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X. RicaRdo Losada baRbantia

Gústanme os días de sol sen calor. Hoxe é un día así. Ceo azul, inmaculado. Ape-
tece saír á terraza do piso e ler, no 3º Anuario da Asociación Cultural Barbantia, 

o do 2007, un ensaio sobre a paisaxe excepcional que teño diante. En tres planos. 
Describireinos.  

Ao fondo, a serra do Barbanza. Os míticos montes da Curota e a Curotiña, os ae-
roxeradores (que vistos de lonxe mesmo parecen monteses), as mámoas dos chans do 
Barbanza, a futurista base militar de Iroite, a case 700 metros de altitude. As fervenzas 
do río Pedras. Cabalos. Mámoas. Dolmen. Petróglifos. Teño que usar os prismáticos 
de precisión do anuario para velos pero non perden encanto. Ao contrario. Gánano. É 
como se os estivese espiando. Alí, no monte, gozaría instintivamente pero non percibiría 
nada. Tería a perspectiva dun cabalo salvaxe. Desde esta distancia, lendo o Anuario, 
non podo fundirme coa paisaxe, pero podo imaxinarme no cumio da serra e deleitarme 
comparando e avaliando e proxectando, a vontade, as vilas da bisbarra. Pobra. Ribeira. 
Porto do Son. Outes. Noia. Lousame. Boiro. Rianxo.     

Nun plano medio, a costa de Boiro, chea de rochas e praias e enseadas e illotes. 
Tan fermosas que les os nomes nas tortuosas liñas da costa. Mañós, Portomouro, Pun-
ta do Capitán, Chazo, Seán, Exipto, San Martiño, Agañán, Bodión, Trebonzos, Cespón, 
a fangosa ría de Beluso. Recréome no Centro Arqueolóxico do Barbanza e na punta 
de Neixón cos seus restos de cultura megalítica, rupestre e castrexa. Mesmo unha vía 
romana, a per loca marítima, unha igrexa medieval e un pazo barroco. E para non sen-
tirme anticuado tamén me recreo contemplando unha conserveira, o campo de fútbol 
de Abanqueiro, e as obras na autovía do Barbanza. Durante a miña vida, vina pasar de 
corredoira a pista forestal, estrada xeral, vía rápida, vía de alta capacidade e autovía. 
Algún día será aeroporto.    

Nun primeiro plano, calma chicha, a ría.  

 Acabo de ler o ensaio. Retiro os prismáticos e miro a paisaxe, agora cos ollos dun 
cabalo salvaxe. A ría. A costa. A serra. O ceo azul, inmaculado. É certo o que di Magris. 
O problema da cultura é casar o azul inmenso dos mares do Sur co frío mapa xeográfico 
azul dos mares do Sur. Pero non é menos certo o que din as mellores amantes. Que 
facendo a escuras o amor (non o sexo), vense  mellor os corpos.  

Pecho os ollos. A serra aparece no meu interior cun frío e abstracto verde de Anua-
rio. Alédome. Xa podo pensar nela. O que foi, o que é, o que será. Podo comezar a 
amala.





A   Inclusión das Premisas Renacentistas 
na Igrexa de Santiago da Pobra do Deán: 

A Capela de Alba. Forma, significación e mensaxe
Begoña Fernández Rodríguez





11

begoña FeRnández RodRíguez baRbantia

I. INtRoDuCIóN

Unha das cuestións que se presentan 

á hora de abordar as materializacións 

da arquitectura relixiosa, é a diversidade 

de estilos que se despregan e coexisten 

en moitos dos conxuntos monumentais. 

Se esta afirmación se fai patente nos 

grandes centros artísticos, como poden  

ser os mosteiros ou incluso os templos 

catedralicios éo, sen dúbida, moito máis 

nos conxuntos parroquiais, na súa maio-

ría debidos, moitas veces por razóns de 

escaseza orzamentaria ou por falta de 

referente programático directo, a fases 

cronolóxicas e premisas estilísticas dife-

renciadas que levan a que os edificios se 

convertan en verdadeiros compendios de 

estilos arquitectónicos que, coas súas va-

riedades e premisas propias, crean nestes 

espazos uns ámbitos de convivencia que 

fan que se conciban como unitarios, in-

dependentemente do tempo en que foron 

creados ou da diversidade xerada pola 

adecuación das formas ás características 

propias de cada un dos estilos que neles 

teñen cabida.  

Esta afirmación faise patente na Igre-

xa Parroquial de Santiago da Pobra do 

Deán (A Pobra do Caramiñal, A Coruña) 

(Fig. nº. 1), na que conviven distintos es-

tilos dentro dun único espazo parroquial 

que nace cunha clara vocación gótica, e 

que se modifica, en sucesivas fases de 

ampliación e reforma, tanto na época do 

Renacemento como en períodos posterio-

res. Todas estas son intervencións que, 

na actualidade, marcan decisivamente 

o conxunto1 e contribúen a remarcar a 

1 A amálgama das formas artísticas que deron lugar a 
este conxunto parroquial aparece xa recolleita nas guías 

Fig. nº. 1. Igrexa 
da Pobra do 
Deán
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importancia do enclave, como centro de 
referencia relixiosa, ao longo dun am-
plo periplo cronolóxico de máis de sete 
séculos.

Neste templo, como se indicou, de 
clara vocación gótica2, na súa orixe, ao 
estar organizado cos principios de sim-
plicidade propios de desenvolvemento 
do estilo en Galicia (nave única cuberta 
con teito de madeira a dúas augas e ca-
pela absidial de sección poligonal que 
se pecha en altura cunha solución de 
abovedamento de crucería), ábrese no 
lado do Evanxeo, unha capela de planta 
cuadrangular que destaca entre todas as 
restantes do templo, tanto as abertas no 
lado do Evanxeo como no da Epístola, por 
presentar unha grande riqueza decorativa 
e responder a un proposta compositiva e 
plástica distinta á que dá orixe á igrexa e 
que se atopa marcado pola directrices do 
estilo renacentista.

turísticas que anuncian o mencionado templo, así nestas 
índicase: “Hay que destacar la iglesia de Santiago de la 
Puebla del Deán en la que los estilos románicos, góticos, 
barroco y neoclásico se funden en plena armonía”. http://
www.lariadearosa.com/p-puebla.html. Consultada o 15 de 
maio de 2006, 12.00 h. Ao respecto da cronoloxía e mate-
rializacións artísticas deste templo, véxase FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, B.: La Iglesia de Santiago de la Puebla del 
Dean y la influencia de la “Nueva Devotio”. Tese de Licen-
ciatura inédita. Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago 1993. 
2 Caamaño Martínez establecu, dentro das igrexas góti-
cas galegas, catro tipoloxías: a primeira e a máis importan-
te dende o punto de vista cualitativo que non cuantitativo, 
está constituída polos templos mendicantes, a segunda 
polo chamado grupo basilical ou monástico, a terceira, 
polo dunha nave e capela maior poligonal, que recibirían 
unha dobre influencia, por un lado, as igrexas románicas 
dunha nave e por outro as solucións da arquitectura men-
dicante;  e a cuarta e última, son as chamadas igrexas 
de “tipo mariñeiro”, tipoloxía que perdura en Galicia ata 
datas avanzadas do século XVI. A igrexa de Santiago da 
Pobra do Deán intégrase na terceira tipoloxía establecida 
por este autor para a arquitectura gótica galega. Carac-
terízase por presentar unha única nave, con cubertas de 
madeira, e capela de planta poligonal, cuberta con bóveda 
de crucería na cabeceira. CAAMAÑO MARTÍNEZ, J.M.: 
Contribución al estudio del gótico en Galicia (Diócesis de 
Santiago). Valladolid, 1972, pp. 17-18

 Poucos son os datos documentais 

que se teñen en relación con ela, non 

obstante, en función das fontes conserva-

das, atribúese a fundación deste espazo 

a Juan Domínguez de Viance e á súa 

esposa Constanza Domínguez, quen de-

ciden a promoción da Capela entorno ao 

ano 1572, aínda que a súa fábrica non se 

realizará ata seis anos máis tarde, en con-

creto até 15783, cronoloxía que relaciona-

ría este ámbito cunha materialización da 

segunda metade do século XVI, momento 

no que as premisas determinantes do es-

tilo renacentista estaban xa plenamente 

asentadas en Galicia4, tal e como o teste-

muña a existencia no seu interior de tres 

retablos pétreos que cobren integramente 

os seus muros e que converten o espa-

zo nun referente artístico excepcional do 

templo.

II. ApRoxImACIóN Ao SEu 
SIgNIfICADo

A capela de planta cuadrangular e 

elevada con respecto ao nivel do chan 

do templo, por medio de dous banzos 

3 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, B.: La Iglesia de Santiago 
de la Puebla del Dean y la influencia de la “Nueva Devo-
tio”. … Op. cit.
4 O estilo renacentista asentárase na Península, tal e 
como sinalou Rosende Valdés, a través dunha triple vía 
de penetración –o intercambio de artistas italianos e 
españois, a importación de obras de arte italianas que 
xerarían un novo vocabulario, e la difusión dos gravados 
que, en moitos casos foron difundidos a través de vías de 
comunicación xa establecidas, como podía ser o propio 
Camiño de Santiago-. Do mesmo modo que se estable-
cen estas vías de penetración, tamén é necesario resaltar 
para o caso galego que neste territorio xogou un impor-
tante papel o foco de Compostela no que destacan dous 
protagonistas, ambos vinculados á catedral compostelá, 
por un lado Don Diego de Muros e por outro, Don Alonso 
III de Fonseca, ambos os dous responsables do papel do 
protagonismo que estas formas alcanzaron. ROSENDE 
VALDES, A.A.: “Renacimiento”. En Arte Gallego. Alham-
bra, Madrid, 1982, p. 160.
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presenta, como se indicou, unha grande 

riqueza que se manifesta tanto no uso de 

elementos arquitectónicos como escul-

tóricos (Fig. nº. 2), ao configurarse con 

tres grandes retablos pétreos que, sen 

embargo, non seguen as mesmas pre-

misas formais, sendo o que se levanta 
na costaneira leste, sobre o que recae a 
categoría de principal, o que manifesta 
unha maior riqueza tanto arquitectónica 
como ornamental, mentres que os dous 
restantes, o da costaneira oriental e o do 
testeiro, responden ás mesmas premisas 
formais, presentando unha menor riqueza 
decorativa, ao tempo que unha configura-
ción formal moito máis simple.

O considerado retablo principal (Fig. 
nº 3) levántase con dous corpos, organi-
zados en tres rúas separadas por unha 
única orde de columnas bulbáceas, que 
se elevan sobre unha predela e sobre os 
que descansa o ático que remata a forma 
retablística. Esta estrutura destaca tanto 
pola importancia e riqueza das formas 
arquitectónicas, dotadas de importantes 
connotacións volumétricas, como a pro-
fusión das escultóricas, que converten  
este marco pétreo no soporte idóneo do 
complexo contido temático que se preten-
de transmitir.

A predela (Fig. nº. 4), que se eleva 
directamente sobre a mesa de altar, está 
constituída e articulada por medio dos 
basamentos das columnas, soportes que 
con carácter único separan as rúas dos 
distintos corpos do retablo. Esta atópase 
profusamente decorada con motivos ex-
clusivamente de carácter figurativo, tanto 
masculinos como femininos, nos que se 
observa xa unha primeira diferenza en 
canto ao tamaño, xa que aquelas figuras 
dispostas sobre o espazo correspondente 
ás rúas presentan unhas maiores dimen-
sións ao tempo que unha maior calidade 
na súa factura, que as que ocupan os es-
pazos dos basamentos dos soportes, de 
labra menos coidada e de factura un tanto 

Fig. nº. 2. Vista 
xeral da capela

Fig. nº. 3. 
Retablo maior
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máis basta. Nas distintas caras dos men-
cionados basamentos vaise desenvolver 
un programa temático distinto; así, será 
neste espazo no que teñen cabida tanto 
as representacións dos mártires, como 
dos apóstolos ou de diferentes santos e, 
incluso, escenas relacionadas coa vida 
da Virxe e coa do propio Cristo.

Polo que respecta ao primeiro dos gran-
des grupos temáticos que aquí teñen cabi-
da, o constituído por aqueles que sufriran 
para dar o testemuño da fe: os mártires5, 
este comeza cunha figura feminina, situada 

5 Aínda que a existencia de mártires está probada no 
mundo da Igrexa dende os seus comezos, o significado 
ten variado ao longo do tempo. Así, os primeiros cristiáns 
aplicaban este nome a aquelas personaxes que sufriran 
corporalmente para dar testemuño da súa fe. A finais do sé-
culo II o seu uso limítase a aqueles que que morreran pola 
fe; aos que tiñan sobrevivido soamente os denominaron 
“confesores”. O vocablo adquire sentido canónico baixo 
Benedicto XIV cando a igrexa se reservou a canonización 
e a clasificación dos santos: para ser mártir é preciso ter 
sufrido a morte ou incluso feridas capaces de provocala, 
inflinxidas polo inimigo da Igrexa e que a súa causa sexa o 
odio á fe. “Voz mártir”. Gran Enciclopedia Larousse. Tomo 
XV. Editorial Planeta, Barcelona, 1986, s/p.

na fronte do piar pegado ao muro do testeiro 
da capela, ataviada con túnica longa ata os 
pés e manto que cae libremente dende os 
seus ombros, e cuxa cabeza, que xerou un 
importante desgaste, se atopa acompañada 
dos seus atributos característicos: a palma, 
común a todos os personaxes que integran 
este grupo  temático6, e un prato con dous 
ollos7, o que non establece dúbidas con 

6 A palma enténdese como o símbolo que levan aqueles 
que sufriron martirio no seo da igrexa. De orixe pagá, uti-
lizado para simbolizar as vitorias militares sobre os inimi-
gos, pasa á relixión cristiá onde, nun primeiro momento é 
utilizada para simbolizar a vitoria do cristianismo sobre a 
morte, de aí pasou a acompañar aos mártires, aínda que 
a súa utilización excesiva provocou que perdese ese ca-
rácter de individualización para os diferentes personaxes. 
, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos. Alianza 
Editorial, Madrid, 1987, p. 244.
7 Aínda que a santa presente un maior número de atri-
butos, este é o máis característico. Explicase, seguindo 
os comentarios de Pedro de Ribadeneira, quen informa 
que se acompaña deste atributo “para que nos guarde, 
por medio de sus oraciones, la vista corporal, sino mucho 
más para que alcancemos la espiritual y eterna”. Por isto, 
convírtese nun símbolo da concentración espiritual, da fe 
interior. Ata o século XVI, crese que é a propia Santa a que 
se saca os ollos e llos envía ao seu prometido, pero con 
posterioridade a esta data a presenza deste atributo atri-
búese a unha confusión con outra santa do mesmo nome. 
Interian de Ayala cita o caso doutra santa dominicana que 

Fig. nº. 4. 
Predela do 

retablo
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respecto á personaxe representada: Santa 
Lucía8 (Fig. nº. 5).

O segundo dos integrantes do conxun-
to de mártires, atópase situado na cara in-
terna deste mesmo basamento. Trátase, 
ao igual que o anterior, dunha personaxe 
feminina, ataviada cunha indumentaria 
tamén similar. Asi mesmo, ademais de 
acompañarse da característica palma 
na man dereita, na esquerda porta o seu 

se sacou os ollos e llos enviou ao seu prometido para que 
este pechase os seus á vaidade e os abrise á verdade. 
CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los santos. Istmo, 
Madrid, 2003, pp. 293-294.
8 Segundo a tradición e a haxiografía esta Santa, filla 
dunha familia nobre de Siracusa, peregrina na compaña 
da súa nai ao altar de Santa Águeda en Catania, onde a 
súa nai foi curada, mentres que a ela se lle prognostica 
martirio. Para dar grazas pola curación da súa nai, distri-
búe os bens entre os pobres. Cando o seu prometido sabe 
dos acontecementos denuncia á Santa ante o prefecto da 
cidade quen a obriga, como castigo, a adorar aos deuses 
pagás. ao que a santa se nega. Ante a negativa, sométea 
a distintas torturas ata que para darlle a morte lle atravesa 
o pescozo unha espada. FERGUSON, G.: Signos y símbo-
los del arte cristiano. Emecé, Buenos Aires, 1956. p. 190.

atributo máis característico a partir do sé-
culo XV9: una torre10, que identifica a re-
presentación coa da Virxe e Mártir Santa 
Bárbara, quen conta tamén cunha ampla 
haxiografía11 que se popularizou en Occi-
dente a partir da décimo quinta centuria, 
coa inclusión da súa vida en La Leyenda 
Dorada de Jacobo de la Voragine12.

Tamén se inclúen neste mesmo gru-
po, xunto coas representacións femininas, 
unha serie de personaxes masculinos 
entre as que se podería situar o ubicado 
nunha posición frontal coa de Santa Bár-
bara. O personaxe represéntase imberbe 

9 CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los santos … Op. 
Cit., p. 39.
10 Santa Bárbara, talvez debido á popularización do 
personaxe presenta unha iconografía variada cun grande 
número de atributos que foron relacionados coa santa. Así 
o máis usual é a torre, que pode estar colocada tanto na 
súa man como aos pés da imaxe, e que, por norma xe-
ral organízase con tres vans en clara alusión á Trindade: 
outro dos seus atributos será acompañar a imaxe dunha 
pluma de pavo real, que xa dende a época paleocristiá 
se convertera nun claro símbolo da inmortalidade. Tamén 
pode aparecer acompañada de seu pai e persecutor, pisa-
do aos seus pés, como símbolo claro da vitoria da santa; 
do mesmo modo a súa representación pódese acompañar 
tamén dunha copa, acompañada da hostia, que evocaría 
o carácter da santa, o mesmo que a pluma de pavo real 
como patroa e protectora fronte á morte súbita, pechán-
dose os seus atributos coa representación dunha bóla de 
canón ou dun canón de artillería. REAU, L.: Iconografía 
del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 6. Edicio-
nes del Serbal, Barcelona, 1993, pp. 172-173
11 Segundo a tradición, esta santa, virxe e mártir, residen-
te en Nicomedia, foi educada polo seu pai Dioscoro, home 
pagán, quen sempre seguindo a tradición encerrouna 
nunha torre para evitar que algún home a desposara. 
Convertida ao cristianismo, a pesar do seu encerro, bauti-
zouse e mandou construír na súa torre tres vans en honor 
da Santísima Trinidade. Cando o seu pai soubo da conver-
sión, e despois dunha férrea persecución, entregouna ás 
autoridades, que a torturaron pero non conseguiron que a 
santa renunciara á súa fe. Finalmente será o seu propio pai 
o que lle dará morte, contándolle a cabeza. FERGUSON, 
G.: Signos y símbolos del arte cristiano …  Op. cit., p. 152
12 Aínda que o texto foi popularizado en Occidente por 
Jacobo de la Vorágine, a base do mesmo atópase no texto 
da Paixón que se conserva nun códice da segunda meta-
de do século IX. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los 
santos … Op. Cit., p. 39. A respecto da vida desta santa 
véxase. VORAGINE, S.: La Leyenda Dorada. Alianza, Ma-
drid, 1982, pp. 896-903

Fig. nº. 5. Santa 
Lucía
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e ataviado cunha longa túnica ata os pés 

e manto que cae libremente, e acompá-

ñase xunto coa palma de dous atributos, 

por un lado dun longo bastón que lle faci-

lita o camiñar e por outro, dun neno que 

sentado nos ombros, complica sensible-

mente o pregado da súa indumentaria. A 

representación destes atributos fai que o 

personaxe se relacione con San Cristovo, 

quen ao igual que os anteriores, posúe 

unha riqueza haxiográfica determinada 

polo peso das tradicións lexendarias13, o 

que xera diversidade de representacións 

en Oriente e en Occidente14.

Ao igual que Santa Lucía, Santa Bár-

bara ou San Cristovo tamén forma parte 

deste grupo, outra representación mascu-

lina, que destaca pola indumentaria que 

porta e na que rompe o tradicional atavío 

de capa e manto, que se observa para 

13 Segundo nos contan as diferentes tradicións este 
santo caracterizado pola súa corpulencia, vivía coa ansia 
de atopar, para servilo ao soberano máis poderoso do 
mundo. Así ponse ás ordes de diversos señores e incluso 
do propio demo ao que despreza ao darse conta de que 
o asustaba a cruz, polo que o abandonou e proseguiu a 
súa busca. Unha noite aparecéuselle un neno e decidiu 
axudalo a cruzar un río colocándoo sobre os seus ombrei-
ros, unha vez chegados á outra beira, o neno realizou un 
milagre polo que o santo se deu conta de que atopara ao 
soberano máis poderoso e que, en consecuencia atopara 
ao seu rei, polo que se converteu ao cristianismo e adop-
tou o nome de Cristovo e se dedicou a predicar, o que leva 
ao enfado do monarca polo abandono do seu quefacer, 
encérrao e ordena determinados suplicios ao negarse a 
renunciar á nova fe que abrazara, para finalmente manda-
lo decapitar. FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte 
cristiano … Op. Cit., pp. 163-165
14 En Oriente como consencuencia da asociación do 
Santo co deus exipcio Anubis, coa divulgación das lendas 
popularizadas polo Phisiliologo e polos Bestiarios, así 
como pola confusión cos anciáns mártires crisóforos da 
familia dos cananeos, pode aparecer representado coa 
cabeza de can. Iconografía que tradicionalmente non se 
leva a cabo en Occidente, onde se relaciona coa imaxe 
dun xigante que porta sobre os seus ombros ao Neno 
Xesús e que ten o seu punto de partida na temática mito-
lóxica de Atlas portando o mundo, de Hércules levando a 
Eros ou de Sísifo portando a pedra. REAU, L.: Iconografía 
del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 6.  … Op. 
Cit.,  pp. 357-359

os anteriores. A figura viste dalmática 

que cobre unha alba que lle chega ata os 

pés, feito que, xunto co sinal da tonsura 

que presenta na cabeza, o identifica, sen 

xénero de dúbidas, coa representación 

dun eclesiástico. Esta indumentaria com-

plétase cos atributos que o santo porta 

nas súas mans, por un lado, na esquer-

da acompáñase dun volume pechado, 

mentres que na dereita dunha grella. Son 

todos estes riscos: o carácter relixioso15 e 

os atributos16, os que fan que a súa iden-

ficación non xere dúbidas, xa que se tra-

taría de San Lourenzo, quen tería sufrido, 

ao igual que os restantes, martirio pero, 

neste caso, especialmente cruento17 pola 

defensa da fe.

15 Segundo a súa haxiografía este santo de procedencia 
española, natural de Huesca, tería realizado e desenvol-
vido o seu labor en Zaragora. Baixo o pontificado de Sixto 
IV, por orde do prelado mándao chamar a Roma, pasando 
a ocupar o posto de tesoureiro da igrexa. Cando o pon-
tífice foi encadeado, o precepto ordenoulle ao tesoureiro 
que depositara o tesouro, pero este desobedece as ordes 
e repárteo entre os pobres e enfermos, polo que provoca 
as iras do prelado que o manda asar nunha grella. FE-
RRANDO ROIG, J.: Iconografía de los santos. Omega. 
Barcelona, 1999, pp. 171-172
16 Aínda que neste caso o santo aparece representado 
co instrumento do seu martirio, tamén pode acompañarse 
do froito do mesmo, é dicir, dunha queimadura. FERGU-
SON, G.: Signos y símbolos del arte cristiano... Op. Cit. 
Pp. 163-165. Tamén se relacionan con este santo as 
representacións do Evanxeo, unha bolsa de moedas ou 
un cofre en clara alusión ao seu cargo de tesoureiro, do 
mesmo xeito que en ocasións, ao igual que sucede con 
outras representacións destas mesmas características 
pode acompañarse da figura do Emperador aos seus pés, 
como clara alusión á vitoria do santo. REAU, L.: Iconogra-
fía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 7 … 
Op. Cit., pp. 257-258
17 É o carácter excesivamente cruel do martirio ao que foi 
sometido este santo, o que conduce á rápida difusión do 
seu culto, tradición na que se chegou a considerar como 
o máis meritorio dos mártires, así como tamén que as 
súas reliquias foran unhas das máis solicitadas para os 
membros da Igrexa. A este respecto, Calvino indica como 
dentro dos Tesouros da Igrexa figuran a grella de San 
Lourenzo, a carne asada e os frascos de graxa fundida. 
REAU, L.: Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de 
los Santos. T. 7 … Op. Cit., p. 256
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O último dos que compoñen o grupo 

dos mártires constitúese tamén nun per-

sonaxe masculino e que, pola indumen-

taria que viste, gardaría relación coa an-

terior, ao levar as mesmas vestiduras de 

carácter eclesiástico –alba e dalmática-, 

complementándose a súa representación 

coa xa consabida palma de martirio e cun 

cesto, no que se intúen, dado o mal es-

tado de conservación da representación, 

toda unha serie de obxectos redondos 

que conducirían cara ao personaxe de 

Esteban, e cara ao instrumento do seu 

martirio, as pedras coas que foi lapida-

do18. A inclusión deste protomartir19 no 

basamento do retablo non é de estrañar 

xa que conta cun culto amplo e estentido 

grazas á súa difusión a través dos Feitos 

dos Apóstolos20, pero tamén polos relatos 

propios da haxiografía21 que comezan a 

expandirse a partir do século V e vincu-

larán  este personaxe  co de San Louren-

18 A representación iconográfica desta figura acompa-
ñada destes elementos, do libro e dos instrumentos do 
martirio, responde a unha iconografía que non comeza a 
desenvolverse con anterioridade ao século XIII. REAU, L.: 
Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos 
T. 7 … Op. Cit., p. 255
19 Denomínase protomártir xa que é o primeiro en verter o 
seu sangue por Xesús, “e posto que Cristo naceu na terra 
para que o home nacera no ceo” tal e como di  Santiago de 
la Vorágine, “a Igrexa colocou a festividade deste santo o 
día inmediatamente seguinte ao da festa da Natividade do 
Señor”. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los santos 
… Op. Cit., pp. 121-122
20 O relato da elección de Estevo polos apóstolos como 
diácono para servir as mesas dos pobres, o mesmo que o 
martirio do Santo, relátase no texto dos Feitos dos Após-
tolos (6-7), onde se indica que este foi acusado de “proferir 
palabras contra este lugar santo e contra a Lei, pois te-
mos oído dicir que ese Xesús, o Nazareno, destruirá ese 
lugar e cambiará os costumes que nos transmitiu Moisés”. 
Feitos dos Apóstolos (6-7). No Nuevo Testamento. Ed. Ce-
biha, Madrid, 1960, pp. 330-331
21 Este santo elixido directamente polos Apóstolos exer-
ceu a súa predicación en Xerusalén, onde os partidarios 
da Antiga Lei de Deus acúsano de blasfemo, contra Moi-
sés e contra a Lei de Deus. Polo que a pesar dos intentos 
do santo de convencelos, foi expulsado da cidade e some-
tido a tortura. FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte 
cristiano … Op. Cit.,pp. 169-170

zo22, tamén presente nesta predela, en 
concreto neste mesmo piar.

O segundo grupo temático que ten ca-
bida neste basamento é o que se dispón 
nos espazos ínter columnarios, nos que 
se plasman personaxes que se caracteri-
zan por establecer unha serie de diferen-
zas formais con respecto ás anteriores 
representacións. A primeira é que xa non 
se trata de figuras de corpo enteiro, senón 
de bustos que responden a unha maior 
calidade en canto á súa labra, o mesmo 
que a unha maior riqueza en canto aos 
detalles reflectidos, ao tempo que a un 
maior tamaño nas representacións. O pri-
meiro, que integra este segundo conxunto 
temático, constituído polos catro Pais da 
Igrexa Latina, sitúase na parte máis in-
terna da capela. Aparece representado 
como un home novo e imberbe, o que fai 
que a imaxe garde relación con modelos 
difundidos novamente na décimoquinta 
centuria23, e ataviado con indumentaria 
eclesiástica –mitra, alba e capa- ricamen-
te ornamentada, que pon de manifesto a 
súa condición episcopal. A súa represen-
tación acompáñase na súa man dereita 
coa existencia dun báculo, mentres que 
na esquerda coa maqueta dun templo24, 

22 Segundo conta a tradición, catrocentos anos despois 
da morte do santo, dáselle unha sepultura máis ilustre que 
na que fora colocado nun primeiro momento. CARMONA 
MUELA, J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., pp. 122-
123
23 Até o século XVI represéntase a Santo Agustín como 
un personaxe mozo e sen barba; a partir desta centuria. 
Será cando o patriarca da Igrexa reinterpretarase seguin-
do as premisas do canon patriarcal, é dicir, como un per-
sonaxe de idade madura e barbado. CARMONA MUELA, 
J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., p. 17
24 As representacións de atributos que poden acom-
pañar este santo son numerosas, sendo unha das máis 
frecuentes o feito de que se acompañe cunha maqueta da 
igrexa que fai clara alusión ao personaxe somo doutor da 
mesma. FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los Santos 
… Op. Cit., p. 34. Un dos atributos cos que máis acotío se 
acompaña este personaxe é un corazón con chamas, que 
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atributos que conducen á súa identifica-

ción con Santo Agustín25.

A seguinte figura que responde ao 

mesmo esquema que o analizado Santo 

Agustín, corresponde, ao igual que este, 

cun personaxe mozo e imberbe que se 

atavía, igualmente con indumentaria ecle-

siástica, pero neste caso, xa non remarca 

a condición episcopal, senón que ao levar 

casulla ancha, palio e tiara de tres coroas, 

pon de relevo o carácter pontifical do 

personaxe26, representación que se en-

riquece coa cruz de triple travesaño que 

porta unha cruz de triple traveseiro, datos 

ten a súa fonte non seus propios escritos e que foi inter-
pretado por Molano como reflexo do capítulo 23 do texto 
de Proverbios, no que se indica “dáme fillo o teu corazón 
e que os teus ollos atopen deleite non meus camiños”. Pr. 
23.6. A partir do século XVI a iconografía complicarase e 
acompañarase dun corazón atravesado polas tres frechas, 
inspirado noutro texto do autor, en concreto nunha pasaxe 
das Confesións: “As túas frechas atravesaran o teu cora-
zón co teu amor. Levaba as túas palabras atravesadas nas 
miñas entrañas”. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de 
los santos … Op. Cit., p. 16
25 Segundo informa a tradición, Santo Agustín nacera en 
Numidia a pesar de que recibe educación en Cartago, na 
que realiza estudos de dereito e faise famoso pola súa 
capacidade dialéctica. Aínda que dubidou en adaptarse á 
relixión cristiá, pola influencia de Santo Ambrosio, co que 
predica a relixión e bautízase. Morreu na Alta Idade Me-
dia, na cidade de Hippo, na que ocupaba a Se episcopal. 
FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte cristiano … 
Op. Cit., p. 146
26 Tradicionalmente aínda que os elementos que acom-
pañan este personaxe son abondosos, represéntase ves-
tido con indumentaria pontifical, en concreto cunha tiara 
de tres coroas e unha cruz de triplo traveseiro. REAU, L.: 
Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. 
T. 7 … Op. Cit., p. 48. Outro  dos atributos máis caracte-
rísticos deste personaxe é a pomba, que en alusión ao 
Espírito Santo disponse ditando ao oído as cousas que o 
santo escribe. FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los 
Santos … Op. Cit., p. 126. A orixe deste atributo atópase 
nas Homilías de Ezequiel, obra na que San Gregorio indi-
ca “o que vos ensino, apréndoo entre vosoutros. Confesa-
reivos, meus fillos, a maior parte das veces oio nos meus 
ouvidos o que vos digo, no mesmo intre en que volo digo 
(...) cando entendo é polo don de Deus, que me vén por 
medio de vós”. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los 
santos … Op. Cit., p. 183

que levan a relacionalo con San Gregorio 

Magno27.

A terceira das representacións que in-

tegran este segundo grupo, fai referencia 

a Santo Ambrosio28. Ao igual que os dous 

anteriores, plásmase como personaxe 

novo e imberbe29, viste con indumentaria 

eclesiástica e acompáñase na súa repre-

sentación dun báculo que testemuña a 

súa dignidade eclesiástica, pero carente 

de calquera outro atributo dos que tra-

dicionalmente o teñen acompañado nas 

súas representacións30.

O último dos integrantes deste se-

gundo conxunto temático, segue os 

planteamentos formais dos anteriores, 

27 Este Pai da Igrexa, dende a súa posición pontifical, 
efectúa toda unha serie de cambios no seo da mesma, 
entre outros loitou contra a abolición da escravitude e es-
tableceu, para evitar a guerra, o celibato. Se polos seus 
feitos e milagres resulta un personaxe importante tamén 
o é pola súa produción literaria, que levou a que o santo 
sexa considerado como un dos catro Pais da Igrexa Lati-
na. FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte cristiano 
… Op. Cit., pp. 177-178
28 Este personaxe natural da Galia, fórmase na cidade de 
Roma. Despois de finalizar a súa formación ocupa o cargo 
de precepto de varias cidades romanas, ata que finalmen-
te é trasladado a Roma, segundo conta a tradición unha 
voz de neno reveloulle que debía ser elixido como bispo, 
e así o fixo para o que se bautiza. Xa unha vez nomeado 
bispo efectúa un importante labor no campo da Igrexa, á 
que proporciona numerosos escritos, consagrando toda a 
súa vida ao servizo de Deus. FERGUSON, G.:  Signos y 
símbolos del arte cristiano … Op. Cit., p. 147.
29 O feito de que o santo non presente o carácter maduro 
e barbado, volve vinculalo cun tipo de representación que 
se considera anterior ao século XVI. CARMONA MUELA, 
J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., p. 22
30 É habitual que este personaxe, en consideración coa 
condición de Pai da Igrexa, sexa representado acompaña-
do, ao igual que o resto dos personaxes, que integran este 
grupo dunha pluma, un volume ou a maqueta da igrexa. 
FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los Santos … Op. 
Cit., p. 37. Aínda que este tamén conta cunha serie de 
atributos de carácter persoal que lle son propios, como 
pode ser a representación dun neno nun berce, de dúas 
osamentas ou de abellas depositando mel nos beizos. Do 
mesmo xeito que outro dos atributos habituais do perso-
naxe sería tamén o látego con tres correas. FERGUSON, 
G.: Signos y símbolos del arte cristiano … Op. Cit., pp.179-
180



19

begoña FeRnández RodRíguez baRbantia

non obstante hai que sinalar que este 
represéntase fóra xa do ámbito sobre o 
que se vai desenvolver en altura as rúas 
do retablo, o que sen dúbida implica unha 
incorrección por parte do artífice ou un 
arrepentimento do proxecto pensado nun 
primeiro momento. Este, ao igual que os 
anteriores exemplos, represéntase ata-
viado con indumentaria eclesiásticas, en 
concreto co “capelo” cardenalicio, a pesar 
de non ter ocupado nunca o posto de Car-
deal, no seo da Igrexa. A representación 
na que se plasma o santo realizando o 
seu labor, en concreto, escribindo coa 
súa man dereita sobre un rolo que sostén 
coa esquerda, compleméntase no extre-
mo inferior esquerdo coa presenza da 
cabeza dun león, o31, o que fai que non 

31 A variedade de atributos cos que se representa a este 
Pai da Igrexa é considerable, xa que se ha ter presente que 
foi un dos santos que alcanzou unha maior popularidade, 
e en consecuencia que foi representado en multitude de 
ocasións. Así a principal recompilación da mesma lévase 
a cabo en 1348, polo xurisconsulto Giovanni de Andrea, 
quen indica que o santo pode acompañarse dunha pedra, 
coa que se golpea tanto na cabeza como no peito, actitude 
que se entende como símbolo da penitencia no deserto. 
Do mesmo xeito, tamén é habitual representalo, como 
neste, ataviado cun capelo cardenalicio, a pesar de non 
ter alcanzado esta condición no seo da Igrexa. FERRAN-
DO ROIG, J.: Iconografía de los Santos … Op. Cit., p. 150. 
Así mesmo, tamén é habitual que o santo se represente 
no seu scriptorium, realizando o seu traballo. Represen-
tación que alcanza especial significación no mundo do 
renacemento no que o santo se identifica cun home de 
letras, encarnando o ideal perfecto de humanista. CAR-
MONA MUELA, J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., p. 
220. Do mesmo modo un dos seus atributos máis claros é 

se produzan dúbidas canto á súa identi-
ficación, trataríase do personaxe de San 
Xerónimo32 (Fig. nº. 6). 

Pero xunto aos Mártires e aos Pais da 
Igrexa, aquí representados tamén convi-
ven nesta predela episodios relacionados 
coa vida de Cristo e de María. Así, nas ca-
ras frontais dos basamentos das colum-
nas centrais, represéntase unha escena 
que tivo un desenvolvemento prolífero na 
arte cristiá: a Anunciación, que funde as 
súas raíces no texto bíblico, en concreto 
no Evanxeo de San Lucas 1(Lc, 26-38) 

33. A Virxe, ataviada con túnica e manto, 

que se acompañe dun león, animal que fai referencia a un 
acontecemento narrado na Lenda Dourada de Jacobo de 
la Vorágine, na que se nos conta que estando o santo un 
día no mosteiro de Belén, acercóuselle un león coxeando 
que provocou o abraio entre os restantes membros da 
comunidade relixiosa. O león ensinoulle a pata ferida ao 
santo e este tiroulle a espiña que estaba cravada, desde 
entón o animal quedou no mosteiro xerónimo. CARMONA 
MUELA, J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., p. 219
32 Natural de Dalmacia. Foi mandado a Roma  onde o 
Santo foi bautizado, para despois retirarse ao deserto 
como anacoreta durante un período de tres anos. De novo 
en Roma, na que é nomeado secretario do Papa Dáma-
so, comeza o que será a súa maior contribución ao seo 
da Igrexa, ao traducir a Biblia ao latín, que axiña se con-
verterá en nun texto popular e que foi referendado pola 
Igrexa tras o Concilio de Trento. Pero o carácter mordaz 
dos seus escritos obrígao novamente a abandonar Roma 
instalándose en Belem, onde entra en contacto con Santo 
Paula e a súa filla Santa Eustaquia, que dedican a súa 
vida a axudalo e mesmo levaron a cabo a fundación dun 
mosteiro para os monxes xerónimos e os seus seguidores. 
REAU, L.: Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de 
los Santos. T. 7 … Op. Cit., p. 142
33  “Ao sexto día foi enviado o anxo San Gabriel de parte 
de Deus á cidade de Galilea chamada Nazaret, a unha 
virxe desposada cun varón chamado Xosé, da casa de 
David, e o nome da Virxe era María. E entrando xunto 
dela, dixo: Deus te salve chea es de graza, o Señor é 
contigo. A estas palabras turbouse e pensaba a que viría 
o saúdo. E díxolle o anxo: Non temas María porque ato-
paches graza ante Deus: concibirá de darás a luz un fillo 
ao que chamaräs Xesís. El será grande e chamado fillo 
do Altísimo, e daralle ao Señor o trono de David, seu pai 
e reinará sobre a casa de Xacobo polos séculos e o seu 
reino non terá fin. Dixo María ao anxo: Como será isto xa 
que non coñezo varón? E o anxo contestoulle: o Espírito 
Santo virá sobre ti e o poder do Altísimo protexerate; de 
aí que o santo que nacerá será chamado Fillo de Deus. E 
oe Isabel, a túa parenta tamén concibiu un fillo na súa an-
cianidade e a que se chamaba estéril, está no mes sexto. 

Fig. nº. 6. San 
Xerónimo



20

baRbantia a capeLa de aLba. FoRma, signiFicación e mensaXe

sen tocado ningún na cabeza, senón que 
o seu cabelo cae libremente ao longo do 
seu rostro, presenta, ao xuntar as mans 
sobre o peito, unha actitude orante. A 
representación compleméntase coa pre-
senza no lado esquerdo dun atril sobre o 
que repousa un libro e no dereito dunha 
xerra de lirios como símbolo de pureza34. 
Polo que respecta á figura de San Gabriel, 
situado no basamento frontal contiguo, 
este represéntase sen ás, como un mozo 
imberbe, e vestido con indumentaria re-
lixiosa, que realiza un xesto de salutación 
ao levantar a man dereita, mentres que 
na esquerda porta, como atributo, un ce-
tro ao que se lle enrola unha cartela, na 
actualidade, anepigráfica35.

Xunto aos grupos xa analizados, no 
basamento deste retablo tamén aparecen 
representados, aínda que en menor nú-
mero, outros santos que se constitúen en 
testemuño da importancia alcanzada polo 
seu culto nesta época. A primeira á que se 
debe de facer referencia é a unha figura 
feminina, que se atavía con indumentaria 
de época, ao cinguirse o seu vestido ao 
corpo e provocar un intento de notación 

Porque nada é imposible a Deus. Dixo entón Mería: He 
aquí a escrava do Señor, fágase en min segundo a túa 
palabra. E entón o anxo deixouna” Evanxeo de San Lucas 
en Nuevo Testamento. … Op. Cit., pp. 157-158
34 Estes atributos son características da figura de María, 
xa que é tradicional que nas escenas da Anunciación sexa 
representada inmersa na lectura ou cun libro nas mans . 
FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte cristiano … 
Op. Cit., pp.194-195. Este atributo funde as súas raíces nas 
representacións que do tema se dan no mundo medieval, 
onde a escena segue fielmente, debido á súa importancia 
o texto evanxélico, así soe representarse o personaxe de 
María no interior dun recinto, lendo sobre un atril á luz das 
velas as palabras do profeta Isaías. CARMONA MUELA, 
J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., p. 177
35 Un dos atributos máis característicos deste santo, xun-
to coa presenza do cetro que remarca a súa condición de 
mensaxeiro, é acotío unha filacyeria na que se le a frase: 
AVE MARIA GRATIA PLENA. DOMINUS TECUM. CAR-
MONA MUELA, J.: Iconografía de los santos … Op. Cit., 
p. 177

anatómica. Xunto á súa indumentaria, 

que lle dá un carácter destacado, tamén 

aparece un elemento que permite indivi-

dualizada. Así, acompáñase dun tarro de 

perfumes que suxeita coas dúas mans. É 

a presenza deste atributo36 o que fai que 

a representación non ofreza dúbidas, xa 

que se relacionaría cun personaxe enor-

memente atractivo á devoción popular, a 

figura da Madalena37 (Fig. nº 7) quen, a 

36 O tarro de perfumes, ben realizado en alabastro ou en 
ourivesaría, configúrase como o atributo máis frecuente e 
antigo que se acompaña na representación desta figura, 
xa que é con que unxiu os pés do Salvador. FERRANDO 
ROIG, J.: Iconografía de los Santos... OP.cit. p. 189. Isto 
ten a súa base no texto do Evanxeo de San Lucas, no que 
se conta que estando Cristo na casa de Simón o fariseo, 
“había unha muller pecadora na cidade, a cal soubo que 
estaba á mesa na casa do fariseo, e levando un vaso de 
alabastro cheo de ungüento, poñéndose detrás xunta 
aos seus pés e chorando, comezou a regalos cos súas 
bágoas e enxugounos cos cabelos da súa cabeza e bicá-
baos e unxía co ungüento” (Lc, 7, 37-38) Evanxeo de San 
Lucas en Nuevo Testamento .... Op. Cit., pp. 157-158.
37 Este personaxe aparece citado con frecuencia nos tex-
to evanxélicos, ao tempo que é unha das poucas mulleres 
que se dispón con nome propio no Evanxeo, quen xoga 
un papel moi relevante no ciclo da Paixón de Cristo que, 
en ocasións, mesmo se considerou superior ao da Virxe 
María. Porén, o atractivo do personaxe non reside tanto 

Fig. nº. 7. A 
Magdalena



21

begoña FeRnández RodRíguez baRbantia

través do seu papel nos textos evanxéli-

cos38, espertou, como personificación da 

pecadora arrepentida, un amplo número 

de lendas que foron recollidas na súa tra-

dición haxiográfica da mesma, que non 

se recompila até o século XIII39.

A representación da Madalena supón 

a inclusión neste espazo daqueles per-

sonaxes que participaron nos episodios 

públicos da vida de Cristo. Este terceiro 

grupo estaría tamén composto por aque-

les que, elixidos polo propio Cristo, parti-

ciparon na súa vida pública de maneira 

máis activa: os apóstolos, simbolizados 

en dous, dispostos no mesmo basamento 

da columna pero en posicións contrapos-

tas e que, ao igual que os Pais da Igrexa, 

responden a un mesmo planeamento for-

mal. Así, ambos represéntanse como bar-

bados, ataviados coa indumentaria típica 

dos apóstolos, túnica e manto, portando 

na súa man esquerda un volume como 

signo da Nova Lei, mentres que na derei-

no seu papel preponderante como na transformación que 
experimenta de cortesá  a penitente, xa que funcionaba 
como exemplo perfecto de que aínda despois dunha vida 
de pecado era posible o perdón dos pecados por parte de 
Deus. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los santos... 
Op. Cit., p. 309
38 Os catro evanxeos fan referencia a este personaxe. Así 
en relación aos temas relacionados cos Paixón, recóllese 
en Mateo, 27, 55; 27,61; 28, 1-8; en Marcos, 15, 47; 16, 
9-10, en Xoán 19, 25, 20 , 11-18, 1-2, 1-3: polo que se refire 
a episodios alleos a este ciclo que ou ben nos informan 
de episodios illados ou da súa parentela, será San Lucas 
quen proporciona un maior número de información. Lc, 
8,2; 10, 38-42; 7, 36-50.
39 A tradición  con respecto a este personaxe evanxéli-
co baséase tanto na tradición recollida nos compendios 
e sintetizada nos repertorios que sobre a vida da santa 
empezan a difundirse no século XIII, como pode ser a 
sintetizada na Lenda Dourada de Jacobo de la Vorágine 
como en lendas anteriores, tal e como é a do século XI 
que xorde na abadía de Vezelay, na que segundo se con-
ta existirían as reliquias da santa traídas por un monxe 
de Oriente no século VIII, traslado ao que fan referencia 
dous textos do século XI como son Narratio traslationis e a 
Narratio posterior, aos que hai que unir os que fan referen-
cia á Vita apostolica e aos milagres da santa. CARMONA 
MUELA, J.: Iconografía de los santos ... Op. Cit., p. 310

ta o atributo característico que permite a 

identificación individual do personaxe: un 

porta unha cruz en forma de X40, mentres 

que o outro acompáñase dun coitelo de 

grande tamaño41.

