo da Banda Municipal de
Lousame. A xornada rematou cun xantar
de confraternidade dos socios e socias
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cos premiados no restaurante O Trapeiro
de Lousame.

xANEIRo 2013
Un novo ano e unha nova asemblea
de Barbantia, que se celebrou o 25 de
xaneiro en Rianxo, o mesmo día en que
presentabamos o libro da escritora Aurora Marco, María Teresa Alvajar López.
Memorias dunha republicana, editado
por Laiovento. Na mesa para presentar
esta biografía estiveron a autora, Xoán
Ermida, presidente da Comisión pola
Recuperación da Memoria Histórica da
Barbanza, o alcalde de Rianxo, Adolfo
Muíños, e o presidente de Barbantia,
Xesús Laíño. No mesmo acto o público
puido admirar o documental de Pablo
Ces, Teresa Alvajar. Compriso e paixón
pola terra.

Pastor rodríguez
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Disfrutando da
exposición de
Che Tembra.
Foto: La Voz de
Galicia.

Primeiro acto
do ano 2012
no Auditorio
de Rianxo na
presentación do
libro de Aurora
Marco, con Che
Tembra, Xoán
Hermida, Adolfo
Muíños, alcalde
de Rianxo, e
Xesús Laíño.

Acompañaba tamén á autora neste
acto o escultor Che Tembra, pois presentaba a exposición dedicada a Castelao
polo seu 127 aniversario, un escultor
caracterizado por facer arte con materiais
de refugallo, esencialmente ferro. O acto
contou coa interpretación musical de Antón Alcalde e David Galván, ao tempo que
o público podía ler o número 81 de A Voz
de Barbantia.

fEBREIRo 2013
O mes de Rosalía. Barbantia non
podía quedar á marxe da homenaxe á
autora de Cantares gallegos, no 150 aniversario da súa publicación. O 23 deste
mes en Noia, o actual presidente da Real
Academia Galega, Xesús Alonso Monte-

ro, ilustraba os oíntes cunha conferencia
sobre o significado desta obra rosaliana
no seu tempo e no noso. Acompañárono
Blanca-Ana Roig Rechou, crítica e profesora da USC, o presidente de Barbantia e
o alcalde de Noia, Rafael García Guerrero. Pero o acto non era só para escoitar as
ilustradas opinións do presidente da RAG,
senón que Barbantia quería que tivese
tamén calor popular, que se puidesen
escoitar os textos de Cantares gallegos,
e isto foi posible grazas ao alumnado dos

Che Tembra e
Aurora Marco
nun momento
da inauguración
da exposición
dedicada
a Castelao
polo seu 127
aniversario.
Fotos: La Voz de
Galicia

Homenaxe
a Rosalía de
Castro na casa
da cultura
de Noia con
Blanca-Ana Roig
Rechou, Xesús
Alonso Montero,
Rafael García
Guerrero, alcalde
de Noia, e Xesús
Laíño.
Foto: La Voz de
Galicia.
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Público asistente
á homenaxe
a Rosalía co
alumnado do
Virxe do Mar e
Campo de San
Alberto na casa
de cultura de
Noia.
Foto: La Voz de
Galicia.

institutos noieses Virxe do Mar e Campo
de Santo Alberte e ás súas profesoras
Olga Amigo Devesa e María Xosé Costa
Alcalde. O acto contou tamén coa presenza do Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García.
Da parte musical encargouse Serafín
Marcos, acompañado polos alumnos do
conservatorio de Noia.
O día 22 saíu en La Voz de Galicia un
novo suplemento de A Voz de Barbantia,
o número oitenta e dous.

No auditorio
Valle-Inclán cos
novos valores da
narrativa galega,
con Tucho Calvo,
Carlos Mosteiro,
Alberto Ramos,
Iria Morgade,
Patricia Casas e
Berta Dávila.
Fotos: La Voz de
Galicia.
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MARZo 2013
O día 21, no auditorio Valle-Inclán da
Pobra do Caramiñal, Barbantia organizaba, en colaboración co IES da Pobra,
La Voz de Galicia e a editorial Biblos, un
debate sobre a nova narrativa galega,
ao mesmo tempo que presentaba o libro
Sete de Biblos. O acto estivo presentado por Tucho Calvo, director de Biblos,
e polo directivo de Barbantia e escritor,
Carlos Mosteiro. Con eles, catro destes
novos narradores galegos: Iria Morgade,
Alberto Ramos, Patricia Casas e Berta

Pastor rodríguez
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Acompañando os
novos narradores
galegos
estiveron Riveiro
Coello, M.
Cartea, Manuel
Teira e alumnado
do IES da Pobra.

Dávila. Houbo tamén acompañamento
musical ao piano, neste caso a cargo da
pobrense Ana Bermo.
O día 22 presentabamos o número
83 de A Voz de Barbantia en Boiro, en
colaboración co concello e coa galería
Sargadelos, pero o protagonista do día
era o socio de Barbantia Xulio Gutiérrez
Roger, biólogo, quen presentaba o libro
Ocultos. Animais extraordinarios, un volume que une o rigor científico á amenidade

divulgativa, acompañado con magníficas
ilustracións de Nicolás Fernández. No
acto, presentes a concelleira de cultura

Presentación de
Ocultos, do socio
de Barbantia,
Xulio Gutiérrez
Roger na galería
Sargadelos de
Boiro.
Fotos: La Voz de
Galicia.

A Voz de
Barbantia,
sempre presente
nos actos
mensuais.
Foto: La Voz de
Galicia.

Na presentación
de Ocultos
estiveron tamén
os músicos do
grupo Menestreis
e numeroso
público.
Foto: La Voz de
Galicia.
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Pastor Rodríguez
presentado un
novo número
de A Voz de
Barbantia
acompañando a
Adelaida Vidal,
que presentaba
Olladas no
Club Náutico
Deportivo de
Ribeira, con
Ánxela Gracián e
M. Cartea.
Foto: La Voz de
Galicia.

Adelaida Vidal
asinando libros
coas socias
de Barbantia
Maralla e Ester
Rincón-Benzalá.
Foto: La Voz de
Galicia.

Numeroso
público
acompañando a
Adelaida Vidal
no Club Náutico
Deportivo de
Ribeira.
Foto: La Voz de
Galicia.
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de Boiro, Helena Teixeira, o biólogo e
escritor Agustín Agra, e o editor José
María Heras, de FaktoríaKdeLibros, a
encargada de sacar a obra do prelo. Pero
Xulio Gutiérrez é tamén músico e
encargouse de poñer a nota musical
no acto co grupo de música antiga
Menestreis.

ABRIL 2013
Venres 26 de abril, no Club Náutico Deportivo de Ribeira, Adelaida
Vidal presentaba a novela gañadora
do XII Premio Vicente Risco, Olladas,
unha nova mirada sobre o mundo por
parte dunha narradora nova, cunha
visión fragmentaria da vida. Unha novela sorprendente pola súa madurez
nunha autora que comeza, que dialogou neste acto con Pastor Rodríguez,
Ánxela Gracián, escritora e membro
da editorial Sotelo Blanco, e con

Manuel Cartea. Estivo tamén presente o
presidente do Club Náutico José Antonio
Ventoso Mariño. A intervención musical
ao piano correu a cargo de Toño Pita.

Pastor rodríguez

MAIo 2013
O mes das letras. Festa para Barbantia neste 17 de maio no Pazo de Goiáns:
a III Romaría das Letras no Barbanza. Só
o tempo se encargou de non facer ben as
cousas, pero iso serviu tamén para confirmar que este acontecemento cultural e
popular está xa consolidado. Caía auga a
ballón e malia iso foron centos e centos as
persoas que se acercaron para celebrar
connosco a festa maior da literatura galega. Houbo un recital poético a cargo dos
alumnos dos colexios de primaria de Boi-

barbantia

ro, actuacións dos grupos Nunca é tarde,
Albaroque, Riola e Lumieira, unha mostra
de baile a cargo do grupo Xilbarbeira,
xogos tradicionais, as gaitas da Escola
de Música Municipal de Boiro, mostra de
encaixe das Palilleiras Galegas, e outra
vez baile coa A. C. Queixucas. O grupo
teatral Airiños fixo unha lectura teatralizada da obra de Vidal Bolaño, mentres que
Serafín marcos presentou o espectáculo
Roberto Vidal Bolaño: unha vida de teatro. Xulio Gutiérrez Roger e Xosé Manuel
Vázquez Lijó foron os encargados de conducir o público nun documentado paseo
III Romaría
das Letras
no Barbanza
celebrada no
Pazo de Goiáns
o 17 de maio.
Co grupo de
Palilleiras
Galegas.
Fotos: La Voz de
Galicia.

Actuación de
Serafín Marcos.
Che Tembra, M.
Cartea, Pastor
Rodríguez e
Xesús Santos
no photocall
de Barbantia
adicado a
Roberto Vidal
Bolaño.
Xogos populares
no Pazo de
Goiáns.
Fotos: Barbantia
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A pesar da
chuvia, a xente
estivo durante
todo o día nos
distintos actos da
celebración do
Día das Letras
Galegas.
Foto: Barbantia.

etnográfico e botánico por Goiáns, para
logo actuaren as pandeireteiras de O Son
das Ferreñas e As Xoaniñas. Puxo o ramo
á romaría o gaiteiro Edelmiro Fernández e
o seu grupo folk, pero antes Pepe Romero
conduciu a actuación da Banda de Música Tradicional Suevia de Porto do Son.
Música e danza
tradición na
III Romaría
das Letras no
Barbanza.
Foto: Barbantia.
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E coma sempre, libros, pois un dos
obxectivos fundamentais de Barbantia é
a divulgación da nosa literatura, esta vez
representada por Francisco Fernández
Naval, quen presentou unha monumental novela sobre a División Azul, A
noite branca, editada por Xerais. Estivo

Pastor rodríguez
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Presentación de
A noite Branca
de Chisco
Fernández Naval
acompañado por
Antón Riveiro
Coello; Juan
José Dieste,
alcalde de Boiro;
Helena Teixeira,
e o presidente de
Barbantia.
Chisco
Fernández
asinando o
seu libro na
III Romaría
das Letras no
Barbanza.
Actuación do
grupo Tribemol,
con Edelemiro
Fernández.

acompañado por Antón Riveiro Coello,
polo alcalde de Boiro, Juan José Dieste,
a concelleira de cultura, Helena Teixeira
e Xesús Laíño.

va, de Manuel Portas, no local da TendaEscola O Deán da Pobra, coa presenza
de Amparo Cerecedo e o presidente de
Barbantia. Saía o número 85 de A Voz de
Barbantia.

Fotos: Barbantia.

O derradeiro venres deste mes, o día
31, preséntase un novo libro, Faneca braActo celebrado
o 31 de maio na
Tenda-Escola O
Deán da Pobra.
Foto: La Voz de
Galicia.
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Entre o público,
os socios Pedro
García Vidal,
Antón Riveiro e
Xerardo Agrafoxo
Amparo
Cerecedo,
Manuel Portas e
Xesús Laíño na
presentación de
Faneca Brava.
Fotos: La Voz de
Galicia

xuÑo 2013
O día oito inauguramos unha nova actividade, en colaboración coa Fundación
Museo de Artes: BarbantiaRte, unha panorámica dos/das artistas do Barbanza,
que reunía a obra de máis de cincuenta
artistas da nosa comarca, que tivo un
grande éxito entre o público e que foi presentada polo presidente da Fundación e
alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas, o
presidente de Barbantia, e a directora do
Museo do Gravado, Rocío Hermo. Todas
as obras foron reproducidas no catálogo

Xesús Laíño,
Manuel Ruíz
Rivas e Rocío
Hermo na
inauguración
da primeira
exposición
BarbantiaRte.
Foto: La Voz de
Galicia.
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BarbantiaRte. O acto comezou cunha
sorprendente performance a cargo da
poeta e artista Marta Predosa.
O día trinta e un repetiuse a experiencia de BarbantiaRte con máis de cincuenta novos artistas, procurando buscar un
equilibrio entre os novos valores e sinaturas xa consagradas. De novo reuníronse
as obras nun novo catálogo. Presentaron
o acto o vicepresidente da Fundación, Javier Expósito, o coordinador de Barbantia,

Pastor rodríguez

barbantia

BarbantiaRte,
primeira parte
da exposición
no Museo do
Gravado de
Artes, sen
palabras.
Foto: La Voz de
Galicia.

Pastor Rodríguez, e a concelleira de Ribeira Dolores Elorduy. Ademais, dúas das
colaboradoras do grupo teatral Airiños,

Raquel Ramos e Esther F. Carrodeguas,
encargáronse de presentar artisticamente a exposición.
Raquel Ramos
e Esther F.
Carrodeguas
inaugurando
a II parte da
exposición
BarbantiaRte
no Museo do
Gravado de
Artes.
Foto: La Voz de
Galicia.
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Numeroso
público en
BarbantiaRte
II, no Museo
do Gravado de
Artes.
Foto: La Voz de
Galicia.

Presentación do
libro de Laura
Tato: Roberto
Vidal Bolaño.
Unha vida para
o teatro, na sala
Lustres Rivas
de Ribeira, con
Moncho Ares;
Manuel Ruíz
Rivas, alcalde
de Ribeira;
Laura Tato e o
presidente de
Barbantia.
Fotos: La Voz de
Galicia
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Pero entre estas dúas grandes exposicións Barbantia presentou un novo
número do seu suplemento o día vinte e
oito, acto que serviu tamén para homenaxear a Roberto Vidal Bolaño coa presentación do libro Roberto Vidal Bolaño.
Unha vida para o teatro, da profesora
da Universidade da Coruña, Laura Tato
Fontaíña. Celebrouse o acto no Centro
Cultural Lustres Rivas de Ribeira e acompañaron a autora o alcalde Manuel Ruíz,
o delegado de La Voz de Galicia, Moncho
Ares, e o presidente de Barbantia.

Pastor rodríguez

barbantia

xuLLo 2013
Mes xa de verán, no que descansa o
suplemento A Voz de Barbantia, pero a
asociación permaneceu en activo
e o día cinco presentou na casa
de cultura de Portosín o relato Big
five, co que Manuel Mariño Blanco
gañara o Premio de Contos de
Caldas de Reis en 2011. Encargouse da presentación a profesora Aurora Marco, quen cualificou
de “relato áxil e ameno” a obra
do autor de Portosín. Acompañou
tamén ao autor o concelleiro de

medio ambiente de Porto do Son, Antonio
Romero.
Presentación do
conto Big five, de
Manuel Mariño
Blanco na casa
de cultura de
Portosín, con
Aurora Marco e
Antonio Romero,
concelleiro de
medio ambiente
de Porto do Son.
Foto: Barbantia.

Público asistente
na casa de
cultura de
Portosín.
Foto: Barbantia.
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SEtEMBRo 2013
Retomou a súa actividade Barbantia o
vinte e sete na vila de Noia, onde Xerardo Agrafoxo presentou o seu libro Quen
matou o Cantino? O 36 no Concello de
Noia, editado por Xerais e onde, co rigor
acostumado, soluciona un dos enigmas
da represión en Noia. Encargouse da presentación do acto o xeógrafo e historiador
Pedro García Vidal, a quen acompañaron
o responsable da editorial Manuel Bragado e Xesús Laíño.

Presentaicón
de Quen matou
o Cantino? de
Xerardo Agrafoxo
na casa da
cultura de Noia.
Asinando o seu
libro, Xerardo
Agrafoxo.
Acompañando
ao autor, un
alumno de
Serafín Marcos.
Fotos: La Voz de
Galicia.
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No mesmo acto o público quedou
impresionado ao contemplar o vídeo da
produtora de Almodóvar en defensa da
recuperación da memoria histórica, unha
lembranza para que non botemos ao
esquecemento as vítimas que aínda non
foron recuperadas das tumbas anónimas
e ás que aínda non se lles repuxo o seu
honor. Serafín Marcos fixo esta vez un
espectáculo musical acorde coa temática
do libro e do vídeo. No mesmo acto presentouse tamén o número 87 de A Voz de
Barbantia.

Pastor rodríguez
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Víctor Freixanes
e Antón Riveiro
Coello falaron
animadamente
de Acordes
náufragos
na Estación
Leñaverde de
Boiro.
Foto: La Voz de
Galicia.

outuBRo 2013
O día vinte e cinco, Antón Riveiro
Coello presenta o seu libro de relatos
Acordes náufragos, na Estación Leñaverde de Boiro, en colaboración con La Voz
de Galicia, a editorial Galaxia, a libraría
Nobel e o Concello de
Boiro. Un animado debate que contou cunha
presentación previa do
director de Galaxia,
Víctor F. Freixanes,
e no que interviron o
autor, Isabel Santos,
vicepresidenta de Barbantia, e Xesús Laíño.
O acto abriuse coa intervención musical ao
piano de Marina Sieira,

pero contou tamén coa actuación musical
do trompetista Lois Pimentel e o pianista
Juan Pérez. No acto interviu tamén o
alcalde de Boiro Juan José Dieste, que
pechou o acto.
Victor Freixanes,
Riveiro Coello,
Xesús Laíño e o
alcalde de Boiro,
Juan José Dieste
na presentación
de Acordes
náufragos.
Foto: La Voz de
Galicia.
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A Estación
Leñaverde
quedou pequena
na presentación
do último libro de
Antón Riveiro.
Foto: La Voz de
Galicia

Esta andaina non sería posible sen
a colaboración de entidades e empresas
como os concellos do Barbanza, La Voz
de Galicia –a quen se debe a cortesía de
ceder as fotografías–, as librarías LER
da Pobra do Caramiñal, Sementeira de
Noia e NOBEL de Boiro, a Tenda-Escola
O Deán da Pobra, o Museo do Gravado
de Artes, a Galería Sargadelos de Boiro,
o grupo teatral Airiños de Rianxo, as
editoriais, os conservatorios municipais
do Barbanza, a Deputación da Coruña
e, naturalmente, os socios e socias de
Barbantia, que mes tras mes acompañan
coa súa presenza os nosos actos, porque
entre todos facemos esta obra cultural
colectiva. As fotografías de La Voz de
Galicia son da autoría de Simón Balvís,
Carmela Queijeiro e Marcos Creo.
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O

presente repertorio bibliográfico anota libros, folletos, separatas, revistas e algúns
artigos, sen esquecer as reedicións e algunhas notas culturais. Todos os traballos
son de autores do Barbanza ou moi vinculados á bisbarra, ou recollen publicacións relacionadas con temas e personaxes nosos. O repertorio abrangue dende o primeiro de
novembro de 2012 ata o 30 de outubro de 2013, aínda que inclúe algunha publicación
esquecida nos anteriores repertorios.
30 de outubro de 2013

I. poESíA
BARREIRo, Ricardo de: Sobre o desamor e
outras mariconadas, Noia, Toxosoutos, Letra
Inversa, 2013, 69 pp., ils. do autor.
BLANCo, Ramón: Emily on the Road, Noia, Acha
Escrava Eds., 2012, 77 pp., ils. de M. M. Reino.
CIvES CAAMAÑo, Claudia: "Clima. Natureza
agreste", Primeiro concurso escolar de poesía
Rosalía de Castro, Padrón, Fundación Rosalía de
Castro, 2013.
DoMíNguEZ REI, A.: "Sei que se saio no campo...", Tempo Exterior, N. 25, (xullo-decembro
2012), p. 92.
fABEIRo góMEZ, Manuel: Intres, Noia, Toxosoutos, 2013, 103 pp., edición e estudo de Xavier
Castro Rodríguez.
pEREIRA MARtíNEZ, Carlos: Río Alzheimer,
Santiago, Alvarellos, 2013, 73 pp. Premio Concello de Vilalba.
RAMoS, Ismael: "Interferencias", Grial, N. 198,
(2013), pp. 79-81.
RAMoS, Ismael: Habitat / Interferencias, Outes,
Concello, 2013.
REY RoMERo, faustino: Obra poética e teolóxica, Rianxo, Concello de Rianxo, Tomiño e Catoira,
2013, 335 pp., il., edición de Xosé Ricardo Losada.
RIvEIRo CoELLo, Antón: "A idolatría debuxa na
luz unha liña de beizos...", Tempo Exterior, N. 25,
(xullo-decembro 2012), p. 151.
SáNChEZ MAYo, Rebeca: "Carta para maio",
en Primeiro concurso escolar de poesía Rosalía
de Castro, Padrón, Fundación Rosalía de Castro,
2013.
vv. AA.: Versos no olimpo. O monte Pindo na
poesía galega, Noia, Toxosoutos, Esmorga, 2013,
118 pp., edición e coordinación de F. X. Fernández
Naval e Miro Villar. Inclúe a Francisco Añón e
Arturo Romaní. Recensión de Xosé Feixó, Faro de
Vigo, Faro da Cultura, N. 455, 24-04-2013, p. VII.

vEIgA, Eva: "Tocar coa lingua das pálpebras",
10 poemas e unha carta para Felipe Criado, A
Coruña, Espiral Maior, 2013.