En consecuencia cos obxectos que 

portan, e cos que foron sometidos a mar-

tirio, o primeiro faría referencia a Santo 

Andrés mentres que o segundo gardaría 

relación co personaxe de San Bartolo-

meu. O primeiro dos dous apóstolos xoga 

un papel máis relevante que o segundo 

nos textos evanxélicos, xa que foi un 

dos primeiros escollidos por Cristo e o 

responsable de exercer, tras a diáspora 

evanxélica a predicación no territorio es-

lavo42; polo que respecta ao segundo, o 

seu papel no marco dos evanxeos é me-

nor, debéndose á Lenda Dourada a fixa-

40 Este tipo de cruz foi chamada polos romanos cruz 
decussata, o que resulta estraño, xa que aínda que se 
cre que o apóstolo sufriu, durante o seu martirio diversa 
torturas non foi crucificado cun instrumento de tales ca-
racterísticas, o que explicaría que até o século XV fose re-
presentado acompañado dunha cruz normal. A partir des-
ta cronoloxía e probablemente por unha contaminación 
coa insignia da Orde do Toison de Ouro adoptouse esta 
forma para atributo do Santo, forma que alcanzou unha 
rápida divulgación. FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de 
los santos ... Op. Cit., p. 41. Xunto coa cruz, tamén pode 
acompañar esta representación, peixes, redes ou outros 
instrumentos relacionados coas actividades da pesca, e 
ocasionalmente relaciónanse tamén cun dragón, unha 
serpe ou co demo. FERGUSON, G.: Signos y símbolos 
del arte cristiano ... Op. Cit., p. 153
41 Este instrumento garda relación co seu martirio, e 
pode manifestarse como neste caso cun único coitelo 
ou acompañarse da pel colgada do brazo, que alude ao 
seu esfolamento, o mesmo que dun demo aos seus pés, 
como símbolo da vitoria do apóstolo, atado cunha cadea. 
FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los santos ... Op. 
Cit., p. 47. Igualmente tamén pode representarse cunha 
cruz simple ou dobre traveseiro. FERGUSON, G.: Signos 
y símbolos del arte cristiano ... Op. Cit., p.82
42 É neste territorio no que o apóstolo realiza numerosas 
conversións o que suscita o receo do gobernador, quen 
ordena o seu encarceramento e tortura, martirios que 
serán aliviados polo propio gobernador sendo el mesmo 
o que ordena a súa crucifixión. REAU, L.: Iconografía de 
Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 6 ... Op. Cit., 
pp. 86-87
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ción dos feitos sobre os seu apostolado 

na India43.

Restaría por indicar que a última das 

figuras que aparece representada nesta 

zona do retablo, garda relación cun santo 

que alcanzou gran importancia no medie-

vo. A figura represéntase con hábito de 

relixioso, e capa que cae desde os om-

bros, acompañándose coa presenza dun 

crucifixo, que disposto na man dereita, 

contribúe a identificar o personaxe con 

San Francisco de Asís44, santo marcado 

en grande medida pola lenda45, que o 

identifica como “alter Christus”46, o que 

fixo que os seus atributos, co paso do tem-

po sufran un proceso de diversificación, 

43 É o texto da Lenda Dourada o que fai relación da súa 
capacidade de dominio sobre os demos que habitaban 
nas estatuas dos pagáns, conseguiu converter ao empe-
rador pero o seu sucesor, ordena que o capturen e lle dean 
morte esfolándoo. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de 
los santos ... Op. Cit., pp. 41-42
44 Santo, natural de Asís comezou a súa vida como mili-
tar, pero unha revelación fai que dedique a súa existencia 
á vida relixiosa. Esta decisión levouno a renunciar aos 
bens materiais e a fundar unha orde, a Orde dos freires 
menores baseada en catro principios: a humildade, a 
obediencia, a castidade e a pobreza absoluta. Unha vez 
conseguida a aprobación do papado, alcanzou rápida di-
fusión, ligada á personalidade do fundador pero tamén ao 
labor desempeñado polo propios frades. Este faleceu na 
casa matriz da Orde a unha idade avanzada. FERGUSON, 
G.: Signos y símbolos del arte cristiano ...P. Cit. P. 72
45 A pesar de todos os escritos relacionados con este 
santo, dos que algúns son debidos á súa propia activi-
dade, o seu personaxe segue estreitamente vinculado ás 
tradicións lendarias baseada sobre todo nos escritos dos 
propios seguidores da Orde creada polo santo de Asís. 
Así entre todos eles convén citar as obras de Tomás de 
Celano, Vita Prima (1228) e Vita Secunda (1248) e o Tra-
tado de miraculis (1252), aínda que alcanzará o seu maior 
esplendor co texto de San Buenaventura A lenda Maior, 
que fora comisionda polo Capítulo Xeral da Orde e presen-
tada no Capítulo de Pisa en 1260. CARMONA MUELA, J.: 
Iconografía de los santos ... P. Cit. P. 151
46 A denominación parte do texto de San Buenaventura, 
a Lenda Maior, no que se indica que desenvolveu a súa 
vida conforme á humildade do propio Cristo o que o fixo 
merecedor de recibir, ao igual que o propio Salvador, as 
pegadas do martirio de Cristo: os estigmas. BUENAVEN-
TURA, Leienda Mayor (15,4)

entre os que aparece, tal e como sucede 
no caso aquí analizado, o crucifixo47.

Unha vez remata a predela, e tras 
un importante xogo de molduras que a 
separan do resto do retablo accédese ao 
primeiro dos corpos, onde se observa en 
primeiro lugar que o número de figuras, 
concibidas cun canon de pequenas di-
mensións, reduciuse considerablemente. 
Así mesmo responden a premisas que 
xa superan a condición de relevo para 
conducir a nocións volumétricas máis 
potentes. Do mesmo xeito, tamén se pon 
novamente de manifesto a incongruencia 
na casación das partes do retablo, que 
fai que se produza unha descoordinación  
entre a zona inferior e a superior, talvez 
motivado por un problema de adaptación 
da predela aos andares, o que explicaría, 
como se indicou, que a figura de San Xe-
romo quedase allea ao desenvolvemento 
en altura do retablo ou ben por un proxec-
to que contaba con maiores ambicións 
das que finalmente se materializaron.

Neste primeiro andar (Fig. nº 8), pega-
das ao primeiro corpo das columnas que 
separan as rúas do retablo, dispóñense 
catro personaxes que desde punto de vis-
ta significativo conforman, ao igual que xa 
sucedera na predela, unha unidade temá-
tica ao representar os catro evanxelistas: 
San Mateo, San Xoán, San Lucas e San 
Marco, identificación que non presenta 
dúbidas ao levar todos eles unha inscri-
ción co seu nome nas bases. Temática 

47 É normal que na representación deste santo se dis-
poñan os estigmas impresos nas mans , nos pés e no 
costado, aínda que tamén é frecuente que se represente 
acompañado dun crucifixo, dun cranio, un paxaro na man 
ou un lobo, o mesmo que tamén pode acompañarse dun 
libro da Orde ou dun presebe de Belem. REAU, L.: Icono-
grafía del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 6 
... Op. Cit. P. 548
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común que se exemplifica coa unidade 
formal coa que se representan os perso-
naxes, todos eles ataviados cos mesma 
indumentaria, túnica longa até os pés e 
palio, soamente diferenciándose pola 
presenza do atributo que os acompaña.

A primeira, situada na zona máis 
interior da capela, correspóndese con 
San Mateo, evocándose así o autor do 
primeiro evanxeo sinóptico que, segun-
do a tradición, tería sido escrito entre os 
anos 60 e 7048, e represéntase acompa-
ñado do seu atributo máis tradicional, un 
anxo, en clara alusión ao contido do seu 
Evanxeo49. A segunda establece vínculos 

48 Segundo a tradición este primeiro evanxeo escrito en 
hebreo ou arameo, foi realizado para que os xudeus con-
vertidos ao cristianismo tivesen un texto que substituíse á 
Lei de Moisés. Crese que foi escrito en Xudea, de onde o 
Apóstolo se tería trasladado a Etiopía, lugar no que tería 
falecido. FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte cris-
tiano ...Op. Cit. P. 195
49 A iconografía que desenvolve este personaxe como 
Evanxelista garda relación co contido do Evanxeo, así é 
representado de forma maioritaria acompañado dun anxo, 
ao comeza o seu Evanxeo pola xenealoxía humana de 

co personaxe de San Xoán50, ao repre-

sentarse como imberbe51 e acompañarse 

cunha aguia, en clara alusión á súa alta 

Cristo, e mesmo tamén pode aparecer cun neno nun ber-
ce disposto aos seus pés. Tamén é unha representación 
frecuente que o anxo lle estea ditando o texto evanxélico 
ao oído do mesmo xeito que guiando a man do apóstolo. 
FERGUSON, G.:Signo y símbolos del arte cristiano ... Op. 
Cit. P. 183. Do mesmo modo, aínda que máis estraño en 
canto ao número de representacións tamén a iconogra-
fía pode relacionarse co instrumento do seu martirio e 
coa súa profesión como recadador, acompañándose así 
dunha bolsa de moedas. REAU, L.: Iconografía del Arte 
Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 7 ... P. Cit., pp. 
371-372
50 Este, foi o único dos apóstolos que presenciou a morte 
de Cristo, para logo residir coa Virxe até a morte desta. 
Con posterioridade ao seu falecemento trasládase a Asia 
Menor, onde segundo a lenda, fundou as sete igrexas re-
latadas no seu Apocalipse. Con posterioridade trasládase 
a Efeso onde o Emperador intenta matalo, cunha serie 
de torturas, pero o santo que sae invicto, morre a unha 
avanzada idade e despois de ter deixado unha ampla tra-
dición centrada tanto nos seus textos Evanxélicos como 
nas Epístolas ou no Apocalipse. FERRANDO ROIG, J.: 
Iconografía de los Santos ... Op. Cit., p. 154-156
51 Un dos trazos máis peculiares deste Evanxelista é o 
carácter imberbe que fai contraste cos restantes, aspecto 
que responde á tradición, xa que era moi novo cando foi 
chamado para exercer as funcións de apóstolo e era o 
menor de todos, aspecto este que ten sido asociado como 
unha alusión clara á súa perpetua virxindade. CARMONA 
MUELA, J.: Iconografía de los santos ... Op. Cit., p. 236

Fig. nº. 8. 
Primeiro corpo 
do retablo
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inspiración. A terceira aludiría ao autor 
do terceiro dos Evanxeos canónicos, San 
Lucas52, ao acompañarse do símbolo co 
que tradicionalmente é representado: o 
touro53. Por último, a cuarta evocaría a fi-
gura de San Marco54 quen, como autor do 
segundo dos Evanxeos canónicos, será 
representado acompañado dun león55 
aos seus pés, elemento que o individuali-
za sen posibilidade de erro.

52 San Lucas, natural de Antioquía era o verdadeiro acom-
pañante de San Paulo até o falecemento deste. Despois 
trasladouse a Grecia, onde seguindo as tradicións crese 
que faleceu crucificado. Existe igualmente unha lenda 
que engrandeceu a haxiografía e relaciona o personaxe 
coa súa condición de pintor, de quen se di tería realizado 
retratos da Virxe e do propio Cristo. REAU, L.: Iconografía 
del Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T. 7 ... Op. 
Cit., pp. 262-263
53 Guillermo de Durango na súa obra Rationale Divino-
rum Officiorum, (ca, 1286) explica o atributo referido a 
este Evanxelista: “Lucas é o touro porque inicia o seu libro 
falando do sacerdote Zacarías e tratou máis amplamente 
que os outros da paixón. Porque o touro é o animal máis 
apropiado para os sacrificios dos sacerdotes (...) O touro 
é a figura de Cristo que foi inmolado por nós”. CARMO-
NA MUELA, J.: Iconografía de los santos ... Op. Cit., 289. 
Tamén para esta asociación establecéronse outras ideas 
como é o feito de que a letra pola que comeza a palabra 
touro, sexa a primeira do alfabeto hebreo, e isto gardaría 
relación con aqueles autores que afirman que San Lucas 
foi o primeiro en declarar a Cristo como principio e fin das 
cousas. Aínda que este símbolo será vixente ao longo de 
todo o mundo medieval e nos comezos do moderno, con 
posterioridade á Contrarreforma o Evanxelista acompaña-
rase cunha imaxe da Virxe. FERRANDO ROIG, J.: Icono-
grafía de los Santos ... Op. Cit., p. 173-174
54 A Historia dos primeiros anos da súa vida resulta 
confusa, o que si se coñece sempre tendo como fonte a 
tradición é que este viaxou a Roma, cidade na que escribe 
o seu Evanxeo. E exerce a predicación na costa do Adriá-
tico, desde onde se trasladou a terras libias, país no que 
exerceu a predicación durante varios anos, para finalmen-
te terminar en Alexandría, cidade na que despois de fun-
dar a Igrexa cristiá foi sometido a martirio. FERGUSON, 
G.: Signos y símbolos del arte cristiano ... Op. Cit., p. 191
55 Novamente o animal escolleito para asociarse a este 
Evanxelista gardaría relación co contido do seu Evanxeo, 
asía a relación entre eles hai que buscala no comezo do 
texto, no que o evanxelista realiza unha cita de Isaías: “Voz 
do que clama no deserto” proclamando con isto un bautis-
mo de conversión para perdón dos pecados” (Mc, 1, 4). Do 
mesmo xeito que o ruxido deste animal no Fisiólogo grego 
e nos bestiarios medievais devolvía a vida aos cachorros 
mortos, era por tanto como a voz do bautista, a virtude 
de Deus, grazas a ela resucitou Cristo, arrincado do infer-
no, pola que simboliza a resurrección, tema principal do 
Evanxeo deste autor. CARMONA MUELA, J.:Iconografía 
de los santos ... Op. Cit., p. 236

Entre estas figuras de evanxelistas e 
dispostas en tres das rúas, acubíllanse 
tres personaxes, dos que os dos extre-
mos establecen unha unidade, en canto 
á formulación formal e temática. Ambas, 
presentan carácter masculino, imberbes 
e visten indumentaria de época, tocados, 
á súa vez, con cadanseu bonete circular. 
Do primeiro, como consecuencia dun-
ha fractura que fixo desaparecer a man 
esquerda, descoñécese o atributo que 
permitiría identificar a representación, 
mentres que o segundo porta nesta mes-
ma man, un libro, no que coa súa man 
dereita está sinalando as súas páxinas. 
Crese, a pesar dos escasos referentes 
iconográficos que se trataría, en función 
da temática desenvolvida no retablo, dos 
Santos Cosme e Damián56 cuxo culto se 
estendeu rapidamente57, e de xeito tradi-
cional son representados sempre xuntos 
e vinculados a atributos relacionados 
coa profesión médica58, incluso como é 
o caso é frecuente que San Cosme se 
acompañe dun volume59, tal e como suce-
de neste exemplo. Esta afirmación pode 
vir avalada polo feito de que estes perso-

56 O feito de que figuren xuntos provén de que se trata 
de irmáns xemelgos naturais de Arabia e educados na 
relixión cristiá. Dedicaron a súa vida a curar os enfermos 
recorrendo cando os tratamentos paliativos fracasaban 
á intercesión divina. Foron condenados a morte durante 
a persecución de Diocleciano dos cristiáns. Sometidos 
a toda clase de torturas, finalmente foron decapitados. 
FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte cristiano ... 
Op. Cit., p.163
57 Tense constancia de que no ano 527, o papa Félix IV 
mandou erixir un templo en honra destes dous mártires no 
Foro Romano. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los 
santos ... Op. Cit., p. 90
58 FERANDO ROIG, J.: Iconografía de los Santos ... Op. 
Cit., p. 80
59 O carácter excepcional destes atributos é destacado, 
xa que o habitual é que se representen acompañados de 
pezas de instrumental médico, aínda que de forma ocasio-
nal, tal e como sucede nunha táboa da Catedral de León 
do século XV, pode acompañarse dos instrumentos do 
seu martirio. Do mesmo xeito, San Cosme, como símbolo 
da fe acompáñase dun libro, mentres que San Damián, 
dunha frecha. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los 
santos ... Op. Cit., pp. 90-91



25

begoña FeRnández RodRíguez baRbantia

naxes aparecen presentes na portada de 
Hospital de San Roque de Santiago de 
Compostela, empresa mandada construír 
polo Arcebispo Blanco en 157860.

A figura que se sitúa no espazo cen-
tral deste corpo, garda relación con santa 
Catalina de Alexandría, personaxe dunha 
especial significación61, que se atavía con 
indumentaria da época, cabeza coroada, 
e aínda que perdeu a súa man dereita na 
que debería levar unha espada, o feito de 
que conserve na esquerda a roda denta-
da, coa que foi sometida a martirio, non 

60 Ao respecto da iconografía desta portada véxase 
AGUAYO, A.: Simbolismo en las fachadas renacentistas 
compostelanas. Ediciós do Castro. Arte. Sada, 1983, pp. 
131-132
61 Santa mártir e virxe, viviu en tempos do Emperador 
Maximino II en Alexandría, predicou a fe cristiá desafiando 
ao Emperador. Cando este se viu vencido pola santa orde-
nou que se reunisen os mellores filósofos aos que a santa 
logrou converter ao cristianismo. O Emperador admirado 
pola súa beleza pretendeu facela a súa esposa, pero esta 
negouse polo que foi sometida a tortura; atada a catro ro-
das debía ser descuartizada pero un milagre impediuno. 
FERGUSON, G.: Signos y símbolos del Arte Cristiano ... 
Op. Cit., pp. 158-159

ofrece dúbidas sobre a interpretación do 
personaxe. Os seus atributos complétan-
se coa presenza do emperador aos pés, 
ao que a santa pisa en sinal de vitoria, 
conseguida grazas á súa constancia e 
sabedoría62, complementándose esta 
representación co símbolo da realeza: a 
coroa.

No segundo dos andares deste reta-
blo (Fig. nº 9), vólvese reducir novamente 
o número de figuras, xa que agora fronte 
ás sete do primeiro dos andares só figuran 
tres, separadas igualmente polas colum-
nas, neste segundo corpo, ornamentadas 
con motivos vexetais, con fitas e cabezas 
de anxos. Ao igual que sucedía no andar 
inferior as dispostas aos lados gardarían 
unha relación temática común. Ambos, de 
carácter imberbe e actitude similar, están 
ataviados con indumentaria relacionada 
coas dignidades eclesiásticas, levan mi-

62 FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los Santos ... Op. 
Cit., pp. 70-71

Fig. nº. 9. 
Segundo corpo 
do retablo
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tra e vestiduras ricamente ornamentadas. 

A primeira, a que se atopa na parte máis 

interior da capela, represéntase coa man 

esquerda velada, mentres que na dereita 

acompáñase dunha man cortada, este 

ten sido identificado como o atributo de 

San Xoán Damasceno63, pero crese que 

se produciu nela unha contaminación coa 

representación de San Xoán Crisóstomo, 

doutor da igrexa bizantina, o que permiti-

ría o nexo de unión coa súa oposta San 

Nicolás de Bari64, xa que mentres un sería 

doutor, o outro sería bispo da menciona-

da igrexa. Este represéntase nunha clara 

actitude de bendicir coa súa man dereita, 

mentres que a esquerda descansa nun 

báculo, acorde á súa categoría como 

dignidade eclesiástica. Aos seus pés 

63 REAU, L.: Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de 
los Santos. T. 7 ... Op. Cit., pp. 178-179
64 Natural de Asia Menor, desde unha época temperá de-
dícase á vida cristiá. Realizou numerosas obras e viaxou a 
Palestina; ao seu regreso, volveu á súa cidade natal Mitra, 
onde foi proclamado bispo. FERRANDO ROIG, J.: Icono-
grafía de los Santos ... Op. Cit., pp. 173-174

disponse un atributo65 que facilita a súa 
identificación, un caldeiro de madeira con 
tres nenos no seu interior66.

Na rúa principal do retablo, pola súa 
parte, represéntase unha escena da vida 
de Cristo, en concreto: a Ascensión. Nela 
disponse como personaxe central a Cris-

65 A pesar da riqueza que presenta este personaxe, e que 
establece unha clara diferenza entre Oriente, no que se 
dispón con dignidade episcopal e Occidente onde nor-
malmente é representado como coengo. Compleméntase 
a súa representación cunha pirámide de tres bordos de 
ouro, mantendo o equilibrio ou con tres nenos saíndo dun 
salgadoiro, ao igual que a dotación das tres virxes ou coa 
resurrección de tres alumnos. REAU, L.: Iconografía del 
Arte Cristiano. Iconografía de los Santos. T.7 ...Op. Cit., 
433
66 Este atributo parte dunha lenda que se difunde a par-
tir do século XIII, que se integra na biografía do santo e 
que non figuraba na Lenda Dourada. Seguindo a Male, 
o episodio xurdiría a partir da liberación de tres soldados 
liberados por San Nicolás, onde a proporción xerárquica 
medieval establecera as figuras dos soldados como ex-
cesivamente curtas, o que os levaría a ser identificados 
con nenos, e que provoca en Occidente o nacemento da 
lenda do pousadeiro que ofrecía carne humana aos seus 
hóspedes: San Nicolás de viaxe pola diócese e xa sentado 
á mesa, soubo que se lle servía carne dos nenos, polo 
que foi á adega e resucitounos. CARMONA MUELA, J.: 
Iconografía de los santos ... Op. Cit., p. 344

Fig. nº. 10. 
Retablo do 

testeiro
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to ataviado cunha túnica e amosando as 
chagas das mans; a representación com-
plétase ao arrodearse de tres figuras que 
erguen os seus rostros para mirar o Sal-
vador que, en pleno proceso de ascen-
sión aos Ceos, elévase sobre un fondo 
de nubes, composición que recrea o texto 
evanxélico (Lc, 24, 50-54)67.

Este segundo corpo sepárase do de 
remate por un friso no que se dispoñen 
clípeos con bustos masculinos e femini-
nos que se enlazan por medio de carte-
las. Neste espazo de remate é no que no-
vamente se reitera o problema de encaixe 
das partes inferiores coa superior, xa que 
o último corpo descéntrase con respecto 
aos dous anteriores, é este feito o que 
fai que se poida afirmar que se produciu 
unha falta de encaixe e a inexistencia 
desta cuarta rúa que, aínda que talvez 
nos comezos foi planeada para a súa rea-
lización, xamais chegou a materializarse.

Ocupando todo ese corpo de remate 
acubíllase como única figura unha imaxe 
que garda relación cunha representación 
da Virxe. Esta, coroada e cubrindo a súa 
cabeza cun amplo manto, disponse co 
Neno en brazos, e somete baixo os seus 
pés o demo, ao tempo que ao seu carón 
acompáñase en claro senso simbólico 
dun neno, que gardaría relación coas 
almas que María salva. Crese que, en 
función destas características, estaríase 
ante unha representación da Virxe do 
Socorrro68, que aparece acubillada no in-

67 “Sacounos fóra de Betania, e alzando as mans ben-
diciunos: E mestras os bendicía afastábase deles e ía 
subindo ao ceo: eles adorábano e volveron a Xerusalén 
con gran gozo”.
68 Este tipo iconográfico de María tería a súa orixe nos sé-
culos XII e XIII, e a súa base está en que constitúe nunha 
derivación de María como Virxe da Misericordia e a súa 
actitude esencial será a agresividade que manifesta fronte 

terior dunha bóveda cuberta de anxos e 
sustentada en dúas figuras de atlantes.

Os dous retablos restantes que co-
bren a costaneira occidental e o testeiro 
da capela, responden a un planeamento 
formal máis simple que o analizado para a 
costaneira oriental. Así, estes establecen 
unha unidade formal, ao constituírse cun 
único corpo, elevado sobre un bancal e 
organizado cun gran nicho central orixi-
nado por un arco escarzado e rematarse 
noutro, a xeito de ático orixinado neste 
caso cunha solución de medio punto.

No que se atopa no testeiro da capela 
(Fig. nº 10), na zona do bancal acubíllan-
se tres representacións de carácter inde-
pendente, cunha forte carga simbólica: 
en dúas delas represéntase o mesmo 
motivo: dúas árbores entre as que se dis-
pón unha cruz cravada que, na súa zona 
inferior presenta unha caveira, como cla-
ra alusión ao Calvario. Polo tanto, trátase 
dunha representación que reúne unha 
serie de condicionamentos simbólicos: a 
árbore69, a cruz70 e a propia caveira que 

ao demo pola defensa dos cristiáns e o cristianismo, de aí 
que sexa representada con obxectos nas mans (maza e 
espada), mentres que na outra sostén o seu Fillo. TRENS, 
M.: Iconografía de la Virgen en el arte español. Plus Ultra, 
Madrid, 1947, pp. 331-342
69 A árbore na tradición cristiá é un elemento que simbo-
liza a vida do espírito ao compararse co piar que sostén 
o templo ou incluso co que sostén a propia casa. CHE-
VALIER, J.: Diccionario de símbolos. Herder, Barcelona, 
1983, p. 125
70 É o símbolo cristián por excelencia, e co paso do tempo 
foi enriquecido cunha forte carga simbólica, ao conden-
sar a imaxe a historia da salvación coa da paixón sufrida 
polo propio Cristo, e aínda que debido ás connotacións 
que implicaba aplícase serodiamente ao mundo cristián, 
cando xurde en relación con Cristo, adquire o valor de 
redención que se lle adxudica ao obxecto. CHEVALIER, 
J.: Diccionario de símbolos ... Op. Cit., p.363. Igualmente 
sinalar como na tradición cristiá o senso evocador da mor-
te e a paixón de Cristo impúxose sobre todos os demais. 
Así no texto de Jean Danielou, recóllese. “Outra forma de 
expresión dos misterios de Cristo na teoría xudeocristiá é 
o significado concedido á cruz. Para o “Evanxeo de Pedro” 
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debe ser interpretada en relación coa 

lenda de Adán71, que chegan a establecer 

un xogo entre os distintos compoñentes 

da escena, todos estreitamente vincula-

dos entre si, xa que “a árbore da vida é 

a árbore da cruz e inversamente, a cruz 

é a árbore da morte, a morte do Mesías, 

aínda quer se converta en árbore da vida 

polo feito da Redención 72 .

A terceira das representacións que se 

sitúa neste mesmo bancal, mantén tema-

ticamente unha relación coas anteriores. 

Nela atópanse dúas figuras aladas que 

sosteñen cos súas mans un pano no que 

se atopa a Santa Face. Esta imaxe reco-

llida nun veo está directamente relaciona-

da coa Paixón de Cristo, en concreto coa 

pasaxe da Verónica, tradición que indica, 

tal e como figura nos Evanxeos Apócrifos 

de San Nicodemo, que unha muller no 

camiño do Calvario atreveuse a enxugar 

o rostro de Cristo73, lenda cuxo contido 

enriquécese coa súa publicación na Len-

e os “Oráculos Sibilinos” a cruz é unha realidade vivinte 
que acompaña a Cristo no descendemento aos infernos 
e na Ascensión. A cruz precederá á Paruxia xa que é a 
expresión do poder irresistible de Cristo, da súa eficacia 
divina”. REVILLA, F.:Diccionario de Iconografía. Cátedra, 
Madrid, 1990, pp. 105-106
71 Isto é o que conduce a que Adán simbolicamente 
estea unido co propio Cristo. Segundo a tradición Adán 
faleceu a unha avanzada idade, o seu fillo Seth plantou 
sobre a súa tumba unha póla da árbore da ciencia, reco-
llida no paraíso por un anxo e esta tería sido a madeira 
empregada para a elaboración da cruz de Cristo. REAU, 
L.: Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. 
Antiguo Testamento. T. 4 ... op. Cit., p. 124. Lenda que se 
enriquece xa que hai autores que afirman que coa morte 
de Adán prefiguraríase a do propio Salvador, o que leva 
ao establecemento de toda unha serie de variantes como 
son que a árbore que daría orixe á cruz nacería da propia 
boca de Adán, cando o anxo do Paraíso lle regala a Seth 
unha semente. CHEVALIER, J.: Diccionario de símbolos 
... Op. Cit., p. 50
72 CHEVALIER, J.: Diccionario de símbolos ... Op. Cit., 
p. 125
73 REVILLA, F.: Diccionario de Iconografía ... Op. Cit., p. 
380

da Dourada de Jacobo de la Vorágine, a 

partir da cal se difundiría a imaxe74.

No corpo central do retablo, no interior 

dun nicho, figúrase outra representación 

que segue mantendo o mesmo carácter 

alegórico, claramente relacionado co tema 

do Calvario. Aquí, presidindo a represen-

tación, atópase a cruz, flanqueada por 

dúas figuras que portan as Arma Christi, 

ao tempo que sobre ela, na intersección 

dos brazos maior e menor disponse un 

corazón sobre o que se representa unha 

figura humana de pequenas dimensións, 

representación que novamente alude ao 

carácter redentor da Paixón do Señor75. A 

súa significación complétase e enriquece 

na súa base coa presenza dunha caveira, 

que novamente enlaza co tema da lenda 

de Adán, e que se atopa flanqueada por 

dous animais que establecería a contra-

74 O texto de Jacobo de la Vorágine narra como despois 
da morte de Cristo o emperador ante unha grave enfermi-
dade e coñecendo os milagres realizados por Cristo, man-
da a un privado para que o leve a Roma, este na súa bus-
ca atópase coa Verónica, que o informa de que Cristo foi 
crucificado ao tempo que lle indica: “Cando o meu Señor 
percorría estas terras predicando, como eu moi ao meu 
pesar víame privada da súa presenza, quixen remediar 
isto procurándome un retrato seu para telo á vista e con-
solarme da súa ausencia contemplando a imaxe. Un día 
indo eu coa tea preparada á casa do pintor a encargar-
lle que fixera un retrato do que che falo, atopei a Xesús, 
quen ao verme preguntoume a onde me dirixía con aquel 
lenzo. Como eu expliquei o que pretendía, el pediume a 
tea; dinlla e ao pouco devolveuma coa imaxe da súa ve-
nerable cara gravada nela. Se o teu señor chegara a mirar 
devotamente a imaxe de Xesús que está reproducida no 
lenzo ten a seguridade de que sandaría inmediatamente”. 
VORÁGINE, S.: La Leyenda Dorada ... Op. Cit., p. 225
75 Tanto o corazón como a figura que se representa sobre 
el convertéronse en referentes simbólicos tradicionais no 
cristianismo, por unha parte o corazón no mundo  do re-
nacemento simbolizou o amor, e por amplitude en termos 
xerais a caridade cristiá. Do mesmo xeito, a figura da alma 
materializábase nunha representación dunha figuriña de 
pequenas dimensións que ben pode asociarse cunha per-
soa adulta reducindo só o seu tamaño ou vincularse co 
corpo dun neno. REVILLA, F.: Diccionario de Iconografía  
... Op. Cit., pp. 24 e 101
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posición antagónica entre o ben e o mal76: 
unha donicela e un réptil que aparecen 
flanqueados por dous golfiños que poñen 
de manifesto o sentido da Resurrección e 
da Redención humana77.

En relación coa cruz, e sobre ela 
ou flanqueándoa dispóñense as Arma 
Christi: así, sobre ela coroándoa figura a 
inscrición na que se le INRI e, aos lados, 
dúas lanzas, unha que remata en punta e 
outra coa esponxa78, a esqueira, a coroa 
de espiñas79os cravos e as tenaces80 polo 

76 A donicela aparece identificada como un símbolo de 
Cristo, vencedor do demo e providencial purificador, pois 
é o animal que vence o réptil e a serpe, que tradicional-
mente se relacionan cun claro significado negativo, rela-
cionado co mal e o pecado. REVILLA, F.: Diccionario de 
Iconografía ... Op. Cit., p. 96
77 O significado destes animais parte da tradición paleo-
cristiá da resurrección e da Redención. A súa presenza 
noutros exemplos da comunidade, tamén vinculados ao 
período renacentista está probada en Galiza, tal e como 
sucede nas representacións que se dispoñen no Claustro 
da Catedral compostelá, onde aparecen estas figuracións 
acompañadas de caveiras, áncoras... ROSENDE VAL-
DÉS, A. A.: “Renacimiento” ... Op. Cit.; p. 219
78 Segundo nos relata o Evanxeo de San Xoán, ambos 
son instrumentos que foron aplicados a Cristo durante o 
seu martirio, co que se acentuou o mesmo. Así a lanza 
foille cravada no costado: “Mais a Xesús, cando viñeron, 
como o viron xa morto, non lle quebrantaron as pernas, 
senón que un dos soldados cunha lanza traspasoulle o 
costado, e saíu ao punto sangue e auga” (Xn. 19, 33-34), 
mentres que a esponxa foi utilizada para darlle de beber: 
“Había alí un vaso cheo de vinagre; tomando, pois, unha 
esponxa empapada no vinagre e cravándoa nunha cana 
de hisopo, acercábanlla á boca” (Xn, 19, 29)
79 A coroa de espiñas constitúe un dos símbolos princi-
pais da arte cristiá, xa que é o elemento que acompaña a 
Cristo ao longo de toda a Paixón, dende o ercarnio até que 
o corpo descende da cruz. FERGUSON, G.: Símbolos y 
signos del Arte Cristiano... Op. Cit., p. 241. A popularidade 
deste elemento quizais se explique porque aparece reco-
llido na Biblia, como un dos elementos cos que primeiro se 
fai referencia ao martirio de Cristo, así se recolle en San 
Marco: “Os soldados levárono dentro do palacio, que é o 
pretorio, e convocan a toda a cohorte, e revísteno de púr-
pura e cínxenlle unha coroa de espiñas que trenzaran”. 
Mc. 15, 16-18
80 Os cravos aluden á Paixón, pois con eles foi crucifi-
cado Cristo e, xeralmente, utilízase o recurso de plasmar 
tres, quizais como evocación dunha alusión da Trindade. 
FERGUSON, G.: Símbolos y signos del Arte Cristiano... 
Op. Cit., p-241. Tamén hai que ter en conta en relación a 
este elemento que o feito de que se dispoñan en número 
de tres antes de que este adquira a carga simbólica que o 

que con estes elementos prodúcese tanto 

unha vinculación co acto da Crucifixión 

como co do desencravo e posterior des-

censo do corpo de Cristo da cruz.

Outra figuración que aparece na clave 

do arco que pecha o nicho deste retablo, 

tende igualmente a remarcar a temática 

da Paixón. Esta organízase con tres figu-

ras sedentes, femininas, ataviadas con 

mantos e túnicas que sosteñen o corpo 

inerte de Cristo, o que fai que, en función 

da iconografía representada, se analice 

como a Piedade81, temática que alcan-

zou importantes implicacións no mundo 

cristián, sobre todo a partir do século XV, 

grazas a autores como Bernardino de 

Siena82, e que obtén un especial desen-

volvemento no período do barroco, xa que 

con el púñase de manifesto, a través dos 

escritos da patroloxía, o papel da Virxe 

como copartícipe das dores que Cristo 

sufriu na cruz83 e, en consecuencia, o seu 

valor dentro da Redención Humana.

relaciona coa Trindade, pode ser debido á teoría maiorita-
ria de que Cristo foi crucificado con tres cravos. REVILLA, 
F.: Diccionario de Iconografía ...Op. Cit. p. 94. Do mesmo 
xeito, as tenaces gardaría relación co descenso do corpo 
de Cristo da Cruz, no que xoga un papel protagonista a fi-
gura de Xosé de Arimatea, tal e como se recolle nos textos 
evanxélicos referentes á sepultura de Cristo (Mt. 27, 57; 
Mc. 15, 42; Lc. 23, 50; Xn. 19, 38)
81 Este tema podería ser asociando tanto á Lamenta-
ción sobre o corpo de Cristo como á Piedade, xa que os 
dous presentan unha serie de premisas similares. Non 
obstante, o feito, tal e como afirma Trens de que non se 
representen figuras masculinas como podería ser a de 
San Xoán conduciría máis ao tema da Piedade que ao da 
Lamentación. TRENS; M.: María: Iconografía de la Virgen 
en el arte español... OP. Cit., p.207
82 Este autor interpreta o tema dándolle o protagonismo á 
figura de María, indicando: “A virxe creu que retornaran os 
días de Belén; imaxinou que Xesús estaba adormentado 
e meceuno no seu colo; e o sudario no que o envolveu 
lembroulle os cueiros”. REVILLA, F.: Diccionario de Ico-
nografía... Op. Cit., p. 298
83 Esta interpretación aparece recollida nos escritos dos 
pais da Igrexa e neles explícase como María ante a fe 
que tiña no seu fillo Cristo, polo significado que posuía a 
paixón e polos desexos de axudar á Redención do xéne-
ro humano, sufriu na súa alma todas as dores que Cristo 
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Neste mesmo corpo e flanqueando 

este nicho nas súas enxutas represéntan-

se dúas figuras masculinas. A disposta 

no lado esquerdo represéntase como un 

home adulto, barbado e coroado, ao tem-

po que a súa representación complétase 

coa presenza dun pequeno templo circu-

lar que porta na súa man esquerda e un 

colar que tende a manifestar a súa eleva-

da posición social, que se identificaría co 

padeceu na cruz, sintetizándoos en sete: “Primeiro: O que 
se produciu a profecía de Simón ao anunciarlle que unha 
espada traspasaría a súa alma, e que como nai sufrise 
no seu corazón todo o que o seu fillo sifrise no seu espí-
rito e no seu corpo. Segundo: O que sentiu cando soubo 
que Herodes mandara matar a todos os nenos, dor e 
angustia ante a inseguridade de se lograría salvar o seu 
fillo. Terceiro: O que lle causaron as moitas penalidades 
sufridas na fuxida a Exipto. Cuarto: O que tivo cando 
Xesús desapareceu, desde o intre no que advertiu a súa 
ausencia até que o atopou no templo dando leccións aos 
doutores. Quinto: O que lacerou a súa alma cando se ato-
pou o seu fillo a quen apresaran e viu como o conducían 
ao calvario cargado coa cruz. Sexto: O que sufriu ao ver 
o seu docísimo fillo crucificado e agoniando no madeiro. 
Sétimo: O da tristísima soedade os días que Cristo per-
maneceu morto e enterrado”. VORAGINE, S.: La Leyenda 
Dorada. T. II. ... Op. Cit., pp. 961-962

rei Salomón84, monarca baixo cuxo man-

dato o pobo xudeu alcanzou a súa maior 

gloria. Polo que respecta ao personaxe 

da dereita, este, a diferenza do anterior, 

represéntase como unha figura de corpo 

enteiro, ataviada con túnica e manto lon-

gos cubrindo a súa cabeza cunha coroa, 

ao tempo que na súa man dereita porta 

un cetro, mentres que nas esquerda unha 

arpa85, o que fai que se identifique con 

outro monarca de Israel, David86, ambos 

84 Salomón era fillo de David e de Betsabé, é un monarca 
ao que a tradición atribúe gran sabedoría. FERGUSON, 
G.: Signos y símbolos de arte cristiano ... Op. Cit., 163. 
Tradicionalmente represéntase cunha maqueta do tem-
plo que mandou erguer para Iaveh fóra das murallas do 
reino de Israel. REAU, L.: Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de la Biblia. Antigo Testamento. T. 4 ... Op. 
Cit., p. 118
85 A presenza deste instrumento nas mans do Rei David 
ten a súa razón de ser no texto bíblico que apunta: “Cando 
o espírito de Deus se apoderaba de Saúl, David tomada a 
arpa, tanxíaa coa súa man e Saúl sentía alivio e benestar, 
pois retirábase del o espírito do malo”. Samuel, 16, 23
86 David posúe unha extraordinaria importancia ao ser 
entendido o monarca de Israel que se converte na cabeza 
da estirpe mesiánica. Este é o monarca que practicamen-
te creou o reino de Israel, ao tempo que destacou tamén 

Fig. nº. 11. Ecce 
Homo
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representados como integrantes da xe-
nealoxía humana de Cristo.

Separado este corpo principal do ático 
que remata o retablo, disponse unha serie 
de molduras nas que se recolle así mes-
mo decoración, neste caso, nel ten cabida 
un tema veterotestamentario, o soño de 
Xosé, personaxe que se entende como 
unha prefiguración do propio Mesías87. 
Polo que respecta ao ático deste retablo, 
unha única figura integra a súa figuración 
nela abandonouse xa o concepto de rele-
vo presente nas anteriores. Así, nel mani-
féstase a Cristo, noutro dos episodios da 
Paixón, en concreto, tal e como se recolle 
no Evanxeo de San Xoán (Xn. 19, 4-6)88 
cando é mostrado ao pobo despois de 
producirse a burla dos soldados: o Ecce 
Homo (Fig. nº 11). Así, represéntase se-
dente, cos símbolos de poder que lle fo-
ron impostos polos soldados para contri-
buír á súa burla –coroa de espiñas e capa 

como artista e poeta. REVILLA, F.: Diccionario de Icono-
grafía... Op. Cit., p. 118
87 Xosé aparece identificado para os antigos exexetas 
como o Mesías, en parte polo seu carácter bondadoso o 
mesmo que por ter sido entregado polos seus irmáns a 
uns mercadores, e normalmente represéntase asociado 
a escenas de carácter narrativo. REVILLA, F.: Dicciona-
rio de Iconografía... Op. Cit., p. 208. Este personaxe do 
que perduraron na tradición numerosos ciclos da súa 
vida foi interpretado no cristianismo medieval como unha 
prefiguración da vida do propio Cristo, sendo un dos máis 
representados o que evoca o recollido no Xénese 40, 41, 
1-45, no que o personaxe interpreta os soños do faraón de 
Exipto, o que lle permite saír do encarceramento e ascen-
der socialmente como unha das figuras máis importantes 
do Reino. Episodio que pasou á relixión cristiá como unha 
prefiguración daquela na que Cristo no deserto dá de co-
mer a unha multitude cuns pans e uns peixes. HALL, J.: 
Diccionario de temas y símbolos artísticos ... Op. Cit., p. 
182
88 Segundo nos relatas o texto evanxélico, unha vez que 
Xesús foi condenado a morte, foi azoutado e sometido a 
burla polos soldados que lle colocaron a coroa de espiñas 
e o manto púrpura como síntomas da súa dignidade. Des-
pois de burlarse del , “saíu autro vez fóra Pilato e dilles: 
vede que o saco fóra para que vexades que non atopo nel 
culpa nengunha. Saíu, pois fóra Xesús levando a coroa 
de espiñas e o manto púrpura. E Pilato dilles: Hei aquí o 
Home”. Novo Testamento ... Op. Cit., p. 304

púrpura- e coas súas mans atadas por 

unha corda, en cuxo corpo testemúñanse 

as pegadas da flaxelación89. Tema que 

tivera unha longa pervivencia no mundo 

do medievo e que, en xeral, se desenvol-

ve coa iconografía franciscana. Existen 

autores90 que consideran que a orixe do 

mesmo estaría en Italia, en concreto, na 

Toscana e Umbría, onde tería aparecido 

a comezos do século XIII, como froito da 

identificación do mesmo co referente do 

Sacramento da Eucaristía91.

Para rematar o estudo da capela res-

taría por analizar a iconografía presente 

na terceiro dos retablos que, como se 

indicou, segue mantendo a mesma estru-

tura do que se atopa no testeiro (Fig. nº 

12). Ao igual que no exemplo anterior o 

banco ornaméntase a base de tres escu-

sóns, no primeiro represéntase unha ca-

veira con dúas tibias, en clara evocación 

ao mundo do funerario92, mentres que nos 

dous restantes represéntanse árbores, 

un cos froitos e outro cunha inscrición na 

89 O tema ten un tratamento dobre, por un lado pode re-
presentarse como unha escena de devoción, polo que, por 
norma xeral só se representa a cabeza de Cristo coroado 
ou metade do seu corpo, pero tamén pode representarse 
como escena narrativa, tal e como sucede neste caso, no 
que o salvador aparece sempre cos emblemas da realeza 
que lle colocaran os soldados con intención de burlarse 
del. O mesmo que tamén atados os seus pulsos cunha 
corda ou unha cadea que pode tamén enrolarse no seu 
colo. E cunha expresión que adoita ser de compaixón polo 
contorno que o rodea. HALL, J.: Diccionario de temas y 
símbolos artísticos... Op. Cit., p. 123
90 VETTER, E.: “Iconografía del Varón de Dolores. Su 
significado y origen”. Archivo español de Arte. T. XXXVI, 
Madrid, 1963, pp. 127-131
91 Esta relación hai que buscala, como indica Francastel, 
na IV cláusula do Concilio de Letrán, na que se alude á 
transubstanciación de Cristo no Sacrificio da Eucaristía. 
FRANCASTEL, “El arte italiano y el papel de San Fran-
cisco” en La realidade figurativa: el objeto figurativo y su 
testimonio en la Historia. Paidós, pp. 422
92 A caveira teríase constituído no mundo medieval nun 
símbolo da morte. Ao respecto das súas simboloxías 
véxase a obra de HALL, J.: Diccionario de temas y símbo-
los artísticos ... Op. Cit., p. 71
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que figura o lema AVE MARIA, cun cla-

ro carácter alusivo á Virxe, polo que foi 

relacionado co tema da árbore da vida, 

plantada no paraíso e rodeada dos catro 

brazos, segundo o relato de Ezequiel “nas 

ribeiras do río a un e outro lado, alzáronse 

árbores froiteiras de toda especie cuxas 

follas non caerán e cuxo froito non falta-

rá. Todos os meses madurarán os seus 

froitos ao saír as súas augas do santuario 

e serán comestibles e as súas follas me-

dicinais” (Ez. 47, 12), e con esa árbores 

prefigúrase a cruz e a morte de Cristo93, 

mentres que o que se acompaña da ins-

crición podería constituírse nunha alusión 

á árbore de Xesé, na que se recollería a 

xenealoxía humana de Cristo94.

93 FERGUSON, G.: Signos y símbolos del arte cristiano 
... Op. Cit. p. 139
94 A xenealoxía humana de Cristo foi interpretada en fun-
ción da pasaxe de Isaías como unha árbore, de cuxas pó-
las sairían os antecesores de Cristo. HALL, J.: Diccionario 
de temas y símbolos artísticos ...Op. Cit, p. 178

No corpo central do retablo, no inte-

rior do nicho, figura outra representación 

na que un personaxe masculino, novo e 

imberbe, ataviado cunha armadura militar 

pisa cos seus pés unha figura demoníaca, 

iconografía que leva a relacionar a figura-

ción co Arcanxo San Miguel, cuxo culto 

propágase axiña95. O feito de que se re-

presente ataviado de guerreiro indica que 

a realización produciuse nun momento en 

que a iconografía do santo xa abandona-

95 Segundo conta a lenda, este arcanxo é o mediador 
da condición humana, xunto con Rafael, no momento da 
morte, é identificado como capitán das hostes do ceo e 
protector da nación xudía, por extensión converteuse no 
protector da igrexa militante. As súas connotacións fune-
rarias son claras xa que é o encargado de tocar a trompeta 
o día do xuízo final, á vez que tamén ten entre as súas 
funcións a de realizar a pasaxe das almas. FERRANDO 
ROIG, J.: Iconografía de los santos ... Op. Cit., pp. 171-
172. En relación co seu culto, indicar que este non se 
propagou só pola súa función de sicopompo, senón por un 
milagre acaecido en Roma en 590, no que o Papa Grego-
rio o Grande tivo unha visión na que o Arcanxo lle indicaba 
o final do andazo de peste que estaba azoutando Roma. 
SEBASTIÁN LÓPEZ, S.: Iconografía medieval. Navarra, 
1988, p. 159

Fig. nº. 12 
Retablo 

occidental
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ra a concepción medieval96, pasando a 

determinarse polo texto do Apocalipse de 

San Xoán 12, 7-997, e a figurarse acompa-

ñado de gran variedade de atributos98.