II. NARRAtIvA
AgRELo, Lois: "Urban story X", La Voz de
Galicia, A Voz de Barbantia, N. 84, "En obras",
26-04-2013, p. 3.
AgRELo ARxóNS, Lois: "Mob Rules", La Voz
de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 80, "En obras",
15-12-2012, p. 3.
AgRELo ARxóNS, Lois: "Hard night's day", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 87, "En
obras", 27-09-2012, p. 3.
BLANCo, María xesús: "No cume do areal", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 83, "O Fío
de Ariadna", 22-03-2013, p. 4.
CALo oNS, helena: "O que algúns non ven",
La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 81, "En
obras", 25-01-2013, p. 3.
CAStELo MARtíNEZ, Antía: "O faro", La Voz
de Galicia, "Relatos de verán", 15-08-2013, p. 32.
CoLLADo góMEZ, José Lorenzo: "Posiblemente foi por iso", Alameda, Noia, N. 43, (decembro 2012), pp. 41-48. Ils. de Alfonso Costa.
DACoStA, Maitane: "Soñadores anónimos", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 79, "En
obras", 30-11-2012, p. 3.
DoMíNguEZ, José vicente: Veroto el romano.
El nacimiento de Galicia, Teófilo Edicións, 2012.
Novela histórica.
goNZáLEZ DIéguEZ, Rebeca: "Un día inesperado", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N.
85, "En obras", 31-05-2013, p. 3.
goNZáLEZ vICENtE, xosé: "Fase ao Barbanza", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 88,
"En obras", 25-10-2013, p. 3.
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MARIÑo BLANCo, Manuel: Big Five, s.l., (Imprenta Garabal), 2013, 44 pp., ils. de Nacho C.
Beiro.
MoSquERA ChouZA, Raquel: "Conxelada",
La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 86, "En
obras", 28-06-2013, p. 3.

ARMADA CAStAÑo, María xesús: "Prólogo" a
REI BALLESTEROS, Anxo A.: Presenza dunha
ausencia. Sobre Maurice Blanchot, Rianxo, Axóuxere, Polimnia 7, 2013, pp. 7-8.

RIvEIRo CoELLo, Antón: "Troski", en VV. AA.:
Pedigree, A Estrada, Concello da Estrada, 2013,
pp. 105-110. Ils. de A. Carbajal Saborido.

MARIÑo pAZ, Ramón (ed.): Papés d'emprenta
condenada II. Lingua galega e comunicación nos
inicios da Idade Contemporánea, Santiago, Consello da Cultura Galega, 2012, 570 pp.

RIvEIRo CoELLo, Antón: A voz do lago, Vigo,
Galaxia, Árbore 149, 1ª ed. 2007, 3ª reimpresión
(2013), 108 pp., ils. de Rodrigo Chao.

MARtíNEZ goNZáLEZ, xurxo: "Prensa e lingua galega no romper do XIX. Papés d'emprenta
condenada II", Grial, N. 195, (2012), pp. 103-104.

RIvEIRo CoELLo, Antón: Acordes náufragos,
Vigo, Galaxia, Narrativa, 1ª ed., 2013, 138 pp.
(Literaria 317). Inclúe nove relatos e unha "Nota
do autor", entres eles "A canción de Sálvora".

REI BALLEStERoS, Anxo A.: Presenza dunha
ausencia. Sobre Maurice Blanchot, Rianxo,
Axóuxere, Polimnia 7, 2013, 129 pp., il. Prólogo de
María Xesús Armada Castaño.

SANtIAgo váZquEZ, vanesa: Ninguén lembra, Urco Editora, col. Alcaian, 2012.

RoDRíguEZ SANtAMARíA, xoán pastor: "Miradas sobre Noia (1984-2000). De Fernández del
Riego a Fernández Naval", Alameda, Noia, N. 43,
(decembro 2012), pp. 49-53.

SóÑoRA, Daniel A.: "A porta", en VV. AA.: Contos estraños 3. Vieiros do mañá, s. l., Ed. Contos
Estraños, 2012, pp. 51-62.
Soto, Ricardo: "Unha vida en ceros e uns", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 82, "En
obras", 22-02-2013, p. 3.
toRRADo CESpóN, Milagros: Richard e o misterio da moura, s. l., s. i., 2013, 69 pp., ils. de Aitor
Vázquez Brandón.
vIDAL, francisco Antonio: "A anguía encantada", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
07-07-2013, Lingua Proletaria, L14.
vIDAL, francisco Antonio: "O moqueteiro", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 21-072013, Lingua Proletaria, L10.
vv. AA.: Relatos na Brétema. I Certame Infantil
e Xuvenil Letras na Brétema, s.l. (Ribeira), Ed. Q
/ Na Brétema, 2012. Relatos de Mª Roo, Andrea
González Mariño e Belén Fernández González.
vv. AA.: O crânio de Castelao, Santiago, Através,
2013, 176 pp. Relatos de C. Quiroga, Luis Cardoso, Xurxo Souto, Quico Cadaval, Suso de Toro, M.
Miranda, Antón Lopo, Bernardo Ajzenberb, Germano Almeida, X. Queipo e Possidónio Cachapa.
vILAS, Cristina: "Unha nova historia", La Voz de
Galicia, A Voz de Barbantia, N. 83, "En obras",
22-03-2013, p. 3.

III. tEAtRo
vIDEL fidal: "Aprendendo dos clásicos (O
banquete)", en VV. AA.: Banqueiros, Santiago,
Laiovento, 2013, pp. 241-248.
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Iv. ENSAIo

RoDRíguEZ SANtAMARíA, xoán pastor:
"Miradas sobre Noia VII. O século XXI", Alameda,
Noia, N. 44, (xuño 2013), pp. 33-55.
S. S.: "Devir nada, devir ninguén: Introdución dos
editores", en REI BALLESTEROS, Anxo A.: Presenza dunha ausencia. Sobre Maurice Blanchot,
Rianxo, Axóuxere, Polimnia 7, 2013, pp. 9-16.
toRRES quEIRugA, Andrés: "O campo
inesgotable da saudade galego-portuguesa. A
propósito dun libro de Luís G. Soto, Grial, N. 198,
(2013), pp. 106-109.
vv. AA.: A Voz de Barbantia, A Coruña, La Voz de
Galicia, 2012, 111 pp., il. Compilatorio dos números 50-75 do suplemento homónimo.

v. LItERAtuRA. ENSAIoS, ARtIgoS,
RECENSIóNS E NotAS
ALoNSo MoNtERo, xesús: "Virxinia Pereira de
Castelao: epistológrafa", La Voz de Galicia, Culturas, N. 504, Beatus qui legit, 02-02-2013, p. 12.
ARéN, Román: "Limiar" a "Pierre Jean Jouve.
Poemas", Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza, N. 8, (2012), pp. 117-119.
ARéN, Román: "Viaxe iniciática a través das
palabras", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia,
N. 79, "O Andel", 30-11-2012, p. 3. Sobre Ramón
Blanco.
ARéN, Román: "Bicentenario do gran precursor", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N.
80, "O Andel", 15-12-2012, p. 3. Sobre Francisco
Añón.

Román A Rén e Xoán PAstoR RodRíguez sAntAmARíA

ARéN, Román: "Naufraxio da esperanza republicana", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia,
N. 81, "O Andel", 25-01-2013, p. 3. Sobre Aurora
Marco.
ARéN, Román: "Un poeta de Lousame", La Voz
de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 86, "O Andel",
18-08-2012, p. 3. Sobre Ricardo de Barreiro.
ARéN, Román: "Música de estilo nun mar de
naufraxios", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 88, "O Andel", 25-10-2013, p. 3. Sobre
Riveiro Coello.
ARES, M.: "Riveiro Coello, un boirense de Xinzo",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 27-102013, L16.
BLANCo, Ramón: "Vida e obra do Poeta Añón
(no seu bicentenario)", Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza, N. 8, (2012), pp. 65-77.
BLANCo, Ramón: "Pílulas do Lcdo. Añón", Terra
de Outes, N. 23, (2013), p. 15.
BLANCo vILA, Luís: Literatura y existencia,
Madrid, CEU Ediciones, 2013, 676 pp.
CAMpoS, Domingo: "Matinando en Francisco
Añón. No día do Libro, 2013", Alameda, Noia, N.
44, (xuño 2013), p. 65.
CAStRo RoDRíguEZ, xavier: "Estudo crítico",
en Fabeiro Gómez, M.: Intres, Noia, Toxosoutos,
2013, pp. 7-45.
CAvEIRo, Laura: "Agardando o 14 de abril con
enteireza e sinceridade", Faro de Vigo, Faro da
Cultura, N. 453, 11-04-2013, p. VI. Sobre Aurora
Marco.
fEIxó, xosé: "Relembranza dun clásico. Sempre con Francisco Añón", Faro de Vigo, Faro da
Cultura, N. 439, 20-12-2012, p. VI.
goNZáLEZ péREZ, Clodio: "Un poema manuscrito de Álvaro de las Casas", Alameda, Noia, N.
44, (xuño 2013), p. 49.
JuAN BoLufER, Amparo: "Entrevistas y declaraciones de Ramón del Valle-Inclán (1911-1933)",
Anuario Valle-Inclán, XI, Anales de la Literatura
Española Contemporánea. (2011), 36, 3, pp.
125-214.
LópEZ góMEZ, felipe Senén: "Prólogo" a MARIÑO BLANCO, Manuel: Big Five, s.l., Gráficas
Garabal, 2013, pp. 7-12.
LópEZ vALCáRCEL, xulio: Raíz e canto. Nomes para unha crónica vital e literaria I, Ferrol,
S. C. Valle-Inclán, 2013, 216 pp. Inclúe traballos
sobre Francisco Añón e Avilés de Taramancos.
MARIÑo, xoán x.: "Avilés de Taramancos: poeta
do mar", Terra de Outes, N. 23, (2013), p. 14.
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MARIÑo pAZ, Ramón, SáNChEZ YáÑEZ, Margarita e Damián SuáREZ váZquEZ: O romance
da urca de Santo Antón (1777). Poesía en galego
no Ferrol do século XVIII, A Coruña, Fundación
Barrié, 2012, 170 pp.
MASCAto REY, Rosario: "Portugal en Valle-Inclán: panorámica de una biblioteca", Bradomín, 3,
(2010), pp. 35-49.
MASCAto REY, Rosario: "Relaciones culturales
entre España y Portugal. A propósito de Valle-Inclán en La Gaceta Literaria e Ilustração", Anuario
Valle-Inclán, XI, Anales de la Literatura Española
Contemporánea. (2011), 36, 3, pp. 75-102.
MASCAto REY, Rosario: "European Intuitionism, Mysticism and Modernity in Focus: The case
of Valle-Inclán's Aromas de Leyenda", Forum for
World Literature Studies, (2012), 4. 1., pp. 65-75.
MASCAto REY, Rosario: Valle-Inclán lusófico:
Documentos (1900-1936), Lugo, Axac, Páginas
Finiseculares 3, 2012, 78 pp.
MoCIÑo goNZáLEZ, Isabel: "2000. Literatura
infantil. Novelas de aventuras exóticas", El Correo
Gallego, 08-01-2013, p. 42. Sobre Xosé Agrelo.
MoNtEAguDo, xosé: "Análise profunda dos
sentimentos. Olladas. Adelaida Vidal", Grial, N.
195, (2012), pp. 85-86.
NuNES BRIóNS, Andrea: "Prologar ou outras
bolleradas". Introdución a R. de BARREIRO:
Sobre o desamor e outras mariconadas, Noia,
Toxosoutos, 2013.
NÚÑEZ SABARíS, xaquín.: "Eça de Queiroz
en Valle-Inclán", en Diálogos Iberoamericanos.
Actas del VI Congreso Internacional de Aleph,
Lisboa, 2010.
RABuÑAL, henrique: "O Murguía de Barreiro",
Grial, N. 195, (2012), pp. 98-99.
RAÑA, Román: "Estradas contrapostas. Desde
unha praia atlántica", Faro de Vigo, Faro da Cultura, N. 445, 14-01-2013, (pero 14-02-2013), p. VI.
Sobre Ramón Blanco.
RAÑA, Román: "Intensos escombros. Conmovedora elexía", Faro de Vigo, Faro da Cultura, N.
475, 21-10-2013, (pero 14-02-2013), p. VI. Sobre
Carlos Pereira Martínez.
REquEIxo, Armando: "Narrativa estereoscópica. Cunha sabia amálgama", Faro de Vigo, Faro
da Cultura, N. 435, 22-11-2012, p. VII. Sobre Pemón Bouzas.
RoDRíguEZ LouREDo, Eduardo: "Un romance de 1777 en galego e castelán", Grial, N. 197,
(2013), pp. 106-107. Recensión da edición de
Ramón Mariño Paz.
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RoDRíguEZ, pastor: "Martín Torrado Mariño.
Un defensor de Sant Iago no século XVII", La Voz
de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 79, "O Escritor",
30-11-2012, p. 2.
RoDRíguEZ, pastor: "Martín Veiga. Filólogo. Un
poeta de Noia en Irlanda", La Voz de Galicia, A
Voz de Barbantia, N. 80, "O Escritor", 15-12-2012,
p. 2.
RoDRíguEZ, pastor: "Manuel Dourado Deira.
Mestre e columnista. Xornalista por Galicia", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 81, "O
Escritor", 25-01-2013, p. 2.
RoDRíguEZ, pastor: "Antonio Domínguez Rey.
Poeta e profesor universitario", La Voz de Galicia,
A Voz de Barbantia, N. 82, "O Escritor", 22-022013, p. 2.
RoDRíguEZ, pastor: "Ramón Mariño. Filólogo.
Un especialista no galego dos Séculos Escuros",
La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 83, "O
Escritor", 22-03-2013, p. 2.
RoDRíguEZ, pastor: "Lisardo Rodríguez Barreiro. Poeta e narrador noiés", La Voz de Galicia,
A Voz de Barbantia, N. 84, "O Escritor", 26-042013, p. 2.
RoDRíguEZ, pastor: "Pai Gómez Charinho. Almirante e señor de Rianxo", La Voz de Galicia, A
Voz de Barbantia, N. 85, "O Escritor", 31-05-2013,
p. 2.
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82, "As Letras da Arte", 22-02-2013, p. 4.
RoMANí, Lucía: "A función social da arte", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 83, "As
Letras da Arte", 22-03-2013, p. 4.
RoMANí, Lucía: "Interferencias produtivas", La
Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 87, "As
Letras da Arte", 27-09-2013, p. 4.
RoMERo, Javier: "Un país retratado en estatuas", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
21-05-2013, L4.
vv. AA.: 10 Artistas galegos no exilio latinoamericano 1930-1970, A Coruña, Fundación Luís
Seoane, 2005, 222 pp. Sobre Castelao.
vv. AA.: Expresións da camelia, (Boiro), Sargadelos Barbanza, 2012, 17 pp., il. Cadros de
Alfonso Costa e outros artistas, con poema de Eva
Veiga: "Na vertixe exacta".
vv. AA.: Manuel Ayaso, A Coruña, Deputación
Provincial, 2012, 304 pp., il. Colección Grandes
Pintores.
vv. AA.: Eros, Noia, Sociedade Liceo, 2013. Catálogo con poema de Eva Veiga.
SAMpEDRo MARtíNEZ, pilar: "Entras nunha
exposición ao azar. A propósito de Manuel Ayaso", Alameda, Noia, N. 44, (xuño 2013), pp. 47-48.
SoMoZA, Roberto: Manual del músico de Jazz.
Guía práctica para el improvisador, Dos Acordes,
2013.
Souto, Suso: "El pazo do Martelo, una joya del
barroco en el corazón de Rianxo", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 30-04-2013, p. 8.
S. S.: BarbantiaRte, s. l., (Ribeira), 2013, 58 pp., il.
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S. S.: BarbantiaRte II. Catálogo, Boiro, A. C.
Barbantia, (2013), 65 pp., il. Prólogo de J. M. Monterroso Montero.

áLvAREZ, María J.: "Xerardo Agrafoxo: O Cantino
era humilde e traballador", El Correo Gallego, 1108-2013, p. 43.

xIII. REvIStAS E xoRNAIS

BLANCo, M. x.: "Pepe Abeijón. Coordinador de
exposicións do Liceo noiés", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 01-11-2012, L11.

Alameda. Noia, N. 43, decembro 2012, 72 pp. il.
Artigos de X. Ricardo Losada, Pedro García Vidal,
Pilar Sampedro, Ramón Carredano Cobas, Xoán
Pastor Rodríguez Santamaría, e outros. Relato de
J. L. Collado Gómez.
Ardentía. Outes, 2013. Colaboracións de F.
Salgado, Pedro García Vidal, Paz González, Bernardo Máiz, Ramón Blanco e X. Francisco García.
Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza.
Boiro, N. 8, (2012), A.C. Barbantia, 238 pp.
Bradomín. Santiago, Fundación Valle-Inclán, N.
4, (2013).
Casa da gramática. Noia, N. 38 (xullo 2013). O
especial "Papel de Color" dedicado a Rosalía de
Castro.
terra de outes. Outes, N. 21, (2012).

BLANCo, M. x.: "Eduardo Ponte Filgueira. Pintor
de Outes", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 02-11-2012, L11.
BLANCo, M. x.: "Fran Godón. Actor e director
teatral", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
09-11-2012, L11.
BLANCo, M. x.: "Segundo Durán. Director do
grupo de teatro de Ribeira", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 16-11-2012, L11.
BLANCo, M. x.: "Manuel Blanco Dosil", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, "Barbanceses
no seu recuncho", 17-11-2012, L11.
BLANCo, M. x.: "José Vicente Domínguez.
Escritor ribeirense", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 18-11-2012, L8.

A voz de Barbantia. Suplemento de La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, nos 79-88.

BLANCo, M. x.: "José Suárez. Autor dun libro
sobre o patrimonio de Nebra", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 20-11-2012, L11.

xIv. tRADuCIóN

BLANCo, M. x.: "Marisa Otero. Directora da
curta <Nebra>", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 22-11-2012, L11.