Na clave do arco escarzado que 

configura o nicho ten cabida outra repre-

sentación relivaria en que se desenvolve 

un tema relacionado coa vida do propio 

Cristo: a resurrección. A representación 

dotada de gran simplicidade, dispón nun 

primeiro plano a figura de Cristo, atavia-

do con túnica que cubre o seu corpo, no 

fondo aparece un gran sarcófago en clara 

alusión á tumba aberta, e aos seus pés a 

figura dun soldado que porta unha lanza, 

representación que se axusta ao texto de 

San Mateo, ao tempo que pon de mani-

festo o feito fundamental do cristianismo, 

que non foi practicamente representado 

até o século XIII99.

96 A importancia desta figura determina a gran variedade 
de representacións que dela se producen, así na época 
medieval tende a representarse ataviado con túnica longa 
e dalmática para, a partir do século XIV, comezar a adop-
tar a indumentaria militar que alcanzará o seu cume no pe-
ríodo do Renacemento, cando é representado como xene-
ral romano con coroa e incluso con diadema. FERRANDO 
ROIG, J.: Iconografía de los santos ... Op. Cit., p. 200
97 “Houbo unha batalla no ceo e San Miguel e os seus 
arcanxos pelexaban co dragón e pelexou o dragón e os 
seus anxos e non puideron triunfar nin foi atopado o seu 
lugar no ceo. Foi expulsado, o dragón grande, chamado 
Demo e Satanás que extravía a toda a redondez da terra, 
e foi precipitado na terra, e os seus anxos foron con el 
precipitados”.
98 A pesar da variación  que se produce ao longo do tempo 
dos seus atributos, pódese afirmar que os máis frecuen-
tes son unha vara terminada en forma de cruz ou cunha 
bandeira, que se pode acompañar tamén dunha balanza, 
e da constante do demo aos pés, como claro símbolo da 
vitoria do Arcanxo. FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de 
los santos... Op. Cit., p. 200
99 A resurrección de Cristo até esta época considerábase 
non como un tema que puidese ser abordado directamen-
te no campo da arte, así era entendido de forma elíptica 
co da representación das mulleres ante o Santo Sepulcro, 
o que gardaría relación cos textos evanxélicos que non 
describen os feitos. REVILLA, F.: Diccionario de Icono-
grafía...Op. Cit. p. 320

Ao igual que sucede no exemplo xa 

analizado do testeiro, tamén neste, nas 

enxutas do arco escarzado colócanse 

personaxes que tenden a enriquecer a re-

presentación. Así por unha parte, na zona 

esquerda, disponse dun personaxe novo, 

e imberbe que se relacionou coa figura do 

profeta Daniel, un dos profetas maiores100, 

e a súa inclusión neste espazo viría rela-

cionado co episodio do foso dos leóns, do 

que o profeta conseguiu liberarse grazas 

á intercesión do arcanxo representado no 

nicho, converténdose así nunha prefigu-

ración da resurrección do propio Cristo101. 

Xunta del, na enxuta dereita, outro per-

sonaxe cuxa identificación resulta máis 

sinxela, debido ao atributo co que se 

representa. Así, represéntase como un 

home barbado, que coa man esquerda 

porta dúas táboas, mentres coa derei-

ta sinala o texto nelas escrito, polo que 

se trataría de Moisés. O feito de que se 

represente coas Táboas da Lei evocaría 

unha pasaxe do Éxodo102, elemento que 

se constituíu, aínda que non no seu único 

atributo, si no máis frecuente103. Este per-

100 O profeta Daniel constitúe, xunto con Isaías, Ezequiel 
e Xeremías, un dos grandes profetas maiores, ao tempo 
que alcanza parangón coa súa personificación da Xustiza. 
HALL, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos ... 
Op. Cit., p. 110
101 HALL, J.: Diccionario de temas y símbolos artísticos... 
Op. Cit., p. 110
102 Con elas faríase referencia ao feito de que o perso-
naxe recolleu no monte Sinai as Táboas da Lei: ·Dixo Iavé 
a Moisés: sube a min até o monte e está aí. Dareiche un-
has táboas de pedra, a lei e os mandamentos que escri-
bín, para a súa instrución (...) Cando acabou Iavé de falar 
con Moisés na montaña do Sinaí, deulle as dúas táboas 
da testemuña, táboas de pedra escritas polo dedo de 
Deus” (Éxodo, 24, 12 e 31, 18)
103 É frecuente que este personaxe se represente tamén 
con dous raios luminosos, que lle saen da cabeza como se 
de cornos se tratase. FERRANDO ROIG, J.: Iconografía 
de los santos... Op. Cit., p. 120. Este tipo de representa-
ción xa empeza a reproducirse na Idade Media, e parte 
dunha confusión en canto á tradución do texto bíblico á 
Vulgata que interpretou os raios luminosos como uns 
cornos de ouro. REVILLA, F.: Diccionario de Iconografía 
...Op. Cit. p. 259
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sonaxe ao igual que o anterior mantén, 
como o representante máis importante 
da Antiga Lei unha serie de relacións con 
Cristo, xa que “tanto en Moisés como en 
Cristo, están xuntamente o enviado de 
Deus do Antigo Testamento e do Novo 
Testamento, ambos unidos pola mesma 
sorte da repudiación”104.

Este retablo complétase no ático coa 
presenza dunha imaxe da Virxe na que 
novamente se remarca o seu papel de in-
tercesora. Representación de María que 
tamén se figura no basamento do piar do 
gardapo do retablo do lado dereito, na 
que se produce unha representación da 
Virxe do O, tema que tivo un amplo des-
envolvemento no período gótico, tipo que 
procedería dunha derivación da muller 
apocalíptica105.

Restaría por indicar para completar a 
análise deste espazo, que toda a capela 
cúbrese cunha solución de abovedamen-
to de crucería con bóvedas estreladas de 
terceletes e combados, cuxos nervios non 
chegarían a coincidir na clave. Destaca 
esta estrutura, xunto coas formulacións 
arquitectónicas que desenvolve, tipoloxía 
característica dos abovedamentos dos 
templos galegos na primeira metade do 
século XVI, pola forte carga ornamental, 
que fai que os nervios reciban unha de-
coración vexetal e que as súas distintas 
claves, unha central e oito secundarias, 
recreen motivos figurados. A central que 
preside toda a capela e a bóveda, conci-

104 HAAG, H.; BORN, A. Van den e AUSEJO, S. de.: Dic-
cionario de la Biblio, Op. Cit., pp. 1286 e ss.
105 Esta imaxe, tal e como informa Trens, procede da 
imaxe da muller apocalíptica que habería de dar a luz un 
fillo, e ao representarse así a Virxe, resumiríase a expec-
tación racional de María á vez que o anceio por parte dos 
fieis. TRENS, M.: María: Iconografía de la Virgen en el arte 
español ... Op. Cit. pp. 75-80

bida a xeito de bóveda celeste (Fig. nº 13), 

aparece presidida por unha imaxe dos 

tres personaxes, o Pai, asimilado como 

un home adulto e barbado que porta na 

súa man esquerda o globo do mundo so-

bre o que se dispón o Fillo na cruz, e que 

coa dereita efectúa un xesto de beizón, 

complementándose a escena coa pre-

senza da pomba do Espírito Santo, sobre 

o seu peito, figuración coa que evocaría 

a Trindade, representada na súa versión 

antropomórfica106, principio que se consti-

túe na pedra angular do cristianismo107.

Do mesmo xeito nas claves secunda-

rias, que se separan da central por me-

dio da presenza dun círculo de serafíns, 

entendidos como mensaxeiros divinos108, 

recóllense diversos motivos que temati-

camente unen por parellas enfrontadas; 

así figúranse catro cabezas de anxos que 

evocarían, ao levar as fazulas inchadas, e 

no xesto de soprar, aos catro ventos, entre 

os que se disporían un sol e un crecente 

lunar, entendidos como alusión cristolóxi-

106 Este tema pode ter tanto unha representación simbó-
lica como antropomórfica, neste caso trátase da segunda 
ao representarse por medio de tres persoas distintas: 
Deus Pai de maior idade, o Fillo que adoita soster a cruz 
ou estar cravado nela e o Espírito Santo, plasmado por 
medio dunha pomba. FERGUSON, G.: Signos y símbolos 
del Arte Cristiano ... Op. Cit., p. 23
107 Este dogma non foi coñecido no Antigo Testamento, 
porén no Novo proliferaron as pasaxes que facían referen-
cia a estas tres figuras; a xeito de exemplo poderíanse ci-
tar as palabras con que Xesús ordena aos seus discípulos 
que trasmitan a súa fe e bauticen o seu pobo : “Marchade, 
pois, e facede discípulos meus a todos os pobos bau-
tizándoos no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo” 
Mateo, 28,19
108 Nos salmos os ventos convértense en mensaxeiros 
divinos, ao equiparalos aos soplos ou aos hálitos. REVI-
LLA, F.:Diccionario de Iconografía... OP. Cit. p. 384. Esta 
simboloxía que funde as súas raiceiras no mundo antigo 
estaba relacionada coas divinidades que controlaban a 
sorte dos mariñeiros, de onde pasou á iconografía me-
dieval e renacentista. HALL, J.: Diccionario de temas y 
símbolos artísticos... Op. Cit., p. 315
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ca109, e, nas dúas restantes, un templo e 
unha nave, en clara alusión á Igrexa110.

Restaría por indicar que esta capela 
ábrese á nave por medio dun arco de me-
dio punto, que descansa en columnas, en 
cuxos basamentos, a pesar do mal estado 
de conservación, se aprecian dous temas 
dignos de destacar. O que se atopa no 
basamento da esquerda, recolle un es-

109 O sol é asimilable á figura de Cristo en función da pro-
fecía de Malaquías: “Mais para vosoutros os que temedes 
o meu nome nacerá un sol de xustiza, debaixo de cuxas ás 
está a salvación” –4,2-. Este, conxuntamente coa lúa, ta-
mén se pode entender como símbolo mariano, en función 
do texto apocalíptico de San Xoán –12,1-. FERGUSON, 
G.: Signos y símbolos de Arte Cristiano ... Op. Cit., pp. 
51-52; pero a representación solar tamén pode adquirir 
un carácter de símbolo da inmortalidade e resurrección, 
xa que este astro xorde unha e outra vez, á vez que se 
identifica con Cristo como soberano do tempo, que marca 
a duración dos días e a lúa equipárase a María. BIERDER-
MANN, H.: Diccionario de símbolos. Paidos, Barcelona, 
1983, p. 436
110 O barco foi interpretado na tradición cristiá, partindo 
da Arca de Noé, ou da propia nave que transportaba os 
discípulos de Xesús, por comparación, coa Igrexa, xa que 
era un lugar no que os crentes atopaban seguridade e 
eran transportados deica a súa salvación. HALL, J.: Dic-
cionario de temas y símbolos ... Op. Cit. p. 58

queleto, tocando un instrumento musical 
que se acompaña da inscrición RESPICE 
EINEM, que establecería conexión coas 
chamadas Danzas macabras, temática 
que pon de manifesto coa súa represen-
tación a igualdade de todos ante a mor-
te111. Enfrontado e este no outro lado da 
entrada atópase un personaxe masculino, 
barbado, vestido con túnica curta que se 
acompaña aos seus pés coa figura dun 
animal ao que dá morte coas mans. Pola 
temática crese que se estaría ante unha 
representación dunha escena de Hércu-
les, en concreto aquela na que o heroe 

111 Esta en ocasións pode confundirse coa crenza da 
Danza da Morte, moi difundida na Idade Media, pola que 
os mortos se erguían a media noite das súas tumbas e 
realizaban unha danza no cemiterio antes de saír na bus-
ca de novas vítimas entre os vivos. Pola súa parte a danza 
macabra consistía nunha procesión na que participaban 
todos os estamentos da sociedade, que se atopan se-
parados por esqueletos. HALL, J.: Diccionario de temas 
y símbolos artísticos ... Op. Cit., 221. Ao respecto das 
Danzas Macabras véxase CLARAMOUNT, S.: “La danza 
macabra como exponente de la iconografía y de la muerte 
en la Baja Edad Media”, en La idea y el sentimiento de la 
muerte en el arte y en la historia de la Edad Media. Núñez 
Rodríguez e Portal Silva (coord.). Santiago, 1991, p. 95

Fig. nº. 13. 
Bóveda
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mítico, identificado como unha personi-
ficación “da bondade, afouteza e exce-
lencia das forzas de ánimo e corpo que 
alanza e desbarata a batalla de todos os 
vicios da ánima”112 realizando o primeiro 
dos seus traballos sácalle a vida a un león 
coas súas propias mans, que pasou a ser 
coñecido como o León de Memea113.

Restaría para completar a análise des-
te espazo indicar cal sería o significado ou 
mensaxe que se pretendía translucir coas 
imaxes aquí representadas. Así, xunto ao 
carácter funerario que subxace na capela 
e manifestado en toda unha serie de ele-
mentos como clara evocación da morte 
do fiel, no retablo principal desenvólvese 
o tema da Igrexa como o camiño que o fiel 
debe de seguir para lograr a súa Reden-
ción, Así, na súa predela represéntanse 
os Pais da Igrexa, quen cos seus textos 
deron vida á Igrexa, o mesmo que o grupo 
dos mártires (Santa Lucía, Santa Bárbara, 
San Cristovo, San Lourenzo e Santo Es-
tevo) referentes aos que o fiel acode ante 
situacións extremas –morte sen posibili-
dade de confesión, enfermidade, pobre-
za- para lograr a tan anhelada salvación; 
salvación que é posible pola Encarnación 
do Fillo de Deus, manifestada no tema da 
Anunciación; do mesmo xeito, neste senti-
do tamén se explica a presenza daqueles 
que compartiron a vida pública de Xesús, 
ben sendo os piares da igrexa, como é o 
caso dos apóstolos, ou a imaxe da peni-
tencia, como sacramento que, por medio 

112 ROSENDE VALDÉS, A. A..: “Imagen mitológica y 
alegoría profana en el Arte Gallego del Renacimiento”, en 
Jubilatio, Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia 
a los profesores Don Manuel Lucas Álvarez y Don Miguel 
Ángel Rodríguez González, T. II, Universidade de Santia-
go de Compostela. Servicio de Publicaciones, Santiago, 
1987, pp. 607
113 Ao respecto deste tema véxase HALL, J.: Diccionario 
de temas y símbolos ... Op. Cit., p. 157

da institución, permite ao fiel alcanzar a 

súa meta, ou aqueles que a imitación de 

Cristo, caso de San Francisco que era 

considerado como “alter Christus”, foron 

bendicidos coa graza divina.

Esta idea manifestada na predela des-

envólvese tamén nos corpos superiores 

nos que seguen aparecendo sempre no 

seo da Igrexa os referentes salvíficos, por 

un lado a presenza novamente de márti-

res e patróns da enfermidade, aos que o 

fiel pode acudir para a salvación do seu 

corpo e da súa alma, pero tamén coa pre-

senza de Santa Catalina, que igualmente 

presenta o carácter de patroa daqueles 

que falecen sen posibilidade de confesión 

e que ocupa un posto relevante xa que é 

considerada como a primeira esposa mís-

tica de Cristo, cun papel intercesor que só 

supera a Virxe María. Esta rúa péchase 

coa presenza dos catro evanxelistas, 

quen coa difusión da doutrina de Cristo 

que realizaron nos textos, foron encarga-

dos de establecer os alicerces da igrexa.

Temática que se continúa no segundo 

dos corpos cos presenza dos doutores e 

bispos bizantinos, autores que mantive-

ron, ao igual que os da latina, o funda-

mento da igrexa, centrados pola imaxe da 

Ascensión do Señor, constitúe na razón 

de ser de que o xénero humano se fai par-

tícipe, e que se remarca coa disposición 

no último andar do retablo da imaxe de 

María, considerada como a intercesora 

por excelencia do xénero humano, para 

alcanzar a súa salvación e identificada 

en moitas ocasións coa propia Igrexa, 

ao ser ambas as dúas un camiño para a 

salvación.
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Pero se a redención do xénero hu-
mano conséguese por medio da igrexa, 
tamén esta redención se logra polo tema 
desenvolvido no segundo dos retablos: a 
Paixón de Cristo, xa que o Salvador coa 
súa paixón abriu a vía para que a reden-
ción fora posible por medio da superación 
do pecado de Adán, pecado co que o 
home perdeu a súa condición de inmortal, 
xa que é na paixón cando Cristo formula 
a promesa de redención do xénero hu-
mano, promesa que se evoca nos escu-
sóns do bancal de forma simbólica e que 
se desenvolve no corpo do retablo, coa 
plasmación do calvario e das arma christi 
que contribuíron a acentuar o seu marti-
rio, concebido como un acto de amor polo 
xénero humano exemplificado no corazón 
sobre a que se dispón a alma humana. 
De igual xeito que a presenza dos Antigos 
Reis que, como integrantes da árbore de 
Xesé, poñen de manifesto a condición hu-
mana do Salvador, exemplificada tamén 
na figuración do Ecce Homo, que xa foi 
prefigurado por personaxes veterotesta-
mentarios como o propio Xosé.

Pero se para lograr a redención, o 
xénero humano debe seguir o camiño 
establecido pola Igrexa e prometido por 
Cristo co seu calvario, que se atopa re-
flectido nos dous anteriores retablos, 
compleméntase co terceiro, no que se 
expresa o maior número de referencias 
á morte, lembrando que o finis humana 
vita chegará no que se terá que some-
ter ao xuízo establecido na lei de Deus. 
Xuízo no que xogará un importante papel 
San Miguel, como vencedor do pecado e 
como “psicompo”, ao tempo que lembra 
coa súa presenza o carácter de Cristo 
como vencedor da morte e do pecado. 
Idea remarcada na presenza de Miosés, 

que establece parangón con Cristo, ao 

representar ambos os dous respectiva-

mente á Antiga e Nova Lei; do mesmo 

xeito que coa escena da Resurrección de 

Cristo manifesta o camiño que deberán 

seguir os fieis unha vez se teña produci-

do a súa morte e a superación do xuízo, 

papel no que xogará un aspecto moi rele-

vante a figura de María que novamente se 

converte, na súa calidade de intercesora, 

no camiño axeitado para alcanzala.

Gloria que se manifesta na bóveda, 

como plasmación da bóveda celeste na 

que se figura a Trindade e faise novamen-

te alusión ao carácter de seguridade e 

salvación que encerra a Igrexa, a xenero-

sidade de Cristo e o papel de María e dos 

santos personificados no hálito dos catro 

ventos, como intercesores para a conse-

cución da Salvación, obxectivo derradeiro 

e prioritario do fiel.

III: A pRESENzA DA 
tRAtADíStICA

Despois de analizar os distintos as-

pectos iconográficos e iconolóxicos que 

se desenvolven neste espazo, é necesa-

rio para complementar este estudo facer 

referencia ás formas arquitectónicas que 

debedoras das premisas do estilo rena-

centista poden contribuír a aproximar a 

súa cronoloxía. Así, o feito de que neste 

espazo se dispoñan unha gran orde de 

columnas, denominadas bulbaceas co-

necta o tipo de soportes cos difundidos 

no tratado de arquitectura de Diego de 

Sagredo Medidas del Romano, publi-

cado en Toledo, na súa primeira edición 
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en 1529114, que se constitúe no primeiro 
tratado de arquitectura escrito en lingua 
romance na Europa do Renacemento.

Neste tratado, Sagredo, no capítulo 
destinado á “formación das columnas 
monstruosas, candeeiros e balaústres”, 
(Fig. nº 14) realiza a caracterización do 
soporte, ilustrado con láminas publicadas 
na súa mesma obra, cuberto por follas 
no seu himoscampo a xeito de elemento 
decorativo, definíndoos como “un troço 
de columna retrayda y el asiento redondo 
como suelo de orinal por lo qual es de 
muchos assi llamado”115, do mesmo xeito 
que indica que non se trata dun xénero 
de soporte herdado da antigüidade senón 
que é froito das realizacións dos arquitec-
tos no transcurso do tempo, especificán-
doo cando afirma “Como quiera que los 
antiguos no hacen mención en sus libros 
destos balaustres; no te maravilles si yo 
no aya tocado dicha formación: ya que 
puede ser que no se halla en los libros 
y se halle en los edificios. Alli es verdad 
que en los edificios hay mucha diversi-
dad de ornamentos que se pone mas por 
atavio que por necesidad sin tener medi-
da determinada”116. Será este tipo de co-
lumnas as que se dispoñen nesta capela 
organizando non só o retablo principal, 
senón tamén as colocadas nos accesos 
da mesma, sostendo o arco de entrada.

114 O tratado de Diego de Sagredo de Medidas do roma-
no tivo numerosas reedicións, tanto en España como no 
estranxeiro. A primeira é a publicada en Toledo en 1526, 
seguida pola publicada en París en 1539 e as dúas edita-
das en Lisboa, en 1541 e 1542. Outra nova edición do ano 
1549, producirase na mesma cidade de Toledo, e en 1564 
volverase reeditar a obra na mesma cidade. SAGREDO, 
D.: Medidas de lo romano. Colección de Tratados de Ar-
quitectura. Ministerio de Bellas Artes y Archivos. Del Insti-
tuto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
y el Consejo Superior de Colegios oficiales de aparejado-
res y arquitectos técnicos. Madrid, 1986.
115 SAGREDO, D.: Medidas de lo romano... Op. Cit.
116 SAGREDO, D.: Medidas de lo romano ...Op. Cit.

Pero os modelos difundidos neste tra-
tado non só servirán de referente ás co-
lumnas senón que tamén serán emprega-

Fig. nº. 14. 
Balaustre

Fig. nº. 15. Basa

Fig. nº. 16. 
Capiteis
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dos na forma das estrías117, que ocupan o 

primeiro corpo dos mencionados soportes 

ou no seu propio sistema de basamentos 

(Fig. nº 15)118 e incluso nos capiteis, que 

responden ao tipo do que o autor deno-

mina o “capitel chamado corinto” que el 

denomina “italicos” (Fig. nº 16)119.

Xunto con estas analoxías especifica-

das nos soportes, tamén hai que sinalar 

as expresadas no interior dos arcos es-

carzanos que constitúen os retablos da 

costaneira oeste e do testeiro da capela 

117 SAGREDO, D.:Medidas de lo romano ... Op. Cit.
118 Queda nos agora de decir la formación de otra pieza 
que se dize contra basa: o sotobasa o piedestal: Su ofi-
cio es levantar balaustres y antecolumnas que se ponen 
antes las portadas y arcos de triunphales para  acrecen-
tamiento de mayor auoridad del edificio. Esta pieça se 
forma por la mayor parte cuadrada y requiere ser siempre 
mas ancha que alta y nunca menos gruesa que el cuadra-
do del plinto de la basa que sobre ellas se asiente. Dasele 
su cornisa lata y su moldura en el pie muy cumplidamente 
y por la mucha similitud que esta pieça tiene a las aras 
en que los antiguos romanos sacrificavan: la llamaron los 
archirectos arula que quiere decir ara pequeña”. SAGRE-
DO, D.: Medidas de lo romano ... Op. Cit.
119 Esta denominación débese a que segundo o autor 
“Hallanse muchos de estos que digo por los edificios de 
Italia por lo cual son llamados capiteles italicos”, descri-
bóndoos máis adiante cando indica: “ El capitel corintio 
o corintios muy diferente y asemejable a los que hemos 
dicho: ca los altos delos otros capiteles son de medio 
gruesso de la columna: y el corintio es de uno entero: los 
lados delos otros tableros son derechos: los del corintio 
son arcuales. El vaso delos otros es como taçaon o ba-
lança: el del corintio es como cubo o errada con la que 
sacan agua (...) Todo capitel corintio ha de tener en alto 
quanto es el diametro dela planta de su columna: Este alto 
dividiras en siete partes yguales y la una daras al tablero y 
las seis al vaso: cuyo asiento ha de ser igual a la gargan-
ta de la columna y la boca a la planta: Las hojas que se 
esculpen y forman alrededor destre vaso comienzan del 
asiento: y las primeras suben un terçio: y las segundas 
otro: y los cogollos y los tallos ocupan el otro. Estos tallos 
han de ser dezyseys: y los ocho se juntan de dos en dos 
debaxo de los cornijales del tablero dando base sus re-
torcijos y bueltas belicas: los otros ocho se siembran por 
las paredes del vaso: y hazen asimismo retorcijos reso-
pondientes los unos de los otros con ataduras artificiales 
de mucha igualdad. El tablero ha de aver en cada uno de 
sus lados tanto quanto fuere el alto del capitel y mas tres 
septimas: al qualse le tajan las puntas de los cornitales 
y se le retraen los lados hazia dentro. Lo tajado es una 
quatorcena parte: y lo retraydo una novena...” SAGREDO, 
D.: Medidas de lo romano ... Op. Cit.

na que tamén se seguen os modelos di-
fundidos a través deste tratado120.

É a referencia directa ás fontes deste 
tratado o que proba que este debeu de 
ser o modelo que foi utilizado para a reali-
zación desta capela, feito este que proba 
que o arquitecto que interveu nela proba-
blemente utilizou como fonte este mesmo 
tratado. Pode parecer sorprendente o 
feito de que este modelo punteiro para as 
realizacións do estilo nos anos centrais 
do século XVI e incluso na segunda meta-
de do mesmo marcara a realización desta 
capela. Porén, hai que ter presente o dato 
de que esta igrexa parroquial atópase 
fortemente vinculada á Catedral compos-
telá, polo que non é de estrañar que un 
dos canteiros que traballan nesta cidade, 
urbe na que se materializan as primeiras 
realizacións do estilo renacentista en Ga-
liza, se desprazase ao templo da Pobra, 
para acometer o labor relacionado con 
esta construción.

Non en balde se testemuñou, como as 
formas derivadas da tratadística de Diego 
de Sagredo xa nos anos centrais do sécu-
lo XVI, establecera a súa pegada en obras 
vinculadas ao Arcebispado de Santiago, 
en concreto, no Colexio de Fonseca121, 

120 SAGREDO, D.: Medidas de lo romano ... Op. Cit.
121 Despois de obter a autorización papal no ano 1526, 
Fonseca III inicia os preparativos para a nova erección do 
colexio. Os primeiros planos foron encargados ao arqui-
tecto salmantino Juan de Alava que nese intre traballaba 
na fábrica do Claustro da Catedral. As obras demoráronse 
e en 1532, asinan o proxecto Alonso de Gontín e Jáco-
me García. Xunto con eles traballaran Juan Pérez, quen 
chegará a ser considerado mestre de obras do Colexio en 
1547, e Rodrigo Diaz, así no mesmo participarán canteiros 
como Juan de la Cruz, Juan de San Miguel, Pedro San-
jurjo, Gregorio de Robín ou Pedro Fernández. As obras 
do mencionado edificio non rematarán até mediados do 
século XVI. GARCÍA IGLESIAS, X. M. e MONTERROSO 
MONTERO, J. M.: Fonseca: patrimonio e herdanza (sé-
culos XVI-XX). Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago, 2000, pp. 53-54
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onde no claustro se seguen as directrices 
do mencionado tratado, polo que respec-
ta aos basamentos, os soportes e os ca-
piteis, realizacións que foron vinculadas 
ás materializacións do obradoiro de Juan 
de Álava122, quen proxectara as obras 
do claustro catedralicio compostelán en 
1518, e onde permanece traballando até 
1521, ano no que se ausenta, para quedar 
a cargo das obras Jácome García123.

É por estes datos xunto coas coinci-
dencias en canto ao sistema de pecha-
mento da capela coas materializacións 
das bóvedas de crucería da catedral com-
postelá124, o que parece testemuñar que 
un dos canteiros ou mestres que coñecía 
as materializacións compostelás, e que 
utilizou como fonte o tratado de Sagredo, 
foi o artífice na segunda metade do sé-
culo XVI da materialización da Capela de 
Alba, ao tempo que isto tamén posibilita 
a comprensión de cómo estas formas se 
materializan no espazo totalmente alleo 
até entón ao templo no que se dispoñen e 

122 A estas realizacións atribuiuse a paternidade do 
obradoiro de Juan de Alava, que será seguido en canto 
ás formas por Gil de Hontañón, quen segue os modelos 
establecidos nestes formas italo-salmantinas. GARCÍA 
IGLESIAS, X. M. e MONTERROSO MONTERO, J. M.: 
Fonseca: patrimonio e herdanza (séculos XVI-XX) ... Op. 
Cit., pp. 67-71
123 Juan de Álava instálase en Santiago en compaña dun-
ha serie de canteiros salmantinos que son os que realizan 
baixo as súas ordes o claustro da Catedral compostelá, 
claramente debedor das premisas do estilo renacentista, 
permanecendo a fronte das obras até 1521, ano no que 
ante a súas ausencia é substituído por Jacome García. 
VILA JATO, Mª D. E GARCÍA IGLESIAS, J. M.: Galicia en 
la época del Renacimiento. Galicia-Arte, T. XII. Ed. Hércu-
les, A Coruña, 1993, p. 45
124 O abovedamento do Calustro da Catedral composte-
lá, proxectado por Juan de Alava, servirá de modelo, con 
múltiples variantes para todas as realizacións das cuber-
tas das capelas que se constrúen na Catedral compostelá 
na primeira metade do século XVI, ao tempo que tamén 
marcarán moitas das realizacións galegas que tiñan como 
modelo de referencia as materializacións da catedral 
compostelá. Ao respecto do tema véxase VILA JATO, Mª 
D. e GARCÍA IGLESIAS, J. M.: Galicia en la época del 
Renacimiento ... Op. Cit., p. 45

que aínda hoxe , a pesar das alteracións 
producidas polo paso do tempo, seguen 
espertando un carácter único e unha pro-
funda admiración.



Polas xeografías de aldea da man de 
Antón Avilés de Taramancos.

Paisaxes construídas no fondo do espello
Pedro García Vidal
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 xEogRAfíA, LItERAtuRA E 
pAISAxE

A relación entre xeografía e literatura 
vén de lonxe. Foi xa o xeógrafo ale-

mán Alexander von Humboldt a mediados 
do século XIX quen sinalou o interese 
que, dende o punto de vista xeográfico, 
podería ter a consideración de imaxes 
na natureza e da paisaxe ofrecidas pola 
literatura e pola pintura. As súas suxes-
tións non foron desatendidas. Hoxe existe 
certo acordo en recoñecer que a literatura 
ofrece a miúdo imaxes da paisaxe e das 
relacións que o home mantén coa pai-
saxe, que teñen un interese xeográfico 
notable. Para Nicolás Ortega Cantero, 
autor de “La imagen literaria del paisaje 
en España”, os poetas, narradores ou en-
saístas ao ofreceren imaxes da paisaxe, 
ou dos nexos que manteñen con ela as 
persoas, afondan, dun xeito máis ou 
menos consciente, nun campo eminente-
mente xeográfico, e por conseguinte non 
é estraño que os xeógrafos escoiten con 
atención o que din. A visión da paisaxe 
vertebrada pola xeografía moderna eng-
loba a perspectiva científica, explicativa, 
e a perspectiva cultural, comprensiva, 
que penetra no mundo das calidades, 
dos valores e dos significados. Natureza 
e cultura danse a man no paisaxismo xeo-
gráfico moderno.

Por outra banda, as paisaxes agra-
rias están na base da riqueza da grande 
diversidade de paisaxes naturais e cul-
turais existentes en Galicia, e constitúen 
a primeira manifestación das paisaxes 
culturais, a pesares de que a mirada so-
cial e política, esporeada polos medios 
de información, inclínase cara á difusión 
e defensa dos denominados espazos 
naturais protexidos, como símbolos máis 

representativos da nosa natureza máis 
próxima e da nosa contorna. As paisaxes 
rurais totalizan un potencial ecolóxico, 
a plasmación dunha economía rural e 
un legado do pasado. Este legado é un 
constituínte de valor cultural que integra 
formas da organización tradicional do es-
pazo –pasaxeiras ou vixentes- na figura 
actual do territorio. Corresponden, pois, a 
unha civilización acumulativa, ao espazo-
memoria (Martínez de Pisón, M., 2007). 
As paisaxes rurais posúen contidos cul-
turais con significados na mesma identi-
dade do país.

Propoño un percorrido polas terras de 
Taramancos e a súa percepción estética, 
peneirada polos afectos, os sentidos e as 
emocións, e en compaña da evocación 
literaria do seu fillo máis ilustre: Antón 
Avilés. Ao mesmo tempo, se considera-
mos que é desexable educar xeografica-
mente no sentimento da paisaxe, se pen-
samos que é preciso un incremento da 
conciencia paisaxística que leve a unha 
demanda social do dereito á paisaxe, es-
tamos seguros que a palabra fermosa de 
Avilés colaborará en grande medida para 
conseguilo.
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pAISAxE E mIRADA

A paisaxe, o obxecto de estudo da 
xeografía, podemos cualificala nunha pri-
meira aproximación como unha realidade 
física, froito dun diálogo de séculos entre 
o contorno natural e a actividade humana, 
tal como é percibido pola colectividade e 
os individuos que a integran. En palabras 
de Otero Pedrayo, a paisaxe é “a tona, a 
pel sensitiva da terra, aquilo que se nos 
presenta á primeira ollada”. Tanto se a 
paisaxe é apreciada nunha visión direc-
ta, se o facemos pola subxectividade dun 
recordo ou relato, ou mediante unha re-
presentación obxectiva dun papel, o que 
aparece ante nós é basicamente unha 
variedade de formas e cores. Porque a 
paisaxe -termo de difícil definición acep-
tada por todos- é basicamente, nunha 
aproximación primeira, forma e cor. Logo, 
cando a analizamos polo miúdo, iremos 
decatándonos de que contén elementos 
sólidos e líquidos, e que uns teñen vida e 
outros non. Tamén nos sorprenderá que a 
paisaxe está en constante cambio, non é, 
para nada, estática. 

Pero para falarmos de paisaxe non 
hai que aterse só aos elementos físicos, 
senón a moitos outros que aparecen 
como un todo diante da nosa ollada e 
que nos leva á interpretación. A paisaxe 
vai ter significados vinculados ao seu 
pasado que conforman a súa identidade; 
non é, xa que logo, un lugar físico senón 
un concepto do pensamento tecido de 
sentimentos e sensacións que constrúen 
o elemento cultural. Se ben é certo que 
hai un substrato físico palpable, este non 
configura a paisaxe ate que xorde a olla-
da interpretativa, porque sen ela, sen esa 
construción cultural subxectiva, non hai 

paisaxe. De acordo con isto, a paisaxe 

precisa, para existir, da mirada. A mirada 

que delimita, que separa unha parte da 

natureza para encadrala no horizonte vi-

sual, é por isto consubstancial ao mesmo 

concepto de paisaxe, sen o cal non exis-

tiría. Por iso a paisaxe é algo que está aí 

agardando “esa mirada significativa” da 

que fala Cunqueiro; esa mirada que saca 

da globalidade do territorio unha parte do 

mesmo para individualizala en forma de 

paisaxe. 

Podemos concluír con palabras de 

Javier Maderuelo (2005) sinalando que 

a paisaxe non é o que está aí ante nós, 

senón que se trata dun concepto inventa-

do ou, mellor dito, unha construción cul-

tural. De aí que a idea de paisaxe non se 

atope tanto no obxecto que se contempla 

como na mirada de quen contempla. Non 

é o que está diante senón o que se ve; e 

ao mesmo tempo, a paisaxe non é só a 

percepción visual, unha mera fotografía, 

senón que, pola contra, é tamén oír, ulir, 

palpar, sentir, vivir,... 

o poEtA, uN “DEuS DA 
pERCEpCIóN”

O sentido da vista, como acabamos 

de reflectir, ocupa un papel central na ex-

periencia da paisaxe. A vista é o sentido 

por excelencia co que un se aproxima ao 

coñecemento do mundo:

O ollo é todo un ámbito que xira,

a cámara

que recolle a luzada dun intre

medindo a eternidade.

(Avilés de Taramancos)
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Agora ben, se a paisaxe depende 

da mirada, podemos afirmar que existen 

tantas paisaxes posibles como miradas 

se dirixen cara ao contorno.Cada un de 

nós percibe a paisaxe dun xeito diferente, 

e falamos de paisaxes fermosas ou pai-

saxes que nos conmoven, e outras cualifi-

cámolas como faltas de atractivo. Outras, 

pola contra, simplemente tórnanse invisi-

bles á mirada ao carecermos das claves 

necesarias que as fagan saír da súa invi-

sibilidade. De aí que o que se ve requira 

dun aprender a mirar para distinguir as 

diferenzas. Require unha escola da mi-

rada na que poder aprender a distinguir 

os aspectos característicos e estruturais, 

prescindindo dos accesibles (Maderuelo, 

J., 2005). Para entender xeograficamente 

a paisaxe, é necesario saber ver. O “es-

pírito xeográfico” consiste en saber “abrir 

os ollos e ver”, e esa capacidade, lonxe 

de estar ao alcance de calquera, require 

aprendizaxe. Velaí onde a literatura como 

medio de expresión nos pode ofrecer 

outra realidade, a poesía como revelación 

do oculto e que, engadido á realidade 

física, daría unha representación máis 

completa da paisaxe. 

As claves para sacar da invisibilidade 

as paisaxes invisibles son as diferentes 

capas históricas que construíron a pai-

saxe ao traveso do tempo, os diferentes 

estratos que corresponden a diferentes 

momentos polos que a paisaxe pasou. As 

paisaxes da invisibilidade, trátase de xeo-

grafías que están aí sen estar; non son o 

que foron, pero permanecen. Son as her-

danzas históricas, as continuidades, as 

permanencias, os estratos superpostos 

de restos de antigas paisaxes, que están 

a falar duns tempos idos.

“Só hai paisaxe cando hai interpreta-
ción e esta é sempre subxectiva, reser-
vada e poética ou, se se quere, estética” 
dinos Alain Roger no seu “Breve tratado 
sobre el paisaje” (2007); baixo este punto 
de vista, sen dúbida, as persoas que re-
flicten con maior fermosura esas ligazóns 
coas paisaxes vividas, aínda que logo as 
convertan en mundos ideais, son os lite-
ratos e poetas. Deste xeito fálase do Ma-
condo de García Márquez, a Irlanda de 
Joyce, a Mancha de Cervantes, o Padrón 
de Rosalía, o Rianxo de Manoel Antonio, 
Dieste ou Castelao, ou, no caso que nos 
ocupa, o Taramancos de Antón Avilés. 
Pero ademais o escritor, e máis aínda o 
poeta, como cazador da palabra, da fer-
mosura, non só percibe as paisaxes con 
especial intensidade – “o poeta é un Deus 
da percepción”, en termo felizmente em-
pregado polo tamén poeta Fernán Vello- 
senón que ademais, ao posuír o don da 
linguaxe, logra logo expresalas cheas de 
luminosidade e forza.

A literatura é un marabilloso instru-
mento para interpretar a paisaxe. A in-
terpretación do escritor leva aparellada 
a multiplicación dun sentimento emocio-
nado que fai da luz ou da auga un aní-
mico compoñente no que se substancian 
arraigamentos case místicos que non se 
dan noutras persoas. Sentir as paisaxes 
con fondura de escritor é entregarse a un 
sentimento gozoso que vai alén da simple 
observación. Deste xeito, o escritor vive 
ese intre como un proceso case sobrena-
tural e cando fixa ese sentimento no pa-
pel faino apegado á súa consciencia e ao 
seu xeito particular de entender o mundo. 
Ollar a paisaxe dende esta perspectiva 
creadora é afondar no secreto inicial, to-
car a alma, o espírito da primeira unidade 
paisaxística ( García Vidal, P./Riveiro Co-
ello, A., 2007).
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A mirada significativa de Avilés fai 
visibles aquelas paisaxes que non son 
percibidas pola maioría das persoas. O 
cazador no escuro ao traveso de fermo-
sas imaxes saca á luz todo o potencial 
histórico dunhas paisaxes invisibles, un 
singular esforzo por visualizar aquilo que 
as fai senlleiras e únicas: a vellez, a his-
toria, 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 dunha aldea 
ollando o mar, de traballos, de esforzos, 
de alegrías e penas, de logros constru-
tivos e sucesos históricos, relixiosos e 
culturais, dos que resultou un lugar xa 
inmortal como Taramancos.

A visión é o sentido por excelencia, 
o que inicia a percepción na maioría de 
paisaxes. O seu papel é tan preponde-
rante que escurece o que xogan outros 
elementos pero, que hai das paisaxes 
sensoriais non visuais, das xeografías in-
ducidas polo gusto, o tacto e o olfacto ou 
o oído? Estes sentidos poden ser moito 
máis potentes e inmediatos que o sentido 
da vista á hora de vivir ou imaxinar unha 
paisaxe, e en especial os seus elementos 
ocultos. En Avilés todos os sentidos están 
á espreita, ávidos de sensacións novas a 
engrosar os arquivos da memoria: 

O oído, como radar a captar os sons 
singulares que dan música ás paisaxes, 
as xeografías sonoras que definen 
territorios:

Poño o ouvido no crisol do tempo. Poño o amor:
escoito o son da ría. O calafate do mencer, as altas 
torres de vidro da maré cantando; o remo
acompasando o latexar da vida. A motora
que levemente se dilue na névoa e na preguiza.

O son forma parte da paisaxe igual 
que a forma e a cor. “Paisaxe incomple-
ta será aquela onde o ouvido non poida 
recoller ruxir do vento, de colleitas, es-
tralar de froitos, cantar de paxaros, soar 
de augas” dinos Otero Pedrayo. No caso 
da paisaxe rural, por contraste coa cidade 
ruidosa, o trazo sonoro máis frecuente-
mente destacado é o silencio e a calma. 
Porén nas paisaxes non urbanas tamén 
hai sons, sons varios, poderosos, especí-
ficos e moi apreciables. Ao medio sonoro 
contribúen os sons da natureza e os sons 
de orixe humana. Se o vento e a auga son 
os compoñentes da sinfonía da paisaxe, 
teñen igualmente radical importancia os 
sons producidos polos animais. Se algo 
caracteriza a poesía de Avilés é preci-
samente todo ese mundo de sons, esas 
paisaxes sonoras que enchen de músicas 
o seu universo poético: o rechouchío do 
xerín, o asubío do merlo, a gaita inxel do 
xílgaro,...

Estes son os sons de orixe vital, pero 
á parte estarían aqueles producidos po-
los homes -pensemos, por exemplo, na 
importancia dos sons das campás no 
mundo rural-, onde mesmo a palabra 
queda presa no baúl dos recordos: “...as 
palabras de cada quen co seu ton e o seu 
dicir que se levan como unha cassette 
impresas nas células máis íntimas”.

O olfacto é outro dos sentidos á 
espreita, a captar aromas varios que 
colonizan a memoria de sensacións per-
fumadas: “Medas de avea a perfumar o 
vento”.
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O gusto, a completar toda unha xeo-
grafía de sabores que alegran o padal, 
para logo na palabra do poeta facerse 
presentes e conseguir que o lector goce, 
cando lea, do pracer do pexego, da ce-
reixa, da claudia,....: “A pel brunida dos 
fatóns, o celme perfumado da claudia, o 
saibo abacial da pavía,...”

E o tacto, ese enorme sentido tan 
desenvolvido nos poetas, afeitos a ollar e 
ver nun mundo escuro para o resto dos 
mortais. Imaxes tocadas, apalpadas, na-
das da fondura das tebras, froito da con-
centración sensorial do poeta:

“Collo o grao de semente, esa ternura

na que sostén as trabes o Universo:

en tan mínima urna namorada”

Por medio desa permanente vixilia 
dos sentidos, Avilés penetra nos segre-
dos máis íntimos da paisaxe, escrutando 
intensa e paseniñamente cada un dos 
factores que a conforman: 

O chan, concibido primeiro como ma-
terial xeolóxico cos seus compoñentes 
básicos: as entrañas da terra, a rocha 
viva, fonte de vida, fonte de todo: “Eu 
amo as minerais entrañas do meu eido”. 
Sen dúbida, son as entrañas en forma 
de litoloxía e tectónica as responsables 
principais da articulada topografía que se 
presenta ao espectador destas xeogra-
fías. Materiais ríxidos, co granito como 
rocha predominante, ante o pulo das for-
zas internas, fracturáronse inicialmente 
para logo dislocarse en bloques erguidos 
(O Barbanza) ou fundidos (rías de Muros-
Noia ou Arousa). Logo as formas serán 
modeladas polo traballo sen repouso do 
perenne escultor, que é a auga, o incan-

sable cicel na creación de paisaxes. O seu 
constante caer alimenta o incesante pa-
sar do río capaz de desgastar ata o máis 
duro. O seu poder é tan grande que nada 
se resiste ao seu eterno pasar. Calquera 
regato, por insignificante que sexa, é un 
construtor de relevos. A auga esculpe e 
debuxa paisaxes, nun lugar quita para 
logo transportar e depositar en calquera 
outra parte. As finas areas levadas ata a 
ría tapizan logo transportadas polas au-
gas do mar os entrantes que conforman 
espléndidos areais. E tamén, e sobre 
todo, o chan como terra, xurdida desde a 
rocha viva, para ser comezo, inicio, orfan-
dade, fartura de aire libre, de mar aberto, 
de paisaxe libre. 

A auga, sempre en movemento, adop-
ta aparencias diversas: chuvia, brétema, 
fonte, río, mar... A meteoroloxía vóltase 
fisionomía, sinala Otero, e así, nubes, 
choivas, orballo das mañás, compoñen 
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a complexidade dos horizontes ollados 
desde Taramancos:

Os que amades o mar vede-o no vento, ergueito,
alzado na súa mesma fermosura, navegando
na propia liberdade. Ei o seu triunfo.

A luz. Criadora de paisaxes, cam-
biante a cada hora do día e diferente no 
transcorrer do sol nas estacións, vai ves-
tir con diversa intensidade as cores das 
paisaxes:

... A frescura do día

comeza nese ámbar diluído

onde o raio do sol é veta pura

sobre a codia do mar.