ANóNIMo INgLéS: "As dúbidas de Xosé sobre
María. Tradución ao galego de Joseph's Trouble
about Mary do York Cycle", Barbantia. Anuario de
Estudos do Barbanza, N. 8, (2012), tradución de
Cristina MOURÓN FIGUEROA, pp. 153-166, ed.
bilingüe.
CALo foNtáN, teresa: Marta ante o espello,
Vigo, Xerais, 2011, 57 pp., tradución de Pilar SAMPEDRO e Maruxa CAAMAÑO.
CLEMENtSoN, Carlos: Sinfonía atlántica.
Antología general de la poesía gallega, Madrid,
Eneida, 2012, 797 pp., edición bilingüe. Poemas
de Francisco Añón, Paio Gómez Chariño, ValleInclán, Manuel Antonio e Avilés de Taramancos.
JouvE, pierre Jean: "Poemas", Barbantia.
Anuario de Estudos do Barbanza, N. 8, (2012),
tradución e notas de Eme CARTEA, pp. 183-250,
edición bilingüe.

xv. ENtREvIStAS
AgRAfoxo, xerardo: "Clodio González Pérez.
Prolífico investigador galego", La Voz de Galicia,
A Voz de Barbantia, N. 82, "Convidado", 22-022013, p. 1.

bARbAntiA

BLANCo, M. x.: "Ricardo de Barreiro. Artista",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 11-012013, L11.
BLANCo, M. x.: "Xesús Laíño", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, "Barbanceses no seu
recuncho", 12-01-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Borja Sampedro. Artista de Ribeira", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
23-01-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Carlos Lixó. Presidente do Colectivo Altofalante", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 25-01-2013, L7.
BLANCo, M. x.: "Tonhito de Poi. Músico", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 01-02-2013,
L11.
BLANCo, M. x.: "Francisco Javier Lestón. Escritor", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
06-02-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Trini Fernández. Maquilladora",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-022013, L11.
BLANCo, M. x.: "Antón Gallardo", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, "Barbanceses no
seu recuncho", 09-02-2013, L11.
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BLANCo, M. x.: "María González. Pandereteira",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 14-022013, L11.

BLANCo, M. x.: "Edelmiro Parada", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, "Barbanceses no
seu recuncho", 04-05-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Che Tembra", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, "Barbanceses no seu
recuncho", 16-02-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Sofía Carou. Bibliotecaria de
Rianxo", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-05-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Lina Pérez. Monitora de teatro",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 15-032013, L11.

BLANCo, M. x.: "Adelaida Vidal. Escritora", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 08-052013, L11.

BLANCo, M. x.: "Abelardo Soler Torrente.
Fotógrafo", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 20-03-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Lois Agrelo. Coordinador da
asociación A Devesa", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 09-05-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Suso Bello. Líder da Compañía
do Ruído", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 22-03-2013, L7.

BLANCo, M. x.: "Manuel Ayaso", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, Barbanzáns no seu
recuncho, 11-05-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Mercedes Pimentel. Finalista
do Slam-Arousa", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 28-03-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Serafín Marcos", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 14-05-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Santi Lustres. Ilustrador", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 29-032013, L11.
BLANCo, M. x.: "Lucía Romaní. Artista", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 03-04-2013,
L11.

BLANCo, M. x.: "Tonhito de Poi e Fran Velo.
Integrantes de Heredeiros da Crus", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 19-05,2013, L10.

BLANCo, M. x.: "Manuel Cespón. Coordinador
do Cadro Artístico de Rianxo", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 05-04-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Blanca Ana Roig Rechou. Os
mestres teñen que transmitir o goce pola lectura",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, Barbanceses no seu recuncho, 01-06-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Zeltia Iglesias. Monitora de
teatro en AMBAR", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 10-04-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Olga Novo. Gañadora do
Premio de Historia Medieval", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 04-06-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Fernando Yáñez. Artista y profesor en el colegio Galaxia", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 11-04-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Alicia Padín. Directiva de Na
Brétema", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 13-06-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Cipriano Fernández", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, "Barbanceses no
seu recuncho", 13-04-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Luis Blanco Vila. Escritor", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 16-062013, L10.

BLANCo, M. x.: "Montse París. Artista", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 16-04-2013,
L11.

BLANCo, M. x.: "Rocío Hermo. Directora do
Museo do Gravado de Artes", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 18-06-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Marta Ríos. Actriz", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 17-04-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Xosé Ricardo Losada. Escritor.
Faustino Rey Romero merece ser homenaxeado
co Días das Letras", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 20-06-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Inés Parada. Artista", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-04-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Xoán Pastor Rodríguez. Historiador", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
23-04-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Noemí Piñeiro. Presidenta da
asociación A Fiadeira", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 24-04-2013, L11.

364

BLANCo, M. x.: "Javier Maneiro. Líder de Jabon", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
17-05-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "Vicente Colomer. Coreógrafo
e bailarín", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 21-06-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Xavier Castro", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, Barbanceses no seu
recuncho, 22-06-2013, L11.
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BLANCo, M. x.: "Tomás Suárez. Presidente do
Centro Cultural de Taragoña", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 25-06-2013, L11.

DIEStE, Manuel / J. R.: "Ricardo Güeto. Autor
del libro sobre la historia noiesa del fútbol", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 28-01-2013, L7.

BLANCo, M. x.: "Juan Mosquera. Director da
compañía Criaturas", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 26-06-2013, L11.

DoCAMpo, paco: "Andrés Torres Queiruga",
A Saúde de Galicia. Revista Oficial del Colegio
Médico de A Coruña", N. 24, (novembro 2012), pp.
38-47.

BLANCo, M. x.: "Javier Sánchez Agostino. Presidente de la Fundación Ruta Xacobea", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 27-06-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Baldomero Iglesias García.
Director de Queixumes", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 11-10-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Gustavo G. Dieste. Director de
teatro", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
15-10-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Susana Diz. Artesá", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 17-10-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Adriana Castro. Actriz do grupo
de Lousame", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-10-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Manuel L. Rodrigues", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, Barbanceses
no seu recuncho, 19-10-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Xesús Laíño. Presidente de
Barbantia", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 20-10-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "Soledad Penalta. Escultora. En
Barbanza hai unha canteira de artistas impresionante", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
29-10-2013, L11.
BLANCo, M. x.: "Pepe Carreiro. Debuxante",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 30-102013, L11.

bARbAntiA

fRANCo, Camilo: "Manuel Olveira. Novo director do MUSAC de León", La Voz de Galicia,
Cultura, 12-06-2103, p. 38.
fRANCo, Camilo: "Fran Godón. Gañador do
premio Abrente de textos teatrais", La Voz de
Galicia, Cultura, 27-07-2103, p. 41.
gERpE, Ana: "Daniel Bravo Cores. Historiador",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 28-042013, L10.
gERpE, Ana: "Juan Martínez. Artista", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 21-05-2013, L11.
gERpE, Ana: "Gualberto Buela-Casal. Presidente de la Asociación de Psicología Conductual",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 21-072013, L12.
gIL, Manuel: "Ricardo Güeto Sóñora. Autor
de Historia do fútbol noiés. De 1928 a 2012", El
Correo Gallego, Terras de Santiago, 06-02-2013,
p. 8.
gIL, Manuel: "Luís Avilés Baquero. Cineasta", El
Correo Gallego, Terras de Santiago, 24-03-2013,
p. 8.
gIL, Manuel: "Xesús García-Malvar Mariño.
Presidente del Grupo Filatélico e Numismático
de Noia", El Correo Gallego, Terras de Santiago,
14-05-2013, p. 8.

BLANCo, M. x.: "Mari Santos. Actriz", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 31-10-2013, L11.

gIL, Manuel: "Manuel Ángel Sobral Rial. Director
de la Banda de Música de A Pobra", El Correo
Gallego, Terras de Santiago, 16-06-2013, p. 8.

BugALho, Bea: "Pablo. Un Bugallo no piñeiral
soriano", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia,
N. 84, "Convidado", 26-04-2013, p. 1.

góMEZ, Marta: "Xesús Laíño. Presidente da
Asociación Barbantia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-12-2012, L4.

CALvEIRo, p.: "Xaquín del Valle-Inclán Alsina.
Novo Presidente de Amigos de Valle", La Voz de
Galicia, Arousa, 13-01-2013, L12.

góMEZ, Marta: Manuel Cartea. Mestre e coordinador do suplemento cultural. "A Voz de Barbantia
está acadando altas cotas de calidade", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 09-12-2012, L7.

CARtEA, Eme: "José Andrés Tembra Redondo,
"Ché". Un forxador de soños", La Voz de Galicia,
A Voz de Barbantia, N. 80, "Convidado", 15-122012, p. 1.

góMEZ, Marta: "Andrés Rial. Fotógrafo afeccionado de Boiro", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 01-05-2013, L11.

CARtEA, Eme: "Pedro F. Castelao. Teólogo e
profesor ribeirense", La Voz de Galicia, A Voz de
Barbantia, N. 83, "Convidado", 22-03-2013, p. 1.

góMEZ, Marta: "Cristina Caballero. Comisaria
da exposición Illados", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 22-10-2013, L11.

CARREIRA, Sara: "Andrés Torres Queiruga,
teólogo", La Voz de Galicia, 13-02-2013, p. 5.
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góMEZ, Marta: "Xoán Manuel Neira Pérez.
Teólogo", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 23-10-2013, L11.

MARtíNEZ, Sara e M. x. BLANCo: "Salvador
Fernández Laíño. Pintor", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 17-06-2013, L11.

goNZáLEZ, Serxio: "Heredeiros da Crus", La
Voz de Galicia, Fugas, 24-05-2013, pp. 2-3.