O horizonte. Avilés como cada un de 
nós levou consigo sempre a lembranza 
do horizonte “mestre e amigo” que dicía 
Otero, un horizonte de terras de ría, coas 
montañas próximas en altos cumes a ba-
ñar nas augas os seus alicerces. Cando 
o poeta estea lonxe, novos horizontes fa-
ranse historia neste horizonte primeiro:

“A serra baixa da beiramar, cos cumes 

limpos onde corren os poldros e pacen 

as vacas e as ovellas, as faldas e o fondo 

do val de onde fumegan as tellas ou as 

chemineas alzadas con adornos sinxelos 

na súa crista, pombas e trompos inverti-

dos que a man lizgaira do albanel ...novo 

quere facer como mostra de oficio e aga-

rimo; a xente na agra, arando no frescor 

da mañá ou na caída da tarde, o carro de 

esterco que deixa un perfume fondo de 

criar fartura e que baixa chiando o seu 

cantar polos camiños da cortiña e que o 

espello da memoria reflexa non só na súa 

imaxe senón no seu zunir canso que ecoa 

como a vida a comezar nas leiras”.

A vexetación. O bosque reviste as 
formas do terreo cun manto de cores a 

variar en función da luz e das estacións. 
Nel reside fundamentalmente a vida. En 
moitos casos o tapiz verde é natural, pero 
cada vez máis a acción do home intervén 
no seu deseño. O bosque de folla cae-
diza, formado por soutos de castiñeiros, 
nogueiras, etc., completa unha economía 
de recolleita de especies de froita. O pi-
ñeiro, atópase máis afastado da aldea, 
nas terras de monte. O eucalipto aínda é 
unha especie descoñecida naquel tempo. 
En innumerables imaxes, Avilés refire o 
variado tapiz vexetal que envolve as for-
mas topográficas para cubrir a terra de 
natureza: “ponlas dos vellos castiñeiros, 
dos carballos, das sobreiras marelas”, 
“bidueiros blancos”, “freixos, faias e car-
ballos”... Vellas árbores que forman bos-
ques: “carballeiras”, “soutos”, “devesas”, 
que arrincan melodías ó vento: “A música 
das árbores míticas, firmes no medio das 
idades”, “Un sinte aínda como zoaba o 
vento nas grandes nogueiras da Chaínza 
e do Obre ou mesmo ao pé da casa”.

Árbores frondosas de folla caediza 
das que se aproveitaba a súa apreciada 
madeira coa que se armaban unha chea 
de bos mobles: “ Viñan os serradores por-
tugueses, e o seu tronzador vertical e de 
repente enchia-se o entorno do mencer 
co perfume da madeira fresca das faias, 
dos satins e dos castiñeiros, grandes ta-
boeiros de carpintería fina que se trans-
formaban en cómodas, chineiros, arcas 
de gardar o centeio e camas de matrimo-
nio eternas como o seu nome indica”. 

E a man dos habitantes da aldea 
intervindo directamente no deseño da 
paisaxe vexetal, a través da progresiva in-
trodución de novas especies domésticas 
de apreciadas froitas: “Imos plantar unha 
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cerdeira nova / temos que darlle esa ale-

gría ó vento”.

A riqueza das terras de Taramancos 

en especies froiteiras autóctonas era 

grande, e os seus froitos, na palabra 

de Avilés, traen recordos de sabores e 

fragrancias hoxe case esquecidos: “áspe-

ra pel do níspero”, “felpa nova do pexe-

go”, “tona bruna da mazán tabardilla”, 

“ameixas como labios”......

A tan ampla diversidade vexetal co-

rresponde un universo animal múltiple 

onde, por mor da súa sonora presenza, 

as diferentes especies de paxaros e aves, 

constitúen unha parte fundamental da 

paisaxe. Avilés, que de neno aprendera 

os seus nomes e costumes nos bosques 

próximos da aldea “onde os rapaces co-

ñecemos tódolos paxaros e como tecen 

o seu niño”, eleva a eses animais diminu-

tos -os músicos do bosque- á categoría 

de seres case míticos da aldea. E faino 

por medio do emprego de fermosísimas 

metáforas:

Xerín – “Amañecido poldro no corazón 

das árbores”

Rula – “Noiva. Lixeireza do vento, / de ca-

ravel tecendo abrentes mozos”

Torcaz – “Fouce de ás no azul segando 

viño / esta ollada de Deus na pomba 

brava”

Ouriol – “Vives no suave corazón da 

choiva”

Merlo - “Fai cereixas na campía”

Xílgaro – “Novelo de lilainas”

“o paparroibo e o pimpín o pulo da harmo-

nía sostida sobre o vento”, “a áscua negra 

do estorniño no fulgor da tarde”, “o corvo 

antigo”, “infinda canción das cotovías”, 

“No máis íntimo esforzo de centeo / sen 

présa o paspallás tempera o vento”.

pAISAxES DA AuSENCIA

“Cando se está lonxe, cando os camiños 

da vida arrincan de raíz a alma do seu 

soño, e a transportan a descoñecidos ho-

rizontes, queda prendida dun fío feble e 

vital –como é o cordón umbilical- a derra-

deira imaxe do entorno no que se respirou 

sen agobio, no que se amou con ternura, 

e no que se adeprendeu a simple teoría 

das cousas sinxelas, o voo dos paxaros 

ou a calma dominical dunha mañá de fei-

ra, e leva-se como nunha cinta gravada 

os rostros da xente e o perfil das casas 

e dos montes. Coñécese aínda árvore a 

árvore e pedra a pedra de cada camiño. 

Esa imaxe permanente aflora no corazón 

cando un se sinte perdido, cando está 

sulagado de saudade, e cando perdeu a 

esperanza de volver”. 

Somos memoria e os territorios da 
nosa infancia e adolescencia, idades dun-
ha portentosa capacidade de absorción 
para todo aquilo que nos rodea, perma-
necen connosco para sempre. Gravados 
no máis potente ordenador persoal, de 
infinitos chips en forma de neuronas, os 
territorios dos primeiros pasos van ser os 
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máis persistentes e imborrables –a patria 

é a infancia, dinos o noso poeta citando a 

Rilke-. Incluso o virus máis terrible, aquel 

que borra dos seres humanos os recor-

dos, faino desde as vivencias máis próxi-

mas, facendo retroceder ó enfermo á súa 

máis primitiva infancia.

Esas xeografías recordadas que refi-

re Avilés, ás que se retorna na ausencia, 

volven filtradas polo cristal do tempo, 

converténdose con frecuencia en imaxes 

de referencia a comparar: “A paisaxe no 

fondo do espello emerxe a cada pulo que 

fai o corazón, ande por onde ande, que é 

como un barco sempre a regresar e que 

tende esas pequenas trampas para que 

a memoria non se borre, e procura aínda 

nas paisaxes máis inhóspitas e lonxanas 

buscar algún recanto de comparanza, 

unha ábore, unha pedra, un pequeno re-

cuncho que un leva gravado da paisaxe 

natal”.

Ollar desde a fiestra da infancia os 

horizontes, vai impresionar para sempre 

o negativo que, ao longo do tempo, lonxe 

de alí e en diferentes situacións, positi-

varemos como xeito de retornar. Un leva 

no fondo do espello o arquetipo dunha 

paisaxe que ten algo de escenario de 

estancia intemporal de veraneo, o antigo 

paraíso para retornar na memoria, algo 

que xa non se sabe se é recordo ou unha 

fantasía, pero é sempre a Ítaca á que se 

quere regresar. Sentirse dun lugar é amar 

a xeografía vivida, recoñecer os seus aro-

mas, saborear as súas esencias, identifi-

car os seus sons, sempre recordados na 

ausencia. 

tARAmANCoS, ALDEA CoN mAR 
DE pAISAxE

Avilés e Taramancos representan a 
fusión home-espazo, que é a esencia da 
xeografía. 

O poeta sabía que era capaz de cons-
truír un mito onde só había unha aldea.
Taramancos era para Avilés o mito da 
infancia feliz, e alí acudía para recupera-
la, aínda no coñecemento de que xa non 
se recupera endexamais a felicidade da 
nenez. Para ler e achegarse ás paisaxes 
de Avilés, para entender as xeografías 
evocadas, moitas delas hoxe invisibles á 
mirada, viaxamos no tempo guiados pola 
palabra poética do autor d´O tempo no es-
pello, co obxecto de visualizar no posible 
aquelas xeografías esquecidas.

Taramancos, o universo poético de 
Avilés, é unha pequena aldea perten-
cente á parroquia noiesa de Boa; na súa 
infancia, unha “aldea de vinte casas” 
pousada na ladeira norte dun derrame 
montesío da poderosa serra do Barban-
za, que ten o “mar de paisaxe”. Empolei-
rada sobre o mar da ría, cos alicerces ben 
chantados na faldra do San Lois, a aldea 
de Taramancos olla vixiante un horizonte 
de auga e cumes montesíos. Altiva e so-
litaria, pequeno ramo urbano, apiñado e 
aéreo, Taramancos é a única aldea que, 
en ausencia de terras chans aptas para o 
cultivo, como as que tapizan os arredores 
da veciña parroquia do Obre ou as que 
conforman a maioría das de Boa das que 
forma parte, tivo a ousadía de habitar es-
tas pendentes da montaña que esvaran 
cara á ribeira. Esta decidida opción vai 
conferir un especial carácter aos habitan-
tes desta aldea que se senten apegados 
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á terra onde funden as súas raíces. O pro-

pio poeta define Taramancos como “aldea 

de labregos con mar de fondo”, e o mar é, 

polo xeral, considerado un complemento, 

un lugar onde acudir cando se precise, 

pero non fonte de vida principal: “mariñei-

ros na aldea somentes tres”. Vai ser esa 

dualidade de aldea labrega e mariñeira a 

que vai facer de Taramancos unha enti-

dade de poboación particular. As súas 

xentes van saber de traballos de terra e 

mar, de pesca e marisqueo, e tamén de 

sementeiras e colleitas. Coñecedores de 

ciclos agrarios e mariñeiros, a súa historia 

vai ser sempre unha simbiose entre mar 

e terra. 

A casa materna ofrece olladas oblicuas 

á ría -enfrontar a fachada directamente 

cara ó oeste mariño sería unha ousadía– 

e na súa veciñanza, en contacto cos seus 

alicerces, as terras de cultivo esvaran en 

suave caída cara ao mar de Taramancos. 

Este pequeno universo de montaña, ribei-

ra e mar, abarcado nunha ollada desde 

a atalaia da aldea, aparecerá ao longo 

da súa obra evocado nun océano de 

imaxes, moitas reais, outras deformadas 

no espello do tempo, pero sempre com-

prendidas nesta Ítaca á que Ulises Fingal 

soña sempre retornar. Retornar aínda xa 

estando fisicamente alí, pois o poeta sabe 

que ese mundo xa non permanece e el 

está dolorosamente a contemplar os seus 

derradeiros estertores.

Como aldea que era, todo un conxun-

to de trazos definidores lle conferían clara 

identidade: rueiros estreitos en terra ou 

rusticamente empedrados, casas humil-

des, sinxelas, habitables, sensatas, de 

clara tipoloxía rural en planta baixa e so-
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brado, con todo un conxunto de constru-
cións adxectivas ao seu carón: hórreos, 
fontes, cruceiro, lavadoiro... completan 
o conxunto habitado. Naquel tempo, a 
aldea era unha célula habitacional im-
portante, chea de vida e con explotación 
intensiva dos seus recursos. O baleirado 
da mesma producirase a partires dos 
anos cincuenta, momento en que as vilas 
costeiras convértense en obxectivo resi-
dencial. Pero xa con anterioridade coñe-
cera o goteo incesante da emigración dos 
seus veciños: “Sentado no mazadoiro…
ao pé da soleira da porta…vexo entrar e 
saír a xente miña”.

ALDEAS E vILA, A vECIñANzA 
hAbItADA

Situada a tan só tres quilómetros da 
vila de Noia, e no camiño costeiro que con-
duce ao seu traveso ata a vila pesqueira 
de Porto do Son, era Taramancos a prin-
cipios de século unha aldea illada por mor 
do dificultoso das súas comunicacións. Ir 
a Boa ou achegarse ao espazo vilego de 
Noia, mostraba ademais da relativa soi-
dade da aldea de Taramancos, a distan-
cia mental que separaba dous mundos. 
En Boa estaba a capital parroquial coa 
igrexa como símbolo de reunión domini-
cal ou festiva, e como lugar de amencer 
á vida en forma de bautismo e de acollida 
no instante derradeiro da morte. Aí tamén 
se atopaba a escola das primeiras letras. 
A ruralidade domina: corredoiras, rueiros, 
árbores, paxaros, veciñanza, amizade, 
solidariedade, lingua común..., o cosmos 
coñecido e familiar. Achegarse a Noia su-
poñía, pola contra, adentrarse nun mun-
do novo, distante, descoñecido. Noia era 
a vila, a capital, a cidade onde residían 

os señoritos, xente de ollar altivo para 

quen era neno de aldea. Mesmo a lingua 

empregada era normalmente diferente. O 

Obre e o Campo de Noia supoñían o pórti-

co da vila, eran, por así dicilo, espazos de 

fronteira. Por iso, de rapaz, o territorio de 

Avilés onde se desenvolvía o seu mundo 

tiña a Ponte de Noia como linde. A vila era 

outro mundo, outra realidade que asusta-

ba por descoñecida, onde a pesares de 

acudir por mor dos novos estudos, un 

non se sentía tan a gusto. Seguramente 

na casa, avoa e nai advertían ao neno da 

necesidade de discreción. Non debemos 

esquecer que Avilés nacera no ano 1935, 

vésperas dun conflito civil, e desenvolve 

a súa infancia e adolescencia rodeado de 

medos e incertidumes por mor de suce-

sos tráxicos nos que a vila representaba 

o lugar de onde saía a represión. A xeo-

grafía do medo faise así tamén presente 

na súa obra: “Infancia apavorada ás ve-

ces, de requisa de medianoite, que ve-

ñen polo becerro ou polo pai ou nunca 
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se sabe quen pode denunciar...”, “...vou 

vendo nas cunetas os mortos que nese 

entón se relataban”.

Nos anos de escola en Noia, supera-

dos os primeiros temores, a visión negati-

va irá mudando.

Pode-se ver Noia desde mil ángulos, pois 

a memoria non ten fronteiras e fai apare-

cer o que lle parece no momento máis 

inesperado.

A vila, a grande e principal cidade 

próxima, sempre admirada polo seu pasa-

do, presente en forma de monumentos no 

seu recinto histórico, así como por unha 

importante actividade comercial que atrae 

a xentes do mundo rural circundante: 

De Noia queda sempre a súa configura-

ción de Vila antiga, entrando un pola pon-

te e vendo San Martiño, o paseo calmo da 

Alameda, as rúas íntimas do interior, as 

casas antergas que identifican o conxun-

to e algún comercio de sempre –Rosita 

Vellés, poño por caso- que un sempre 

sabe que van estar aí. 

Pero a Noia daqueles anos é tamén 
lugar de encontro e troula, un recordo de 
sabores e de sons: “pero tamén se lem-
bra un guiso de xoubas, unha empanada 
de raxo, o mostrador dunha taberna onde 
os amigos cantan, ou ainda o son dunha 
campana que coñecemos no recordo”, 
e onde a taberna – o Parra, o Escorial, 
etc.- constitúe o lugar de socialización 
máis destacado, onde se aprende escoi-
tando os vellos mestres do sentir popular: 
Basilio o Perito, Xosé Vieites, o mestre 
Moas…

Naquela vila familiar á que se acode 
en demanda de bens e servizos, e na que 
mercados e feiras funcionan como un po-
deroso imán, unha chea de personaxes 
entrañables –algúns cun pasado mar-
cado polo conflito civil- configuran unha 
especial xeografía humana:

Vemos pasar como nunha cinta máxica as 

figuras que dan soleira ao povo –a Mica, 

Cementério, Caldeirada, Aropiro, Estrelli-

ta, e tantos outros sen os que Noia non é 

nada- e vemos pasar algunha moza altiva 

que non nos saudaba nunca e pola que 

tiñamos un amor secreto. Vemos pasar a 
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vida, porque agora estamos na batalla. 

Chega-nos o perfume do mercado (os 

allos do Obre, as cebolas de San Cosme, 

os repolos de Taramancos) e Pepejomes, 

Sherlojomes que lle chamaban as siarei-

ras coa súa libreta de recibos cobrando 

os postos da Porta da Vila...

As festas na vila, sempre cheas de 
atraccións e cousas sorprendentes á mi-
rada dun neno de aldea, enchen a memo-
ria de imaxes de lecer:

As festas con Barriga Verde, os churros 

de Mambis, e o touporroutou da treboada 

de Boiro que animaba desde a mañán 

cedo, e os foguetes a estralar. 

A ALDEA, A pAISAxE 
humANIzADA

A aldea será o mundo que prefira o 
poeta nestes anos de infancia e adoles-
cencia. O interior dese mundo, a súa par-
te física, os elementos que o conforman 
van construíndo os alicerces onde se 
funden as raíces de Avilés, e para sempre 
escribir sobre este mundo é como estar 
conectado directamente con el sen nin-
gún tipo de interferencias.

Da man dos seus mestres, persona-
lizados nas figuras da súa avoa e a súa 
nai, Pepa e Lela de Pastora, que o intro-
ducen nos misterios da terra, ou o vello 
Pontellas que lle abre os ollos ao mar, Avi-
lés penetra as xeografías próximas para 
empaparse nun océano de percepcións. 

Podemos afirmar que na costa das 
rías baixas toda a paisaxe está intervida 
pola man do home, pero vai ser nos arre-
dores da aldea onde esta presenza se 

manifeste dun xeito máis nidio. Para Ote-
ro Pedrayo, como para Avilés, as aldeas 
e pequenos lugares son os derradeiros 
gardiáns do ser galego. Nelas é onde aín-
da se pode enxergar a esencia da nosa 
cultura, das nosas tradicións. A vida cotiá 
é moi diferente da que se desenvolve nas 
cidades e polo tanto tamén son diferentes 
os homes e as mulleres e a maneira de 
entender a vida e o tempo.

Cun Avilés neno, Taramancos é unha 
aldea que conserva todas as singulari-
dades diferenciadoras das sociedades 
campesiñas, e o seu modelo de vida ató-
pase mergullado no medio natural do que 
depende. Naquel tempo perviven aínda, 
dinos o poeta, costumes ancestrais de 
traballo en grupo, esforzos solidarios de 
“traballos de man común, que xa non se 
levan”. 

O espazo xeográfico, modelado con 
agarimo pola intervención do home du-
rante centos de anos, respondía a un 
xeito de vida característico de íntima 
relación home-medio como en todas as 
sociedades de base agraria. Sempre 
presente na obra de Avilés esa fusión 
natureza-home, entendida como unha re-
lación respectuosa, unha relación que na 
terminoloxía actual cualificaríamos como 
ecoloxicamente sostible. Ese amor á terra 
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que define a unha sociedade campesiña, 
transmítese dunhas xeracións a outras, 
e acádase a través do coñecemento dos 
seus segredos máis íntimos. Nas aldeas 
a vida está rexida polas colleitas, segue 
o ritmo das estacións, e todo vai estar 
en función dos ciclos do agro. O labre-
go entende a natureza como algo vivo, 
animado. Sente os seus ritmos e sábese 
parte deles: “A grande aventura é cando 
se aprende a semear e se coñece o ciclo 
de cada planta e ve un medrar o millo que 
semeou a súa man e a maravilla inmensa 
das espigas. Amar físicamente a terra de 
cavar. Tratala con coidado”.

O labrego sente os seus agros, as 
súas árbores, como partes de si mes-
mo, e os animais son tamén parte desa 
paisaxe. O poeta apreixa esa comuñón 
vivida en Taramancos e para sempre vai 
estar presente na súa obra:

“A comunión coa terra aberta pón o cora-

zón todo acendido e a semente da poesía 

vai aniñando chea de paxaros, do vento 

que se move nas toxeiras, e do mar, e 

vaise gardando como un cofre escuro o 

mundo vivo da aldea, restrevos e seitu-

ras, e o mundo lonxano dos soños que 

vén nun sobre cada pouco, do barco do 

meu pai”. 

E para iniciar ao infante nos ritos da 
vida nese milenario cosmos, para en-
sinar o amor á terra, están os vellos, os 
devanceiros sempre mentados con de-
voción. No caso de Avilés, a súa avoa, 
“Pepa de Pastora”, é recordada como 
quen “me ensinou a sementar, a penetra-
los misterios da terra”, como a persoa que 
o vai poñer en contacto coa terra e coa 
natureza para penetrar os seus enigmas 
máis arcanos. E xa para sempre, ese 
transmitido amor á terra, acompañará a 
existencia do poeta.

É a terra o alicerce en que se apoia 
todo ese universo rural. Terra entendida 
como mineral: “Eu amo as minerais en-
trañas do meu eido”. Un lugar onde pe-
netran as raíces físicas das plantas, pero 
tamén, onde as raíces do espírito obteñen 
o zume nutricio co que alimentar a alma; 
un lugar ó que sempre regresar, aquel 
que está sempre presente na ausencia, a 
Ítaca de paisaxes, xentes, cheiros, ruídos 
e sensacións recoñecidas.

Porque a terra está formando parte 
dun espazo, onde o aire, o sol, a auga, 
conforman unha atmosfera particular de 
singulares presenzas: “a humidade, a 
grisalla da chuvia”, o “orvallar miudiño”, 
os “seráns de cor roibos”, o “vento nor-
dés, toleirón e afiado”,o “vento mareiro 
amigo”... 
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As xentes, os habitantes da aldea, vi-

ven nese espazo natural nunha relación 

secular de respecto mutuo que se remon-

ta ás afastadas épocas dos cazadores-

colleiteiros. Esta práctica de explotación 

equilibrada do medio supón un profundo 

coñecemento da natureza:

“Hai que

procurar un salgueiro xunta o rio

algo comesto na raiz, vedraio;

e no cuarto menguante, cando a saiva non ten

esa forza que canta nas artérias do cerne,

serrar co tronzador portugués e con rachas

para que sexa o ángulo propício no cair”.

O esquecer ese equilibrio necesario 

pode levar a situacións non desexadas, 

como sucedera, por exemplo, coas no-

gueiras da aldea de Taramancos, ou ta-

mén coas do Obre ou a Chaínza: “...de 

súpeto foran todas ceifadas no ano 50 

para culatas de fusil ou escopetas das fá-

bricas de armas. Caíron derrubadas para 

un triste fin”.

Os traballos e os días sucédense 

na aldea ao compás do ritmo oscilato-

rio das estacións, de aí a súa continua 

referencia:

“Ti, outono, es un home coa ollada mur-

cha / cos gadellos ao vento. E-la cor do 

adeus irremediable”

“A luz de abril: a terra xeme / de sazón, 

entreabre / o fondo sulco do amor / e 

canta”

“O grilo-abade inaugurando o verán”

“É primavera en Noia, e a noite / será unha 

longa mina de diamantes”.

Cada semente ten un tempo, e cada 
froito de tempada é especialmente apre-
ciado con vistas á preparación de exqui-
sitos pratos coas especies do momento: 
“patacas de cedo, chícharos, tirabeques, 
que veñen no mes de abril coas lampreas 
e os congros en sazón”.

o mAR DA RíA 

Pero en Taramancos, ao pé da aldea, 
un mar próximo permite tamén ao neno 
Avilés, penetrar intimamente os seus se-
gredos: “brinco de rapaz pola ribeira”. Un 
mar que estará, ao igual que sucedía coa 
terra, presente para sempre na memoria 
do poeta: “Veu a visitarme o mar:/ o mar 
de Finisterre, o mar da Vida...”

Taramancos, aldea con mar, comuñón 
de mundos, simbiose de vidas labrega e 
mariñeira, mestura de esencias: “Carros 
de cangrexo e argazo que se deixaban 
podrecer nas terras baixas, e semear 
logo...” , coas que xermola o froito da vida 
que logo se comparte en feliz troco: “pes-
cadores ...que trocan peixe por leite, por 
ovos ou fariña.

Pedras, a Misela, Picouso, Mar de 
España, a Creba, constituén os fitos refe-
renciais, os fachos que alumean as xeo-
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grafías da ribeira. Nos areais de Testal e 
Taramancos, un Avilés infante entra en 
contacto cun mundo de mariñeiros va-
rios: “pescadores de liña, de francado, 
de boliche”..., dos que aprende os seus 
traballos: primeiro, “atopar o lubión na 
baixamar, arealo, engarzar na brinca e ter 
paciencia”; para logo ir á colleita dunha 
ampla variedade de especies, cada unha 
a atrapar no lugar, no momento e coa arte 
oportuna: “A faneca pica de noitiña ou de 
mañá cedo. Vinte brazas de liñó. E pola 
popa o anzol grande do congro ...Á solla 
vaise a pé, con rede ou con francado”. E 
logo toda unha chea de peixes: “corube-
lo”, “congro”, “solla”, “raia”, “escacho”, “ro-
baliza”...; tamén, “lura”, “camarón”; e, por 
suposto. mariscos varios. 

Cando a vila de Noia en expresión de 
Ana Romaní “aínda non perdera o alen-
to dos océanos”, un continuo trafegar de 
velas coñecidas sucaba as augas da ría: 
Consuelo María, Maniños, Pepito Her-

moso, Lealtad, Nova Flor do Barqueiro, 
e o Olga, “ a súa estampa branca e áxil, 
dáballe un son mariñeiro de prestancia, 
un señorío case feminino de barco lixeiro 
e forte” o barco no que manda o Andru-
cho, o mítico capitán para os rapaces de 
Taramancos. A ría constituía daquela un 
espazo familiar onde todos se coñecían 
“os veleiros entran paseniño na ría ....e os 
patróns antigos que pasan saudando”.

Cando Avilés volve de Colombia, logo 
dunha ausencia de preto de vinte anos, 
retorna a un mundo que xa non está. 
Contemplar o ocaso das paisaxes, noutro 
tempo espléndidas de vida, fai que o 
poeta cante a esas xeografías en vías de 
extinción. Por veces a crítica sobre o que 
está pasando tórnase aceda e dura: 

Esta vila que un día tivo fama

de grandes navegantes e veleiros

vaise facendo berce de larpeiros

que soio saben navegar na cama.

O mar xa non é mar, desaguadeiro

de cloacas ruíns e cousa podre,

dende a veira de Barro hastra a do Obre

hai un fangal e un solo cheiro.

Tempos virán que o mar xa cabreado

non suba de Testal ou do Cabalo

para conservarse limpo e perfumado.

Para ter bon cultivo hai que enchelo 

e se non lle poñemos máis coidado

iranse os berberechos para Argalo.

E moi seguramente

temos de comer merda en empanada

e facer de touciño a caldeirada.

Para Avilés son as aldeas as que gar-
dan a historia, mais as cousas van cam-
biando tamén aquí por mor da entrada na 
nosa cultura de elementos alleos. A única 
solución que queda de cara ao mañá é 
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retornar á aldea, no sentido de valorala e 
coidala. Non podemos permitir a súa per-
da, xa que isto implicaría a perda do noso 
propio ser. 

“Neste mundo inicial, do que quedan aín-

da na voráxine aqueloutrada dos días de 

hoxe veigas e lugares, é onde está a forza 

creadora, o home puro que pode atra-

vesar os vendavais da vida sen luxar tan 

sequera as súas ás ...Ulises Fingal ve no 

espello que remove as imaxes do pasado 

a terra natal irta nas brétemas, verde e 

mainiña nos seus regos cantareiros, os 

calcos e palleiros, as medas de avea e o 

seu arrecendo de palla a madurar, os ros-

tros que el amou, as carballeiras, a chuvia 

caendo lene e fresca que lle arrepón o 

corazón a cada unha das vicisitudes que 

o enfrentan e vai pondo con paixón os pa-

sais profundos que han de facer o camiño 

de volta e o regreso”.

Son as xeografías da alma, aquelas 
que xorden do máis íntimo, as que emer-
xen no fondo do espello e que, na ausen-
cia, se manifestan con máis intensidade; 
xeografías ás que sempre se quere retor-
nar pois nelas sobrevive a nosa esencia. 
Nelas habita a lírica da paisaxe, e van ser 
os poetas grandes como Avilés, os que 
van penetrar ata o seu cerne para conver-
ter en universal e eterna a súa memoria: 
“na paisaxe íntima todo vive e é o que fai 
o país inmemorial”. Taramancos na pala-
bra cálida de Avilés vai lograr deste xeito 
a eternidade. 

A poESíA DE AvILéS, o Com-
pRomISo CoA tERRA E A 
DEfENSA DA IDENtIDADE

Ler de novo a palabra de Avilés é traer 
á memoria unhas paisaxes invisibles; re-
tornar aos territorios da infancia e decatar-
se de que a vida pasa a tanta velocidade 
que apenas temos tempo para controlar 
os cambios, para asimilalos no repouso, 
co fin de procurar que non leven por 
diante todo o peso do pasado. A poesía 
de Antón Avilés fainos reflexionar sobre 
un presente insatisfactorio, un presente 
que se acadou sen apoiarse nun pasado 
milenario, sen sosterse nunha historia de 
séculos, o que explica moitos dos males 
presentes. Nun mundo que pretende ser 
global, onde o pensamento quere ser úni-
co, e a sociedade camiña cara á uniformi-
dade, Avilés é a cosmovisión dun mundo 
que esmorece e ao que el se sente es-
pecialmente unido; representa o bardo 
que axita as conciencias, o poeta que ve 
máis alá e cun berro desgarrado nos lem-
bra os perigos da perda da memoria, da 
identidade, das raíces. Soamente o arma-
mento intelectual impedirá o rendemento 
submiso ante a cultura da hamburguesa, 
a coca-cola, o centro comercial, o formi-
gón especulativo ou o eucalipto invasor, 
iconas da modernidade e progreso uni-
versais, publicitados acotío a través do 
omnímodo poder dun pensamento único 
que invade todos os curruchos por contar 
con todos os medios nas súas mans.
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“Llamadme Ismael. Hace unos años –no im-

porta cuánto tiempo exactamente- con muy 

poco o ningún dinero en el bolsillo y sin nada 

en tierra que me interesara, creí que podría ir 

a navegar por ahí y ver la parte acuática del 

mundo.”1

“Moby Dick fue la película más difícil que he 

hecho en mi vida. Perdí tantas batallas mientras 

la hacía que llegué a pensar que mi ayudante 

de dirección estaba conspirando contra mí. 

Luego comprendí que era solamente Dios”2.

Se falar de cinema en Galicia resulta 
hoxe doado, posto que dende hai 

máis de vinte anos os traballos de docu-
mentación e investigación non deixan de 
medrar, non estamos na mesma situación 
cando se trata de falar dunha comarca 
concreta, porque... de que falamos?: de 
locais?; de rodaxes?; de personaxes?

A pRImEIRA? RoDAxE.

Comezamos o noso percorrido dia-
crónico no ano 1929, en que se leva a 
cabo a filmación de Un viaje por Galicia. 
Foi un proxecto impulsado dende a Depu-
tación da Coruña, que conseguiu implicar 
ás demais deputacións galegas, nunha 
produción que lle foi encomendada a Luis 
Rodríguez Alonso, quen xa fixera en 1923 
Un viaje a través de Galicia y Asturias. 
Tratábase de levar imaxes da terra ás Ex-
posicións de Barcelona e Sevilla. Resulta 
un traballo máis ben cansino, que fai un 
moroso paseo por todas e cada unha das 
poboacións máis importantes das catro 
provincias, con insertos de zonas máis ou 
menos pintorescas que serven como fío 

1  Melville, H.: Moby Dick. Madrid, Anaya, 2003, páx. 31.
2  Huston, J.: A libro abierto. Memorias. Madrid, Espasa 
Calpe, 1986, páx. 303.

de unión. Realmente longa –dúas horas 

repartidas en doce partes- o seu interese 

reside na súa condición de documento 

gráfico para recuperar unha parte da 

historia visual dos lugares filmados3. No 

noso caso, contén imaxes do río Tambre, 

da central eléctrica deseñada por Antonio 

Palacios, e da igrexa de San Martiño, en 

Noia.

oS LoCAIS DE ExhIbICIóN

Polo que se refire ás salas de exhibi-

ción cinematográfica, as primeiras novas 

das que dispoñemos falan das que funcio-

naban nos anos trinta en que comezaban 

a adaptar os seus equipos para a grande 

novidade que supoñía o cinema sonoro, 

que se consolida na comarca entre o 

ano 1933 (caso da Pobra e Noia) e 1935 

(Boiro). En Ribeira e en Porto do Son ten 

lugar en 1934: 

“Cine sonoro en Riveira: Van muy ade-

lantados los trabajos de ampliación de la 

cabina y modificación de las condiciones 

acústicas del salón, en el `Cine Riveira’ 

para instalar el cine sonoro. Es propósito 

de los señores Moraña inaugurarla en el 

actual mes y lo harán exhibiendo una pe-

lícula hablada en español de las que más 

éxito obtuvieron en la presente tempora-

da. Nos consta que la máquina adquirida 

es de lo más moderno que se conoce. Y si 

unimos a esto lo deducible de los precios 

(una peseta butaca cuando sea en espa-

ñol y 0’75 en exótico), puede tenerse por 

descontado un rotundo éxito, y el pueblo 

cuenta, desde ahora con un mejora que la 

pone a la altura de las poblaciones” (Faro 

3  A cinta foi restaurada en 1991 por Filmoteca Española 
e o Centro Galego de Artes da Imaxe.
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de Vigo, 9 de febreiro de 1934, páx. 6, col. 

7).

A prensa rexional –descoñecemos se 

os semanarios locais inclúen información 

ó respecto- recolle a presenza do sonoro, 

a meirande parte das veces celebrando a 

instalación dos novos equipos ou a exhibi-

ción dalgunha obra de renome aínda que, 

en ocasións, estas espertan os receos 

dalgún que outro crítico especialmente 

sensible, como foi o caso do pase de So-

bre el cieno na Pobra do Caramiñal:

 “Salvo a contadísimas personas en 

general, ha gustado sobremanera la 

hermosísima producción española 

‘Sobre el cieno’4 sin duda la mejor 

película exhibida desde que se inau-

guró el sonoro en esta. Asunto de-

licado, no está al alcance de todos, 

por eso nuestra opinión es que estos 

estrenos deben ir primeramente a las 

poblaciones donde sepan apreciar 

el mérito con que están realizadas 

4  Refírese o cronista á unha produción de Film Uce e 
Orphea Films, dirixida por Fernando Roldán en 1933 a 
partires dun guión de Antonio Roldán e interpretada por, 
entre outros, Carlos Llamazares, Paulino Casado, Paquita 
Maqueda, Rafael Nieto e Rosita de Cabo. A fotografía era 
de Arturo Duch e Tomás Porchet e a música de Daniel 
Ulla. Sobre a súa estrea no Monumental Cinema de Ma-
drid, o crítico Méndez-Leite apunta: “El tema prostibulario 
(…) fue presentado con cruda propaganda, y su éxito de 
público en el amplio local pudo complacer, como no se lo 
habían figurado, ni mucho menos, los editores y la empre-
sa exhibidora. (…) Se mantuvo gallardamente en cartel, 
pese a su intrascendente realización en la que, sin embar-
go, había aciertos parciales” (Méndez-Leite, F.: Historia 
del cine español. Madrid, Rialp, 1965, vol. 1, páx. 343). 
En sentido contrario, a crítica do ABC: “Conato de pelí-
cula.en su derredor se han acumulado todos los tópicos 
y todas las incidencias vulgares de esas pobres mujeres 
que tienen su vida en los bajos fondos de la sociedad. 
Asuntos de tercería, con gotas de sentimentalismo cursi, 
es el tema que ha servido a Fernando Roldán para dar 
vida –pobre vida- en la pantalla a unas cuantas escenas, 
sin ilación, sin lógica y lo más grave aún, sin un atisbo de 
arte”. Recollido en M. Rotellar: Cine español de la repú-
blica. San Sebastián, XXV Festival Internacional de Cine, 
1977, páx., 117.

y el alto fin educativo y moral que 

contienen”.

Tamén orixinou expectación a proxec-

ción de Odio, produción dirixida polo 

alemán Richard Harland a partires dun 

texto do escritor coruñés Wenceslao Fer-

nández Flórez e da que non se conserva 

copia ningunha. Parece ser que a estrea 

mundial tivo lugar na Pobra , porque par-

te dos seus exteriores estaban rodados 

na zona. O Faro de Vigo recolle así o 

acontecemento: 

“Conforme habíamos anunciado, tuvo 

lugar el domingo en el Principal el estre-

no para Galicia del intenso y hermoso 

drama de ambiente gallego original del 

notable escritor Wenceslao Fernández 

Flórez titulado “Odio”. La película ha 

gustado sobremanera. Todas las esce-

nas se desarrollan en diversas comarcas 

de Galicia, siendo una exaltación de las 

costumbres gallegas (…) Tanto los coros 

gallegos como los paisajes y lo mismo las 

agradables melodías gallegas del maes-

tro Patiño sumamente acertadas y hermo-

sas igualmente la labor de la gran trágica 

María Fernanda Ladrón de Guevara. En 

resumen, una película hermosa, digna de 

ser exhibida en todos los cines de Galicia 

y lo mismo donde haya colonia gallega”. 

(Faro de Vigo, 11 de marzo de 1934, páx. 

2, col. 5)

ESCRItoRES Do bARbANzA E o 
CINEmA 

Se nos mantemos na liña cronolóxica, 

hai que deterse nas figuras de Rafael Dies-

te e de Alfonso D. Castelao que, nalgún 

momento das súas traxectorias, estiveron 

relacionados co feito cinematográfico. 
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Dieste (Rianxo 1899-Compostela 

1981) formou parte das “Misiones Peda-

gógicas”, nas que vai coincidir con dous 

documentalistas de renome, o ourensán 

Carlos Velo e o granadino José Valde-

lomar5. O escritor rianxeiro participa na 

expedición que sae de Madrid o 11 de 

agosto de 1933 con destino a Galicia6. Ta-

mén forman parte do grupo, Xosé Otero 

Espasandín, Cándido Fernández Mazas 

e Ramón Gaya. A misión chega a Rianxo 

no mes de setembro onde, ademais de 

fundar unha biblioteca, levaron a cabo a 

proxección de dezaoito películas: Serán 

despois Boiro e Noia as vilas que acollan 

os misioneiros que, xa en outubro, pasan 

a Muros e seguen cara a Bergantiños7.

En 1935 Velo comeza a rodaxe de 

Galicia, un documental sobre a vida dos 

mariñeiros e campesiños galegos, e re-

queriu o asesoramento de Dieste aínda 

que a día de hoxe non sabemos qué foi o 

que aportou ó proxecto 

5  Para unha aproximación á vida e obra de José Val del 
Omar vid. Sáez de Buruaga (coord.): Val del Omar y las 
misiones pedagógicas. Murcia, Dirección de Proyectos e 
Iniciativas Culturales, 2003. e Gubern, R.: Val del Omar 
cinemista. Granada, Diputación Provincial, 2004.
6  Nunha carta ó seu irmán Eduardo datada en Allariz 
o 20 de agosto de 1933 di o seguinte: “(…) Me llegaron 
tus cartas cuando estaba a punto de salir para Galicia. 
Apenas estuve cuatro días en Madrid, los indispensa-
bles para preparar este viaje y resolver –a medias- mis 
asuntos. Después el tren, un auto, otro auto. La Mezquita 
(pueblo- agreste, encantador- de Alberto, Ginzo de Limia 
(villa de labranza con algunos rasgos de señoritismo tonto 
secundarios) y, desde hace tres días, Allariz, donde me 
siento plenamente rescatado por mi viejo y misterioso 
pais.’ Plenamente’ es una palabra apresurada, pues quizá 
ser gallego en Galicia es no acabar de serlo con entera 
plenitud, con varios límites. Un gallego que vuelve, aquí ve 
la distancia –y no puede medirla- que media entre su ser y 
su posible o imposible definición. Quizá no hago más que 
resumir experiencias inmediatas (…)” (Dieste, R.: Obras 
completas. Edicións do Castro, Sada (A Coruña), 1995, 
vol. V, páx. 57.
7  Vid. Otero Urtaza, E.: Las misiones pedagógicas: Una 
experiencia de educación popular.Sada (A Coruña), Edi-
ciós do Castro, 1982. A obra inclúe o testemuño de Rafael 
Dieste.

Nese mesmo ano, no número corres-
pondente a marzo da revista P.A.N. pu-
blica un texto datado en Bruxelas o sete 
de febreiro, “Sobre teatro en cine”. Tamén 
neses días leva a cabo a elaboración dun 
guión chamado Promesa del Viejo y de la 
Doncella, que ten a súa orixe nun conto 
do seu irmán Eduardo, quen se deca-
tara do interese que os textos literarios 
acadaran no medio cinematográfico. En 
carta enviada dende Anveres ó seu irmán 
comunícalle as súas impresións sobre a 
posible rendabilidade da futura película: 

(…) el guión vale –comercialmente- 
mucho más de diez mil pesetas. Hay 
que pedir treinta mil con toda naturali-
dad. Cuando lo hayas leído –previén-
dolo en cine y como empresario- te 
darás cuenta. Las treinta mil pesetas 
deben exigirse como anticipo de de-
rechos –pues hay que suponer, ha-
ciendo cálculos modestísimos, que 
la película rendirá mucho más. Que 
Alberto lea el guión y confirmará, 
como hombre de negocios, mi juicio. 
Reclamo el papel de supervisor y ga-
rantizo el éxito, pues sé bien lo que 
hay que hacer. Los actores deben ser 
ensayados y vigilados por ti. Cuando 
llegue la ocasión haré nota más pro-
lija de previsiones desplegando en 
forma técnica lo que sirve de prólogo 
al guión. (…)8.

O argumento é o seguinte: Un vello 
e rico propietario uruguaio de orixe irlan-
desa, don Juan, é embaucado por don 
Máximo, o doutor Mentas e o hostaleiro 
Escancia, para que case con Carmen, so-
briña do primeiro, coa finalidade de que, 
cando morra o ancián, as súas terras 

8  Dieste, R.: Op. Cit, páx., 63-64.



66

baRbantia aLgúns apuntamentos sobRe o Feito cinematogRáFico no baRbanza

queden en mans de membros da comu-
nidade e non de parentes foráneos. Don 
Juan e Carmen casan, pero á morte do 
marido, a muller reparte as terras entre os 
campesiños.

A película non se chegou a realizar 
aínda que durante algúns anos os irmáns 
estiveron interesados en atopar unha vía 
de produción. Finalmente, o guión foi 
publicado nun volume títulado Teseo (los 
problemas literarios)9.

Polo que se refire a Castelao (Rianxo 
1886-Bós Aires 1950), vai colaborar no 
citado documental de Velo. Non era a súa 
primeira experiencia cinematográfica, xa 
que participara como actor –interpretaba 
a un pastor protestante10.- en Miss Led-
ya, que se considera a primeira película 
galega de ficción, realizada polo fotógra-

9  Vid. Dieste, E & R.: Promesa del viejo y de la doncella. 
A Coruña, Xunta de Galicia/Museo Carlos Maside, 2005. 
10 Quizais un “precendente” doutro pastor protestante 
cinematógrafico de certa sona: o que Chaplin interpretará 
en The Pilgrim (C.Chaplin, USA, 1921). 

fo José Gil en Pontevedra no ano 1916. 
A cinta –de vinte minutos de duración, 
e con intertítulos en castelán- xurdiu da 
iniciativa dun grupo de damas que decidi-
ron engadir unha película ó programa da 
gala que organizaban a prol da “Junta de 
Protección a la Infancia”. O feito de estar 
rodada nos arrabaldos da cidade e “inter-
pretada” por rostros coñecidos da socie-
dade pontevedresa, pretendía incremen-
tar a expectación e, consecuentemente, a 
afluencia de público ó acto benéfico. 

Máis adiante, un relato de Cousas 
inspirou a seguinte película galega de 
ficción, A traxedia de Xirobio, dirixida por 
José Signo en 193011, quén fixo tamén a 
adaptación –por certo, moi libre- e os in-

11  Xa van alá moitos anos e aínda hoxe teño remorsos. 
Non había antroido que deixasen de vir á miña casa dúas 
máscaras choqueiras. Sempre os dous mesmos ester-
queiros, coas mesmas caretas, cos mesmos traxes, cos 
mesmos ditos. Eles sabían un segredo amoroso da miña 
mocidade e tódolos anos viñan chantarmo na cara; coas 
mesmas verbas, coas mesmas gargalladas paifocas. As 
dúas máscaras batían o chamador da miña porta tódolos 
domingos de antroido. Xustamente tódolos anos, no mes-
mo día e á mesma hora. Eu adoecía por descubrilos: pero 
endexamais logrei nin tan siquera unha sospeita guiadora. 
Eles chamaban, entraban, breaban o meu segredo, rían a 
cachón e logo fuxían deixándome alporizado de carraxe. 
Un ano convideinos con augardente… e púxenlles diante 
de si unha garrafa chea de purgante Leroy (meiciña que 
agora xa non se estila). Os choqueiros cheiraron o augar-
dente probárono con sospeita, baduaron algúns chistes 
á miña conta, arrombaron as gorxas e pouco a pouco 
foron enviando a garrafa enteira; de modo que a cada un 
cadroulle de tomar quince purgas, pola baixa, ¡Ían ben 
servidos os malpocados!.

O meu divertimento durou pouco. Axiña de se marcharen 
comenzaron os remorsos a rillar na miña concencia. Eu 
era un criminal e o suor frío do arrepentimento corríame 
polo corpo. Eu saín da casa en procura dos choquiros. 
Cacheei tabernas e bailes de tranca e as máscaras non 
apareceron; preguntei a moita xente e ninguén soupo dar-
me razón deles. Á mañanciña do luns colleume aínda na 
rúa, todo apouvigado, en precura dos choqueiros…

Endexamais volvín a velos diante de min. ¡Endexamais! 
E quedoume un remorso tremendo porque…¿morrerían? 
Castelao, A. R.: Cousas A película foi estreada no Centro 
Galego de Artes da Imaxe o 11 de xuño de 2003. En 1977, 
outro relato desta obra foi adaptado ó cinema por Miguel 
Castelo en O pai de Migueliño. 

Faro de Vigo, 9 
de outubro de 

1932
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tertítulos. A interpretación do papel prota-
gonista correu a cargo do actor José Rúa 
e a ilustración musical de Ángel Teijeiro. 

Case xa nos nosos días, outro texto de 
Cousas, “O pai de Migueliño” será levado 
ao cinema polo director Miguel Castelo 
entre os anos 1976 e 1977, e producido 
por Victor Ruppen12. 

Volvendo á película de Velo, consta-
ba de dúas partes: o traballo no mar e o 
traballo no campo, un proxecto que o rea-
lizador xustificaba así: 

“Cando trato o mundo do cine desde o 

cineclub da FUE, atópome con películas 

que postulan a transformación do campo 

e presentan ós labregos nunhas coorde-

nadas reivindicativas coma no cine de Ei-

senstein. E penso que sería necesario pra 

Galicia facer un cine que potencie a trans-

formación da sociedade rural, o tractor, a 

máquina de elabora-la manteiga. O cine 

é o instrumento. Polo mesmo, dispóñome 

a descubrir Galicia cunha cámara. Veño 

cun equipo de cine a Cartelle e lugares 

da bisbarra e recollo o traballo da xente; 

logo filmo imaxes dos traballadores do 

mar. Sería interesante que se proxectase 

agora en Galicia”13 . 

12  Victor Ruppen Pardo (A Coruña, 1940). Arquitecto 
técnico, a súa afición ó cine o levou a colaborar con dis-
tintos cineclubes tanto en Madrid, ciudad na que realizou 
os seus estudios, como xa de regreso en A Coruña. Na 
primeira metade da década de 1970 participa na creación 
da empresa distribuidora “Musidora” ubicada en Madrid. 
En 1975 entra no ámbito da produción cinematográfica 
e será Fendetestas (A. F. Simón, 1975) la primeira cinta 
en 35 mm na que participa. Virán despois O herdeiro (M. 
Gato, 1976), O cadaleito (E. Rodríguez Baixeras, 1976) e 
O pai de Migueliño (M. Castelo, 1977). A súa última par-
ticipación como produtor foi en 1980 con Malapata de C. 
López Piñeiro.
13  Álvarez Pousa, L.: “Por Galicia nun Venres Santo. En-
trevista con Carlos Velo”, en Teima nº 24, maio-xuño 1977, 
páx. 20. Vid. Fernández, M.A.: As imaxes de Carlos Velo. 
Vigo, A Nosa Terra, 2002; e Redondo Neira, F.: Carlos 
Velo. Itinerarios do documental nos anos trinta. Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 2004. 

Cando levou a cabo a montaxe do 
material, pediulle a Castelao que fixera os 
debuxos dos fondos para os créditos. A 
partir dunha serie de fotos, o artista pintou 
vinte e catro cadros en tinta branca sobre 
papel negro, que semellaban unha pano-
rámica da feira da vila do director. 

Por outra parte, a presenza do escri-
tor é habitual en moitos dos documentos 
cinematográficos que conservamos dos 
galegos emigrados ou exiliados en Lati-
noamérica, como é o caso dos traballos 
realizados por Eligio González, fotógrafo 
oficial da colectividade galega en Buenos 
Aires quen, en 1972, estractou tódalas 
filmacións que tiña do artista de Rianxo 
dende 1940, ano da súa chegada a Argen-
tina ata o seu pasamento en xaneiro de 
1950, en Imaxes de Castelao en Buenos 
Aires. Documentos que, tamén, serviron 
de base para a longametraxe que sobre 
el realizou Jorge Prelorán entre 1979 e 
1981, con guión e asesoramento de Anto-
nio Pérez Prado14. En 2001 o documenta-
lista Xan Leira levou a cabo Castelao e os 
irmáns da liberdade, un percorrido pola 
vida e a ideoloxía do artista e por aqueles 
lugares do exterior nos que estivo, dende 
Estados Unidos a Cuba pasando por Uru-
guai, México e Arxentina. A cinta forma 
parte dun proxecto máis amplo e multidis-
ciplinar destinado a recuperar a memoria 
de Galicia15. 

14  Vid. Pérez Prado, A.: “A película Castelao” en Con-
greso sobre Castelao. Actas do congreso realizado pola 
Dirección Xeral de Promoción en Rianxo, dos días 25 ó 29 
de xaneiro de 2001. Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 2001, páx. 381-395.
15  O documental está complementado cun libro, Pérez 
Leira, X.C.: Castelao e os irmáns da liberdade, Meira-
Moaña (Pontevedra), Acuarela Comunicación, 2002. 
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outRAS RoDAxES

Salvo as mostras que de Ribeira e 
Noia existen no arquivos de NO-DO -hai 
un que recolle a “Visita de Franco a Santa 
Eugenia de Ribeira” en 1944 e, en 1974, 
unhas “Jornadas de Marisqueo en la ría 
de Noya”-, imos ter que esperar ata a 
década dos setenta para que se volva ro-
dar na comarca unha cinta comercial de 
ficción. 

A primeira delas foi En la red de mi 
canción dirixida por Mariano Ozores en 
1971. Forma parte dunha tendencia de 
“películas con cantante”, pola que pasa-
ron nomes tan diversos no eido da mú-
sica española como Peret, Manolo Esco-
bar, Julio Iglesias ou Serrat. No caso da 
música galega, foi Andrés Dobarro quen 
protagonizou unha historia ambientada 
na universitaria Compostela con algun-
has fugas turísticas a, entre outros luga-
res, os areais de Noia e Porto do Son16. 
A identificación do personaxe coa zona 
é meramente casual e tópica, imaxes de 
praia que serven exclusivamente como 
marco postal que xustifique unha especie 
de videoclip ao uso da época17.

16  O seu director dí ó respecto: “Se trataba de una espe-
cie de “La casa de la Troya” entre estudiantes de nuestros 
días. (…) Como se trataba de arropar a un joven debutante 
necesitábamos un buen reparto y lo hicimos con Conchi-
ta Velasco, mi hermano Antonio, Cassen, Alfredo Mayo, 
Florinda Chico y Rafaela Aparicio (…) entre otros. Nos ins-
talábamos en Santiago y, desde allí, nos desplazábamos 
a distintos lugares de Galicia. (Ozores, M.: Respetable pú-
blico. Cómo hice casi cien películas. Barcelona, Planeta, 
2002, páx. 176).
17  “Estoy muy satisfecho de tres canciones que rodamos 
en esta película. La primera fue sobre una furgoneta-
plataforma sin dejar de recorrer todas las calles del barrio 
viejo de Santiago. Otra fue en plenas fiestas del pueblo 
de Padrón. Rodamos en medio del gentío que, amable-
mente, colaboró como figuración. Y la tercera canción, al 
atardecer, en una playa desierta sin más personajes que 
Dobarro y nuestra perra Trapos que, adiestrada por mi 
mujer, acompañó al cantante caminando ambos al borde 
del mar”. (Ozores, M.: Ibid., páx.178). En varias ocasións 

Séguelle unha cinta desgrazadamen-
te famosa pola morte do seu director, 
Claudio Guerín Hill, ao precipitarse dende 
a torre da igrexa de San Martiño de Noia. 
La campana del infierno foi realizada en 
1973 en coprodución con Francia. A elec-
ción de Galicia respondeu unha vez máis 
á búsqueda dun ambiente brumoso, hú-
mido e a existencia duns escenarios que 
axudan a dar espectacularidade á cinta18. 

Guerín xa rodara na nosa terra unha 
serie de documentais, e pretendía levar 
a cabo a adaptación ao cinema de Bea-
triz, de Valle Inclán que, posteriormente 
fixo Gonzalo Suárez a partir dun guión de 
Santiago Moncada, que tamén fora guio-
nista en La campana del infierno19 .

AS CuRtAmEtRAxES

Non será ata pasado o ano 2000, 
cando volvamos atopar longametraxes 
comerciais rodadas na comarca, pero 
non hai que esquecer o traballo dos curta-
metraxistas, que si está presente. Pode-
riamos remontarnos ao ano 1979 en que 
Xavier Villaverde dirixe Circos, unha cinta 
en 16 mm., na que vai percorrendo as 
diferentes pegadas de asentamentos au-

Galicia serviu como escenario para este tipo de produto, 
sirvan como exemplo Juan y Junior en un mundo diferente 
(P. Olea, 1968) protagonizada por Juan Pardo e Antonio 
Morales “Junior” nos efémeros tempos en que foron un 
dúo musical; En un mundo nuevo (R. Torrado e F.G. de la 
Vega, 1972), con Karina e o grupo infantil “La Pandilla” ou 
El Ángel (V. Escrivá, 1969) e Volveré a nacer (J. Aguirre, 
1973) cun reparto presidido por Raphael.
18  Segundo consta na entrevista reproducida en La Voz 
de Galicia do 17 de febreiro de 1973, páx. 18, cols. 3 e 4. 
19  Para máis información sobre a obra de Claudio Guerín 
vid. Utrera Maciá, R.: Claudio Guerín Hill: obra audiovi-
sual, radio, prensa, televisión, cine. Sevilla, Universidad, 
1991. Con respecto a Gonzalo Suárez, Alonso Fernández, 
A.: Gonzalo Suárez entre la literatura y el cine. Oviedo, 
Universidad, 2004. 
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tóctonos, como o Castro de Baroña (Porto 
do Son, A Coruña). Un café de ollos ver-
des (1992), de Antonio Simón, reconverte 
as dunas de Corrubedo nunha paisaxe 
norteafricana onde se desenvolve unha 
historia colonial escrita por Lino Braxe20. 
O ribeirense Ricardo Llovo recrea en Xi-
netes na tormenta (2001), un relato de Ma-
nuel Rivas que transcorre nun pesqueiro 
con base en Ribeira que faena no Gran 
Sol, no que mostra o mundo mariñeiro, 
pero tamén reflexiona sobre o enfronta-
mento entre as diferentes xeracións. En 
A subela, rodada en Noia en 2002 Luis 
Avilés conta a historia de amor e morte 
entre un zapateiro interpretado por Xosé 
Manuel Olveira “Pico”, e unha prostituta 
á que da vida María Bouzas. Pola súa 
banda, Dani de la Torre, en Lobos (2004), 
ofrece unha historia protagonizada por 
dúas bandas de cabezas rapadas, roda a 
batalla final na praia das Furnas. 

ALmoDóvAR E AmENábAR/AmE-
NábAR E ALmoDóvAR

No ano 2003 prodúcense dúas cin-
tas, polémicas por diferentes motivos: La 
mala educación de Pedro Almodóvar e 
Mar adentro de Alejandro Amenábar. 

A primeira reparte a súa estancia en 
Galicia entre Ortigueira, Muros e Ponte 
Nafonso, a cinco quilómetros de Noia. A 
partires destes tres puntos, reconstrúe a 
súa Ortigueira cinematográfica particular, 
como un “puzzle” do que resulta invisible 
a xuntura das pezas entre sí. A este lugar 
chega a principios dos anos 80 o perso-

20  Relato que foi retomado polo autor e publicado en A 
cor do ceo. Vigo, Edicións Xerais, 1999.

naxe de Enrique Godé, interpretado por 

Fele Martínez, que busca a familia dun 

amigo de infancia xa falecido. Segundo 

o director manchego, a elección do es-

cenario responde a un particular interés 

persoal por rodar en Galicia, xunto á bús-

queda do punto máis oposto a aquel no 

que viven os personaxes, a cidade de Va-

lencia21. A rodaxe na comarca tivo lugar 

entre o 15 e o 18 de setembro de 2003. 

No caso de Mar adentro a situación 

é moi diferente polas peculiaridades que 

presentaba a historia en si mesma. No 

ano 2002 xorde a idea de levar a cabo 

a película sobre a vida de Ramón Sam-

pedro22. Ao tratarse dunha historia real e 

polas súas características, planteáronse 

a posibilidade de rodar fóra de España, 

en Irlanda ou en Escocia. Pero finalmente 

asumiron o risco de facela no espazo no 

que tivera lugar, na paisaxe á que per-

tencía o protagonista, o territorio vital de 

Ramón Sampedro. A casa, localizada en 

Sieira (Porto do Son), foi posteriormente 

21  La Voz de Galicia, 16 de setembro de 2003, páx. 
40. Galicia tamén está presente na cinta no apartado de 
vestiario xa que o encargado de vestir ós actores Fele 
Martínez e Juan Martínez foi o deseñador vigués Gene 
Cabaleiro. 
22  “A historia de Ramón Sampedro levaba, de feito, va-
rios anos roldándome na cabeza, e foi ó indagar un pouco 
máis na súa personalidade e nas súas vivencias cando 
decidín que este sería o meu próximo proxecto. Non tiven 
a sorte de coñecer a Ramón persoalmente, pero estou 
seguro de que o inmenso talento de Javier logrará devol-
ver á vida a un personaxe apaixonante”. A. Amenábar en 
Galicia hoxe, 9 de xullo de 2003, páx. 23.

Rodaxe de 
Lobos
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reconstruída no estudio madrileño no que 

se rodan os interiores. Como elemento de 

transición entre a fiestra do dormitorio de 

Ramón e o exterior, para as escenas de 

“voo” foron utilizadas transparencias dixi-

talizadas. O uso da ventá ten a finalidade 

de evitar que a película resulte claustrofó-

bica. A habitación do protagonista cons-

truíuse de tal xeito que tódolos elementos 

que tivese fosen móbiles para facilitar a 

rodaxe. Os tons empregados polo fotó-

grafo Javier Salmones son fríos, azulados 

e grises, trátase de destacar os rostros 

dos intépretes fronte ós espazos, o impor-

tante son eles, as súas relacións, os seus 

sentimentos, se ben o espazo, sobre todo 

o exterior, é tamén un personaxe máis. Ó 

tratarse dunha historia moi realista os ac-

tores son os elementos fundamentais, e 

han de ser cribles non só a través do labor 

de maquillaxe como é no caso de Javier 

Bardem23. Bardem é, en principio, a estre-

la que ten pulo en taquilla, pero tamén o 

actor no que Amenábar depositou a súa 

confianza sabedor de que sería capaz 

23  “Había que alejar a Bardem de sí mismo. Queríamos 
no tanto que Javier se pareciera a Ramón sino que no pa-
reciera Bardem (…)” polo que se refire ó corpo: “primero 
pensamos poner el cuerpo de un tetrapléjico real e inser-
tar digitalmente la cara de Bardem, al final optamos por 
el propio Bardem, recortando digitalmente los hombros y 
reduciendo los brazos y las piernas. Cuando está de fren-
te, boca arriba sobre la cama, tiene un arnés colocado en 
la espalda con el objetivo de que le oprima y los hombros 
le tiren hacia atrás.” A. Amenábar en El Pais, 1 de agosto 
de 2004, páx. 28. 

de compoñer un personaxe excepcional-
mente difícil polas súas características, e 
porque era alguén coñecido, e non só po-
los seus familiares ou veciños, posto que 
a súa imaxe saíra nos medios. Pero o di-
rector presenta rostros menos difundidos 
entre o público español en xeral, como é 
o caso de Mabel Rivera, a quen o critico 
Diego Galán dedicou no diario El País un 
comentario que rezaba “¿de dónde ha 
salido este asombro de actriz?” 24. 

Todo o proceso está en función de 
non distraer a atención, de manter a idea 
de veracidade. A primeira secuencia que 
se rodou foi a do accidente, nas Furnas 
o día 8 de xullo de 2003 e, para a caída, 
Bardem foi dobrado polo especialista Eu-
genio Jiménez. Loxicamente, e tendo en 
conta a climatoloxía propia da nosa terra, 
non era cuestión de arriscarse a agardar 
ata o outono, ademais, a luz non sería a 
adecuada para utilizar a imaxe de forma 
recorrente como flash-back: os tempos 
dourados do pasado fronte á frialdade do 
presente, esa “morte en vida” iluminada 
de verdes e azuis, de grises e glaucos. 

A segunda secuencia, e primeira xa 
da rodaxe en continuidade, foi a despe-
dida entre Bardem/Sampedro e o seu so-
briño, escena que o director relaciona con 
Steven Spielberg e a despedida do extra-
terrestre E.T. e o seu amigo humano Elliot 
en E.T. (1982). Era xa o mes de setembro: 
a vila de Palmeira –o peirao da Insuela 
e a zona de Ventín- acolleu o equipo de 
rodaxe, e tamén Noia, co seu mercado de 
abastos, a rúa Axuda e a discoteca Zona-
sur que simularán a vila de Boiro. Nese 
lugar, na factoría de Jealsa, ubícase a 

24  Crítica á estrea da cinta en El País, 3 de setembro de 
2004, páx. 35.

Rodaxe de La 
mala educación
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conserveira onde traballa Rosa, a perso-
naxe interpretada por Lola Dueñas.

A cinta de Amenábar foi vista en sala 
por 4.099.222 expectadores, o que a con-
verte nunha das cintas máis redibles da 
produción española ata o momento25. A 
película do director manchego, pola súa 
banda, tivo 1.241.637 espectadores.

E, para rematar, mencionar un produ-
to atípico, Son de Galicia, unha medio-
metraxe de 51 minutos de duración do 
director catalán Pablo García. Gravada 
en marzo de 2003, indaga na vivencia 
da catástrofe do Prestige nos núcleos 
de Porto Son, Portosín, Seráns e Nebra 
e foi estreada a finais do mes de febreiro 
de 2005. Froito desa experiencia é Bol-
boreta, mariposa, papallona, rodada na 
primavera dese mesmo ano. Producida 
por Doble Banda, conta a historia dun di-
rector de cine interpretado por Fele Mar-
tínez que viaxa ao Barbanza buscando 
localizacións para o seu novo proxecto. 
Dalgunha maneira “guioniza” a propia ex-
periencia de García. 

25  Segundo datos do Ministerio de Cultura a 26 de xuño 
de 2006. O que non está nada mal se pensamos que a 
máis rendible do cine español é, a día de hoxe, a segunda 
entrega del Torrente, de Santiago Segura, Torrente 2 Mi-
sión en Marbella (2001) con 5.321.969 espectadores. 

Fotograma de 
Mar adentro
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As actuacións de Francisco Pons-
Sorolla en Galicia, no eido da con-

servación e restauración arquitectónica e 
monumental, parten dunha inicial colabo-
ración con Luís Menéndez-Pidal, co que 
traballou no período comprendido entre 
1945-1955. Unha colaboración que aca-
dará un especial interese nos traballos 
realizados na catedral compostelá, aos 
que hai que engadir os levados a cabo na 
Colexiata do Sar, xunto cos principais edi-
ficios relixiosos de Santiago. Sobre disto 
hai que ter en conta que o feito da súa 
relevante presenza en Galicia tivo que ver 
cos diferentes postos relacionados coa 
Administración Central que desenvolveu 
ao longo de dúas décadas; en 1945 tiña o 
cargo de Arquitecto da Primeira Zona do 
Servizo de Defensa do Patrimonio Artísti-
co Nacional (Dirección Xeral de Belas Ar-
tes), sendo ademais nomeado Arquitecto 
Conservador da Cidade Monumental de 
Santiago de Compostela. En 1953 formou 
parte da Sección encargada das interven-
cións que se levarán a cabo en 1954 (Ano 
Xubilar), e tres anos máis tarde ostentaría 
o cargo de Arquitecto Xefe, a traveso do 
cal dirixiu diversos proxectos realizados 
no Ano Santo de 19651.

Mais a pesar deste longo período de 
traballo en Galicia, Pons-Sorolla mantivo 
o seu domicilio fóra desta Comunidade; 
de aí a necesaria e constante presenza de 
axudantes ou colaboradores que –en non 
poucos casos- tiveron ao seu cargo unha 
boa parte do peso da supervisión dos 
proxectos; é o caso de Francisco Manza-
no ou Fernández Gago, entre outros. 

1  Almuíña Díaz, C:: “Santiago de Compostela: 40 años 
oficialmente protexido. Teoría e práctica dunha política 
protectora”. Galicia. A destrucción e a integración do pa-
trimonio arquitectónico. III Xornadas de arquitectura gale-
ga. C.O.A.G. Santiago de Compostela, 1981, pp. 68 a 79.

Por outra banda, é tamén necesario 
subliñar neste período a importancia da fi-
gura de Manuel Chamoso Lamas, non só 
como o seu asesor e home de referencia 
en temas históricos, senón tamén como 
supervisor de diferentes traballos de ca-
rácter arqueolóxico. Pons-Sorolla recoñe-
cerá en diversas ocasións a súa relevante 
colaboración.

Finalmente, pódese afirmar que Fran-
cisco Pons-Sorolla non foi o que se vén 
dando en chamar un teórico da arquitec-
tura. Pola contra, a súa figura axústase 
máis á do técnico entregado ás tarefas da 
conservación. Isto pode tamén explicar o 
feito da case inexistencia de artigos da 
súa autoría; ao que habería que engadir 
a tamén grande lagoa referida ás memo-
rias das súas intervencións, sendo estas 
mínimas en comparanza co seu inxente 
traballo en numerosos edificios galegos. 
É por isto que, nesta liña, apenas poda 
salientarse o estudo realizado xunto con 
Chamoso Lamas no ano 1961, referente 
ás pinturas murais da igrexa de Vilar de 
Donas (Lugo). Aínda que incluso neste 
caso é moi posíbel que a meirande parte 
do traballo fose realizada por Chamoso, 
aportando tan só Pons-Sorolla algúns da-
tos que viñeran a enriquecelo. Máis adian-
te (1981-1983), publicará en solitario un 
sinxelo artigo para a revista Abrente (da 
Real Academia de Belas Artes da Nosa 
Señora do Rosario- A Coruña), no que 
tratará sobre as obras de restauración do 
Pazo de Xelmírez, no tempo en que o ar-
quitecto pertencía ao Servizo de Defensa 
do Patrimonio Artístico Nacional. 

Do seu traballo realizado fóra de Gali-
cia, tampouco existen artigos ou estudos 
da súa autoría. Así, deste case baldeiro 
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bibliográfico, só podería destacarse un 
folleto dedicado ás obras de restaura-
ción da capela do Sancti Spíritu da Real 
Colexiata de Roncesvalles, editado pola 
Deputación Foral de Navarra, a Institu-
ción Príncipe de Vergara e o Consello 
Superior de Investigacións Científicas, en 
1978. Dezanove páxinas nas que se reco-
lle a restauración do edificio, xunto cunha 
interesante planimetría do mesmo.

En canto ás intervencións realizadas 
na provincia de A Coruña, o grande peso 
das restauracións e obras de conserva-
ción estivo centrado na cidade de Santia-
go de Compostela, comprendendo tanto 
edificios relixiosos como civís. Entre 1945 
e 1969 as obras na Catedral foron unha 
constante. Do mesmo modo que se aten-
deu tamén á igrexa e convento de San 
Domingos de Bonaval (1967-1969), San-
ta María do Sar (1946-1969), e unha boa 
parte das igrexas parroquiais urbanas. 

Igualmente, interveu en diferentes 
arquitecturas de carácter civil, como a 
reforma da fachada do Salón Teatro ou 
a restauración da Casa Gótica (sinalada 
co número 4 na rúa de San Miguel), entre 
outras. Tamén é salientábel a interven-
ción realizada no pavimento do canellón 

de Salsipodes, a restauración da fonte do 
Toural, o lousado da zona alta da Praza 
de Praterías ou a reposición do lousado 
e restauración da escalinata e peitorís da 
Praza da Inmaculada.

No resto da provincia, os seus traba-
llos de restauración sucedéronse ininte-
rrompidamente; en A Coruña destacan: a 
Colexiata de Santa María do Campo, os 
Xardíns de San Carlos e os accesos ao 
castelo de Santo Antón. En Betanzos: o 
Pazo de Bendaña, Santa María do Azo-
gue e igrexa de San Francisco. Do mes-
mo modo participou en Santa María de 
Cambre, Sobrado dos Monxes, conxunto 
monumental de Combarro, Colexiata de 
Iria Flavia, Santa María das Neves (Me-
lide), San Miguel de Breamo (Pontedeu-
me), a Virxe do Camiño (Muros) ou Santa 
María de Mezonzo, en Vilasantar. 

INtERvENCIóNS EN muRoS, 
CombARRo E pADRóN. 

O 15 de outubro de 1957 aprobouse 
o proxecto das obras de restauración do 
conxunto monumental de Combarro, na 
Praza e rúa da Igrexa, seguíndose as 
pautas que recollen os seguintes planos:

Planta de Santa 
María do Sar, 
realizada por 

Pons-Sorolla e 
Luís Menéndez 

Pidal en 1946
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Tres anos máis tarde, en Outubro de 

1960, Pons-Sorolla presentará unha pro-

posta2 de intervención na Colexiata de Iria 

Flavia, baseándose en diferentes infor-

mes elaborados por M. Chamoso Lamas, 

relacionados coa petición encamiñada a 

obter a declaración de Monumento Nacio-

nal do conxunto:

“Está emplazada en zona intensamen-

te romanizada donde los hallazgos son 

frecuentes e importantes, como corres-

ponde a la existencia de la gran ciudad 

de Iria, que en el año 70 de nuestra Era 

pasó a ser uno de los pueblos españoles 

a los que Vespasiano había concedido el 

Jus Latié y recibió la categoría de munici-

pio, dispensándole el Emperador algunas 

gracias a cuyo favor corresponderían los 

irienses, adoptando el nombre de Flavia.

Históricamente guarda esta iglesia el 

recuerdo de la antiquísima sede, anterior 

al siglo VI, con obispos de nombre cono-

cido mediada dicha centuria y en la si-

guiente; pero en especial, basta subrayar 

lo que a todos consta de haber sido cabe-

za de la diócesis compostelana hasta el 

hallazgo de los restos apostólicos.

2  Arquivo Xeral da Administración (A.X.A.), Obras Públi-
cas (OOPP), caixa 358.

El edificio actual es de tres naves, 

sobre pilares de sección cuadrangular, 

cubiertas con bóvedas de cañón y arista. 

Nada visible resta de la construcción pri-

mitiva ni de las reconstrucciones del siglo 

XI y del XII. La portada, de arcos apunta-

dos, aunque arcaizante, no será anterior 

al siglo XIV. Gótica y bella es la imagen 

de la Virgen titular; el resto es ya del siglo 

XVII y del siguiente; capillas, sepulcros, 

retablos, incluso las torres cuyos remates 

piramidales escalonados, de aire oriental, 

se inspiran en el de la Torre del Tesoro de 

la catedral santiaguesa.

Rodea a la iglesia el cementerio de 

Adina, poético cual pocos, con olivos y 

abetos; en él se han encontrado sarcófa-

gos suevos, además de tan cantidad de 

fragmentos cerámicos romanos que com-

prueban la necesidad de exploraciones 

sistemáticas, tanto en el campo como en 

el interior de la iglesia, varias veces inten-

tadas y abandonadas.

En atención a la extraordinaria im-

portancia arqueológica que ofrece la ex-

colegiata de Iria, los ilustres historiadores 

P. Fidel Fita y López Ferreiro realizaron 

exploraciones en el interior del templo, 

publicadas en 1882. Buscaban entonces 

la comprobación de vieja tradición oral, 

Imaxes de 
Combarro 
nas primeiras 
décadas do 
século XX
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según la cual estaban enterrados los 
cuerpos de veintiocho obispos santos, 
en un punto que según testimonio del 
Cardenal Hoyo “está detrás del segundo 
pilar de la mano derecha, junto a él, por la 
parte de Mediodía”. No hallaron la sepul-
tura buscada, pero... “hicimos profundas 
excavaciones, de más de un metro al Sur 
de la columna y fortuna fue encontrarnos 
con restos de la edad romana que, cier-
tamente, demuestran estar toda la iglesia 
cimentada sobre escombros que el día 
que salgan a la luz le darán muy grande a 
la historia de las épocas visigodas, sueva 
y romana de Iria”. Suponen, luego, que la 
localización de la tumba que buscan pue-
de resultar de contar los pilares desde la 
cabecera, y añaden: “Resta, pues, hacer 
una nueva excavación hacia la parte Sur 
de la columna que está en la mitad del 
templo, cerca del altar de San Rosendo 
y ojalá que en ella resulte lo que tanto 
anhelamos. De todos modos, nunca será 
inútil profundizar ya sea en este punto, ya 
sea en otros... pues lo monumentos de la 
época romana que allí salieren formarán 
el principio del gran cimiento que la cien-

cia exige para reivindicar la tradición de la 
iglesia iriense.” 

Este proxecto, en canto ao seu fondo 
carácter de investigación, viña a sumarse 
á liña de estudos realizados no tempo das 
escavacións levadas a cabo na Catedral 
de Santiago. O seu obxectivo non era 
outro que o de practicar o recoñecemen-
to arqueolóxico que englobaban os dous 
aspectos aos que facían mención P. Fita 
e López Ferreiro.

Previa desmontaxe dos pavimentos 
pétreos, levaríase a cabo un meticuloso 
estudo de cada un dos niveis, baixo a su-
pervisión de M. Chamoso Lamas, a quen 
Pons-Sorolla definirá como: “Admirable 
investigador y descubridor afortunado, en 
constante colaboración con quien firma 
esta Memoria, de cuanto ha aparecido en 
la gran excavación compostelana.”

Por outra banda, a obra incluiría ta-
mén a consolidación dos piares afectados 
pola obra e muros de atado necesarios, 
realizados en cachotaría granítica.

Esgotado o motivo de estudo, re-
poñeríase o pavimento, quedando este 
asentado sobre un morteiro de cemento 
e facendo, posteriormente, un coidadoso 

Planta da igrexa, 
realizada por 
Pons-Sorolla 

Padrón nas 
primeiras 

décadas do 
século XX
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rexuntado. O presuposto total ascendeu a 
40.000 pesetas.

En 1969, e incluído no conxunto de 
edificacións relixiosas pertencentes á 
diocese de Santiago de Compostela, 
situadas na área costeira Sur da pro-
vincia, Pons-Sorolla (xunto con Carlos 
Fernández-Gago) presentará un proxecto 
de obras encamiñado á reordenación do 
adro e prazas do Santuario da Virxe do 
Camiño3, en Muros.

A continuación recóllese a interesante 
descrición que fai da vila de Muros Ma-
nuel Chamoso Lamas (redactada o 13 de 
xuño dese mesmo ano), e que acompaña-
ba a Memoria do proxecto:

“Entre las villas marineras de Galicia muy 

pocas ofrecen como la de Muros, en la 

provincia de La Coruña, tan notables y di-

latada significación histórica y tan arraiga-

da tradición marinera, pero ninguna como 

3  A.X.A., OOPP., caixa 169.

en ella se conservan sus valores ambien-

tales, típicos y pintorescos, al lado de la 

severa grandeza monumental de góticos 

palacios y templos como el de la antigua 

Colegiata y el Santuario de la Virgen del 

Camino.

De muy antiguo se viene teniendo a la Vi-

lla de Muros como asiento de una colonia 

griega. Plinio, el P. Flórez, Verea y Agui-

lar, Murguía y otros muchos, no vacilan en 

afirmarlo así, apoyándose en razones ét-

nicas, en topónimos y en referencias, mas 

no lo admiten sin reservas los autores 

modernos por no haberse hallado en Ar-

queología y en otras fuentes la confirma-

ción esperada. Cierto que para cualquier 

mediano observador es fácil reconocer 

en habitantes de Muros el característico 

perfil ético (sic) y que en sus proximida-

des se eleva el monte Pindo, con sus 

recortados picachos y su incomparable 

y singular colorido, así como la aldea de 

su nombre al pie, recordando tan directa-

mente el nombre de la Villa de la Dorida 

y el de la cadena de montañas de Epiro y 

Tesalia. Todo ello, unido a otras curiosas 

Planta xeral 
(asinada por 
Pons-Sorolla 
e Fernández-
Gago) na que se 
recollía o estado 
do adro e prazas 
do Santuario 
antes de iniciarse 
as obras
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y muy conocidas circunstancias, deja de 

momento pendiente el supuesto.

La existencia de Muros, “la puebla del 

Muro”, como lugar habitado es bastante 

anterior a las importantes concesiones 

de Sancho IV el Bravo, efectuadas en el 

año 1286; sin embargo, su condición de 

Villa de realengo desapareció al pasar por 

donación del Rey Fernando IV en 1298 a 

ser señorío de la Mitra compostelana. Es 

esta época se la denominaba Puebla de 

Muros. El arzobispo don Lope de Mendo-

za dictó sus ordenanzas en 17 de mayo 

de 1406. Pero fue el Gremio de Mar quien 

hizo alcanzar a la Villa su mayor impor-

tancia, merced a notables fundaciones. 

En los mediados del siglo XVI tiene Muros 

los mejores momentos de su apogeo.

La Villa de Muros, cómo deciros, de 

larga historia marinera y concejil, tuvo 

sólidas fortificaciones construidas hacia 

1520 por el gran arzobispo don Alonso 

de Fonseca. Y aun deja resonancias en 

la devoción popular el hecho de la gran 

victoria naval que el ilustre marino don 

Álvaro de Bazán obtuvo el día 25 de julio, 

festividad del Apóstol Santiago, de 1544, 

sobre una gran armada francesa en la ría 

de Muros. Puerto constructor de barcos, 

cuna de grandes marinos, la extraordina-

ria capacidad náutica de que hicieron gala 

estos corrieron el nombre de Muros por el 

mundo, pues los capitanes muradanos de 

barcos eran contratados por las flotas de 

Italia y de otros países, y en los siglos XVI 

y XVII surcaban las aguas de todos los 

continentes.

La villa se tiende y se escalona en la 

ladera de una colina, formándose sus 

calles como graderías, penas de suges-

tivas y pintorescas perspectivas que se 

modulan en el desarrollo de una especial 

y varia arquitectura. Se franquea al mar 

por la amplia concha de su puerto, ofre-

ciendo en ella el bello espectáculo de sus 

casas asoportaladas con sus balcones 

y sus aleros tendidos. Se divide la Villa 

en dos partes, la de la Cerca o del Cas-

tillo, que recuerda su condición de plaza 

fortificada, y la llamada de la XESTA?, 

destacando en ella la Plaza del Cristo, an-

teriormente conocida como la Plaza de la 

Leña, la callejuela de don Diego, que así 

recuerda la Villa al que fue gran mecenas 

del Renacimiento en Compostela, don 

Diego de Muros, la ermita de San José y, 

a la entrada, el hermoso atrio y templo del 

Santuario de la Virgen del Camino.

(...) En el barrio del Castillo o de la Cerca, 

destacan aún las nobles arquitecturas de 

los palacios, con las fachadas de lisos 

lienzos que reposan en suntuosas y es-

beltas arcadas góticas. Bella muestra de 

estas vetustas mansiones la constituye 

el edificio ahora destinado a Cuartel de 

la Guardia Civil, tan severo en su pleni-

tud masiva, con sus perpiaños patinados 

por las lluvias y los vientos, en tanto las 

suaves ojivas de sus arcadas denuncian 

el paso de tantos siglos. Flanquean las 

calles de este barrio otros nobles edifi-

cios cuyos cuerpos se yuxtaponen con 

una cadencia de fluyente regularidad (...) 

En lo alto, la sobria masa del templo de 

la Colegiata, con su interior saturado de 

fervores recatados y bajo cuyas amplias 

arcadas góticas se cobijan las piadosas 

y activas cofradías marineras, se tiende 

ante el extenso y pavimentado atrio limi-

tado por elevado muro granítico en el que 

los atardeceres agonizan los ecos de los 

ángelus, en tanto la esbelta y barroca si-

lueta de la torre contrasta con la acostada 

sombra del porche hospitalario.

(...) Y en el extremo Norte de la Villa el 

Santuario de la Virgen del Camino, que 

testifica la importancia de la expansión 

de las rutas jacobeas y es venerado de-

pósito de ofrendas, exvotos y donaciones 

portadas desde las más remotas tierras 

en cumplimiento de fervorosas prome-
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sas al Cristo, bella talla del siglo XV, y a 

la Virgen titular. El templo, enlazando su 

tendida arquitectura medieval con el anti-

guo hospital de San Lázaro, se acoge en 

el amplio atrio en cuyo centro se alza la 

piadosa y esbelta silueta del crucero, en 

tanto las rústicas y pintorescas sencille-

ces de las contiguas casas del barrio y 

un curioso grupo de hórreos, que ponen 

en el conjunto una nota de laborioso afán 

campesino, acentúan el carácter devoto y 

popular de la Villa. (...)”

Os principais obxectivos do proxecto 

quedarán resumidos nas seguintes parti-

das de obra: 

A. Reposición de muro de cadeirado

Este muro era o que separaba o adro 

do camiño que discorría pola parte supe-

rior; igualmente, elevaríase un peitoril de 

pedra.

b. pavimentación e construción dunha 

nova escalinata

Esta escalinata, realizada en pedra, 

estaría situada sobre do camiño existente 

que lindaba co santuario. A pavimenta-

ción refírese a dito camiño, que naquel 

tempo estaba sen rematar e posuía unha 

pavimentación en moi mal estado.

C. Reconstrución semellante no pasa-

dizo do antigo hospital de San Lázaro

Nesta partida incluíase a apertura da 

portada cega de dito pasadizo e a repo-

sición do artesoado de madeira que o 

cubría.

D. Limpeza de foxos e a súa cubrición

Con esta limpeza e posterior cubrición 

en pedra tentaríase acadar a imaxe que 

anteriormente tiña o conxunto.

E. Limpeza e reconstrución da vía que 
levaba á estrada

Esta partida refírese ao camiño que 

bordeaba o adro.

f. Amaño do lado dereito do conxunto 

Nese lado, recentemente, tíñanse le-

vado a cabo unha serie de construcións 

que desentoaban co conxunto, do mesmo 

modo que fora derrubado un hórreo de 

pedra que completaba o monumento.

Esta partida tiña como obxectivo lim-

par e asear os camiños, axardinando a 

parte do hórreo que aínda existía e crean-

do unha zona de árbores de rápido crece-

mento e folla perenne, coa fin de ocultar 

as construcións modernas.

As desmontaxes do cadeirado reali-

zaríanse mediante numeración dos per-

piaños nos seus leitos superiores, coa fin 

de evitar o perigo da mancha na pedra. 

Dita numeración recolleríase nun bos-

quexo de despece de fachada, e sería de 

arriba a abaixo, sendo inverso o sentido 

da montaxe. O cadeirado almacenaríase 

ordenadamente e reducindo ao mínimo 

os movementos de cada cadeirado. Os 

novos asentos efectuaríanse con morteiro 

de cemento e area de río, en proporción 

1/3. Por último, o rexuntado sería lixeira-

mente refundido con xunta lavada.
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No lousado practicaríase unha nova 
rasante, sendo a pedra utilizada de gran 
fino, grande dureza e ton non azulado.

En canto á nova cuberta do pórtico, 
esta enlazaría as rasantes coa do corpo 
principal, marcándose na estrutura a liña 
de unión mediante fabricación de ladrillo 
oco sobre do muro de fondo do soportal, 
coa fin de que non fose necesaria a des-
montaxe da nova cuberta o día en que se 
repuxese a restante do edificio.

O custo total do proxecto foi de 
1.064.898,95 pesetas.



Patrimonio e contemporaneidade.
Soledad Penalta e Alfonso Costa en Porto do Son

Juan M. Monterroso Montero
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I. INtRoDuCIóN. pAtRImoNIo E 
CoNtEmpoRANEIDADE.

Unha simplificación moi habitual nos 
procesos de conceptualización pa-

trimonial, en concreto naqueles relativos 
aos valores culturais do patrimonio e a 
súa relación coas iniciativas institucionais 
e públicas, é a de aceptar sen restrición 
ningunha a obrigación de institucións e 
administracións á hora de preservar aquel 
patrimonio máis antigo e consolidado polo 
tempo e a historia; do mesmo xeito, como 
prolongación desta actuación, tamén se 
asumiu por parte da sociedade que todo 
aquilo que ten que ver cos valores con-
temporáneos da cultura, en especial das 
creacións artísticas de carácter plástico, 
non forman parte dese acrecentamento e 
enriquecemento patrimonial do que fala a 
Constitución Española e as leis de Patri-
monio Cultural de Galicia e de Patrimonio 
Histórico Español.

Nada máis afastado da realidade, non 
só porque así o recoñezan os instrumen-
tos lexislativos dos que nos valemos na 
actualidade, senón tamén porque desde 
principios do século XX existen correntes 
que avalan o valor de contemporaneida-
de do patrimonio. Desde esta perspectiva 
todo investimento en creación plástica 
contemporánea é, en última instancia, 
un investimento patrimonial que termina-
rá por acrecentar a herdanza que unha 
comunidade pode legar ás xeracións 
vindeiras.

Así mesmo este tipo de investimentos, 
cando se levan a cabo en ámbitos onde 
non é frecuente a presenza de linguaxes 
plásticas que rompa coas tradicións 
historicistas e académicas fortemente 

asentadas nos gustos e o modo de ver 
dos individuos pertencentes ás devandi-
tas comunidades, supón unha forma de 
sensibilización e educación cara a eses 
novos valores e linguaxes.

Por este motivo é importante recordar 
algúns dos valores vinculados co patri-
monio e os monumentos sinalados por 
A. Riegl en 1903: por unha banda, o valor 
rememorativo1 e o valor de antigüidade2 
e, por outra, os valores artísticos3.

Se ben os dous primeiros sitúannos 
ante o sinal que a historia e o tempo 
deixan sobre os obxectos creados polo 
ser humano e ante a apreciación que am-
bos os factores introducen nos devandi-
tos obxectos, os valores artísticos sitúan-
nos ante o monumento como obxecto do 

1  “O valor rememorativo... non forma parte da obra no 
seu orixinario estado de xénese, senón da idea do tempo 
transcorrido desde o seu xurdimento, que se revela pal-
pablemente nas pegadas que este deixou...”. A. Riegl: O 
culto moderno aos monumentos. Madrid. Tecnos. 1991. 
p. 30.
2  “O valor de antigüidade dun monumento descóbrese a 
primeira vista pola súa aparencia non moderna... (p. 49) 
Agora ben, se desde o punto de vista do valor de antigüi-
dade o que causa un efecto estético no monumento son os 
signos de deterioración, a desintegración da obra humana 
pechada por medio das forzas mecánicas e químicas da 
natureza, de aquí dedúcese que o culto ao valor de anti-
güidade non só non ha de ter interese na conservación do 
monumento sen que sufra alteracións, senón que isto ha 
de ir en contra dos seus intereses (p. 52)... Por outra ban-
da, o valor de antigüidade, como xa se mencionou ante-
riormente, avantaxa aos demais valores ideais da obra de 
arte en que cre que pode aspirar a dirixirse a todos, a ser 
válido para todos sen excepción. Afirma estar por riba non 
só das diferenzas de credo, senón tamén das diferenzas 
entre seres humanos cultos e incultos...”. A. Riegl: O culto 
moderno aos monumentos..., op. cit., pp. 54-55.
3  “En xeral poderase dicir que ao valor instrumental en si 
élle absolutamente indiferente o tratamento que se dea a 
un monumento, mentres non afecte á súa existencia, pero 
que máis aló disto non pode facer ningunha concesión ao 
valor de antigüidade”. A. Riegl: O culto moderno aos mo-
numentos..., op. cit., p. 73.

“Todo monumento posúe para nós un valor artístico, se-
gundo a concepción moderna, se responde ás esixencias 
da moderna vontade de arte (Kunstwollen)”. A. Riegl: O 
culto moderno aos monumentos..., op. cit., p. 79.
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presente, ante o cal a valoración debe 
ser feita polos seus contemporáneos 
para garantir a súa permanencia de cara 
ao futuro. De feito, entre dúas creacións 
artísticas con diferente intención, unha 
claramente conmemorativa e outra mera-
mente decorativa e ilustrativa, a primeira 
delas ten asegurada a súa pervivencia, 
en primeira instancia, a condición de 
que se manteña vixente o feito histórico 
–colectivo ou individual– do que se pre-
tende gardar memoria, mentres que, pola 
súa banda, a segunda só resistirá o paso 
do tempo se mantén viva a súa función 
decorativa ou se, nun momento dado, se 
lle comeza a recoñecer un valor artístico 
propio.

Todo o devandito garda unha estreita 
relación coas dúas obras que, no tránsito 
do século XX ao XXI, a finais da década 
de 1990 e no ano 2001, se impulsan den-
tro do concello de Porto do Son. Trátase 
de dous traballos de calado e intención 
diferente, o mesmo que de técnica e vo-
cación artística moi dispar, o monumento 
ao “Pai Manolo”, de Soledad Penalta, e os 
murais que decoran a Casa da Cultura do 
Concello, asinados por Alfonso Costa.

Aínda que se trata, como xa se dixo, 
de obras moi dispares –unha escultura e 
unha pintura mural, unha obra monumen-
tal ao aire libre e un espazo pechado, unha 
obra conmemorativa e outra de carácter 
programático e totalizador–, ambas están 
unidas por unhas circunstancias moi es-
peciais que merecen ser destacadas.

En primeiro lugar porque se trata de 
dúas obras realizadas por artistas con-
solidados do panorama plástico galego 
das últimas décadas; polo tanto, obras de 

madurez nas que, tanto Soledad Penalta 
como Alfonso Costa, se mantiveron fieis á 
súa linguaxe creativa.

En segundo lugar porque supón a 
irrupción no panorama cultural dunha 
comunidade como o Concello de Porto 
do Son dunha obra plástica que se afas-
tou dos convencionalismos ditados por 
unha linguaxe plástica máis académica 
e historicista; tamén unha linguaxe máis 
alcanzable e á que, na súa maioría, todos 
estamos afeitos.

En terceiro lugar porque, como se di-
cía ao principio, este supón un bo exem-
plo do compromiso das institucións coa 
creación contemporánea e con esa con-
ciencia de que o patrimonio non só hai 
que conservalo, senón tamén acrecentalo 
e enriquecelo.

En cuarto lugar dáse unha afortunada 
coincidencia na realización destas dúas 
obras que tampouco debe ser esquecida: 
ambas, cada unha cunha linguaxe dife-
rente e persoal, respondendo a universos 
creativos do todo diversos, asumen unha 
cuestión crucial dentro da arte contempo-
ránea: a necesidade da complicidade en-
tre o espectador e o creador. Se esta com-
plicidade non existe, a parte fundamental 
do labor destes dous artistas perderase e, 
coa devandita perda, frústrase calquera 
intento de comunicación e participación 
conxunta na experiencia creativa.

Dito doutro xeito, a complicidade en-
tre o creador e o espectador é unha con-
dición que o primeiro espera que exista 
desde un principio e que o segundo, como 
bo observador, debe achegar á hora de 
enfrontarse á obra de arte. É, ante todo 
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e sobre todo, un exercicio de percepción, 

de lectura no que o artista pon a proba a 

capacidade de ver do espectador e este 

somete a xuízo estético a linguaxe empre-

gada por aquel.

Dun modo esquemático, seguindo as 

propostas de R. Wollheim4, pódese re-

coñecer tres fases diferentes no proceso 

de lectura e comprensión dunha obra de 

arte: a capacidade de veren, a capaci-

dade de recoñecemento e lembranza e, 

para rematar, a capacidade de traducir 

en linguaxes culturais as formas presen-

tadas polo artista. Trátase de procesos 

complexos, en moitas ocasións case 

automáticos, que con todo son esenciais 

para poder interpretar e valorar correc-

tamente moitos dos traballos plásticos 

contemporáneos.

Se na capacidade de veren o artis-

ta só aspira a que o espectador poida 

descifrar e diferenciar o que é forma do 

que é fondo, de recoñecer o debuxo e o 

trazo, os espazos e os volumes, aqueles 

elementos sólidos e aqueloutros nos que 

a esencia é a ausencia de materia, nos 

procesos de recoñecemento e lembranza 

esíxeselle que poida asociar esas formas 

que ten ante os ollos con elementos con-

cretos, con capacidade significante, ata o 

punto de que, chegado un momento final, 

os procesos de tradución a linguaxes cul-

turais, devanditos elementos significantes 

poidan converterse en significados. Can-

do este proceso se produce dun modo 

completo é factible falar de comunicación, 

ademais de expresión, na obra de arte.