MARtíNEZ, Sara e M. x. BLANCo: "Manuel
Mariño Blanco. Escritor", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 19-07-2013, L11.

goNZáLEZ SuáREZ, unai: "Francisco Lorenzo
Mariño. Teólogo e párroco de Aguiño", La Voz de
Galicia, A Voz de Barbantia, N. 79, "Convidado",
30-11-2012, p. 1.
hERMIDA, María: "Elena Fabeiro. Gerente de la
fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
14-04-2013, L8.
hERMIDA, María: "Rafael Saco. Portavoz da
Asemblea pola Defensa do Ensino Público de
Barbanza", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 15-05-2013, L12.
IgLESIAS, Raquel: "Adrián Pais. Saxofonista",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 06-112012, L11.
IgLESIAS, Raquel: "Javier Rey", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, Barbanceses en su
rincón, 16-12-2012, L7.
IgLESIAS, Raquel: "Rebeca Saray Gude", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 04-012013, L11.
IgLESIAS, Raquel: "Ramón Blanco Fernández",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, Barbanceses no seu recuncho, 05-01-2013, L11.
IgLESIAS, Raquel: "Luís Noya. Pintor", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 16-01-2013,
L11.
IgLESIAS, Raquel: "Kica Fernández. Actriz de
teatro", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
12-02-2013, L11.
IgLESIAS, Raquel: "Antonio Pérez. Pintor", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 29-052013, L11.
IgLESIAS, Raquel: "Quico Calo. Pintor", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 12-06-2013,
L11.
LAgo, Iria: "Maxi Olariaga. Escritor", La Voz de
Galicia, A Voz de Barbantia, N. 85, "Convidado",
31-05-2013, p. 1.
MARIÑo REINo, x. x.: "Xavier Castro. Profesor,
crítico literario, tradutor, escritor", La Voz de
Galicia, A Voz de Barbantia, N. 88, "Convidado",
25-10-2013, p. 1.
MARtíNEZ, Sara e M. x. BLANCo: "Santiago
Llovo. Escritor", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 31-07-2013, L11.
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MARtíNEZ, Sara e M. x. BLANCo: "Manuel Caamaño. Bajista de Entrelíneas", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 23-07-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e M. x. BLANCo: "David Pérez
González. Escritor", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 24-07-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e M. x. BLANCo: "José Antonio Otero", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, Barbanceses no seu recuncho, 27-07-2013,
L11.
MARtíNEZ, Sara e M. góMEZ: "Carlos Puga.
Fotógrafo", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 23-08-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e M. góMEZ: "Gonzalo González. Membro de Foto-Col.Es", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 10-09-2013, L7.
MARtíNEZ, Sara e M. x. B.: "Pepe Romero. Músico", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
09-10-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e M. x. B.: "Manuel Mariño
Reino. Membro de Non Somos Nós", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 09-10-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e M. x. B.: "Nuco Losada. Escultor", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
16-10-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e R. IgLESIAS: "Miguel
Martínez Castro. Arquitecto", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 09-07-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e R. IgLESIAS: "Ledicia Lustres. Historiadora", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 04-09-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e R. IgLESIAS: "Ricardo Real.
Pintor", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
24-09-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e R. IgLESIAS: "Pepa Nieto.
Escultora", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 25-09-2013, L11.
MARtíNEZ, Sara e R. IgLESIAS: "Fernando
Ocampo. Músico", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 26-09-2013, L11.
MERA, Mar: "La crisis no puede bajar el listón
de la sanidad pública. Juanatey, nombrado presidente de la Sociedad Española de Cardiología",
El Correo Gallego, 26-10-2013, p. 23.
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MoNtERo, tamara: "José Ramón González
Juanatey. Presidente de la Sociedad Española
de Cardiología", La Voz de Galicia, 26-10-2013,
p. 60.
oLARIAgA, Maxi: "Cando o cine é unha forma
de vida", La Voz de Galicia, Culturas, N. 511, 2303-2013, p. 11. Entrevista a Luís Avilés e Sabela
Arán.
pEgo, Encarna: "Antonio Fernández Ageitos,
Tucho. Tenor", La Voz de Galicia, A Voz de Barbantia, N. 86, "Convidado", 28-06-2013, p. 1.
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BLANCo, M. x.: "Barbanza protagonizó la final
del Slam Arousa", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 03-04-2013, L12.

BLANCo, M. x.: "Lección de arqueoloxía a partir
del legado de García Bayón", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 07-06-2013, L2.

BLANCo, M. x.: "Ana Blanco Gómez", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 06-04-2013, L11.

BLANCo, M. x.: "La historia de la ría a través de
los barcos que la surcaron", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 08-06-2013, L2.

BLANCo, M. x.: "Fran Godón dirigió un diálogo
sobre teatro", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 14-03-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Lección magistral sobre
Cervantes y su obra magna", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 20-04-2013, L12. Sobre
Pastor Rodríguez.
BLANCo, M. x.: "Leñaverde, un gigante cultural
que acabó estancándose", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 24-04-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Poetizando de la mano de Esther Carrodeguas", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 204-05-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Nuevo homenaje a la autora de
Cantares", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 08-05-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Airiños chama aos rianxeiros
a sumarse a un macrorecital", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 10-05-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Unha guía reúne a los autores
de la Ruta Xacobea", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 11-05-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "El Museo de Artes resume la
trayectoria del prolífico Ayaso", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 12-05-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "O Premio de Historia Medieval
dáse por consolidado", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 12-05-2013, L7.
BLANCo, M. x.: "A Devesa reclamou mil primaveras máis para o galego", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 17-05-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Os barbanceses ávidos de cultura plantáronlle cara ao mal tempo", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-05-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "La bomba cultural explota en
Ribeira con doscientas actividades en treinta
días", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
01-06-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Viaje al pasado de Ribeira a
través de 50 documentos", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 04-06-2013, L2.
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BLANCo, M. x.: "Cincuenta creadores reivindican en Ribeira la calidad del arte local", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 10-06-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Anoitecer entre versos e historia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
15-06-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Músicos, homoristas y títeres
tomaron la villa noiesa en el Rúas Vivas", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-06-2013,
L2.
BLANCo, M. x.: "Desembarco de artistas barbanzanos", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 19-06-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "El teatro pisa fuerte con dos
ciclos en marcha", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 20-06-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "Blanco Vila, arropado en Madrid por la élite intelectual", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 21-06-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Regreso triunfal del grupo de
danza Aires da Dorna", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 23-06-2013, L16.
BLANCo, M. x.: "Faustino Rey Romero cobra
vida no seu Rianxo natal", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 23-06-2013, L4.
BLANCo, M. x.: "El telón se abrirá para siete
compañías de Barbanza", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 27-06-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "O Faiado rescató del olvido a
García Martí", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-07-2013, L16.
BLANCo, M. x.: "El pobrense David Pérez ganó
el premio Cidade Centenaria", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 07-07-2013, L15.
BLANCo, M. x.: "Noia lembra a Fabeiro a través
da súa poesía", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-07-2013, L15.
BLANCo, M. x.: "Mariño Blanco estréase como
escritor con Barbantia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 08-07-2013, L4.

Román A Rén e Xoán PAstoR RodRíguez sAntAmARíA

BLANCo, M. x.: "Barcos antiguos toman Outes
atraídos por una marea cultural", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 11-07-2013, L6.

BLANCo, M. x.: "Los artistas locales disparan
las visitas en el museo de Artes", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-10-2013, L1.

BLANCo, M. x.: "Rianxo empápase de cultura
coa Feira do Libro", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 19-07-2013, L7.

BLANCo, M. x.: "Creaturas propone siete horas
de arte y creatividad", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 08-10-2013, L2.

BLANCo, M. x.: "Los primeros trabajos sacan a
la luz dos estructuras en Mallou", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 22-07-2013, L2.

BLANCo, M. x.: "Fran Lareo vuelve a Barbanza
con sus esculturas", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 10-10-2013, L12.

BLANCo, M. x.: "Cuatro jornadas literarias en Rianxo", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
25-07-2013, L6.

BLANCo, M. x.: "Creaturas pone en valor a los
artistas caseros de Barbanza", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 22-10-2013, L2.

BLANCo, M. x.: "Arranque positivo da Feira do
Libro de Rianxo", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 27-07-2013, L7.

BLANCo, M. x.: "Serafín Marcos y su planta defienden de nuevo la belleza de la muerte", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 15-10-2013,
L2.

BLANCo, M. x.: "El arte de grabar, desvelado
por Alfonso Costa", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 30-07-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Un territorio de cine", La Voz
de Galicia, Especial Festas do Verán de Ribeira,
01-08-2013, p. 16.
BLANCo, M. x.: "Sarasqueste se desnuda a
través de cincuenta obras", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 11-08-2013, L4.
BLANCo, M. x.: "Teatro do Improvisto tomó el
edificio de A Cachada", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 13-08-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Vinte poetas participarán nun
encontro en Noia", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 14-08-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "El Museo de Artes sigue sentando precedentes", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 19-09-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Poesía y música dan vida a Non
Somos Nós", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 29-09-2013, L10.
BLANCo, M. x.: "Exitoso inicio del colectivo Barbantia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
01-10-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Rianxo retoma la actividad
cultural con arte, literatura y música folclórica",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 01-102013, L2.
BLANCo, M. x.: "Boiro saca a la luz la vida y la
obra de Martínez López", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 02-10-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Boiro empeza a saldar a súa
débeda con Martínez López", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 06-10-2013, L4.

bARbAntiA

BLANCo, M. x.: "Os Bolechas vanse de ruta
turística por Arousa Norte", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 16-10-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Importante cartel con dos
estrenos incluídos", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 17-10-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "Airiños converte a súa historia
nun espectáculo teatral", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-10-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "El mar une a 26 exponentes del
arte gallego contemporáneo", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 19-10-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "La historia de As Mortaxa, en
deuvedé", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 21-10-2013, L2.
BLANCo, M. x.: "Riveiro Coello habla de sus
Acordes náufragos y Ariza presenta un libro de
terroríficos relatos", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 24-10-2013, L7.
BLANCo, M. x.: "El teatro gana protagonismo
con siete funciones", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 14-10-2013, L7.
BLANCo, M. x.: "Exitoso estreno del grupo de
teatro de Lousame", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 25-10-2013, L8.
BLANCo, M. x.: "Arousa Norte sitúa a los estudiantes en su punto de mira", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 29-09-2013, L6.
BLANCo, M. x.: "El surrealismo de Mónica Ayaso invade O Faiado", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 30-10-2013, L12.
BLANCo, M. x.: "Xoel López lidera el potente
cartel de A Pousada boirense", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 30-10-2013, L2.
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BLANCo, M. x.: "El cartel teatral incluye cuatro
representaciones", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 31-10-2013, L6.

gERpE, Ana: "María Solar arranca sorrisos co
seu libro sobre a historia dunha mosca", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 28-12-2012, L8.

BotRáN C. e M. gIL: "Más de seicientos años
de presencia franciscana en los concellos de
Terras", El Correo Gallego, Terras de Santiago,
18-05-2013, pp. 2-3.

gERpE, Ana: "Emotivo homenaje a siete ribeirenses fusilados en 1937", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 31-01-2013, L7.

BRIoNES, Rubén g.: "Presentan 'Herdeiros pola
forza' na Cova da Moura de Noia", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 14-06-2013, p. 6.
BRIoNES, Rubén g.: "Noia concede licenza a
Cultura para reparar o Teatro Coliseo Noela", El
Correo Gallego, Terras de Santiago, 19-06-2013,
p. 5.
DoNIZ, R.: "Quinientas fotos para recordar la
iglesia parroquial de Ribeira ", La Voz de Galicia,
Especial Festas do Verán de Ribeira, 01-08-2013,
p. 15.
E. p.: "Ribeira acoge un curso de verano de la
USC sobre tradición impresa y estampas", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 03-07-2013, p. 7.
E. p.: "La ferrolana Ana Galego recibió ayer en
Noia el premio relatos Avilés", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 31-08-2013, p. 6.
fRIEIRo, fátima: "Tonhito de Poi, un chamán
con alma arousá", Diario de Arousa, 17-01-2013,
p. 8.
gARCíA, Javier: "Os premios do Pedrón, para
Airiños e Dorothé Schubarth", El Correo Gallego,
Tendencias, 06-04-2013, p. 43.
gERpE, A.: "Muros protege su patrimonio", La
Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 02-122012, L2.
gERpE, A.: "El autor Juan Rico desgranó en
Ribeira las debilidades de la democracia", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 05-01-2013,
L9.
gERpE, A.: "Xavier Queipo falou no Ateneo de
Ribeira da súa obra Extramundi", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 07-01-2013, L4.
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gERpE, Ana: "La rehabilitación del pazo de A
Mercé tiene la puerta abierta con la nueva Ley
de Costas", La Voz de Galicia, Barbanza-MurosNoia, 03-03-2013, L5.
gERpE, Ana: "El Noela, espectador de excepción", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
07-04-2013, L15.
gERpE, Ana: "El pazo de A Mercé resiste a la
espera de su rehabilitación", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 08-04-2013, L1.
gERpE, Ana: "Repaso a la historia del templo
de Santa Uxía en su 150 aniversario", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-06-2013, L4.
gERpE, Ana: "Explosión artística en el aniversario de la casa de cultura boirense", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 14-07-2013, L6.
gERpE, Ana: "Concorrido encontro de poetas en
Noia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
19-08-2013, L2.
gERpE, Ana: "La parroquia de Artes ya tiene un
libro sobre su historia y patrimonio", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 28-08-2013, L2.
gIL, M.: "Noia homenajea a Esteirán con una
muestra póstuma", El Correo Gallego, Terras de
Santiago, 08-11-2012, p. 8.
gIL, M.: "Rodrigo Romaní clausurará mañana la
XXXVI Semana Musical de Noia", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 24-11-2012, p. 7.
gIL, M.: "El Quijote ilustrado por Dalí se puede
ver en el Museo de Artes", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 24-11-2012, p. 7.
gIL, M.: "O Apóstolo abre el lunes la Mostra de
Curtas de Noia", El Correo Gallego, Terras de
Santiago, 24-11-2012, p. 7.

gERpE, A. e J. SANDE: "El deterioro hace mella
en el cine París sin que haya un plan de rehabilitación", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
04-06-2013, L5.

gIL, M.: "Esteiro volve a volcarse para render
homenaxe ao escritor Pepe Agrelo", El Correo
Gallego, Terras de Santiago, 22-05-2013, p. 5.

gERpE, Ana: "O novo recompilatorio de A Voz
de Barbantia presentarase en Outes", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 25-11-2012, L7.

gIL, M.: "Pío Costa, 'defraudado' con el concurso
de pintura de Noia", El Correo Gallego, Terras de
Santiago, 23-05-2013, p. 7.

gERpE, Ana: "Barbantia presentará en Lousame
o oitavo anuario. No acto, presentado pola rianxeira Esther Carrodeguas na casa da cultura, tamén se entregarán os sereos", La Voz de Galicia,
Barbanza-Muros-Noia, 11-12-2012, L5.

gIL, M.: "Noia-Muros convoca otra edición del
Premio de Historia Medieval", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 23-05-2013, p. 6.
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gIL, M.: "El flamenco Miguel Flores reivindica en
Noia la reapertura del Coliseo", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 26-05-2013, p. 7.

góMEZ, M.: "El Concello pretende musealizar
los restos del convento de Noia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 17-05-2013, L8.

gIL, Manuel: "Un carpintero de Noia recrea el
'Titanic' gallego", El Correo Gallego, Terras de
Santiago, 26-11-2012, p. 7.

góMEZ, Marta: "O novo calendario de A Misela
xa está en marcha", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 08-11-2012, L8.

gIL, Manuel: "Lousame, a historia dun filón de
volframio", El Correo Gallego, Terras de Santiago,
04-02-2013, p. 6.

góMEZ, Marta: "El patrimonio de Rianxo crece
con el hallazgo de un petroglifo inédito", La Voz
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 11-11-2012, L6.

gIL, Manuel: "El Museo do Mar de Noia celebra
su segundo aniversario", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 19-05-2013, p. 2.

góMEZ, Marta: "Restos de la muralla medieval
de Noia subsisten entre escombros y maleza",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 27-112012, L8.

gIL, Manuel: "Ximiela de Muros leva 25 anos traballando polo folclore galego", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 23-05-2013, p. 8.
gIL, Manuel: "Ana Galego gana en Noia el premio de relatos Avilés", El Correo Gallego, Terras
de Santiago, 25-05-2013, p. 7.
gIL, Manuel: "El teatro del Liceo de Noia recibe
un nuevo premio", El Correo Gallego, Terras de
Santiago, 26-06-2013, p. 5.

góMEZ, Marta: "O recompilatorio de A Voz de
Barbantia chegará aos quioscos este domingo",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 06-122012, L5.
góMEZ, Marta: "Os tres recompilatorios de A
Voz de Barbantia suman preto de mil colaboracións", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
07-12-2012, L4.

gIL, Manuel: "Un estudio descubre que A Pobra
es cien años más antigua", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 03-07-2013, p. 7.

góMEZ, Marta: "Un cento de páxinas cheas de
cultura chegan mañá ao quiosco da man de Barbantia", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
08-12-2012, L4.

gIL, Manuel: "Cultura quiere declarar BIC la carpintería de ribera artesanal", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 05-07-2013, p. 12.

góMEZ, Marta: "Nuevo atropello al patrimonio
noiés", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
30-12-2012, L6. Sobre o cruceiro de Sobreviñas.

gIL, Manuel: "Más de 70 barcos tradicionales
despliegan sus velas en O Freixo", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 12-07-2013, p. 5.

góMEZ, Marta: "Comienzan los trabajos para
exponer el acueducto medieval de Noia en la
calle", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
11-01-2012, L4.

gIL, Manuel: "Los carpinteros de ribera son
homenajeados en O Freixo", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 14-07-2013, p. 8.
gIL, Manuel: "El casco de Noia, importante legado de la Edad Media", El Correo Gallego, Terras
de Santiago, 04-09-2013, p. 8.
gIL, Manuel: "La obra de A Chaínza destaca en
la clausura de Planeando", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 12-10-2013, p. 4.
gIL, Manuel: "Un albañil de Outes hace obras
de arte con madera de abeto", El Correo Gallego,
Terras de Santiago, 17-10-2013, p. 8.
gIL, Manuel: "Anuncian la restauración del barco
Mar de Noia", El Correo Gallego, Terras de Santiago, 29-10-2013, p. 7.
góMEZ, M.: "El ejecutivo sonense da el primer
paso para que el Marea tenga la catalogación de
museo", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 18-05-2013, L3.

bARbAntiA

góMEZ, Marta: "El legado de Sampedro sigue
más vivo que nunca", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 13-01-2013, L15.
góMEZ, Marta: "Más de doscientas laudas continúan a la intemperie en Santa María A Nova",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 23-012013, L6.
góMEZ, Marta: "Rianxo achégase a Noguerol",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 03-022013, L15.
góMEZ, Marta: "Un sevillano, un belga y un
polaco ganan los Premios Atlante", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 09-02-2013, L8.
góMEZ, Marta: "Vecinos de Boiro piden que
se investigue la situación de A Pedra da Bouza",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 12-022013, L3.
góMEZ, Marta: "El petroglifo de A Pedra da Bouza lleva al menos tres lustros tirado", La Voz de
Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 15-02-2013, L4.
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góMEZ, Marta: "Encuentro con el pasado sonense", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
03-03-2012, L6.

góMEZ, Marta: "Usuarios de Ambar exhiben sus
Universos Creativos", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 23-10-2013, L12.

góMEZ, M.: "El gafe del cruceiro de Sobreviñas", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
14-09-2013, L6.

góMEZ, Marta: "Avalancha creativa en Noia. Los
filmes presentados a la Mostra de Curtas rondan
los 200", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 23-10-2013, L2.