4  R. Wollheim: Ler a pintura. Madrid. 1990. pp. 11-60.

Nos casos que nos ocupan, tanto no 

de Soledad Penalta como no de Alfonso 

Costa, pódese expor que a lectura de 

ambos xira ao redor destes tres supostos 

que, a modo de fío condutor, servirannos 

para interpretar e desentrañar as virtuali-

dades de cada unha das súas obras.

II. SoLEDAD pENALtA. A ESEN-
CIA E A ExpRESIóN DuNhA 
LINguAxE.

En poucas palabras o Monumento ao 

“Pai Manolo” que en 2001 realiza Sole-

dad Penalta para os xardíns de Porto do 

Son, pódese definir como un exercicio de 

reflexión sobre a capacidade expresiva 

dunha linguaxe figurativa reducido á súa 

esencia nunha contorna conmemorativa 

e, por extensión, cunhas claras necesida-

des comunicativas.

Dita experiencia non era nova para 

Soledad Penalta que, por unha banda, 

ao longo de máis de vinte anos que leva 

traballando, entre 1981 e 1985 realiza as 

súas primeiras exposicións individuais na 

Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela 

–antes participara en importantes expo-

sicións colectivas–, tivo a oportunidade 

de proxectar e materializar un bo número 

de obras de carácter público5. Isto supón 

que se enfrontou en máis dunha ocasi-

ón á escultura monumental, primeiro en 

cerámica –material no que comeza a tra-

5  Entre a súa obra pública cabe destacar as presentes 
no Hospital Juan Canalejo da Coruña, Hospital Teresa 
Herrera da cidade herculina, Praia do Coido de Muxía, 
Parque escultórico da Torre de Hércules, CRTVG de San 
Marcos, en Santiago de Compostela, Pazo de Mariñán da 
Deputación Provincial da Coruña ou a Praia Ladeira de 
Baiona, en Pontevedra.
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ballar– e máis tarde en aceiro cortén e as 
soldaduras alóxenas e de plasma6.

Por outra banda, a posibilidade de ter 
que realizar un monumento en homenaxe 
a un personaxe intimamente unido á vida 
cotiá de Porto do Son permitiulle buscar 
aqueles elementos universais da devan-
dita figura, fuxir do accidental e anecdó-
tico que podería ser realizar un retrato 
mimético do mesmo, e manterse fiel á súa 
evolución plástica7. Son ilustrativas neste 
sentido as palabras de Garrido Moreno 
quen, nunha profunda análise da súa 
obra, afirma que “Soledad Penalta no seu 
proceso creativo evoca esa innata nece-
sidade que tivo a humanidade desde as 
súas orixes por mostrar a súa identidade. 
Nas súas esculturas o tema fundamental 
é o home contemplado desde un punto 
de vista xenérico, atemporal, plasmado 
como testemuño e pegada da súa pre-
senza. Por iso para ela non é necesario 
representar a totalidade da anatomía, xa 
que non pretende a representación na-
turalista dun modelo, senón que recorre 
ao seu aspecto máis expresivo e sintéti-
co, centrándose no fragmento corporal 
máis representativo da forma humana, o 
busto”8.

6  En 1990 foi unha das artistas invitadas ao Art Studio of 
Minnesota, USA, para unha demostración da técnica da 
cerámica de gran formato, é dicir máis dun metro cúbico, 
con tratamento de superficie en redución. Neste centro 
estivo como bolseira nos anos 1989-1990 e 1991-1992, 
grazas ás axudas concedidas pola Deputación Provincial 
da Coruña.
7  Uns anos antes, nunha linguaxe totalmente diferente, 
Soledad Penalta proxectou o monumento a D. José Miño-
nes, cura párroco de Porto do Son. Este atópase situado 
no adro da igrexa parroquial de San Vicente de Noal e 
para esta ocasión a escultora optou por unha linguaxe 
académica ao realizar un busto no cal retrataba fielmente 
os trazos físicos do homenaxeado.
8  A. Garrido Moreno: “Soledad Penalta”. A Coruña. 23 de 
maio ao 24 de xuño de 1996.

Estas palabras de Garrido, pensadas 
para unha exposición que organiza Sole-
dad Penalta na Galería Pardo Bazán da 
Coruña en 1996, son perfectamente ade-
cuadas á obra de Porto do Son. Basta con 
deterse un momento na súa descrición, 
nesa capacidade de veren que mencio-
nabamos máis arriba, para comprendelo 
(Lám. 1). A obra é dunha sinxeleza extre-
ma, un gran cadrado en aceiro cortén, a 
modo de marco, serve como base para 
unha estrutura irregular, composta en pla-
nos recortados, encartados e angulados, 
nos que destaca un baleiro circular.

Estes elementos, xunto coa súa loca-
lización, nun xardín gañado ao mar desde 
onde se poden contemplar as mesmas 
paisaxes que en máis dunha ocasión 
percorrera o Pai Manolo, suscita no es-
pectador algunhas incógnitas que, como 
Garrido Moreno sinala, forman parte da 
facultade de evocación que posúen as 
esculturas de Soledad, “do necesario 
misterio que axuda a establecer a co-
municación co espectador motivándoo 
a deixarse levar polo doce voo da fanta-
sía e a imaxinación, sempre necesarios 
para entender calquera manifestación 
estética”9.

Trátase de dous elementos xustapos-
tos, independentes entre si, cuxa explica-
ción última só se pode conseguir a través 
da lectura conxunta de ambos. Neste 
punto, se a nosa capacidade de recoñe-
cemento e lembranza aínda non se puxo 
a funcionar, pódese descubrir que a obra 
de Soledad Penalta é un exercicio inte-
lectual, un proceso conceptual, no que 
nos invita a participar. É por iso factible 

9  A. Garrido Moreno: “Soledad Penalta”…, op. cit.
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recoñecer nese marco de aceiro cortén 
un encadre, un recorte dunha paisaxe, un 
fragmento da nosa memoria visual, unha 
metáfora dun pobo (Lám. 2). Do mesmo 
xeito, nos planos que se funden, rom-
pen e creban, é sinxelo recoñecer unha 
cara, os elementos esenciais dun rostro: 
o queixo, a boca, parte dos pómulos... 
(Lám. 3 e 4).

A unión de ambos elementos recórda-
nos que, na obra de Penalta, “unha cabe-
za leva asociado o concepto de intelixen-
cia, de cultura, dos signos que configura o 
ser que nela habita.”10 (Lám. 5 e 6).

A contemplación da obra de Porto do 
Son ponnos tamén sobre a pista doutras 
características propias do traballo públi-
co de Soledad. En primeiro lugar, a súa 
capacidade para que esas formas realiza-
das en aceiro cortén poidan flanquearse, 
percorrerse, visitarse, deambular ao redor 
delas para obter novas visións que com-
pletan o significado das súas obras e, ao 
mesmo tempo, terminar por dotar de no-
vos contidos a esa paisaxe11. En segundo 
lugar, comprobar que se trata dunha obra 
de arte total, na que o proceso de sim-
plificación de todos os seus elementos, 
o mesmo que permite eses movementos 
e circulacións, pode ser traducido nunha 
linguaxe de planos e grafismos ricos en 
expresividade.12 (Lám. 9, 10 e 11).

10  A. Garrido Moreno: “Soledad Penalta”…, op. cit.
11  A. Garrido Moreno: “Soledad Penalta, Os rostros do 
camiño”. A Coruña. 3 ao 30 de marzo de 2000.
12  “Ao mesmo tempo do seu goce ao manipular a materia, 
facultade que probablemente proveña dos seus iniciais 
traballos coa cerámica, produce un resultado escultórico 
no que a intelectualización da obra está compensada coa 
expresividade dunha materialización intensamente vívida, 
conseguindo con iso un equilibrio que provoca unha gran 
receptividade no espectador”. A. Garrido Moreno: “Sole-
dad Penalta”…, op. cit.

Restaríanos a necesidade de interpre-
tar o traballo de Soledad Penalta desde 
dúas perspectivas diferentes: a histórica 
e a conceptual. Desde un punto de vista 
histórico, esta obra pon a Soledad na sen-
da dos grandes artistas contemporáneos 
–Serra, Oteiza, Chillida, Chirino, Torres 
García ou Susana Solano– que lograron 
facer coexistir os procesos industriais 
propios do traballo co aceiro cortén e as 
soldaduras metálicas, cos conceptos de 
espazo e as relacións entre a materia e a 
ausencia desta.

Desde un punto de vista conceptual, 
este é o mellor retrato que se lle podería 
facer a un personaxe, o Pai Manolo, para 
quen Porto do Son era parte da súa esen-
cia. Por esa razón, no seu retrato Soledad 
foi capaz de captar os elementos funda-
mentais da súa personalidade: a forza da 
palabra –non en balde se trata dun fran-
ciscano e, xa que logo, con vocación pola 
palabra e a predicación–; e o seu amor 
por Porto do Son, encadrado, recortado e 
encerrado nesa xigantesca fiestra aberta 
cara á súa memoria.

Ata naqueles elementos que, forzada 
polas circunstancias e, seguramente, pola 
necesidade de satisfacer unhas expectati-
vas menos sinceras que as da súa propia 
linguaxe, ten que introducir na obra como 
engadidos a posteriori, Soledad Penalta 
é capaz de obter rendementos plásticos 
interesantes. Estámonos referindo á pre-
senza dunha placa de aceiro inox recorta-
da con plasma, onde se pode contemplar 
un retrato realista do homenaxeado. Esta 
placa, situada nun lateral da obra, na par-
te menos vista da mesma, xoga nunha 
chiscadela coa función sinalética do ros-
tro, de modo que é a propia obra a que 
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se auto referencia na devandita placa.13 
(Lám. 12, 13 e 14).

III. ALfoNSo CoStA. uN ImAxI-
NARIo, uN uNIvERSo vISuAL.

Unha mirada á obra de Alfonso Cos-
ta ao longo dos seus case corenta anos 
como artista supón atoparse ante unha 
vida enteira dedicada á observación, á 
reflexión, á comprensión do feito creati-
vo manifestado na pintura, a escultura, o 
gravado ou o cartelismo14. Implica tamén 
aproximarse a un pintor que foi transfor-
mando a súa mirada co paso do tempo, 
consciente de que a existencia humana 
é mutación, metamorfose vital na que, 
como el mesmo di: “A nosa pel vaise aco-
modando ó aire, no noso cerebro inau-
gurar un arquivo de vivencias e palabras 
dás que nada sabemos, nin para que as 
necesitamos, pero aí están e aí van ficar 
durante toda a nosa vida”15.

Este sentido dinámico da existencia, 
cambiante e inestable, que precisa da 
memoria como porto e faro para non errar 
á deriva, debe contar cun soporte material 
sobre o cal, á súa vez, ancorarse para non 
converterse en materia informe e caótica, 
sometida unicamente ao capricho do ar-

13  Este novo elemento, realizado a contragusto pola 
escultora, é a consecuencia dunha falta evidente de com-
prensión por parte dun público ao que lle costa chegar a 
entender completamente as novas linguaxes plásticas.
14  Nunha entrevista realizada por J.M. Cadena para o 
Diario de Barcelona en 1972, Costa declara: “Pero non 
pretendo... ser un “profesional dos premios. De momento 
acudo a eles –sen mover recomendacións, nin buscar “en-
chufes”, que non teño– porque constitúen o vehículo máis 
honesto para darse a coñecer e, ao mesmo tempo, vivir 
da arte e para a arte”. Cadena, J.M: “Alfonso Costa e os 
seus debuxos”, en Diario de Barcelona. (9 de decembro 
de 1972). p. 21.
15  A. Costa: “Homosapien@.com” en Alfonso Costa. A 
Coruña. 2001. s.p.

tista, ao azar da vida ou a calquera outra 

clase de azar.

Esa lóxica material, en certo xeito 

de carácter obxectivo, é a que se debe 

intentar rastrexar na obra de Alfonso Cos-

ta, coma se se tratase dunha constante 

matemática que, a pesar da alteración 

da fórmula, continúa sendo a mesma en 

definición, termos e esencia. De feito, 

oír a Costa en declaracións realizadas 

na prensa dos primeiros anos setenta 

do século XX e reencontrarse con el a 

finais da centuria nos mesmos medios, é 

descubrir ese sentido de compromiso, de 

implicación transcendente do eu singular 

e subxectivo para buscar valores de ca-

rácter universal. Se en 1972 afirmaba que 

“a miña fantasía lévame a imaxinar xentes 

doutros mundos. Pero respecto deste inte-

résame o home e a falta de espazo vital a 

que el mesmo se condena ao converterse 

en multitude. Quixese expresar, ademais, 

do modo máis simple posible, a necesida-

de de que hai serenidade”16, en 1994, nu-

nha entrevista concedida a Miguel Anxo 

García Sánchez con motivo da exposición 

celebrada na Casa de Galicia de Madrid, 

indica que o que busca verdadeiramente 

coa súa obra “é a esencia do ser huma-

no, o espírito da pintura”17 e, cinco anos 

máis tarde, noutra entrevista concedida a 

Rafael Muñoz reafírmase cando declara: 

“seguimos rodando e creando novas es-

pirais que nos levarán a descubrir outras 

formas de vida. Ese enorme trompo sig-

nifica a evolución, o cosmos, saber que 

a nosa existencia réxese por unhas leis 

16  J.M. Cadena: “Alfonso Costa e...”, p. 21.
17  M.A. García Sánchez: “Alfonso Costa. A outra cara da 
arte”. Madrid. 1976.
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universais nas que estamos involucrados 
todos”18.

Desde esta perspectiva o pintor con-
vértese en testemuña e intérprete da 
existencia humana, de todas as súas 
grandezas e tamén das súas miserias, 
tanto presentes, como pasadas ou futu-
ras. Se en 1972 declaraba ser un obser-
vador –activo e partícipe– das accións 
que pintaba19, en 1994 aspiraba a que 
esa mirada, prolongada na súa pintura, 
actuase como unha aldrabada no ánimo 
do espectador20. Todo iso para chegar a 
recoñecerse como memoria viva, como 
instrumento útil para todos, ao que poder 
recorrer no instante en que historia e re-
cordo se debiliten, en que necesitemos 
sentirnos vivos: “Quixemos obviar tantos 
xestos, tantas cousas, tantas vivencias, 
pero a memoria alértanos: deixade que 
eu as garde, algún día necesitaredes de 
min, e aquí permanezo dende o primei-
ro dó amoroso para a vosa conciencia, 
porque eu son a vosa memoria futura. 
Cando a nube escura desdebuxe tódolos 
nomes, entón convertereime en memoria 
do pasado”21.

18  R. Muñoz: “Alfonso Costa. Un xeito distinto de facer 
pintura”. Arte. Sevilla información. (11 de decembro de 
1999). p. 29.
19  “É algo inconsciente, pero cando penso na multitude 
sempre a concibo como alguén mirándoa desde fóra. 
Aínda sen querelo, sempre hai quen miran e se fixan na 
acción, que participan nela deste xeito”. J.M. Cadena: “Al-
fonso Costa e...”, p. 21.
20  “Cativar ao espectador, que se lle poña a carne de 
galiña. Desexo ensinarlle o meu mundo, pero que á vez 
eles sintan algo, que non queden impasibles”. M.A. García 
Sánchez: “Alfonso Costa...”.
21  “Os anos desgástannos física e mentalmente. Hai 
momentos nos que nos atopamos baleiros, inoperantes 
fronte ás circunstancias, e daquela, a maquinaria do pen-
samento acelera o ritmo para transmitirnos unha idea, un 
silencio que estaba durmido dende ou principio da nosa 
existencia. E empezamos a recordar, miramos o pasado 
e vémonos reflectidos na grande pantalla da nosa infan-
cia e, de novo, contemplamos todo aquel mundo que se 
nos foi. Pero algo quedou na memoria. Aquela frase que 

Fixado o obxectivo último da pintura 

de Costa na súa atención ao ser humano 

e a todos os seus valores22, sen arrepen-

timentos, sen renuncias estéticas ante o 

belo ou o grotesco, a atención do historia-

dor da arte débese orientar cara ao modo 

en que estes principios se expresaron na 

súa obra. Nace aí a idea dun posible ima-

xinario do pintor que, partindo de marcos 

xerais e totalizantes, poida explicar dun 

modo homoxéneo e coherente aquilo que 

acertadamente se viu como o labor dun 

“criador prolífico e polifacético, cheo de 

recursos e fecundo de experiencia, que 

conecta con pintores imaxinativos, dra-

máticos ou malditos como O Bosco, Goya 

e Bacon, ou co surrealismo e ou expre-

sionismo, non esquecendo, nos últimos 

anos, a asimilación de pulsións própias 

dos anos oitenta, aínda que siga o seu 

escoitamos na temperá idade e non sabiamos que quería 
dicir e agora que somos maiores revive con máis forza 
para lembrarnos que non é expresión novidosa senón un 
sentimento que permaneceu ancorado no mar da memo-
ria agardando o presente para ser descifrado”. A. Costa: 
“Homosapien@.com”..., s.n.
22  Desde as primeiras críticas ás súas exposicións dos 
anos setenta percíbese o sentido de compromiso que 
alenta a súa obra: “Móstranos un mundo de invención 
apoiada na realidade e en símbolos de profundo contido 
humano”. (F. Gutierrez. A Prensa. 1970).

“Tal é, en efecto, a temática do pintor, intenta ser unha 
reflexión dolorosa da realidade circundante e a que o ser 
humano se debate suxeito por ataduras invisibles, ou por 
propios e alleos impulsos sobre os que non exerce domi-
nio … esta pintura, expresada como rebeldía abatida e 
tamén como procura dunha liberdade mítica na que sexan 
capaces de subsistir as esencias”. (F. Gutiérrez: A Van-
garda. 1971).

“Pode nalgún momento o seu temario referirse a formas 
indeterminadas, mais en xeral é o home o asunto das súas 
preferencias. O home co seu misterio, pero sen amargura, 
libre de temores, torturas e rachos xestuais…”. (A. do Cas-
telo: Diario de Barcelona. 1972).

“A opresión, a soidade, a angustia, ou o máis amargo que 
o home poida sentir é elevado tamén, como canción, poe-
ma ou pincelada a formas de expresión onde o onírico se 
cristaliza sen pretendelo coa realidade máis fría. Por iso 
nunca un canto á tolemia se viu tan perfectamente logrado 
como o conseguiu Alfonso Costa”. (T. Castelo: La Voz de 
Galicia. 1979).
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camiño en solitario, afastado de grupos e 
tendencias”23.

Neste sentido, aínda que é certo que 
calquera imaxinario pretende resumir en 
motivos concretos o repertorio dun artis-
ta, buscando a través da súa repetición 
e emprego polisémico un sentido unitario 
e de continuidade, no noso caso inten-
tarase explicar eses mesmos factores a 
través de enfoques xerais que, en última 
instancia, nos permitan unha aproxima-
ción a algunhas das súas obras. Tómase 
como punto de partida para iso algo que 
estaba implícito nas explicacións anterio-
res: a concepción da creación artística 
como unha totalidade intensiva.

A expresión non é propia, nace en 
contraposición á visión dada por Lukács 
das ciencias e a súa forma de explicar o 
mundo dun modo extensivo, descritivo, 
amplo e pormenorizado. Na arte o mundo 
–xa sexa o interior do artista, xa se trate 
do mundo exterior– preséntase dun modo 
inmediato e intenso, concentrado nunha 
ou varias imaxes cuxo poder comunica-
tivo depende da nosa capacidade e pre-
disposición para preguntar á obra e obter 
a correspondente resposta24. Trátase 

23  X.Seoane: “A traxectoria polifacética dun criador de 
soños”. Galería Sargadelos-Ferrol. 1992.

“A obra de Alfonso Costa é ben variada. Son bastantes os 
grandes murais que leva realizado tanto en Galicia como 
en Cataluña. Tamén é numerosa a súa obra gravada, fa-
cendo neste caso traballos de ilustración que acompaña-
ron a determinados textos de valor literario –xeralmente 
poético– cos que se sente especialmente identificado”. 
J.M. García Iglesias: “Galicia e Alfonso Costa”, no Correo 
Galego. (14 de xaneiro de 1998); J.M. García Iglesias: “Al-
fonso Costa, unha vez máis, en Galicia”, en Alfonso Costa. 
Orixe e Memoria. A Coruña. 1998. s.p.
24  Zantonyi pretende dar unha explicación razoable a 
través da metáfora zen dun gran de area no cal se resume 
todo o que é a area e as súas relacións co mundo. “Nunha 
bora de arte está o mundo” chega a afirmar. M. Zantonyi: 
Unha estética da arte e o deseño de imaxe e son. Bos 
Aires. 1992. p. 67.

dunha característica xenérica que afecta 
por igual a un pictograma, a un edificio, 
a unha pintura ou un poema e que reve-
la a capacidade de transmitir por medio 
dunha imaxe un concepto, un discurso, 
unha idea.

No caso de Alfonso Costa esta afir-
mación faise real e tanxible nas súas 
exposicións. Son moitas as ocasións en 
que pintura e poesía danse a man bus-
cando unha explicación complementaria 
entre ambas ou, preferiblemente, unha 
prolongación da idea inicial a través de 
recursos expresivos diferentes. No ca-
tálogo Alfonso Costa. Orixe e memoria 
de 1998, tras os textos introdutorios, in-
mediatamente antes da reprodución das 
obras expostas, figura este poema de Eva 
Veiga: “Nai, onde van os soños que se 
soñan? –Os soños non van, fillo, non van. 
Os soños vén da néboa como náufragos 
buscando Terra”. Nas breves liñas deste 
poema poderíase resumir gran parte da 
obra de Costa, onde as fantasías, a fan-
tasía, a imaxinación son convocadas polo 
artista para que o auxilien na súa necesi-
dade de expresar25. Nun principio a través 
dun traballo meticuloso, de dominio da 

25  Xavier Seoane explicouno nos seguintes termos: 
“Tráta-se dunha pintura de inocéncia, que pode desem-
bocar en traxédia, en símbolo, fascínio, milagre, retábulo 
ou mesmo terror, na que o criador se deixa ir, insone e 
nu, de fronte, arrastado polos vieiros da fantaxia e da 
imaxinacion, sen mais leis que as do goce ou a sorpresa, 
a livre inspiraicón, a procura do insólito, do inagardado, da 
infinita capacidade analóxica ou metafórica, do outro lado 
das cousas”. X. Seoane: “O don de disciplina aplicada ao 
ensoño”, en Man. A Coruña. 1987.

Outros autores tamén incidiron nesa sutil relación entre 
soños, fantasía e imaxinación: “a súa pintura… non fala só 
do artista que coñece o seu oficio, senón do que malgasta, 
tamén, fantasía e imaxinación…”. (A. Vigo Trasancos. La 
Voz de Galicia. 1981).

“Fabulador de realidades auténticas en base a metáforas 
e ilusións entrañables… é algo así como un Alvaro Cun-
queiro traspasado ás artes plásticas…”. (B. Carballliño. O 
Ideal Galego. 1981).
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materia, de obsesivo perfeccionamento 
e perfeccionismo, como se demostra en 
obras dos anos setenta como A Piscina 
(1972), Inspiración (1975) ou Paraíso Per-
dido (1978) nas que a materia –dominada 
e ordenada– e a figura –fragmentaria e 
convulsa– fúndense para expresar dun 
“modo intensivo”, pero aínda descritivo, 
o poder evocador dunha imaxe, a súbita 
faísca da que arrinca a inspiración ou a 
melancolía da presenza perdida e con-
vertida en ausencia; nos últimos anos, a 
través do xesto vigoroso, da mancha, da 
textura, dunha materia que se revela coa 
forma ordenada e que expresa a través 
da intensidade da cor26, tal e como ocorre 
en O esterno do tempo, unha homenaxe 
a Antón Avilés de Taramancos no que o 
artista abandonou a realidade para afun-
dirse nos sentimentos. En calquera caso, 
como xa se dixo, son soños que atoparon 
terra en Alfonso Costa27.

Nesa totalidade intensiva que é a 
obra para Costa prima entre outros ele-
mentos –así o viron moitos críticos– o 
“despropósito”28. Agora ben, a cuestión é 
chegar a definir que é ese despropósito?; 

26  M. Rozas: “Do imaxinario ao real”. O Correo Galego. 
(27 de febreiro de 1999).
27  “O que quero é ensinar que estou en contra de algo, 
desexo mostrar a parte mala para evitala e non esquecer 
que a temos aí. Ás veces axúdome do mundo dos soños, 
aínda que tampouco é o habitual. Gústame acudir máis 
ao mundo real, aínda que o poida mesturar con imaxes 
soñadas. Eu pinto a realidade que contemplo día a día, ás 
veces a que desexo e outras a que detesto”. M.A. García 
Sánchez: “Alfonso Costa...”.

“Soño tolo ou soño cordo, o mesmo dá. A pintura deste 
home reflicte a estrañeza do ser a todos os niveis, o in-
comprensible absurdo de existir, de deixar de existir á vez, 
de ser imaxe que se esfuma, fantasía icónica, fetichismo 
erixido contra a imparable voracidade do tempo…”. A. Pe-
nas: “Alfonso Costa: A estrañeza do ser”. O Ideal Galego. 
1979.
28  “Toda a exposición pare unha homenaxe ao despro-
pósito da razón, ao absurdo mellorando o normal, ao gro-
tesco subliñando o real. Non son precisamente un afago á 
Galería…”. (A. do Castelo. Diario de Barcelona. 1973).

pódese identificar con falta de lóxica?; 
débese recoñecer nela un trazo definidor 
dos seus personaxes?; ou ben se trata 
dunha categoría diferente e contraposta 
do racional? A resposta sería demasiado 
sinxela e fácil se se aceptasen as primei-
ras preguntas. Entender o despropósito 
como falta de lóxica ou como sinónimo de 
tolemia supón apreciar só a capa exter-
na dun problema máis profundo e com-
plexo; conduce á redución da cuestión a 
termos de composición e orde ou, o que 
sería moito peor, a identificación do real e 
o pintado, sendo isto último o fiel reflexo 
daquilo a través dos ollos do artista; unha 
visión mimética na que non se pode inclu-
ír a Alfonso Costa.

Desde a nosa perspectiva o despro-
pósito é unha aclamación ao irracional, 
unha sublevación contra todo o que o 
sistema –que encarnado durante moitos 
anos en termos socioeconómicos e polí-
ticos se denominou Capitalismo– deificou 
como racional29. Deste xeito, o irracional é 

“Deste xeito, quen pode negar que o humor, o sarcasmo, a 
imaxinación, o erotismo, o despropósito, os soños, a cruel-
dade (todos eles presentes nesta obra) son elementos non 
só ortodoxamente surrealistas, senón tamén elementos 
moi arraiñados na sensibilidade contemporánea. E son 
precisamente eses elementos os que fan desta obra unha 
arte polémica, conflitiva, cunha problemática de raigames 
fondosamente humanas e plenamente universalista”. (X. 
Seoane. O Ideal Galego. 1977).
29  En termos de paradoxos pódese afirmar que non hai 
cousa máis irracional que deificar o racional. Foi Gaston 
Bachelard quen defendeu a existencia dun racionalismo 
xeral ou racionalismo integral que partiría dunha visión 
dinámica apoiada na relatividade de espazos, tempos e 
sociedades; onde non se apelaría á xeneralidade, aos va-
lores universais e eternos, senón á elaboración constante 
de novos saberes, experiencias e teorías. G. Bachelard: 
Epistemoloxía. Barcelona. 1973. pp. 59-65.

X. Seoane utiliza un texto do pensador francés para ilus-
trar a condición de Costa como creador de soños: “Hai que 
soñar muito: soñar cobrando conciéncia de que a vida é 
soño, que aquilo que se soña para alén do vivido é certo, 
vive, está alí, presente en toda a sua verdade aos noso 
ollos”. G. Bachelard: “O dereito de soñar”. México. 1985. 
p. 21. (citado en X.Seoane: “A traxectoria polifacética dun 
criador…”).
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todo aquilo que escapa aos nosos esque-
mas cognoscitivos, todo aquilo que foxe 
do seu nomeamento, que se resiste a ser 
interpretado e entendido, que nos tras-
lada fóra dos límites impostos pola nosa 
cultura, do noso código e as nosas leis30. 
Trátase dun lugar ignoto e descoñecido, 
de aparencia temible e arrepiante, non 
polo seu aspecto, senón porque supón 
penetrar nun proceso de eterna procura31. 
Un dominio no que Costa penetra para 
conseguir do espectador unha emoción: 
“estupor, contemplación, éxtase, pero 
tamén estremecedora e apaixonada par-
ticipación en cada motivo da existencia: 
velaquí a atracción que nos chega das 
súas obras. Quédanos soamente con-
templalas e acoller as súas marabillosas 
suxestións”32.

Esa atracción polo irracional percíbe-
se nas súas series dedicadas á Tolemia, 
os Primitivos ou os Homo-Rino. En cada 
un deles, dun modo diferente, Costa en-
fróntanos cos nosos propios temores; 
desde a mirada penetrante e apaixonada 
de Travestismo á tolemia (1978), onde as 
formas fanse bulbosas, os rostros disól-
vense nun material cerúleo e o baleiro 
configura aquelas ausencias anatómicas 
que nunca deberon existir, ata medos 
arcanos e ancestrais como o Porteiro 
hercúleo (1987) que tensa o seu arco coa 
enerxía vital dun trazo sanguinolento ou 
a carreira dese híbrido da natureza, ani-
mal mítico semellante ao minotauro, que 
se representa en Homo-Rino (1988). En 

30  O racional e o irracional son dous compoñentes dialé-
cticos da existencia humana. O triunfo absoluto dun sobre 
o outro só pode implicar a destrución posto que é esa rela-
ción dialéctica a que explica a necesidade do ser humano 
por coñecer. M. Zantonyi: Unha estética da arte…, p. 65.
31  Foi Sócrates quen afirmou “nunca vou saber quen son 
eu, pero nunca vou renunciar á loita por sabelo”.
32  R. Muñoz: “Alfonso Costa. Un xeito distinto…”, p. 31.

cada un destes casos, o espectador con-

templa unha parte de si mesmo, xa sexa 

do subconsciente xa sexa do seu pasado 

antropolóxico ou mitolóxico, que escapa 

ao seu control, aos esquemas propios do 

seu coñecemento racional sobre si mes-

mo. Costa reta ao espectador a que faga 

preguntas á obra, a que se cuestione a si 

mesmo e busque as respostas33.

Outro elemento que adquire poten-

cia e identidade propia nesa totalidade 

intensiva que é a obra de Costa, é o ins-

tinto lúdico como fórmula de revelación e 

coñecemento34. Se o racional era identi-

ficado pola ideoloxía dominante co útil, o 

lúdico, como algo contraposto ao sentido 

tráxico do deber imposto pola sociedade, 

é un xogo creativo a través do cal o ser 

humano supera a vida real, pragmática e 

empírica, vencendo os roles e as lóxicas 

preestablecidas35. É parte dun proceso 

de sublimación a través do cal expresar 

aquilo que non se pode facer na vida real 

e facer visible o que está vedado36. 

Neste territorio pódense encadrar 

obras como Festa (1980), Dama (1981), 

Arlequín (1981) ou as máscaras de Aquí 

e alá, Venecia, Nun lugar e nun tempo ou 

Hermético, realizadas entre 1996 e 1997. 

En cada unha delas, Alfonso Costa trans-

forma o rostro nunha máscara que, aínda 

33  É suxestivo pensar que ante cada unha destas obras 
o espectador se formule preguntas como as seguintes: 
que recoñezo nestas pinturas? recoñézome? existe un 
eu diferente que responda a esta imaxe? é parte do meu 
pasado mítico?
34  Segundo Schiller, o xogo na súa expresión máis nobre 
é propiedade da actividade creativa.
35  “Unicamente a arte nos asegura goces que non esixen 
ningún esforzo, que non custan ningún sacrificio, que non 
fai falta pagar con arrepentimentos”. M. Zantonyi: Unha 
estética da arte…, p. 111.
36  Débese recordar que moitos autores defenden que 
non hai creación artística sen tolemia.
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que é certo que serve para revelarnos o 
baleiro e enfrontarnos a el37, tamén se 
trata dun obxecto asociado ás represen-
tacións teatrais, ao entroido, a actos nos 
que o ser humano pode superar temporal-
mente a súa realidade circundante, ocul-
tarse baixo outra identidade e expresar o 
que está fóra do seu alcance. Por outra 
banda, a máscara tamén é engano, ocul-
tación e simulación, partes fundamentais 
do xogo posto que non hai xogo sen xo-
garse; o artista cada vez que crea xoga 
e cada vez que xoga crea, no noso caso 
dotando ao resultado desa práctica lúdi-
ca da mesma intensidade e solemnidade 
coma se se tratase do deber cumprido. A 
sociedade desterrou o eros, o goce e o 
lúdico da esfera do útil e arrebatoulle ese 
carácter sublime con que o desenvolve 
Costa. Non son máscaras inexpresivas, 
son máscaras animadas que matizan os 
seus sentimentos, igual que facían os 
“prosopon” dos actores gregos co obxec-
to de que os espectadores entendesen os 
seus sentimentos e estados de ánimo.

Para rematar, Alfonso Costa tamén 
aplica a máxima aristotélica de que “hai 
que mentir para dicir a verdade” por me-
dio da súa pintura. Esta é para el unha 
forma de coñecemento, novo, que supera 
a mera descrición anatómica38. Calquera 
cadro de Costa afástase desa verdade 
aparente, reflexo no espello da realidade, 

37  “Mais ese ser ou coñecer pleno énos en principio 
vedado. Unicamente parece posible entrever o recóndito, 
como un indicio ou albisque que nos chegase a través do 
ollo dunha fechadura. Mirade. Unha vez máis nos mira 
o desafiante baleiro”. E. Veiga: “A mirada do baleiro”, en 
Alfonso Costa. A Coruña. 1997. p. 13.
38  Gorgias explicábanos, en relación coa traxedia, que 
esta era un engano e os seus espectadores, polo tanto, 
enganados. Con todo, para o pensador grego, o escritor 
da traxedia era máis honesto que a persoa que non nos 
engana, do mesmo xeito que o espectador enganado era 
máis sabio que aquel que nunca o foi.

para penetrar en feitos máis profundos. En 
Conferencia (1972), por exemplo, a imaxe 
realista presentaríanos un personaxe que 
diserta ante uns micrófonos mentres que 
a multitude atende os seus ditados. Para 
o pintor os feitos son outros, o conferen-
ciante é unha explosión informe de vísce-
ras e ideas, é unha silueta que se meta-
morfosea ante os micrófonos, deixando o 
xesto e a man como único signo da súa 
humanidade perdida. É unha sombra 
que se proxecta invertida sobre a masa 
distante do seu auditorio. Este, pola súa 
banda, carece de toda singularidade e 
individualidade, converteuse nunha masa 
amorfa e homoxénea que se deixa arras-
trar cara ao labirinto de ideas e mensaxes 
vertidas por un poderoso fío de Ariadna. 
O auditorio non ve a realidade, só percibe 
aquilo que está escoitando, deformado 
pola distancia, polos intermediarios; algo 
moi diferente seguramente do que nós 
temos ante os nosos ollos.

Algo parecido ocorre en A través do 
fío (1973) onde unha sinxela conversación 
telefónica mantida dentro dunha cabina, 
transfórmase en acto de comunicación 
mecánica onde tan importante como o 
que se di, son os medios a través dos que 
se di; a capacidade de salvar a distancia 
que nos separa do outro para poder es-
tablecer unha conversación e, ao mesmo 
tempo, a dispoñibilidade para illarnos da-
queles que temos máis cerca.

Esa dobre realidade faise moito máis 
evidente cando o mesmo tema é visto 
desde dúas ópticas diferentes polo pintor. 
No Anxo caído (1977) e Paraíso Perdido 
(1978) son dous personaxes distintos 
os que participan da traxedia de ter que 
abandonar o seu mundo, o mesmo que 
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Lucifer e Adán lamentan na teoloxía cris-
tiá perder respectivamente o seu posto 
entre as xerarquías anxélicas e o paraíso 
terreal. Costa esfórzase en que a paisaxe 
do segundo termo sexa exactamente 
igual dotando dunha continuidade literaria 
ao relato iniciado en 1977.

A situación vólvese repetir no Muro 
(1990) e Escaparate (1992). O Muro, un xi-
gantesco bloque de granito perfectamente 
escuadrado, sólido, rotundo, matérico na 
súa pincelada e empaste, convértese a 
ollos do espectador nunha barreira infran-
queable, imposible de ser sorteada; unha 
metáfora da opresión, o sometemento 
ao poder. Con todo, se a intentamos in-
terpretar á luz de Escaparate atopamos 
que non se trata dese muro macizo e 
compacto que actúa como barreira de 
separación entre dous espazos exterio-
res, senón dunha defensa que illa a cada 
individuo do resto dos seus conxéneres 
manténdoo encerrado en si mesmo, sen 
posibilidade de ver ou de ser visto senón 
é por medio dun artificio expositivo como 
é un escaparate. Pásase da metáfora da 
limitación defensiva á imaxe da soidade e 
o illamento autista no que o ser humano 
se mergulla dentro da sociedade39.

En calquera dos casos mencionados, 
Alfonso Costa mentiunos, explicounos a 
través do título o que debiamos ver para a 
continuación presentárnolo segundo de-
bía ser. En efecto, fomos enganados pero 
tamén, de acordo co que Gorgias dicía, 

39  No contido dunha obra de arte débese distinguir entre 
a idea e o tema. Mentres que a idea expresa a ideoloxía do 
artista, é a súa conciencia –xa sexa verdadeira ou falsa– e 
o seu inconsciente, é dicir as relacións que este estableza 
co seu mundo e o resultado da relación que estableza co 
mundo, o tema é o motivo elixido para representar, é a 
parte obxectiva que xorde desa conexión co mundo.

logo de comprendelo somos un pouco 
máis sabios.

Este poderoso imaxinario que nu-
triu toda a súa obra queda exposto dun 
modo rotundo e claro nos murais que 
Costa realiza para a Casa da Cultura do 
Concello de Porto do Son. Cunha visión 
clara e precisa do carácter programático 
que os mesmos debían ter, coa vocación 
de comunicar e establecer unha estreita 
relación entre a súa obra, o lugar que 
ocupa e aqueles que serán os seus máis 
inmediatos usurarios, Alfonso Costa non 
dubida en resumir o seu traballo a partir 
de dúas claves diferentes: as artes, a 
cultura e a paisaxe sonense. Así mesmo 
para conseguir un resultado satisfactorio 
deses tres elementos fundamentais, Cos-
ta recorrerá a todos aqueles elementos 
que lle son coñecidos e que, ao mesmo 
tempo, se identifican perfectamente co 
seu traballo.

Basta para iso observar como nas 
paredes que circundan o salón de actos, 
adaptadas á disposición das columnas 
que sosteñen a bóveda planta do mesmo, 
Costa dispuxo catro imaxes diferentes 
que, por outra banda, só gardan relación 
entre si se se ten presente que fan refe-
rencia ao mundo das artes e o Barbanza. 
Non é moi complexo reparar en que tres 
desas obras, case a modo de grandes 
cadros pintados sobre lenzo, son actua-
lizacións e revisións das alegorías das 
artes; é dicir, personificacións de concep-
tos abstractos como a danza, a música ou 
o teatro. En cada un deles adopta unha 
linguaxe diferente o cal lle permite rein-
ventar en cada caso unha nova iconogra-
fía. Esta, con todo, sempre nos resultará 
coñecida e facilmente interpretable.
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Así, por exemplo, a Danza (Lám. 15) 
represéntase por medio dun arlequín no 
cal as reminiscencias cubistas, así como 
o sentido metafísico da pintura futurista 
quedan perfectamente plasmadas dentro 
dun espazo abstracto e espido profunda-
mente tridimensional.

Pola contra, a alegoría da Música 
(Lám. 16) incorpórase dentro dunha con-
torna que remite á tradición dos petrógli-
fos e restos castrexos dos que o concello 
de Porto do Son posúe un gran número de 
exemplos. Sobre ese fondo, que mantén a 
esencia tridimensional dunha caixa habi-
tada –tema utilizado por Costa en moitas 
das súas obras–, unha figura xeomórfica 
é, a un tempo, músico e instrumento.

Para rematar, a alegoría do Teatro 
(Lám. 17) convértese nun ser bifronte, 
enmascarado –tal como se indica na me-
llor tradición iconográfica para o teatro 
e o drama– onde a comedia e o drama 
adquiren condición de xénero para situar-
se sobre un mar púrpura e baixo un ceo 
tamén xeométrico.

Agora ben, as claves para interpre-
tar estas tres alegorías nas que se foron 
filtrando elementos propios dos acenos 
culturais do Barbanza atópase na cuarta 
imaxe. Esta, a esencialización xeométrica 
da figura dun Pescador (Lám. 18) funde 
os elementos xeométricos, cunha lin-
guaxe onde o naif e o mironiano tamén 
están presentes. Costa adopta nesta 
ocasión a postura dun artista ilustrado 
que, sen maior reparo –do mesmo xeito 
que o fixeron no seu momento as Reais 
Sociedades de Amigos do País– é capaz 
de recoñecer lucidamente que o mundo 
das artes non se pode reducir aos límites 

daquilo que son Belas Artes, senón que 
tamén existe arte nos quefaceres cotiáns 
de todos os seres humanos. Por iso é 
polo que a pesca se converte tamén nun-
ha cuarta alegoría que serve de nexo de 
unión entre os acontecementos que terán 
lugar neste salón de actos e aqueloutros 
que ocorren todos os días fóra destes 
muros.

Este mesmo motivo é o que dota de 
coherencia ao discurso que se presenta 
na bóveda do salón (Lám. 18, 19 e 20), 
onde xorde poderosa e dominante a 
imaxe dun Atlante, un ser mítico que se 
entretén lanzando avións de papel nas 
praias de Baroña. Unha imaxe que, lonxe 
de ser anecdótica, convértese nunha 
nova definición da esencia sonense onde 
tradición e modernidade mestúranse do 
mesmo xeito que o fai unha praia nudista 
cos restos dun castro. Dentro desta pai-
saxe tampouco poden faltar as alusións á 
música, tema apreciado e moi querido por 
Alfonso Costa.

Esta obra, intimamente ligada ao es-
pazo interior do edificio e vinculada por 
nexos indisolubles coa súa contorna in-
mediata, é a mellor definición do traballo 
de Costa. Nel, explícase a oscilación de 
Alfonso Costa entre os temas da tolemia, 
o retrato, a obsesión polo movemento, a 
perspectiva antropolóxica ou a preocupa-
ción polo espazo ou a pintura. Do mesmo 
xeito, detrás de cada idea xorde unha 
nova; tal como dicía Borges: “Detrás de 
cada libro hai outro libro”.



98

baRbantia patRimonio e contempoRaneidade. soLedad penaLta e aLFonso costa en poRto do son

Lámina 1

Lámina 3

Lámina 5

Lámina 2

Lámina 4

Lámina 6



99

Juan m. monteRRoso monteRo baRbantia

Lámina 7

Lámina 9

Lámina 11

Lámina 8

Lámina 10

Lámina 12



100

baRbantia patRimonio e contempoRaneidade. soLedad penaLta e aLFonso costa en poRto do son

Lámina 13

Lámina 15

Lámina 17

Lámina 14

Lámina 16

Lámina 18



101

Juan m. monteRRoso monteRo baRbantia

Lámina 19

Lámina 21

Lámina 20





A Francmasonería 
na comarca do Barbanza

Carlos Pereira Martínez





105

caRLos peReiRa maRtínez baRbantia

INtRoDuCIóN

Neste Ano da Memoria de 2006 que-
remos facer un achegamento a un 

ámbito de investigación que ten sido, -e 
aínda é- moi esquecido pola historiogra-
fía: o da masonería en Galicia. Tennos 
sorprendido, -e así o temos denunciado 
nalgunha intervención pública- que nun 
ano no que o Día das Letras Galegas se 
lle ten dedicado a un ilustre masón, Ma-
nuel Lugrís Freire, este feito apenas teña 
sido salientado (como se ser membro 
dunha loxa fose algo semellante a cantar 
nunha coral polifónica), e en moitas das 
biografías publicadas, mesmo se teña es-
quecido. Parece que foi máis importante 
que Lugrís asistise a unha conferencia de 
Carolina Michaelis de Vasconcelos, por 
exemplo, que os nove anos que perten-
ceu á francmasonería, na que acadou o 
grao 3º de mestre masón (por certo, bas-
tantes máis que os que militou no Partido 
Galeguista). ¿É por descoñecemento? 
Non o sabemos, pero, cando este dato 
xa era abondo coñecido polos traballos 
do profesor Valín, sorpréndenos que non 
se mencione. ¿É por outra razón? ¿Inte-
resa silenciar politicamente que algúns 
próceres, -sobre todo os vinculados ao 
nacionalismo-, fosen masóns, quizais 
porque se ten a idea de que os masóns 
son xacobinos e centralistas? Neste ano 
que é tamén o centenario da fundación da 
Academia Galega, ¿oíron falar de que os 
que a promoveron -igual que o Himno ga-
lego- foron os masóns Fontenla Leal (que, 
curiosamente, utilizaba o nome simbólico 
de Murguía) e Curros Enríquez? 

Neste ano 2006 celébrase tamén o 
centenario da consecución do título de 
“cidade” de Ribeira. ¿Saben que nese 

municipio está enterrado Antonio Rome-

ro Ortiz, nada máis e nada menos que 

Gran Mestre do Gran Oriente de Espa-

ña e Soberano Gran Comendador Xeral 

do Supremo Consello do Grao 33 do 

R:.E:.A:.A:., probablemente o francmasón 

máis importante de España no seu mo-

mento? ¿Saben que nin sequera se ten 

reparado na súa figura, -non xa masónica- 

neste centenario? ¿Saben que no pouco 

que hai publicado en Galicia sobre a súa 

traxectoria, mesmo por historiadores re-

levantes, non se menciona para nada a 

filiación masónica desta persoa?

Tentaremos trazar unha panorámi-

ca da presenza da francmasonería na 

península do Barbanza, con vértices en 

Rianxo, Padrón e Muros. Non falaremos 

soamente das loxas que se estableceron 

nesta área, senón tamén de persoas que 

traballaron masonicamente noutros luga-

res pero tiveron vínculos con esta zona, 

ou doutros cunha traxectoria masónica 

relevante noutros países. Esperamos así 

contribuír non só á recuperación da Me-

moria histórica, senón mesmo a denun-

ciar a desmemoria que, coidamos que 

a mantenta, se segue a producir nesta 

sociedade, que presume de democrática, 

no que se refire á francmasonería. Agora 

que tanto se fala da represión franquista, 

non esquezan que os únicos que sufriron 

dobre represión foron os masóns: a pri-

meira, debido á súa ideoloxía (republica-

na, socialista, anarquista, comunista ou 

nacionalista); a segunda, anos despois, 

pola súa condición de masóns. E non es-

quezamos tampouco que Franco, aínda 

nos estertores da súa noxenta Ditadura, 

seguía a teimar coa famosa conspiración 

“xudeomasónica”. ¿Qué terá a francmaso-
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nería que tanto alporizou as ditaduras de 
todo signo, de dereitas e de esquerdas?

1.1.1 o SéCuLo xIx 

1.1.2 os antecedentes: unha loxa en 
padrón a mediados do século xIx.

Se ben segundo certas tradicións 
masónicas do século XIX o primeiro 
francmasón oriúndo do Barbanza sería 
o célebre escultor Felipe de Castro, na-
tural de Noia, membro dunha selecta loxa 
vinculada á Corte borbónica española, o 
certo é que, como ten demostrado Ferrer 
Benimeli, polo de agora non hai ningún 
documento que acredite a veracidade 
desta tradición1. 

Por outra parte, o profesor Valín Fer-
nández constataba, no seu libro sobre 
a masonería galega no século XIX, a 
existencia dun período de medio século 
(dende a represión de Fernando VII ata 
a Revolución da Gloriosa de 1868) na 
que non existía ningún dato fiábel que 
permitise falar do funcionamento de loxas 
masónicas en Galicia (aínda que algun-
has historias masónicas mencionaban a 
existencia das mesmas, e tomando parte 
activa na Revolución de 1846, a dos “Már-
tires de Carral”). 

Con todo, grazas á publicación da 
correspondencia de Manuel Murguía, ten 
aparecido, nunha carta remitida por Án-
gel Baltar a Manuel Murguía, datada en 
Padrón o 28 de xuño de 1882, a referen-

1  José Antonio Ferrer Benimeli: Masonería española 
contemporánea, Vol. 1, Editorial Siglo Veintiuno, Madrid, 
1987, passim.

cia dunha loxa funcionado en Padrón, -da 

que nada se sabía-, en 1847 (probable-

mente xa funcionaba antes). Di Baltar:

Ayer (y esto fue lo que me impulsó a es-

cribirle) tomando un libro de un estante 

para mandarle a Alejandra, me encontré 

de manos a boca con aquel Diploma de 

Masón que tanto hemos buscado cuando 

U. estuvo en esta y que tuvimos la poca 

fortuna de no encontrar.

Este Diploma fue expedido a favor de un 

miembro activo de la Logia titulada Hijos 

de la Libertad VV: Brigantium al Or: de 

Iria Flavio” a los primeros días del primer 

mes Mas: Nisan año D:L:V:L: 5847.

Está firmado por: El muy Poderoso Sober. 

Gran Comendador adj. Pelayo 2º.

El Gran Canciller Constante. El Ilustre Ca-

pitán de Guadias, Lanuza 1º. El Vigilante 

Teniente Gobernador, Neptalí. El Tesorero 

del Santo Imperio, Plutarco. El Ilustre Gr. 

Secretario, Pelayo 6º.

Está litografiado y no le falta ninguno de 

los atributos de la célebre Sociedad.

Dígame si quiere que se lo mande o si se 

lo guardo2.

Este dato é de moitísima importancia, 

pois enche, aínda que sexa superficial-

mente, ese baleiro do que falaba Valín, e 

indica que, probablemente, si que puide-

ron existir outras loxas neses anos.

2  Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xosé Luis Axeitos 
(edición, introdución e notas): Cartas a Murguía II (1868-
1885), Fundación Barrié, A Coruña, 2005, carta 912, páxs. 
418-419. Polos títulos dos que expiden o documento, 
sabemos que formaban parte dun Supremo Consello do 
Grado 33. Eran membros dunha obediencia masónica, 
que durou poucos anos, chamada Gran Oriente Hespé-
rico Reformado.
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1.2 A federación de Logias Inde-
pendientes Galaicas.

Teremos que agardar á última década 
do século XIX para volvermos encontrar a 
presenza da masonería na comarca; nes-
ta ocasión, a través da chamada Federa-
ción de “Logias Independientes Galaicas”, 
liderada por Ernesto Carrero Goyanes, 
Gran Mestre, 33º, simbólico Padilla. A 
Federación tiña 18 talleres que traballa-
ban no Rito Escocés Antigo e Aceptado, 
e funcionou entre 1893-18973. 

Na comarca que analizamos tiña as 
seguintes loxas:

1.2.1 Loxa “El Comunero nº 2” 
(padrón). 

Funcionou entre 1894-1895. Parece 
que houbo anteriormente un Triángulo, 
en 1893; un tal Espartero, dese Triángulo, 
visita a loxa coruñesa “Hijos del Trabajo 
nº 175”, do Gran Oriente Español. Da loxa 
“El Comunero” só se coñece o nome do 
seu Venerábel Mestre, Benito Solar (28-
3-1895). Alberto Valín apunta que, aínda 
que non se teñan encontrado, de momen-
to, documentos que o proben, ben puides-
en ter sido masóns o señor do Pazo de 
Lestrove, José de la Hermida y del Castro 
(“Pepe Hermida”), curmán de Rosalía, 
librepensador, amigo de José Nakens, 
colaborador en El Motín, Las Dominicales 
del Libre Pensamiento, -co pseudónimo 
de Veritas- e, á fin da súa vida, en La Re-
vista Socialista; autor tamén de folletos 
como Expansión político-librepensadora 
(1887), ¿Fue el cristianismo un progreso? 

3  Valín Fernández, Alberto: Galicia y la masonería en el 
siglo XIX, Edicións do Castro, Sada, 1990, páxs. 319-320.

(1892), Cuba (1892), ¡Leed, estudiantes! 

(1900); tiña en mente publicar, nunha de-

nominada “Biblioteca La Luz”, diversos 

folletos4. Outros posíbeis masóns serían 

o militar Ángel Ruiz y de la Hermida e o 

escritor Manuel Vázquez Castro5.

1.2.2. Loxa “La Caramiñalera nº 4” (po-

bra do Caramiñal). 

Funcionou entre 1894-1895. Foi o seu 

Venerábel Mestre Manuel Ameijeiras, que 

tamén era Gran Experto e Gran Arquitec-

to Revisor da Gran Cámara Mestral da 

Federación de LLIIGG6. 

1.2.3. Loxa “Nueva hirám nº 5” (Noia). 

Valín pregúntase de puido haber an-

teriormente outra, ao ser “Nueva Hiram”. 

En 1887, un tal F. M. C., de Noia, está 

subscrito ao Boletín de Procedimientos. 

Respecto á loxa, só se coñece o nome 

do seu Venerábel Mestre, Arturo Figueira 

Teijeiro (en 1895)7. 

1.2.4. triángulo “La Luz nº 4” (muros). 

Funcionou entre 1894-1895, pero non 

se sabe nada, nin sequera o nome do Ve-

nerábel Mestre8. 

4  José Antonio Durán: Crónicas-2. Entre el anarquismo y 
el librepensamiento, Akal, Madrid, 1977, páxs. 183-194.
5  Valín, op. cit., páxs. 341-342. Barreiro e Axeitos din, sen 
embargo, que, emigrado a Cuba en 1860, tivo que mar-
char a EEUU logo de publicar na illa unha serie de artigos 
antimasónicos (op. cit., carta 913, páxs. 419-420).
6  Valín, op. cit., páx. 342.
7  Valín, op. cit., páx. 343.
8  Valín, op. cit., páx. 344.
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1.2.5. outros masóns orixinarios 
do barbanza no século xIx.

Con anterioridade á constitución 
destas loxas no Barbanza, encontramos 
a unha persoa natural de Noia que é 
membro da importante loxa ferrolá “Asilo 
de la Virtud”. Trátase de Rufo Rodríguez, 
Rómulo, mestre de obras. Está na loxa en 
cadros lóxicos de 1881 e 18849. 

Na República Oriental do Uruguay re-
side Carlos de Castro y Castro, nacido en 
Montevideo en 1835 e falecido na mesma 
cidade en 1911. Estadista e presidente da 
federación masónica “Gran Oriente de 
Uruguay”, era fillo de Agustín de Castro, 
natural de Padrón, e neto materno de ga-
legos de Dodro10.

Moi importante é tamén a figura de 
Leandro Gómez Calvo11. Naceu en Mon-
tevideo o 13 de marzo de 1811 e morreu 
en Paysandú o 2 de xaneiro de 1865. Era 
fillo de Roque Antonio Gómez Pérez, fi-
llo de Tomás e María Antonia, nacido en 
Queiruga (onde están soterrados os seus 
pais) en 1767. Roque emigra a Uruguay 
e, en 1791, aparece xa como soldado en 

9  Valín, op. cit., páx. 194, citaba este dato, pero non se 
podía saber quen era. Agradézolle a Alberto que me facili-
tase a identidade deste masón noiés.
10  Monterroso Devesa-Juega, Josemaría: “Breve informe 
(meramente indicativo) sobre gallegos de nación o hijos 
de tales que fueron elementos destacados en la masone-
ría del Uruguay”, exemplar manuscrito.
11  Monterroso Devesa-Juega, Josemaría: “Un Gómez 
Pérez de Queiruga no Montevideo colonial”, art. inédito, 
Montevideo, 2006; Rodríguez Santamaría, Xoán Pastor: 
“Un xeneral uruguaio coas orixes en Queiruga”, en Revis-
ta das Festas de San Estevo de Queiruga, 2005; http://
es.wikipedia.org/wiki/Leandro_G%C3%B3mez; páxina 
web do Partido Nacional de Uruguay; http://www.escuela-
digital.com.uy/biografias/l_gomez.htm; Caillabet, Carlos: 
“El sitio de Paysandú (1864-65). Rescatando las botas de 
los muertos”, El País Cultural, n° 740, 9 de enero de 2004, 
en http://letras-uruguay.espaciolatino.com/caiballet/index.
htm. 

Montevideo. Chegaría a posuír unha im-
portante fortuna. Partidario dos realistas 
(os que querían que seguise a dominación 
española), colaborou en 1814 con víveres 
e graxa cando estes resistían o empuxe 
dos independentistas uruguaios. Era, a 
estas alturas, comandante de Artillería, 
e participou na defensa de Montevideo 
fronte á invasión inglesa de 1807. En 1795 
casara con María Rita Calvo, filla dun emi-
grante galego natural de Foxados (Curtis), 
tendo o matrimonio 19 fillos. Morrería en 
1836 en Montevideo. O sonense Roque 
Antonio formara parte, en Montevideo, 
da “Hermandad de la Caridad”, co tamén 
coruñés e masón Joaquín de la Sagra y 
Periz (1821). Non está probado que esta 
institución fose unha loxa masónica, pero 
si se pode considerar paramasónica12.

Pola súa parte, o seu fillo Leandro 
era, en 1860, grao 33º na loxa “Fe” de 
Montevideo13.

Leandro Gómez fíxose famoso como 
militar ao establecerse o “Sitio Grande” 
de Montevideo, en 1843, durante a Gue-
rra Grande. Ese sitio foi establecido polas 
forzas ás ordes do xeneral Manuel Oribe, 
para recobrar o cargo de Presidente da 
República, do cal fora obrigado a renun-
ciar polo alzamento do xeneral Fructuoso 
Rivera, o 24 de outubro de 1837, cando 
faltaban catro meses para finalizar o seu 
mandato.

12  Dotta Ostria, Mario: La masonería y el proceso his-
tórico del Uruguay, na web da Gran Loxa da Masonería 
de Uruguay.
13  Monterroso Devesa, “Breve informe...”. A loxa “Fe”, e 
a loxa “Razón”, da que logo falaremos, son aínda hoxe en 
día as máis importantes de Montevideo. 
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Establecido Oribe coas súas forzas 
no Cerrito de la Victoria -onde se erixiu 
un goberno paralelo ao de Montevideo - 
Leandro Gómez foi designado como Ofi-
cial Axudante do xeneral.

Na posterior evolución dos sucesos 
históricos, Gómez alcanzou o grado de 
coronel no ano 1860; e en 1861 foi desig-
nado Oficial Maior do Ministerio de Gue-
rra e Mariña.

Na campaña que en 1863, o xeneral 
Venancio Flores promoveu dende Arxen-
tina un alzamento contra o goberno do 
Presidente Bernardo P. Berro. Leandro 
Gómez, adxunto ao Estado Maior do 
exército do Goberno, participou no com-
bate de Las Cañas (Salto). En Salto, foi 
nomeado primeiramente Comandante Mi-
litar, pero axiña foi transferido no mesmo 
cargo á cidade de Paysandú, que sería 
atacada polas forzas de Flores en 1864, 
sendo rexeitados polo exército ao mando 
de Leandro Gómez, nunha acción que 
motivou que o Goberno de Montevideo o 
ascendese a Coronel Maior e designase 
os seus soldados como “beneméritos da 
Patria”.

Sen embargo, pouco despois, en outu-
bro de 1864, o exército de Flores volveu 
atacar Paysandú, contando esa vez co 
apoio de forzas brasileiras de terra e de 
barcos de guerra sobre o río Uruguay. O 
2 de decembro de 1864, Flores establece 
oficialmente o sitio de Paysandú. Intima 
a Gómez, -un dos fundadores do Partido 
Nacional- a renderse. Logo dun mes de 
sitio,  a praza cae en mans de Flores. O 
2 de xaneiro de 1865, Leandro Gómez e 
tres dos seus asistentes son feitos  prisio-
neiros, e foron fusilados pouco despois.

Este episodio da historia das guerras 
civís uruguaias é coñecido como “A de-
fensa de Paysandú”, ás veces aludido 
simplemente como “A defensa”; e levou a 
que a cidade teña sido designada como 
“A heroica Paysandú”. A figura de Leandro 
Gómez é recoñecida como un exemplo de 
valor militar, e exaltada -particularmente 
polos simpatizantes do Partido Nacional- 
como un dos grandes heroes da historia 
de Uruguay.

Leandro Gómez dá nome na actuali-
dade a rúas, corpos do Exército, etc. En 
Queiruga, en 1967, os descendentes uru-
guaios desta familia erixiron unha placa 
que se encontra na fachada lateral da 
igrexa.

Non foi Leandro Gómez o único fillo 
destacado do matrimonio de Roque Anto-
nio  Gómez e María Rita Calvo. Outro dos 
seus fillos, Andrés (1798-1877) foi tamén 
xeneral, combateu na segunda revolu-
ción contra o Brasil (1825-1828) e tamén 
na mesma guerra na que morrería o seu 
irmán en Paysandú. Juan Ramón (1822-
1895) foi membro do Partido Colorado, 
ministro de Facenda nos tempos nos que 
morrería Leandro e destacado filántropo. 
E Francisco (Pancho) (1813-1900) foi im-
portante empresario; construíu o palacio 
neogótico da cidade vella de Montevideo, 
que hoxe é se da Junta Departamental de 
Montevideo.
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2. ANtoNIo RomERo oRtIz, 
gRAN mEStRE Do gRAN oRIEN-
tE DE ESpAñA E gRAN ComEN-
DADoR Do SupREmo CoNSELLo 
Do gRAo 33.

2.1. Datos biográficos e políticos.

Antonio Carmen José Romero Gar-

cía14 (o apelido Ortiz usarao moitos anos 

despois, xa en Madrid) naceu en Santia-

go15 o 24 de marzo de 1822, fillo do procu-

14  Para a biografía de Antonio Romero Ortiz utilizamos 
fundamentalmente a seguinte bibliografía: Anónimo: voz 
“Romero Ortiz, Antonio”, Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana Espasa Calpe, tomo LII, 1926, páxs. 
215-216; Antonio Couceiro Freijomil: Diccionario bio-bi-
bliográfico de escritores, 3 vols., Bibliófilos Gallegos, San-
tiago, 1953, vol. III, páxs. 247-248; Xosé Ramón Barreiro 
Fernández: “Antonio Romero Ortiz”, en Gran Enciclopedia 
Gallega, vol. XXVII, páxs. 103-105, Vigo, Silverio Cañada, 
1974; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Beatriz López 
Morán, Xosé Luis Mínguez Goyanes: Parlamentarios de 
Galicia. Biografías de Deputados e Senadores (1810-
2001), Real Academia Galega e Parlamento de Galicia, 
vol. I, páxs. 592-594; José Priego Fernández del Campo 
e Pilar Cabezón Pérez: “La colección “Romero Ortiz”: un 
museo romántico”, Militaria. Revista de Cultura Militar, 
Universidad Complutense, nº 7, Madrid, 1995, pp: 455-
475; Baldomero Cores Trasmonte: Ramón de la Sagra y 
Galicia, Deputación da Coruña, A Coruña, 2003, passim 
(Ramón de la Sagra tivo moita relación cos membros da 
xeración do 46, como Rúa Figueroa, Romero Ortiz, Fa-
raldo, etc., -que o admiraban profundamente- e aos que 
mesmo chegará, uns anos despois, a incluílos nos fun-
dadores do socialismo en España “entendendo o termo 
no senso máis socialitario que o sabio coruñés gustaba 
de darlle ao concepto”; mesmo en Madrid, anos despois, 
mediará en ocasións nas relacións entre Romero Ortiz e 
Gertrudis Gómez de Avellaneda). As referencias bibliográ-
ficas doutros aspectos puntuais da vida de Romero Ortiz 
aparecerán na correspondente nota a pé de páxina. Nin-
gún destes traballos (agás unha mínima reseña no artigo 
de Priego Fernández e Cabezón Pérez), fará referencia á 
vinculación de Romero Ortiz coa Francmasonería, cousa 
que non deixa de sorprendernos. Quero agradecerlles ás 
persoas que, logo do relatorio pronunciado en Porto do 
Son, me facilitaron algún dato novo, pero especialmente 
ao palmeirense José Álvarez Castrelo, que tivo a xene-
rosidade de proporcionarme uns interesantísimos datos 
xenealóxicos da familia barbanzá de Romero Ortiz. 
Un resume sobre a vida de Romero Ortiz témolo publicado 
no Anuario Barbantia, nº 2, 2006.
15  Nace nunha casa no nº 32 da rúa do Franco. Noutra 
casa propiedade dos avós de Romero Ortiz, tamén en 
Santiago, no Camiño Novo, vería a luz, tempo despois, 
Rosalía de Castro. A súa nai, Teresa, solteira e embara-

rador e notario Domingo Manuel Romero, 

natural da parroquia de Sar, en Santiago, 

(fillo natural de Antonia Romero) e de Rita 

García Mariño, natural de San Pedro de 

Palmeira (Ribeira), filla dos palmeirenses 

José García Mariño e Petronila Pereiro 

(nese momento defunta). Aos 13 anos 

aparece estudando Lóxica e Matemáticas 

en Santiago, obtendo en 1837 o título de 

Bacharel en filosofía pola Universidade. 

A principios de 1838 e ata 1840 foi mo-

bilizado pola Milicia Nacional de San-

tiago e tivo que facer frecuentes saídas 

en persecución das partidas carlistas. 

Iniciou os seus estudos na Facultade de 

Dereito de Santiago, rematándoos ao pa-

recer na Universidade Central de Madrid; 

licénciase en 1843. En 1842 aparece de 

novo en Santiago, integrado no move-

mento cultural compostelán, participando 

a partir dese ano na fundación de varios 

periódicos.

No Levantamento de 1846 é nomea-

do secretario, o 4 de abril, da Xunta de 

Santiago, día no que arengou nunha aula 

aos universitarios para que se alistasen 

no exército comandado por Miguel Solís, 

zada, foi acollida pola familia Romero. Esta casa queda-
ralle en herdanza á irmá de Romero Ortiz, Josefa Romero 
(Baldomero Cores Trasmonte: “O berce de Rosalía non 
foi o mesmo que o de Romero Ortiz, como matinaba Mur-
guía”, El Correo Gallego, 30-3-1997 -artigo reproducido en 
facsímile no libro citado sobre Ramón de la Sagra, páx. 
133-; http:///www.galespa.com.ar/rosaliadecastro.htm). O 
feito de que Rosalía levase tamén o nome de Rita, como 
a nai de Romero Ortiz e outras mulleres desa familia, ten 
mesmo feito pensar nun posible parentesco, ou un grao de 
amizade moi grande entre ambas as dúas familias. O que 
si non sabemos, á vista dos datos que presenta, por que 
Cores di que Antonio Romero Ortiz usou este segundo 
apelido por ser máis coñecido en Palmeira, xa que dito 
apelido non aparece citado en ningún documento dos que 
recolle (véxase “Antonio Romero Ortiz=Antonio Romero 
García e Rita Castro=Rosalía de Castro”, El Correo Ga-
llego, 6-4-1994, recollido facsimilarmente no libro citado, 
páx. 134).
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tendo un papel destacadísimo.16 Tras o 
fracaso, fuxe a Portugal. Estando en Lis-
boa, unha revolta nese país fará que o 
goberno portugués, con outros exiliados, 
o deporte á illa de Peniche, da que consi-
gue fuxir logo de grandes penalidades, e 
entrar en España. É amnistiado en abril 
de 184717, pero volvería ser encarcerado 
en 1848 por mandato de Narváez, ence-
rrado no castelo de San Antón na Coruña 
e xulgado en Consello de Guerra. A cau-
sa pasou á Audiencia de Madrid e foi ab-
solto. Logo foi desterrado a Filipinas por 
Narváez, aínda que ao final intercederon 
por el e non tivo que ir. Estivo en liberda-
de vixiada -ata primeiros de 1849, cando 
obtén a amnistía. 

Marcha a Madrid en 1848 –probabel-
mente chamado por Xosé Rúa Figueroa- 
e inicia a súa etapa como redactor de La 
Nación .

O 29 de decembro de 1853, Rúa Fi-
gueroa e Romero Ortiz, en nome de La 
Nación, e outros xornalistas, asinan un 
manifesto denunciando as axudas que 
recibían os xornais gobernamentais o os 
obstáculos que se lles poñían aos xornais 
de oposición; son momentos de conspira-
ción: o mesmo Pérez Galdós recollerá, no 
seu libro La Revolución de julio, algunha 
destas escenas, nas que aparece Rome-
ro Ortiz, como unha datada o 13 de xanei-
ro de 185418.

16  Para o seu papel no leventamento de 1846, véxase 
Xosé Ramón Barreiro Fernández: El levantamiento de 
1846 y el nacimiento del galleguismo, Editorial Pico Sa-
cro, Santiago, 1977; Emilio González López: De Espartero 
a la revolución gallega de 1846: la buena y mala fortuna 
del progresismo gallego, Edicións do Castro, Sada, 1985. 
Tamén son interesantes algunhas pasaxes do xa citado 
libro de Cores Trasmonte sobre Ramón de la Sagra.
17  Cores Trasmonte, op.cit., páx. 192.
18  Cores Trasmonte, op. cit., páxs. 231-232.

A poeta cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda (que vivira un tempo en Gali-
cia, entre 1836-1838, xa que da Coruña 
era o seu padrasto) sostivo unha relación 
amorosa con Antonio Romero Ortiz, oito 
anos menor que ela (e ao que probable-
mente coñecera na súa estadía en Gali-
cia). Consérvase a correspondencia: as 
cartas amorosas son todas da primavera 
de 1853, aínda que hai outras, máis xené-
ricas, de 1854 a 1871. Segundo parece, 
en febreiro de 1853, viúva xa do seu pri-
meiro marido, a Avellaneda, que aspiraba 
a formar parte da Academia Española, 
non conseguiu o seu obxectivo; esta cir-
cunstancia produciu nos medios literarios 
de Madrid da época moitos comentarios. 
Os que propiciaran a súa candidatura -o 
duque de Rivas, o marqués de la Pezue-
la, entre outros-, sentíronse defraudados. 
Tamén moitos dos seus admiradores la-
mentaron o incidente19. Nestas relacións, 
como xa dixemos, mesmo mediou en 
ocasións Ramón de la Sagra20.

Nunha Xunta de Armamento e Defen-
sa de Madrid que se crea, Romero Ortiz 
será o secretario21. A chamada revolución 
progresista de 1854 faino secretario do 
gobernador civil de Madrid. Logo será 
gobernador de Oviedo, Alicante e Toledo; 
resulta elixido deputado pola provincia da 
Coruña. 

Pola súa axuda prestada durante un 
andazo de cólera que asolou Asturias, 
Isabel II imponlle a condecoración da 
Orde de Carlos III e, un ano máis tarde, 

19  Rosario Rexach: “Un nuevo epistolario amoroso de la 
Avellaneda”, en http://cvc. cervantes. es/obref/aih/pdf/10/
aih_10_2_054. pdf.
20  Cores Trasmonte, op. cit., páxs. 231-241. A poeta ta-
mén aprezaba moito a Xosé Rúa Figueroa.
21  Cores Trasmonte, op., cit., páx. 249.
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a de Isabel la Católica. Tamén recibe o 
diploma da Cruz de las Barricadas e a do 
Valor e a Constancia por ter acreditado 
en 1846, coas armas na man, o seu amor 
pola Liberdade22.

Coa caída do réxime ten que marchar 
para Francia. Volve ao pouco tempo, en 
1858, tras do triunfo da Unión Liberal de 
O´Donnell, (ao que defenderá un tempo 
despois nas Cortes, nun célebre discur-
so), integrándose, xa máis moderado, na 
mesma. Fundará La Península, voceiro 
da citada Unión Liberal.

A súa nova adscrición política suscita-
ría un debate con Sagasta. Este político, 
o 31 de decembro de 1858, nunha sesión 
das Cortes, mirando aos que acababan 
de abandonar as filas do progresismo 
para pasar á Unión Liberal, denunciou os 
que 

...sin conciencia, sin fe, sin convicción... 

están dispuestos a aceptar todo lo que 

pueda contribuir a su medro personal o 

saciar su ciega y desatentada ambición y 

que con justo motivo pudiéramos y debié-

ramos llamar impuros... 

O 3 de xaneiro de 1859, Romero 
Ortiz, un dos acusados, respondeulle a 
Sagasta 

...Cuando el Sr. Sagasta tenga sobre sí 

dos sentencias de muerte, como yo las he 

tenido, cuando el Sr. Sagasta haya emi-

grado de su patria tanto tiempo como yo, 

entonces tendrá derecho a poner en duda 

mi consecuencia política. Entre tanto, no, 

porque nadie en los bancos de la extrema 

izquierda, ha prestado más servicios que 

yo a la causa liberal...

22  Priego, Cabezón, art. cit., páx. 457.

O 29 de abril de 1859 pronunciou un 

discurso no que se proxectaba a idea 

dunha Unión Ibérica fundamentada en 

fases moi racionalizadas; por exemplo, 

que os españois en Portugal puidesen 

percibir pensións e xubilacións, e vicever-

sa (mediante un tratado); que médicos e 

arquitectos portugueses puidesen exer-

cer en España “sin más requisitos que 

la presentación de los documentos en 

una Universidad española para su reva-

lidación” e viceversa; que os estudantes 

dunha ou doutra nación puidesen cursar 

indistintamente os estudos nas universi-

dades dos dous Estados, que se puides-

en presentar indistintamente ás cátedras 

universitarias, etc.

Neste ano 1859 foi nomeado xefe da 

sección de Estadística Criminal do Mi-

nisterio de Gracia y Justicia, realizando 

traballos para formar unha estatística civil 

e criminal23.

Foi deputado a Cortes nas seguintes 

lexislaturas:

1854-1856: Deputado pola provincia 

da Coruña (Agrafoxo, segundo documen-

tación do Arquivo Municipal de Noia, o 

dá como deputado por Noia en 1854; en 

1855 será Xosé Pardo Bazán24).

1857-1858: Deputado por Alacante25.  

23  Publicará un libro institucional que lle facilitará a 
Murguía.  
24  Xerardo Agrafoxo Pérez: 400 anos na historia da vila 
de Noia. Dende a Idade Moderna ata a Segunda Repúbli-
ca, Concello de Noia, Noia, 1991, páx. 183. Equivócase, 
sen embargo, ao cualificalo de deputado alfonsino nes-
tas primeiras décadas, porque Alfonso XII reinará moitos 
anos depois. O distrito de Noia comprendía os concellos 
de Noia, Lousame, Porto do Son, Boiro, Pobra do Cara-
miñal e Ribeira.
25  http://www. xtec. es/jrovira6/alfabet. htm.
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1858-1862 e 1863-1864, deputado 
polo distrito de Noia.

1865-1866, deputado pola sección de 
Santiago (que incluía, neste momento, 
tamén a Noia).

1867: Deputado polo distrito de 
Noia26.

1869-1871: deputado polo distrito de 
Santiago. (Fora tamén elixido por Alcoy, 
pero preferiu representar a Santiago27; 
Agrafoxo, pola súa parte, en 1870 di que o 
deputado era Benito M. Hermida).

1871-1872, 1873-1874, 1876-1879, 
1879-1881 e 1881-1884, deputado polo 
distrito de Noia.

É nomeado en 1862 director xeral de 
Hipotecas (organizando o Rexistro da 
Propiedade), en 1864 director xeral de 
Rexistros, e, en 1865, subsecretario do 
Ministerio de Gracia y Justicia.

En 1866 é un dos 121 deputados que 
asinan unha petición a Isabel II manifes-
tándolle a súa queixa porque non se res-
pecta a Constitución. Pouco tempo antes 
o Capitán Xeneral de Madrid entrara nas 
Cortes, etc28.

Participa na conxura para derrocar 
a Isabel II e ten que fuxir de novo a Por-
tugal. Alí mantén contactos cos outros 
exiliados e participa na preparación do 
pronunciamento de 186829. Ao constituír-
se o primeiro goberno revolucionario, pre-

26  Agrafoxo, op. cit., íbidem.
27  Couceiro Freijomil, op. cit., vol. III, páxs. 247-248.
28  Eugenio Cobo: Eduardo Gasset y Artime. Biografía de 
un pontevedrés ilustre, Edicións do Castro, Sada, 1996, 
páxs. 163-167. A petición é do 28-12-1866.
29  É un dos homenaxeados, xunto con Ruiz Zorrilla, 
Eduardo Gasset y Artime, Ros de Olano, Rivero.., na Porta 
do Sol de Madrid, logo do triunfo (Cobo, op. cit., páx. 73).

sidido por Serrano, en 1868, é nomeado 
ministro de Graza e Xustiza, ocupando 
a carteira ministerial ata o 18 de xuño de 
186930. Ese ministerio era fundamental; 
mesmo o programa político da Revolución 
de Setembro era o  programa do minis-
terio31. Neste ano retoma a relación con 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero xa 
só como amigos32.

O seu papel será decisivo na con-
fección da Constitución de 1869, espe-
cialmente no tocante a temas como a 
liberdade relixiosa, as relacións entre a 
Igrexa e o Estado. Acosado pola dereita 
integrista, por parte da dereita civilizada, 
e mesmo por parte da esquerda radical 
(Pi i Margall), sacou adiante as súas ideas 
fundadas na liberdade de cultos33, pero 

30  http://www.ih.casic.es/lineas/jrug/diccionario/gabine-
tes/m3_sexenio.htm. En calidade de ministro de Graza 
e Xustiza é un dos asinantes do Manifesto do Goberno 
provisional aos electores, redactado o 11 de xaneiro de 
1869 e publicado ao día seguinte (http://www.ih.casic.es/
lineas/jrug/leyes/18690111.doc).
31  Cores Trasmonte, op. cit., páx. 285-287.
32  A poeta pediulle un favor para un amigo fiscal de Se-
villa que fora cesado; Romero Ortiz nomeuno maxistrado 
da Audiencia de Madrid (Cores Trasmonte, op. cit., páx. 
288). Outro caso similar é o do escritor e deputado Juan 
Valera Alcalá Galiano, que tamén solicita a Romero Ortiz 
un cargo de xuíz para un amigo, Pedro Regalado Vargas 
y Moreno (“Periquito Regalado”), ao que Romero Ortiz 
accede (José Jiménez Urbano: “Personajes valerianos: 
Periquito Regalado”, El Bermejino, nº 298, decembro de 
2004 (recollido en (http://www.juanvalera.org/files/perso-
najes/periquitoregalado.htm).
33  Un dos escritores que o critica é José María de Pere-
da. Nun artigo titulado “La libertad de cultos en España”, 
menciona a predicación dun pastor luterano en Cartaxena 
que, cando cuestionou o dogma da Inmaculada Concep-
ción, foi corrido pola xente. Pereda recolle no artigo tres 
supostas cartas que lle facilitaron, irónicas: unha delas, 
intitulada “Mister Romero, Ministerio de los busines de 
la catolic Churcha de Espania”, mandada por un “pastor 
protestante”; outra titulada “A vivir de la injusticia y culto de 
los infieles de España, el moacín de los creyentes, desde 
la gran mezquita de la Meca” e a última está dirixida a 
“Romero Ortiz, hijo de Jacob, nieto de Abrahán: la vara de 
Moisés te ayude y no caigan sobre ti y sobre tus hermanos 
las plagas de Faraón”, escrita por un tal “Jeroboán, el ra-
bino más hebreo de los arrabales de Tranfort”. Este artigo 
foi publicado en El Tío Cayetano, nº 14, 29-11-1868 (http://
es.wikisource.org/wiki/Para_la_historia).
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evitando a separación Igrexa-Estado, non 
por razóns teolóxicos, senón por razóns 
sociolóxicas. 

Promove tamén unha política se-
cularizadora, mediante a extinción das 
comunidades relixiosas (12-10-1868), 
disolución da Compañía de Xesús (12-
10-1868), disolución das conferencias de 
San Vicente de Paúl (14-10-1868), sus-
pensión de axuda económica aos Semi-
narios (22-10-1868), incautación dos bens 
eclesiásticos (21-10-1868), supresión dos 
foros especiais, entre eles o eclesiástico. 
Non é de estrañar que certos cregos o 
alcumasen “Lutero Ortiz”. Sen embargo, 
non lle importou conseguir fondos para a 
construción das igrexas de Ordes e Ribei-
ra (e os párrocos non tiveron problema en 
coller as axudas). Os eclesiásticos promo-
veron contra el unha campaña terríbel en 
prensa, libros, folletos, catecismos, follas 
voandeiras.., pedindo para a conversión 
de Romero Ortiz, entregando millóns de 
firmas pedindo a supresión da liberdade 
relixiosa, que levaron ata as Cortes en 
coches de cabalos34. Célebres nesta po-
lémica foron os debates sostidos por Cas-
telar con Manterola, e o de Romero Ortiz 
con García Cuesta, cardeal de Santiago e 
deputado a Cortes por Salamanca.

Nas Cortes de 1869 a súa elocuencia 
e dialéctica destacaron en discursos so-
bre o matrimonio civil (15-3-1869), sobre 
o proxecto constitucional (19-4-1869), a 
favor da liberdade relixiosa (27-4-1869), 
separación da Igrexa e o Estado (4-5-
1869). O 26 de maio deste ano 1869 pide 
a súa dimisión por motivos de saúde. Só 

34  Romero Ortiz comentará que chegou a recibir 5000 
telegramas de protesta (Cores Trasmonte, op. cit., páx. 
287).

se achegaría posteriormente ao Congre-
so ao coñecer a morte do xeneral Prim, 
pronunciando un breve discurso na súa 
loanza.

Regresa á política activa en maio de 
1872, cando defendeu no Congreso as 
conquistas da Revolución dos ataques 
do Conde de Toreno, con gran aplauso 
de todos os liberais. Coa chegada da I 
República, a Asemblea Nacional noméao 
membro da Comisión permanente que, en 
unión da Mesa, había representar á Cá-
mara ata a reunión das próximas Cortes 
Constituíntes. Pouco despois forma parte 
da Junta Superior del Monte de Piedad y 
Caja de ahorros de Madrid e na comisión 
encargada do proxecto dos seus Estatu-
tos. É nomeado posteriormente presiden-
te das comisións para o estudo da Lei de 
Expropiación Forzosa, e para a reforma 
do Código Penal. Máis tarde será vicepre-
sidente da Deputación de Madrid35.

Famoso foi o seu discurso pronuncia-
do nas Cortes a primeiros de outubro de 
1872, poucos días despois de que Ama-
deo de Saboia, na apertura das Cortes, 
presentase unha panorámica irreal do 
país que rebaterá no seu discurso Rome-
ro Ortiz, punto por punto36.

Volverá ser ministro, en concreto de 
Ultramar, tomando posesión o día 13 de 
maio de 1874 (baixo a presidencia de 
Juan Zabala y de la Puente), e de novo o 3 
de setembro do mesmo ano (nun gabine-

35  Priego Fernández, Cabezón Pérez, art. cit.,  páx. 458.
36  Deste discurso farase eco, no tempo, o dirixente da 
II República Marcelino Domingo Sanjuán, no seu libro 
Temas XL. 11 de febrero. 1873-1898-1945, publicado en 
1916. 
Vid. http://www.imaginat.net/marcelino/Mar_Articulo.
aspx?id=155.
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te presidido por Práxedes Mateo Sagasta) 
ata o 31 de decembro dese ano37.

No ano 1881 aceptou ser nomeado 
gobernador do Banco de España, cargo 
que preferiu a ser ministro dun goberno 
presidido por Sagasta. 

Proto-socialista (na opinión de La Sa-
gra), anarquista literario (na do propio Ro-
mero Ortiz), republicano, provincialista, 
exiliado, progresista, conspirador..., aínda 
que, co tempo, moderou un pouco a súa 
ideoloxía, nunca deixou de ser un home 
librepensador e un profundo amante da 
liberdade. É un dos políticos galegos con 
máis peso político na Galicia e na Espa-
ña do XIX. Non se prodigaba en discur-
sos parlamentarios, pero, como salienta 
Barreiro, recollendo textos da época, era 
cualificado como “fogoso, vehemente que 
hiere sin piedad a hombres, creencias, 
instituciones y a cuanto, en una palabra, 
se opone a la marcha de sus primitivos 
ideales”. A súa falta de oratoria era supli-
da por unha escrupulosa documentación, 
“e só se deixará arrebatar por unha idea 
chea de romanticismo, a liberdade coa 
que adoitaba rematar os momentos máis 
importantes dos seus discursos”38. Aure-
liano Linares Rivas, sen embargo, di del 
que era unha persoa sensible, afable e 
condescendente, cun sorriso sempre nos 
labios39.Concordamos en que non debe-
ría perderse a súa memoria40.

37  http://www.xtec.es/∼jrovira6/governs1/govern6.htm.
38  Priego, Cabezón, art. cit., páx. 458.
39  Tomamos a cita de Priego, Cabezón, art. cit., páx. 
456.
40  Barreiro Fernández, López Morán, Mínguez Goyanes, 
op. cit. Tamén Cores Trasmonte, nun artigo titulado “Ber-
ces liberais en cidade levítica de alcume” (El Correo Ga-
llego, 23-3-1997, reproducido no libro sobre Ramón de la 
Sagra, páx. 286), quéixase do descoñecidos que son hoxe 
en día figuras como Romero Ortiz (ao que, cando menos, 
se lle puxo unha rúa en Ribeira), ou Montero Ríos.

2.2. Romero ortiz, escritor:

Foi membro activo da Academia Lite-
raria de Santiago. 

En febreiro de 1842 ano funda, con 
Xosé Rúa Figueroa, o semanario San-
tiago y a ellos41, crítico-satírico-burlesco, 
que lle causou problemas, sendo clausu-
rado ao 3º número. Neste ano colabora 
tamén con El Huracán, de Madrid, un 
xornal radical, escribe La razón de la sin-
razón, -drama sentimental, con Xosé Rúa 
Figueroa-, e Quien puede con ellas, -co-
media sociolóxica, tamén con Xosé Rúa 
Figueroa, estreada en Santiago en 184242 
-outros autores din que o título era Quien 
pierden son ellas43-. Aínda que González 
López así o manifeste, Romero Ortiz non 
é coautor, con José Rúa Figueroa, do dra-
ma Fernán Pérez de Churruchao44.

En 1845 funda, con Antolín Faraldo e 
Xosé Rúa Figueroa, o xornal El Porvenir, 
que dura ata o mes de agosto dese ano, 
na que é clausurado polo gobernador ci-
vil. Ten nel varias colaboracións literarias; 
aparece como un escritor libertario e cí-
nico, admirador de Larra e Espronceda. 
Ao ano seguinte, 1846, será, con Antolín 
Faraldo, o principal redactor de La Revo-
lución, órgano da Junta de Gobierno de 
Galicia45.

41  Enrique Santos Gayoso: Historia de la prensa gallega 
1800-1986, Edicións do Castro, Sada, 1990, páx. 85; Ma-
nuel Soto y Freire: La imprenta en Galicia, Círculo de las 
Artes de Lugo, Vigo, 1982 páx. 104.
42  González López, op. cit., páx. 235.
43  Couceiro Freijomil, op. cit., III, páxs. 247-248.
44  González López, op. cit., páx. 235. O noso amigo Xoán 
Pastor Rodríguez Santamaría obsequiounos cunha foto-
copia dun exemplar do orixinal da obra, na que aparece 
como único autor Rúa Figueroa.
45  Pablo Pérez Constanti: Historia del periodismo san-
tiagués, edición de José Luis Cabo, Edicións do Castro, 
Sada, 1992, páx. 111; Santos Gayoso, op. cit., páx. 96; 
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En 1848 colabora no Boletín Mercan-

til e Industrial, da Coruña (o 4 de xaneiro 

de 1848 sairá o seu artigo “Recuerdos de 

Portugal”, no que cita a Mesonero Roma-

nos, un escritor que o influía); nun dos 

números, de 4 de maio de 1848, dáse ta-

mén noticia de que, ao día seguinte, en El 

Liceo, poñerase en escena a comedia en 

tres actos, orixinal de Romero Ortiz, titu-

lada El poeta y la poetastra. Romero Ortiz 

era socio correspondente do Liceo (“So-

ciedad Artística y Literaria da Coruña”46). 

Pero xa antes de publicar o citado artigo 

sobre Portugal, Romero Ortiz, nos núms. 

93, 96, 97 e 98 de El Clamor Público, ocu-

párase das relacións culturais e intelec-

tuais entre os españois e os portugueses, 

constatando como vivían de costas uns 

dos outros47. Escribe en La Nación, que 

dirixía Xosé Rúa Figueroa, e noutros xor-

nais progresistas.

En 1850 colabora en obras como 

El Diccionario de la Política, con Ruiz 

Quevedo ou Eduardo Chao. Dous anos 

despois, a revista coruñesa El Eco de la 

Revista, que dirixía Xosé Puente Brañas, 

nunha serie titulada “Escritores y hombres 

célebres de Galicia”, publicará en varios 

números unha relación de tales celebri-

dades, atribuída a Xosé Rúa Figueroa e 

Romero Ortiz48. E en 1853 realiza a tra-

dución de Ricardo III, de William Shakes-

Soto y Freire, op. cit., páx. 107. Non dá nomes Pérez 
Constanti, mais, ao falar de Santiago y a ellos, si di que 
cofundou, con Antolín Faraldo e Rúa Figueroa, El Porvenir 
(páx. 101). Para El Porvenir véxase tamén o citado libro de 
Santos Gayoso, páx. 93, e o de Soto y Freire, páxs. 105-
106, así como tamén Juan Carlos Fernández Pulpeiro: 
Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Gali-
cia, Edicións do Castro, Sada, 1981, páxs. 108 e 1999.
46  Cores Trasmonte, op. cit., páxs. 207-208; Santos Ga-
yoso, op. cit., páx. 97.
47  Cores Trasmonte, op. cit., páx. 212.
48  Cores Trasmonte, op., cit., páxs. 222-223.

peare, da versión francesa de 1852 de 

Victor Séjour49.

En 1855 escribe Amores a Nieve. Pie-

za cómica (nun acto e en verso), estrea-

da en Madrid en decembro dese ano. É 

unha obriña que, en boa medida, evoca 

as súas relacións con Gertrudis Gómez 

de Avellaneda50.

En 1858 fundará La Península, vocei-

ro da citada Unión Liberal.

Entre finais de 1862 e comezos de 

1863 hai unha tentativa, por parte de 

Manuel Murguía, en que Romero Ortiz 

lle envíe os seus datos biográficos, para 

o dicionario de escritores que estaba a 

preparar51, pero non ten éxito52.

No ano 1869 ven a luz os seus libros 

La literatura portuguesa en el siglo XIX 

(Madrid), e tamén a súa Memoria presen-

tada a las Cortes Constituyentes el 12 de 

junio de 1869. 

49  http://www.tdr.cesca.es/TESIS _UM/AVALILABLE/
TDR-1128105-111704/LcampilloArnaiz.pdf.
50  Rosario Rexach: “Un nuevo epistolario amoroso de la 
Avellaneda”, en http://cvc. cervantes. es/obref/aih/pdf/10/
aih_10_2_054. pdf.
51  Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xosé Luís Axeitos 
(edición, introdución e notas): Cartas a Murguía, Funda-
ción Barrié, A Coruña, 2003, carta nº 141, páxs. 178-179, e 
nota a pe nº 377; carta nº 143, páx. 181. 
52  Carta de Romero Ortiz a Murguía. Madrid, 11 de fe-
brero de 1863:

“Muy sr. mío: Difícil me es enviar a U. mis apuntes biográ-
ficos porque nunca me he ocupado de formarlos, aunque 
me los han pedido en distintas ocasiones; sin embargo re-
uniré esos datos cuando mis ocupaciones me lo permitan, 
y se los remitiré a U.

Puede U. , cuando guste, mandar a una persona de su 
confianza que recoja los dos volúmenes de estadística 
criminal que pongo a su disposición.

He publicado otros libros y folletos, pero no conservo nin-
gún ejemplar.

Soy su afmo. q.b.s.m.” (Barreiro, Axeitos, op. cit., carta nº 
145, páx. 183).
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En 1879 é elixido presidente da Aso-
ciación de Escritores y Artistas Españo-
les, ocupando o cargo ata 188153. 

O 12 de marzo de 1880 é elixido 
membro da Real Academia da Historia, 
tomando posesión o 30-1-188154. Neste 
ano 1880, nuns Xogos Florais celebrados 
en Pontevedra, organizados pola “Socie-
dad de Juegos Florales” e presididos por 
el, pronunciou un discurso, publicado en 
Santiago nese ano, no que, despois, de 
facer unha breve historia dos xogos florais 
e destacar a súa importancia cultural, de-
dica uns parágrafos ao “dialecto gallego”. 
Acepta en parte a acusación que se fai 
de que o apoio ás linguas rexionais pode 
significar un perigo para a unidade de 
España, aínda que estima que este peri-
go pode darse unicamente en Cataluña, 
pero non en Galicia: “Pero, ¡qué importa! 
Si a fines del s. XIX, cuando el vapor y 
la electricidad acortan las distancias y su-
primen las fronteras, pudieran constituir 
un peligro para la unidad de la patria, el 
renacimiento de los viejos dialectos, no 
sería ciertamente aquí donde tienen la 
lengua rica y armoniosa de Santa Teresa, 
de Solís y de Cervantes sus admiradores 
más entusiastas, y la integridad de la 
nación en sus más resueltos y decididos 
defensores”55. Di tamén que España, logo 
da noite dos tempos iniciada no século 
XVI, esperta, zarandeada pola Guerra da 
Independencia, á liberdade e ao progreso 
científico e literario56.