góMEZ, M.: "Grafitis para embellecer San Lázaro", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
10-10-2013, L2.
góMEZ, Marta: "La intimidad de Valle, al descubierto", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
20-10-2013, L16.
góMEZ, Marta: "El misterio rodea Taramancos",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 13-042013, L3.
góMEZ, Marta: "Concurso de pintura Juan José
Fdez. Leiceaga, Sesé. Noia sigue acumulando retratos", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
28-04-2013, L16.
góMEZ, Marta: "De museo etnográfico a basurero", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
08-05-2013, L7.
góMEZ, Marta: "San Martiño renueva su cruz",
La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 11-052013, L6.
góMEZ, Marta: "Camilo Franco reviviu a Vidal
Bolaño en Rianxo", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 26-05-2013, L15.
góMEZ, Marta: "Sesión vermú con Herdeiros da
Crus", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
16-06-2013, L16.
góMEZ, Marta: "A Cachada garantiza el futuro
musical de Boiro", La Voz de Galicia, BarbanzaMuros-Noia, 21-06-2013, L6.
góMEZ, Marta: "Un misterio en lo alto de A Curota", La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia,
25-06-2013, L4.
góMEZ, Marta: "A eclosión da arte barbancesa.
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Da usC, 27. franCisCo bLanCo a LCaiDe , 28. fernanDo bLanCo L aDo, 29. M aría x esús bLanCo
L óPez, 30. José ManueL bLanCo roMero, 31. r aMón riCarDo boo Puente, 32. CarLos branCo
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Martínez, 87. Á nxeLa DoVaL MénDez, 88. DanieL erMo sanCHes, 89. franCisCo JaVier esPino
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103. funDaCión rosaLía De Castro, 104. gustaVo garCía Dieste, 105. r afaeL garCía garCía,
106. siLVia garCía Mirón, 107. PauLa susana garCía Paz, 108. ViCtoria De Los Á ngeLes garCía
Peinó, 109. garCía roDiño, s. L., 110. a Lberto garCía sÁnCHez, 111. xoÁn franCisCo garCía
suÁrez, 112. nieVes garCía ViDaL , 113. PeDro garCía ViDaL , 114. íria gestoso ríos, 115. a Lfonso
José gonzÁLez asenJo, 116. M anueLa sofía gonzÁLez Lestón, 117. M anueL gonzÁLez L orenzo,
118. unai gonzÁLez suÁrez, 119. grÁfiCas garabaL s. L., 120. xosé Luís groVeiro gonzÁLez,
121. M aría guDe saMPeDro, 122. xuLio gutiérrez roger, 123. x an HerMiDa bouza, 124. Josefa
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135. Mª aurora Lestón Mayo, 136. xosé ManueL L obato Martínez, 137. CarLos LóPez CresPo,
138. CarLos Mª L óPez DeL río, 139. a MaLia L óPez L ouro, 140. x abier L óPez Marqués, 141. M aría
Luísa L óPez otero, 142. CHaro L óPez sÁnCHez, 143. xosé a ntonio L óPez siLVa, 144. Jesús L orenzo
CesPón, 145. seVeriano L oroño ViazCoeCHea, 146. robustiano L osaDa roMero, 147. xosé riCarDo
L osaDa ViCente, 148. M arina L osaDa ViCente, 149. M aría L oureiro Piñeiro, 150. aurora MarCo
L óPez, 151. aureLia M ariño bLanCo, 152. esPeranza M ariño DaViLa, 153. M anueL M ariño DeL
río, 154. xoÁn Mariño r eino, 155. María José Maroñas sóñora, 156. a nDrés Martínez Cao,
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157. Jesús Martínez MoLeDo, 158. Mª ConsueLo Martínez Pérez, 159. DanieLa Martínez soMoza,
160. Á ngeLes Miguéns Cristobo, 161. MóniCa PauLa Montero ParCero, 162. María DeL PiLar
MoraLes Pérez, 163. xosé CarLos Mosteiro fraga, 164. José Luis Mouriño Miguéns, 165. a DoLfo
Muíños sÁnCHez, 166. Mariano Muñiz bLanCo, 167. Museo Do graVaDo De a rtes, 168. aVeLina
neiro CuenCio, 169. santiago nieto roMarís, 170. xosé ManueL nóVoa CoLLazo, 171. Mari
CarMen orDóñez r ey, 172. MaruseLa outeDa CaneDa, 173. r aMiro ouViña ouViña, 174. a LiCia
PaDín otero, 175. a Lberte PagÁn, 176. María Do CarMe PaLLares LeaL , 177. xosé a ntón ParaDa
fernÁnDez, 178. a ntonio ParaDa Mariño, 179. santiago PÁraMo a LLer, 180. a LiCia ParDaL Pazos,
181. Mª DoLores ParDo fernÁnDez, 182. Marian PareDes ViLLaronga, 183. Juan Patiño gonzÁLez,
184. benJaMín Paz Castro, 185. M aría xosé Paz franCo, 186. santiago Pazos r ey, 187. María Jesús
Pazos r ey, 188. enCarna Pego Paz, 189. María isabeL PeLayo barbarÁn, 190. xoÁn CarLos Pereira
Martínez, 191. PiLar Pereiro saaVeDra, 192. Jesús Pérez besaDa, 193. isMaeL Pérez fernÁnDez,
194. xosé ManueL Pérez fernÁnDez, 195. José a ntonio Pérez fernÁnDez, 196. DaViD Pérez
igLesias, 197. siLVeria Pérez Martínez, 198. Mª DoLores Pérez Mato, 199. María Luísa Pérez
Muñiz, 200. a ntonio Pérez Pérez, 201. M ariña Pérez r ei, 202. José a ntonio Pérez sÁnCHez,
203. seVeriano Pérez suÁrez, 204. Mª Jesús PiCHer núñez, 205. M anueLa PiMenteL noVo,
206. féLix PiMenteL tubío, 207. a Lberto Piñeiro berMúDez, 208. a ntonio Piñeiro fernÁnDez,
209. PeDro Piñeiro HerMiDa, 210. gerarDo Piñeiro L orenzo, 211. xoana Piñeiro L orenzo,
212. ManueL Piñeiro Pena, 213. ManueLa PLaCes fungueiriño, 214. María PLaCín L óPez,
215. CiPriano ManueL Pose L orenzo, 216. María eLena PraDa fernÁnDez, 217. ConCePCión PraDo
baña, 218. asoCiaCión PruDenCio roMo, 219. José ManueL queiruga CarbaLLo, 220. r aMón
quintÁns ViLa, 221. beatriz quinteLa rúa, 222. M aría DoLores r aMa PiCo, 223. r eaL aCaDeMia
gaLega, 224. a na r eDonDo L oxo, 225. Mª DeL CarMen r ego DoMínguez, 226. xosé x abier r eino
Castro, 227. ManueL r eiriz Dios, 228. Marisa r esúa quintÁns, 229. roDrigo r ey L óPez,
230. ester rinCón-benzaLÁ fernÁnDez, 231. Juan ManueL ríos Pérez, 232. xosé ManueL riVas
Pérez, 233. a ntón riVeiro CoeLLo, 234. santiago robaDo gauDeoso, 235. inMaCuLaDa robLeDa
Castro, 236. a ntón roDríguez gaLLarDo, 237. Mª teresa roDríguez igLesias, 238. DanieL
roDríguez L orenzo, 239. Luís CarLos roDríguez río, 240. xoÁn Pastor roDríguez santaMaría,
241. José Mª roDríguez tubío, 242. bLanCa-a na roig r eCHou, 243. LuCía roManí fernÁnDez,
244. enCarna roMay otero, 245. ManueL ruíz riVas, 246. MigueL Á ngeL saÁ r aMos, 247. a ntonio
saboriDo L óPez, 248. ConCePCión sabuCeDo Á LVarez, 249. x aVier sÁnCHez a Lonso, 250. MarCeLino
sÁnCHez soMoza, 251. María isabeL santos DaViLa, 252. Mª CarMe santos roDríguez, 253. xoHÁn
santos suÁrez, 254. x esús santos suÁrez, 255. Á ngeLa M aría segaDe otero, 256. r aqueL siLVa
HerMo, 257. José siLVa triñanes, 258. bLas r aMón sobriDo L ago, 259. soCieDaDe LiCeo De noia,
260. santiago suÁrez bLanCo, 261. Juan neMoPuCeno suÁrez LiJó, 262. César r. tareLa Pérez,
263. a nDrés teira ageitos, 264. ManueL teira LuaCes, 265. Luís teira ParaDa, 266. José teMbra
r eDonDo, 267. PiLar tesouro franqueira, 268. Dores torraDo a res, 269. MiLagros torraDo
CesPón, 270. PatriCia torraDo queiruga, 271. ManueL torres Cubeiro, 272. roque torres
Moreira, 273. gonzaLo trasbaCH Paz, 274. gerarDo triñanes fernÁnDez, 275. xosé ManueL
triñanes núñez, 276. ManueL tubío faCHaDo, 277. José tubío faCHaDo, 278. feLisa tubío saaVeDra,
279. ViCente VÁzquez arias, 280. ósCar VÁzquez Dieste, 281. CarMen VÁzquez Dieste,
282. franCisCo x abier VÁzquez fernÁnDez, 283. Juan ManueL VÁzquez garCía, 284. José ManueL
VÁzquez LiJó, 285. a MParo VÁzquez L ores, 286. eVa Veiga torre, 287. xosé Luís Veiras Manteiga,
288. ManueL VeLo VeLo, 289. franCisCo ViCente teiJeiro, 290. franCisCo a ntonio ViDaL bLanCo,
291. fiDeL ViDaL Pérez, 292. teresa ViDaL Pose, 293. María Margarita ViLar Martínez,
294. teresa ViLLaLba torres, 295. ManueL x esús ViLLar suÁrez, 296. Mª teresa ViLLaVerDe Pais,
297. segisMunDo zúñiga tubío
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Este libro rematou de se imprentar
o 12 de decembro de 2013,
no noveno aniversario
do nacemento de

Barbantia

e no cabodano de

Manuel Dourado Deira,
in memoriam