En 1881 publícase o seu traballo 
Historia y vicisitudes de la magistratura 

53  http://www.aeae.es/informacionaeae.htm.
54  http://www.rah.es/laAcademia/academicos;  
http://www. xtec. es/jrovira6/alfabet. htm
55  Barreiro Fernández, arts. cits.
56  Priego, Cabezón, art. cit., páx. 457.

conocida con el nombre de Justicia de 
Aragón, que lle serviu de discurso de re-
cepción na citada Academia; ao ano se-
guinte, colabora na revista La Ilustración 
Cantábrica, dirixida por Alexandre Chao 
e editada en Madrid. O seu primeiro nº 
saíu o 8-1-1882, deixando de publicarse 
a finais do mes de agosto dese ano, no nº 
24 (é a sucesora de La Ilustración Galle-
ga y Asturiana). Romero Ortiz figura neste 
primeiro número como “patrocinador de la 
sección de Galicia”57.

Na Revista de España publicou arti-
gos referidos a escritores portugueses 
como J. A. Macedo, Castelo Branco e 
Castilhos58. 

2.3. Romero ortiz, masón:

Escasas son as informacións das que 
dispoñemos sobre o ingreso de Antonio 
Romero Ortiz na francmasonería; parece 
que xa era membro da Orde cando era 
ministro de Graza e Xustiza en 186859. O 
nome simbólico que utilizaba era Frater-
nidad. E, dado o cargo que ocupou, tiña 
o grao 33, o máis alto, do Rito Escocés 
Antigo e Aceptado, o máis practicado na 
francmasonería universal.

Este rito esta rexido por un Supre-
mo Consello do Grao 33. En España, o 
primeiro Supremo Consello do Grao 33 
“para España e as súas dependencias de 
ultramar”, foi constituído en 1808 polo rei 
Xosé I Bonaparte, que era Gran Mestre 
do Gran Oriente de Francia; pero o or-

57  http://www.filosofia.org/hem/med/m002.htm.
58  Couceiro Freijomil, op. cit., III, páxs. 247-248. Non 
sabemos a data.
59  Miguel Morayta y Sagrario: Masonería Española. Pá-
ginas de su Historia, Madrid, 1915. Tomamos a referencia 
do artigo citado de Priego, Cabezón, 1995.
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ganismo disolveuse ao verse obrigado o 
monarca a abandonar o territorio español 
en 1813.

Logo de diversas vicisitudes, a Revo-
lución de 1868 permitiulles á Masonería 
Española e ao Supremo Consello, presi-
dido nese momento por Carlos Celestino 
Mañan e Clark, reanudar as súas activi-
dades. Nos corpos filosóficos figuraban 
personalidades tan prominentes como 
os xenerais Serrano e Prim, o duque de 
la Torre, o conde de Reus..., e políticos 
como Manuel Becerra, Práxedes Mateo 
Sagasta, Nicolás María Rivero ou Juan 
Moreno, que foron varias veces deputa-
dos e mesmo ministros. 

No mes de outubro de 1868, o Su-
premo Consello presentou ao Goberno 
provisional un programa lexislativo de 
inspiración masónica, formado por 14 
proposicións, que entre outras reformas 
incluía a liberdade de cultos, supresión 
das ordes relixiosas, secularización dos 
cemiterios, suxeición do clero ao servizo 
militar, matrimonio civil, etc. 

Pouco antes de instaurarse da monar-
quía saboiana, aproveitando a ausencia 
temporal do Soberano Gran Comenda-
dor Mañan, varios membros do Supremo 
Consello elixiron como Soberano Gran 
Comendador a Manuel Ruiz Zorrilla. A 
escisión conseguinte orixinou grande 
confusión na masonería española. Para 
remediala, apelouse ao alto espírito ma-
sónico de Mañan e Zorrilla Ruiz Zorrilla, 
en setembro de 1873, renunciou a todos 
os seus cargos masónicos, sucedéndoo 
Carvajal, quen cedeu inmediatamente 
o cargo a Mañan, que renunciara aos 
seus cargos ao mesmo tempo que Ruiz 

Zorilla tratando de buscar a conciliación 
masónica. Celebráronse eleccións o 18 
de setembro de 1873, resultando elixido 
como Soberano Gran Comendador José 
de Carvajal, distinguido avogado e minis-
tro da República Española. 

Procedeuse entón a unha completa 
reorganización dos corpos filosóficos e 
simbólicos, dándose, en 1869, as primei-
ras manifestacións públicas da Familia 
masónica española con ocasión do en-
terro do brigadier Escalante e máis tarde 
con motivo dos do infante don Enrique e 
do xeneral Prim. 

Ao restaurarse a monarquía borbóni-
ca na persoa de Afonso XII, chegou de 
novo a desunión, existindo, ademais do 
Supremo Consello regular, dous Supre-
mos Consellos irregulares. Tan confusa 
situación deu lugar a que ningunha re-
presentación española puidese asistir á 
reunión internacional de Supremos Con-
sellos celebrada en Lausana en 1876. 

Sagasta presentou a renuncia irrevo-
gábel dos seus cargos en 188060.  O 3 de 
novembro foi elixido para substituílo An-
tonio Romero Ortiz61, que tomou posesión 
dos máis altos cargos masónicos o 10 de 
maio de 188162 cando no mundo profano 
era Gobernador do Banco de España63. 

60  Boletín Oficial del Gran Oriente de España, 30-7-1880, 
páx. 630; Pedro Álvarez Lázaro: La Masonería, escuela 
de formación del ciudadano. La educación interna de 
los masones españoles en el último tercio del siglo XIX, 
3ªed., Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2005, 
páxs. 138-139.
61  BOGODE, 30-11-1880, páx. 754; Álvarez Lázaro, op. 
cit., íbidem.
62  Boletín Oficial y Revista Masónica del Gran Oriente 
de España, 15-5-1881, páxs. 129-132; Álvarez Lázaro, op. 
cit., íbidem.
63  Álvarez Lázaro, op. cit., íbidem; Nicolás Díaz y Pérez: 
La Francmasonería española. Ensayo histórico-crítico 
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Quedou Romero Ortiz, logo, como único 

Soberano Gran Comendador lexítimo e 

regular, sendo recoñecido en tal carác-

ter en 1882 polo Albert Pike, Soberano 

Gran Comendador da Xurisdición Sur dos 

Estados Unidos e sucesivamente polos 

Supremos Consellos de Escocia, Irlanda, 

Grecia, etc.64. 

O importante dirixente da masonería 

española Manuel de Llano y Persi (fillo 

dunha galega), no acto da súa investidura 

como Gran Mestre adxunto, celebrado en 

Madrid o 10 de maio de 1881, referíndose 

a Romero Ortiz, di que

...aunque pertenece [de Llano] en el 

mundo profano a un partido político, que 

sustenta y defiende soluciones radicales 

en las esferas del Gobierno, aquí, dentro 

de la Orden, no ha conocido jamás esas 

diferencias entre hermanos, y que por 

esta circunstancia, reconociendo al her-

mano Romero Ortiz como una eminencia 

en la Literatura y el la Política, y como uno 

de los hombres más grandes de España, 

de la Orden de la Francmasonería en España desde su 
origen hasta nuestros días, Establecimiento Tipográfico 
de Ricardo Fé, Madrid, 1894, páxs. 557, 623, ademais de 
recoller a noticia dos seus nomeamentos, cualifícao como 
o máis revolucionario do Goberno de 1868, dicindo que 
suprimira máis de 300 conventos; tamén comenta que 
Romero Ortiz recibiu do xeneral Miláns del Bosch (o vello), 
que actuara na iniciación como Mestre de Cerimonias, o 
discurso que pronunciara o xeneral Juan Prim logo de ser 
iniciado, en 1839, na loxa “Tolerancia y Fraternidad” de 
Madrid (páx. 402); Alberto Valín Fernández: Galicia y la 
masonería en el siglo XIX, Edicións do Castro, Sada, 1990, 
páxs. 321-322; María Asunción Ortiz de Andrés: Masone-
ría y democracia en el siglo XIX. El Gran Oriente Español 
y su proyección político-social (1888-1896), Universidad 
Pontificia de Comillas, Madrid, 1993, páx. 6; José Antonio 
Ferrer Benimeli: Masonería española contemporánea. 
Vol. 2: Desde 1868 hasta nuestros días, Editorial Siglo 
Veintiuno, Madrid, 1987, páx. 9, e “Evolución histórica de 
la masonería española”, pp: 67-102, en AAVV: Masonería 
Universal. Una forma de Sociabilidad. Familia Gallega 
1814-1996, Fundación Ara Solís e Concello da Coruña, A 
Coruña, 1996, páx. 84.
64  http://www. cibeles. org/historia0002. htm.

estará siempre a su lado como simple 

obrero dentro de la Orden....

Noutro momento da súa intervención, 
ao referirse ao “ilustre repúblico que aca-
ba de tomar posesión del puesto de Gran 
Comendador...” [Romero Ortiz], 

... asegura que su brillantísima his-
toria de merecimientos y honrosos 
títulos, que le presentan como una 
verdadera gloria nacional, son cier-
tamente una esperanza legítima 
para el porvenir del Gran Oriente de 
España...65. 

Nun Banquete celebrado o 27 de xuño 
de 1881 no restaurante “La Perla” de Ma-
drid, aparece presidindo Romero Ortiz, 
Gran Comendador e Gran Mestre do Gran 
Oriente de España, que dirixe a palabra 
aos asistentes; intervén tamén de Llano y 
Persi, Gran Comendador adxunto66. 

No período que Romero Ortiz dirixiu 
o GODE, acometeu outra nova reforma 
constitucional coa intención de seguir fa-
vorecendo a autonomía do simbolismo (é 
dicir, das loxas simbólicas, as que traba-
llan nos tres primeiros grados –aprendiz, 
compañeiro e mestre-67. Neste sentido 
emitiuse un decreto, de 14 de xaneiro de 
1882, separando definitivamente o filoso-
fismo do simbolismo e disolvendo a Gran 
Loxa de Administración68. Por fin, promul-
gouse a nova Constitución o 28 de maio 

65  Julio Longobardo Carrillo: “Manuel de Llano y Persi, 
un político y masón desconocido”, en J. A. Ferrer Benimeli 
(coord..): La Masonería en Madrid y en España del siglo 
XVIII al XXI, 2 vols., Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2004, 
vol. II, pp: 843-869, páxs. 866-867; BOGODE, 15-5-1881. 
66  Longobardo Carrillo, art. cit., páxs. 862-864; BO-
GODE, 30-6-1881.
67  BORMGODE, 15-9-1881.
68  BORMGODE, 15-1-1882.
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de 1884, apenas dous meses despois da 
morte de Romero Ortiz69.

Tamén durante o seu mandato, en 
1881, a maior parte das loxas cubanas 
que estaban afiliadas ao Gran Oriente de 
España de Pérez, -unhas 20-, intégranse 
no GODE de Romero Ortiz70.

Falecido o 18 de xaneiro de 1884, o 
seu enterro foi un acontecemento político, 
masónico e librepensador. Asistiron moi-
tas representacións masónicas71. 

Morto Romero Ortiz, por primeira e 
única vez na historia do Supremo Conse-
llo, para prover o cargo de Soberano Gran 
Comendador que, naquela época, levaba 
anexa a Gran Mestría do Gran Oriente 
simbólico, convocouse a elección directa 
polo pobo masónico. A elección tivo lugar 
o 15 de agosto de 1884, gañando o ga-
lego Manuel Becerra. Outros candidatos 
foran Emilio Castelar, Manuel Ruiz Zori-
lla, Manuel del Llano Persi, José María 
Beranger, Juan Téllez Vicent, Práxedes 
Mateo Sagasta, Victor Balaguer, Sergio 
Martín del Bosch, José Carvajal, Juan 
Utor Fernández, Sebastián Salvador, 
Francisco Pí y Margall, Buenaventura 
Roignet e José María Panzano. Manuel 
Becerra permanecerá no cargo ata 1889, 
ano no que demite72. 

Só como nota curiosa, diremos que 
a única referencia de primeira man que 
existe da pertenza de Curros Enríquez 

69  Álvarez Lázaro, op. cit., páxs. 138-139.
70  José Manuel Castellano Gil: La masonería española 
en Cuba, Ayuntamiento de La Laguna e outros, Tenerife, 
1996, páxs. 83 e ss, 146.
71  O BORMGODE do 30 de xaneiro de 1884 dedica ao 
pasamento as páxs. 17 a 31.
72  http://www. cibeles. org/historia0002. htm.

á francmasonería encontrámolo nunha 
carta que o poeta dirixe a Romero Ortiz, 
anunciándolle o envío dun libro e dicín-
dolle que é membro da loxa “Auria” de 
Ourense73.

2.4. o museo Romero ortiz:

Este Museo74 empezou a formalo 
Romero Ortiz en 1868, inaugurándoo 
en 1870. Estaba na súa casa madrileña, 
en Serrano nº 2. Xa en 1880 Fernández 
de los Ríos escribe un artigo sobre el e 
pouco despois o Congreso Internacional 
de Americanistas pediulle a súa colabo-
ración para realizar unha exposición de 
antigüidades. Á súa morte, herdouno a 
súa sobriña Josefa Sobrido Romero, ca-
sada con Juan Ruíz López. Estes tivérono 
na Coruña, no 2º piso da casa nº 1 da 
Praza de Mina. Estaba dividido en cinco 
seccións: “Armas en xeral”, “Obxectos 
históricos de todas clases”, “Obxectos 
curiosos, antigos e de arte”, “Curiosida-
des de Historia Natural” e “Álbums e pa-
peis, en xeral”75. Tiña unha biblioteca moi 
selecta76.

73  Desta carta fíxose eco, hai menos dun ano, Luis Gon-
zález Tosar nun artigo publicado en El Correo Gallego, 
titulado “Curros, masón”. A carta era da época na que 
Romero Ortiz era o máximo dirixente do GODE.
74  Para unha detallada descrición deste Museo, véxase o 
artigo citado de Priego, Cabezón.
75  Esta é a descrición que fai Waldo Álvarez Insua cando 
o visita en 1896. Publicará un artigo en El Eco de Galicia, 
titulado “Una visita al Museo Romero Ortiz”, datado na Co-
ruña o 6 de maio de 1896, reproducido posteriormente en 
Revista Gallega, nº 70, páxs. 2-3, que se pode consultar 
na sección Hemeroteca da páxina web da Real Academia 
Galega (www.realacademiagalega.org).
76  Sirva como exemplo esta carta de Ramón Rúa Figue-
roa a Murguía. Madrid, 7 de agosto de 1870:

“Tengo que dar a U. una buena noticia. He adquirido para 
U. un ejemplar del Cancioneirinho portugués. Me ha cos-
tado caro pero como U. me dice que deseaba adquirirlo 
a cualquier precio; como sé que para U. es una preciosa 
joya y como Romero no había de consentir que se lo remi-
tiera, no vacilé en buscarlo por estas librerías y encontré 
un ejemplar (¡quién había de comprarlo!!) en casa de Du-
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Lamentablemente, Galicia perdeu por 
desidia este Museo, que se trasladaría ao 
Alcázar de Toledo, inaugurándose oficial-
mente o 12 de xullo de 1922. Durante a 
Guerra Civil, a zona do Alcázar na que 
estaba o Museo foi a máis golpeada, polo 
que se perderon moitas pezas e  outras 
quedaron inservíbeis. O que restou, tras-
ladouse ao Museo do Exército. Nos anos 
70 ubicouse no Salón de Reinos do Pa-
lacio del Buen Retiro, para trasladarse 
máis tarde de novo ao Alcázar de Toledo.

Dentro das pezas curiosas, destacan 
espadas ou sables dos xenerais Casta-
ños, Álvarez de Castro, Polarea, Casta-
ñeda, Narváez, Cevallos, El Empecinado, 
Zumalacárregui, o cura Merino, o infante 
Enrique de Borbón, Villalaín; armas de 
Garibaldi, Santana, Bembeta, pistolas de 
moitos ilustres militares do século XIX; 
coleccións de armas prehistóricas ou 
da Idade Antiga, coleccións de espadas 
dos séculos XV e XVI; armas de Oriente 
e Oceanía (varios centos); bandeiras, es-
tandartes; pezas que pertenceron a Na-
poleón, Maximilano de México, Amadeo 
de Saboia, Norodón (rei de Camboia), 
o cardeal Cisneros, O´Donnel, Espoz y 
Mina, Prim, o papa Pío IX; e fósiles, mine-
rais, cerámicas, moedas, selos, medallas, 
animais disecados, cunchas, madeiras 
de todas as partes do mundo, billetes de 
banco, diplomas...

Tiña varios álbums con autógrafos de 
personalidades da historia: Cervantes, 

mon. Me llevó 50 reales, lo mismo que costó a Romero 
en París...”. 

“...Cuando vea a Romero le preguntaré sobre los libros y 
folletos que dejó en Santiago y si le es posible a U. verlos. 
Presumo que no estará muy propicio a ello; yo no he podi-
do aún ver su excelente biblioteca en esta, y siempre me 
dice que tiene todos sus libros a granel. ¡Lo creo!”.

Santa Teresa, Jaime I, Enrique IV, os Reis 
Católicos, Felipe II, o papa Alexandre IV, 
Víctor Hugo, Garibaldi, Chateaubriand, 
Lafayette, Napoleón I, Luis Felipe, duque 
de Wellington...77.

2.5. Romero ortiz e o barbanza:

De nai e familia materna de Palmeira 
(Ribeira), vimos tamén antes como Rome-
ro Ortiz foi durante moitos anos deputado 
a Cortes polo distrito de Noia, un distrito 
case “persoal” que fixo que a súa influen-
cia na vida política da comarca fose moi 
importante, especialmente no Concello 
de Ribeira: as actas municipais dos anos 
60 e 70 do século XIX manifestan a súa 
constante tutelaxe78. Mesmo en 1863 a 
Corporación municipal, presidida polo al-
calde José Manuel González, acorda en-
cargar un retrato de Romero Ortiz “para 
colocar en el Salón de Sesiones al lado 
del de Su Majestad la Reina”79.

Benefactor de Ribeira, canalizou axu-
das para a nova igrexa de Santa Uxía; de-
rrubada a vella en 1860, erixiuse a nova 
entre 1861-1864, asistindo á 1ª misa, o 
19-11-186480. Conseguiu tamén un cáliz 
de prata para a igrexa, cousa que comu-
nica por carta ao Concello81. Colaborou 

77  Priego, Cabezón, art. cit. Hai un artigo de Ana María 
Freire López: “Cartas inéditas de escritores españoles en 
la colección de autógrafos de don Antonio Romero Ortiz”, 
Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica, 
nº 14, 1991, que non puidemos consultar.
78  Daniel Bravo Cores: Historia de Riveira, 1200-1975. 
Una singladura de 800 años, ed. autor, Cambados, 2001, 
páx. 147.
79  Bravo Cores, op. cit., íbidem.
80  Bravo Cores, op. cit., páx. 149.
81  A carta, dirixida ao alcalde e Corporación de Ribeira, 
está datada en Madrid o 5-2-1866. Nela anuncia o envío 
do citado cáliz de prata ofrecido pola Raíña “en su Real 
Capilla el último día de Reyes según antigua costumbre 
de nuestros Católicos Monarcas”, e que logo foi bende-
cido polo Patriarca das Indias, que llo regalou a el (Bravo 
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noutras obras como a do peirao, aproba-

do por Real Orde de 4-1-1864, e executa-

do entre 1864-1866, sendo Romero Ortiz 

subsecretario do ministerio de Graza e 

Xustiza82 (precisamente a nova estrada 

que unía o porto coa Praza Nova recibiu 

o nome de “Romero Ortiz”), ou carreteiras 

(como a de Padrón a Ribeira, que se con-

trata en 1865 por iniciativa súa83).

Está enterrado na Capela do colexio 

“La Milagrosa”, en Oleiros (Ribeira). O 

colexio foi unha fundación de Josefa So-

brido Romero, sobriña de Romero Ortiz, 

e falecida o 2-1-1918. Na capela está a 

tumba dela e doutros parentes, ademais 

de Romero Ortiz84. 

No caso de Noia, del xurdiu a idea, en 

1879, de erixir un monumento a Felipe de 

Castro, financiando persoalmente o busto 

do célebre escultor que contemplamos na 

entrada da Alameda; así figura nunha ins-

crición no pedestal da estatua. Desgra-

ciadamente, se ben asistiu á colocación 

da primeira pedra do monumento, había 

pouco que falecera cando se inaugurou. 

A Corporación Municipal de Noia acor-

dou en 1922 poñerlle o seu nome a unha 

rúa.85

Cores, op. cit., apéndice 23, páxs. 239-240, e Riveira, 
alcaldes para un siglo (1860-1975), Pontevedra, 2002, 
páxs. 21-22).
82  Bravo Cores: Historia de Riveira..., páx. 151. 
83  Bravo Cores, op. cit., páx. 147; Xoán Pastor Rodríguez 
Santamaría: A Pobra do Caramiñal. Cronoloxía histórica, 
Asociación Cultural A Miserela, Coruña, 2002, páx. 85.
84  Carlos García Bayón: Riveira. Guía urgente, pero 
apasionada, Editorial Toxosoutos, Noia, 1998, páxs. 43, 
66, 78-79.
85  Agrafoxo, op. cit., páx. 184. Esta rúa era a que hoxe é 
A Peregrina. A dedicada a Romero Ortiz trasladouse ao 
outro lado da ría, por acordo do ano 1987, a carón do CEIP 
Felipe de Castro. Sobre a escultura de Felipe de Castro, 
véxase o interesante artigo sobre a Alameda de Noia, 
publicado por Pedro García Vidal na revista Alameda, da 
Sociedade Liceo de Noia.

3. o SéCuLo xx.

No século XX non funcionou ningunha 
loxa na comarca do Barbanza, estando 
as máis próximas na cidade de Santiago. 
Por tanto, referirémonos exclusivamente 
á figura dalgúns masóns que, por razóns 
de nacenza ou profesionais, tiveron vin-
culación co Barbanza.

3.1. Jesús Solar bandín. 

Era natural de Padrón. De nome sim-
bólico Aramburu, foi grao 3º (mestre ma-
són). Iniciárase nunha loxa de La Habana. 
Na II República foi membro da loxa coru-
ñesa “Pensamiento y Acción nº 11” (1932-
1936), onde ocupou, que saibamos, o car-
go de Esmoleiro. Propietario de profesión, 
foi membro do comité de Unión Republi-
cana na Coruña, e deputado provincial. 
Segundo un informe policial de cando o 
buscaron logo da sublevación militar, da-
tado o 11-12-1936, un veciño da Coruña 
dixo que levaba un ano vivindo en Noia. 
Foi sancionado cunha multa de 10.000 
pts (das máis altas dos masóns coruñe-
ses). Foi posto en liberdade o 22-12-1937. 
Era gran amigo de Pepe Miñones86. Se-
gundo nos ten confirmado Alberto Valín, 
non ten parentesco con Benito Solar, ao 
que vimos na loxa padronesa do XIX; así 
llo manifestou un neto de Jesús Solar, 
afeccionado á xenealoxía. 

Tamén en Noia estivo agochado un 
tempo Domingo Quiroga Ríos, mem-
bro de “Pensamiento y Acción nº 11” da 
Coruña.

86  Lamela García, Luis: A Coruña, 1936. Memoria con-
vulsa dunha represión, Edicións do Castro, Sada, 2002, 
páxs. 227,235-236; Valín Fernández, Alberto: La masone-
ría y la Coruña, Edicións Xerais, Vigo, 1984, páx. 243. 
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3.2. Enrique gippini Escoda. 

Membro da loxa “Agarimo nº 78” de 
Santiago foi Enrique Gippini Escoda, Sól-
filo, grao 3º. Na loxa exerceu os oficios 
de Secretario e Primeiro Vixilante. Nace-
ra en Reus (Tarragona) o 12 de outubro 
de 1901. Aos dous anos trasladouse a 
Santiago, onde fixo o Bacharelato Supe-
rior. Marchou voluntario á Guerra de Ma-
rrocos en 1921, facéndose acredor das 
distincións da Cruz do Mérito Militar con 
distintivo roxo, pensionada. Alí permane-
ceu tres anos. Á volta cursou Maxisterio, 
exercendo en Cerdeda, Buxán, Beneso, 
Oleiros en Ribeira, San Cosme de Muíño, 
Bastabales e Campo das Rodas en Noia. 
Casado con Ángela Botana López, tiñan 
tres fillos. 

Foi militante do Partido Socialista 
dende 1931, participando en dous mitins 
(Noia87 e A Coruña) e nunha conferencia 
cultural en Noia. Dirixiu a publicación 
Trabajo, portavoz da “Federación de En-
tidades Socialistas Obreras, Agrarias y 
Marineras de la Comarca de Santiago”88.

Na súa declaración ante o Delegado 
de Orde Pública, o 23 de setembro de 

87  O mitin en Noia celebrouse no mes de maio, no Coli-
seo Noela. Falaron o presidente do comité socialista de 
Noia, Antonio Oviedo, o dirixente socialista compostelán 
Maroño, o mestre Tirso Virgos, Juan Jesús González e 
Enrique Gippini, “también de Santiago, quien da lectura a 
unas bien escritas cuartillas plenas de doctrina socialista, 
de hondos sentimientos humanitarios, que le valieron al 
final muchos aplausos...” (Xerardo Agrafoxo Pérez: A Se-
gunda República en Lousame e Noia. Radiografía dunha 
época, Edicións do Concello de Lousame, Noia, 1993, 
páxs. 71-72).
88  En setembro de 1931 substituíu na dirección da pu-
blicación ao seu fundador, Leoncio Virgos (Emilio Garrido 
Moreira: O Sindicalismo Socialista en Compostela (1890-
1936), Fundación Luis Tilve, Pontevedra, 1999, páxs. 
203-204; Carlos Pereira Martínez: “Masonería e cultura 
en Galicia no contexto das dúas Repúblicas (1873-1936), 
Nalgures, nº 1 (2004), páx. 316).

1936, di que non puidera presentar “plan-
cha de quite” por non ter ningún docu-
mento que acreditase as súas actividades 
na Masonería. Dá tamén o nome dalgúns 
membros da súa loxa. Di que a loxa fun-
cionaba moi precariamente (non tiñan 
local). Renuncia e retráctase da súa per-
tenza á francmasonería. Nun documento 
á parte di que foi convidado a integrarse 
en Izquierda Republicana de Noia, pero 
non quixo, como tampouco quixo ser con-
celleiro nesa vila nin tampouco axudar a 
refundar o PSOE. Di que só pertence á 
Asociación de Traballadores do Ensino 
do Partido de Noia.

Sería detido o 21 de xullo de 1937 
e encarcerado en Santiago ata o 27 de 
decembro de 1939 pola súa condición 
de masón, e posto á disposición do Xuíz 
Especial do VIII Corpo do Exército. Vol-
veu ser detido o 6 de febreiro de 1940, 
permanecendo en prisión ata o 10 de abril 
dese ano. Coa incoación de expediente 
masónico, foi inmediatamente suspendi-
do de emprego e soldo, aínda que xa con 
anterioridade a Comisión de Deputación 
da Ensinanza propuxera a súa destitución 
e cese, e polo tanto separación definitiva 
do servizo da súa escola no Campo das 
Rodas de Noia, con efecto dende o 19 de 
xuño de 193789.

O Tribunal Especial para a Represión 
da Masonería e o Comunismo condena-
ríao a 12 anos e un día de reclusión menor 
e accesorias legais, ingresando na Prisión 
habilitada de Torrijos, en Madrid. Despois 
pasou á Prisión de Burgos. O Consello 
de Ministros acordaría en novembro de 

89  Lamela, op. cit.; Emilio Garrido Moreira: Víctor Fraiz: 
Vida e asasinato dun mestre exemplar, Fundación Luis 
Tilve, Coruña, 2002, páx. 222.
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1943 conmutarlle a pena pola de seis 
anos de confinamento, inhabilitación e 
accesorias. A pena debería cumprila en 
Santander, cidade á que chegaría o 13 
de decembro de 1943. O 28 de febreiro 
de 1944 inscribiríase na Oficina de Colo-
cación como parado, solicitando traballo 
en oficinas. No mes de marzo dese ano 
foi autorizado a cambiar a residencia a 
Valdoviño-Ferrol, a onde chegaría o 14 de 
abril. A condena de confinamento extin-
guiríase o 15 de maio de 1945. En xaneiro 
de 1947 solicitou ser reposto no cargo de 
Mestre nacional.

Durante anos colaborou no Seminario 
“Fontán-Sarmiento” de Hagiografía, To-
ponimia y Onomástica, ata a súa morte o 
25-12-1985. No Boletín de dito Seminario 
publicou “D. Alonso Pita da Veiga. Testa-
mento” e “El Catastro del Marqués de la 
Ensenada y su valor para el estudio de la 
Toponimia: la parroquia de San Juan de 
Camboño” (núms. 6, 7 e 8, ano 1980). Hai 
outras cousas súas nas fichas do Semi-
nario. En Edicións do Castro publicouse, 
postumamente, o libro Refraneiro galego 
(Escolma)90. 

3.3. Alfredo Somoza gutiérrez. 

Naceu na Coruña o 8 de abril de 1892, 
fillo o rianxeiro Manuel Somoza, curmán 
de Castelao, e da  coruñesa Manuela Gu-
tiérrez. Manuel Somoza foi un dos funda-
dores do Casino Republicano da Coruña. 
Tras a morte do seu pai, Alfredo entrou 
a traballar na Fábrica de calzados “Ángel 
Senra” (un noiés que sería alcalde da Co-

90  Enrique Gippini Escoda: Refraneiro galego (Escolma), 
3ª ed., Edicións do Castro, Sada, 1994 (1ª ed. en 1991); 
Luis Lamela García: 1936, la “Cruzada” en Compostela, 
Edicións do Castro, Sada, 2005, páxs. 229-231.

ruña na II República e membro do Rotary 
Club, o mesmo que o seu fillo Arturo), na 
que traballara o seu pai. Aos poucos anos 
converteuse no home de confianza dos 
propietarios. 

Foi un dos fundadores da Irmandade 
da Fala da Coruña, dirixente da ORGA-
FRG, presidente da Deputación da Co-
ruña e deputado en 1936 a Cortes por 
Izquierda Republicana. Participou en 
mitins a prol do Estatuto.

Integrouse na loxa “Suevia nº 4”, ac-
tuando co nome simbólico de Pondal. 
Nesta loxa actuaron os sectores máis re-
presentativos do republicanismo coruñés: 
Casares Quiroga, Abad Conde, Arturo 
Taracido Veira, Manuel Lugrís Freire... 

Logo do triunfo da sublevación mili-
tar de xullo de 1936, estivo agochado na 
Coruña 11 anos, ata que en 1947 conse-
gue fuxir nun barco a Francia. En París 
entrevistouse con César Alvajar, dirixente 
republicano e masón coma el, e mesmo 
representou a Casares Quiroga nun acto 
organizado por Izquierda Republicana de 
París en conmemoración do aniversario 
da morte de Azaña.

Coa axuda de Castelao e outros gale-
guistas, consegue trasladarse a América, 
asentándose en Montevideo, a onde che-
ga o 15 de maio de 1948. Alí o agardaban 
Castelao, Meilán, Rodolfo Prada, Varela 
Buxán... Atopou traballo como xerente 
da fábrica téxtil “Bozolo SA”, na cal tiña 
intereses un galego tamén masón coma 
el, Eusebio Silva. En Montevideo integra-
ríase na loxa “Razón”, da que formaban 
parte destacados galeguistas da época. 
Somoza seguiu desenvolvendo unha in-
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tensa actividade política: formou parte do 
Consello de Galiza, foi un dos fundadores 
do programa “Sempre en Galiza” de Ra-
dio Carve de Montevideo. Faleceu o 29 
de setembro de 1951. 

3.4. A loxa “Antolín faraldo” de bos 
Aires.

Hai temas que merecerían unha in-
vestigación demorada. Por exemplo, por 
que Castelao visitaba con asiduidade, 
-segundo testemuñas fiábeis- o templo 
da loxa “Lautaro” de Bos Aires (un tipo 
de loxa á que non é moi doado acceder 
a un “profano”, e menos con frecuencia). 
Ou que boa parte dos seus mellores ami-
gos e protectores en Arxentina e Uruguay 
fosen masóns (Xesús Canabal, Manuel 
Meilán, Gumersindo Sánchez Guisande, 
Ramón Rey Baltar, Antonio Baltar, Alfre-
do Somoza), ou o seu respecto pola figura 
de Manuel Portela Valladares, grao 33, ao 
que tenta convencer para que se integre 
no Consello de Galiza (do que formaban 
parte masóns como Elpidio Villaverde ou 
Ramón Suárez Picallo); ou as súas rela-
cións en Galicia con masóns como Aman-
cio Caamaño, Joaquín Maquieira, Ánxel 
Casal ou Emilio González López; ou que 
ceda o número 1 de afiliado ao Partido 
Galeguista ao masón Lugrís Freire...

Pero volvamos ao rego. Por Arturo 
Cuadrado sabemos que, ao chegar ao 
porto de Bos Aires, no barco “Massilia”, 
no que viaxaba coa súa esposa Amparo 
Alvajar (filla do masón coruñés César Al-
vajar Diéguez) e no que tamén ía o ex al-
calde de Vilagarcía Elpidio Villaverde, na 
compaña da súa compañeira e das súas 
fillas Rosina e Mariví, estábao agardando 
Luís Seoane, que lle propuxo organizar 

unha loxa de carácter patriótico entre 

os exiliados galegos. Aos poucos días, 

reuníronse na casa de Horacio Bermú-

dez Abente e alí, por suxestión de Luís 

Seoane, fundaron a loxa de exiliados e 

puxéronlle o nome “Antolín Faraldo”, en 

homenaxe a ese destacado estudante 

nacionalista91. 

Foi loxa nai da “Antolín Faraldo” a loxa 

“Prometeo”, do Gran Oriente Federal Ar-

xentino (GOFA)92.

Entre os membros da “Antolín Faral-

do” figuraban os seguintes: 

Luís Seoane López, (que tamén apa-

rece vinculado á loxa “Tolerancia”, de Bos 

Aires); Arturo Cuadrado Moure, (xa era 

masón en Galicia, da loxa “Libredón” de 

Santiago), Gumersindo Sánchez Guisan-

de (médico que atendeu a Castelao, viúvo 

de Elisa Fernández de Vega, unha das 

célebres tías da actual vicepresidenta do 

Goberno español, María Teresa Fernán-

dez de Vega), Elpidio Villaverde, ex alcal-

de de Vilagarcía e deputado de Esquerda 

Republicana (xa era masón en Galicia, 

probablemente da loxa “Vicus” de Vigo ou 

de “Helenes” de Pontevedra, pero non se 

sabe con seguridade), Horacio Bermúdez 

Abente, ex deputado provincial da época 

da Fronte Popular na Coruña, o escritor 

Eduardo Blanco Amor (unha breve etapa), 

Arturo Rey Baltar e Antonio Baltar Domín-

guez (destes últimos ocuparémonos a 

seguir).

91  As primeiras noticias desta loxa deunas Lois Pérez 
Leira en varios artigos publicados na Enciclopedia da 
Emigración da páxina web da Confederación Intersindical 
Galega. 
92  Antonio Manuel Chaves Cuíñas: Resol de ensueños 
para Arturo Cuadrado, Edicións do Castro, Sada, 2004, 
páx. 53. Chaves aporta tamén o nome de Lázaro de la 
Merced como integrante da loxa “Antolín Faraldo”.
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A loxa, que se reunía na casa de Ho-
racio Bermúdez Abente, desenvolveu un 
importante traballo cultural ao crear ou 
impulsar editoriais e todo tipo de iniciati-
vas culturais.  Fundaron tamén o Fogar 
Galego para Anciáns”, en 1942. 

Deses nomes, como dixemos, teñen 
vinculacións co Barbanza Ramón Rey 
Baltar e Antonio Baltar Domínguez. 

3.4.1. Ramón Rey baltar. 

Naceu en Padrón o 5 de abril de 1882. 
Estudou Medicina na Universidade de 
Santiago, licenciándose en 1904. Exer-
ceu na súa propia vila natal de médico 
municipal. En 1910, xunto a Castelao e 
Eduardo Dieste, funda en Rianxo El Bar-
bero Municipal, xornal anticaciquil; escri-
bía unha columna satírica na que asinaba 
como Verduguillo. De ideas liberais–pro-
gresistas, librepensador, as súas ideas 
creáronlle moitos inimigos; os caciques 
que el denunciaba na prensa facían todo 
o posible para pecharlle as portas do seu 
desenvolvemento profesional. Iso levouno 
a abandonar o seu traballo de médico mu-
nicipal para se incorporar como médico 
dos servizos de inmigración. Neste novo 
posto realizou varias viaxes á Arxentina 
establecéndose de xeito permanente en 
Bos Aires en 1914. Revalidou o título e co-
mezou a traballar en 1915 como médico 
da Asociación Española de Socorros Mu-
tuos. Posteriormente nomeárono director 
dos seus servizos facultativos, permane-
cendo no cargo ata 1955. Tamén tivo a di-
rección a partir de 1926 da sala de primei-
ros auxilios de Gerli, localidade do grande 
Bos Aires, onde residía. Durante a Guerra 
Civil, en solidariedade coa España Repu-
blicana, colaborou coa Federación de So-

ciedades Galegas, xunto a Campos Cou-
ceiro, Cao Turnes, Blanco Amor e Alonso 
Pérez na coordinación da axuda á fronte 
republicana. Neses anos de contenda, 
escribiu a súa obra poética antifranquista 
A gaita a falare, ilustrada por Seoane e 
Castelao, con prólogo de Rafael Dieste. A 
edición deste libro estaba destinada a re-
cadar diñeiro para os combatentes leais. 
Ao mesmo tempo envía poemas á revista 
Nova Galicia que dirixían en Barcelona 
Castelao, Rafael Dieste e Suárez Picallo. 
En 1939 participou nas xestións para con-
seguir a unidade entre a Casa de Galiza, 
o Grupo Galeguista e a Agrupación Artís-
tica e Cultural “Ultreya”: nacía así a Casa 
de Galicia, baixo a súa presidencia; pero, 
co tempo, o sector galeguista abandonou 
a entidade e esta foise posicionando coas 
autoridades franquistas. 

Escribiu en distintos xornais da emi-
gración, fundamentalmente en A Nosa 
Terra, da que foi o seu director. Nesta 
publicación volveu escribir co vello pseu-
dónimo de Verduguillo.

Foi cofundador do “Fogar Galego para 
Anciáns”, do que foi o socio nº 2 e o seu 
primeiro vicepresidente. Posteriormente 
sería presidente no período 1956-1958.

Coa chegada de Castelao a Bos Ai-
res, propón a disolución do Partido Ga-
leguista, sinalando que o necesario nese 
momento era crear unha entidade patrió-
tica onde estivesen representados todos 
os sectores galeguistas que quixesen loi-
tar polos dereitos nacionais de Galiza. Foi 
así como persoas de distintos partidos 
se sumaron a esta iniciativa unitaria. A 
primeira Irmandade Galega fundouse en 
Bos Aires, para logo se estender a Uru-
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guai, Chile, México, Cuba e Venezuela. 

Ramón Rey Baltar foi un dos impulsores 

máis destacados na Arxentina desta insti-

tución, sendo un dos seus presidentes.

Rey Baltar e o tamén médico Gumer-

sindo Sánchez Guisande, acompañarán 

a Castelao na doenza que o levará á 

morte. 

Rey Baltar, que seguiu participando 

na vida política da colectividade, faleceu 

en Avellaneda o 3 de xullo de 196993.

3.4.2. Antonio baltar Domínguez94. 

Naceu en Santiago de Compostela o 

13 de setembro de 1906, fillo do prestixio-

so médico padronés Anxel Baltar Cortés. 

Estudou Medicina e, en 1929, trasladouse 

a París para perfeccionarse na súa espe-

cialidade. Na Universidade de Santiago 

de Compostela foi profesor auxiliar de 

Histoloxía, e ingresou en 1931 no corpo 

de Médicos Inspectores Municipais de 

Santiago. 

No 1933 especializouse en Berlín en 

Anatomía Patolóxica. Coa construción, 

por parte do seu pai, dun chalet en Rianxo, 

consolídase a amizade entre as familias 

93  Lois Pérez Leira: “Ramón Rey Baltar”, en Enciclopedia 
da Emigración Galega (www.cigmigracion.com); www.
galespa.com.ar; A.V.R.: “Rey Baltar, Ramón”, en Gran En-
ciclopedia Gallega, vol. 26, Vitoria, 1974, páx. 175.
94  Lois Pérez Leira: “Antonio Baltar Domínguez, mé-
dico, intelectual e galeguista”, en http://www.galizacig.
com/actualidade/200010/antonio_baltar_medico_
intelectual_e_galeguista.htm; Gran Enciclopedia Gallega, 
vol. 3, Vitoria, 1974, páx. 52; AAVV: Repertorio biobiblio-
gráfico do exilio galego: Unha primeira achega, edición 
para o I Congreso Internacional O Exilio Galego, 24-29 de 
setembro de 2001, Consello da Cultura Galega-Arquivo da 
Emigración Galega, biografía nº 150; María Díaz Rey (edi-
ción): Antonio Baltar. O compromiso do exilio, prólogo de 
Xesús Alonso Montero, Edicións do Castro, Sada, 2002.

Castelao, Baltar e Dieste. Outros dos 

amigos de Antonio por aqueles anos eran 

Arturo Cuadrado, Luís Seoane e o médico 

Rey Baltar. Logo do inicio da Guerra Civil 

colle o camiño do exilio coa súa esposa 

Mireia, sobriña de Rafael Dieste, e chega 

ao Uruguai o 30 de setembro de 1936. 

Máis tarde, en Bos Aires, reencontrarase 

cos seus amigos Sánchez Guisande, Rey 

Baltar, Seoane, Cuadrado, Rafael Dieste, 

etc. Homologa os seus estudos,  funda 

con Sánchez Guisande un sanatorio en 

Avellaneda, e organiza o Laboratorio de 

Anatomía Patolóxica do Centro Galego 

de Bos Aires. Posteriormente trasládase 

á Patagonia como médico dunha mina 

de carbón. Foi nomeado nesta provincia 

director de Saúde Publica. Ao pouco tem-

po, na provincia de Mendoza, exerce á 

fronte da Cátedra de Anatomía Patolóxica 

da Universidade andina.

Especialízase en Medicina Social da 

Organización Mundial da Saúde e é de-

signado director do equipo internacional 

na provincia de San Juan. Anos despois 

foi trasladado a exercer o mesmo cargo 

na provincia de Córdoba onde acaba a 

súa carreira profesional.

O 22 de xuño de 1956, xunto cun gru-

po de emigrantes galegos profesionais, 

funda a Asociación Galega de Universita-

rios, Escritores e Artistas (AGUEA). 

Co pseudónimo de Luis Estévez, co-

labora en Galicia Emigrante e en De Mar 

a Mar. Foi secretario da editorial galega 

“Citania”.  Faleceu o 22 de setembro de 

1970.
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«A “tradição inventada” implica um con-

junto de práticas reguladas por regras tácitas 

ou abertamente aceitas; tais práticas, de natu-

reza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 

valores e normas de comportamento através 

da repetição, o que implica, automaticamente, 

uma continuidade em relação ao passado.»

Hobsbawm, Eric (1984)1

INtRoDução

Quando falamos de tradição inven-
tada inevitavelmente associamos o 

termo a movimentos culturais e políticos 
de caráter identitário e a historiadores 
românticos imersos numa nebulosa onde 
se misturam dados autênticos com mitos 
ou lendas difíceis de demonstrar. Tam-
bém se utiliza como arma de arremesso 
contra as minorias nacionais, como se 
os grandes estados não se alicerçaram 
sobre episódios lendários absolutamente 
inverosímeis (lembrar, por exemplo, o do 
Rei Pelágio nos montes de Covadonga). 

A bandeira, o hino, o escudo, são par-
te dessa tradição construída para dotar 
a nação de elementos comuns que nos 
individualizem frente a outros povos, por 
demais, muitas vezes quase idênticos a 
nós. Mas no ser humano há como uma 
necessidade tribal de fazer agrupamen-
tos, pequenos ou grandes, como uma 
matriuska gigante que contém no seu 
interior réplicas de ela mesma cada vez 
mais pequenas. Há alguns anos vivi o 
processo de segregação do concelho da 
Ilha de Arousa (Ponte Vedra), todo um 
fenómeno independentista carregado de 

1  Hobsbawm, Eric (1984). “Introdução: A Invenção das Tra-
dições” in: E. Hobsbawm & T. Ranger (orgs.). A invenção 
das tradições, [ Paz e Terra; Rio de Janeiro].

orgulho patriótico ou melhor dito, paro-
quial. As pessoas favoráveis, esgrimiam 
razões de caráter histórico, mas também 
algumas outras de tipo étnico, asseguran-
do que os de Vila Nova, o concelho ma-
triz, eram diferentes (no ânimo, no espírito 
solidário, etc.) aos da Arousa, o concelho 
segregado. Ultimamente, num jornal de 
tiragem nacional, podia-se ver a um fun-
cionário municipal ilhéu, amossando às 
câmaras dos repórteres a nova bandeira 
que representará ao concelho número 
314 da Comunidade Galega. Sobre fundo 
azul, treze veneras simbolizam as treze 
famílias de colonos que originariamente 
povoaram a Ilha.

Neste revestir-se de complementos 
que nos avalizem como povo diferencia-
do, a música tem também a sua parte 
alíquota de responsabilidade. Não só os 
hinos representam a um país e os seus 
habitantes. Um ritmo tradicional, como o 
zortziko, transforma-se na essência mes-
ma de todo o folclore de Euskadi, como o 
fado o de Portugal, o tango o da Argentina 
ou o gospell o da comunidade afro-ame-
ricana de U.S.A. Todos estes sistemas 
folclóricos contam com um grande acer-
vo de ritmos e formas musicais diversas, 
mas tendemos a simplificar ou generali-
zar, chegando o termo musical a definir 
a todo um país. O mesmo vai acontecer 
com os instrumentos que, como no caso 
da gaita em Galiza, convertem-se em íco-
nes do galeguismo mais racial, (veja-se, 
senão, os manifestos duns e doutros na 
chamada guerra das gaitas).

E, após feita esta pequena introdução, 
podemos falar da peça musical A Rianjei-
ra, desde já ARJ, em termos de tradição 
inventada? Qual é o seu papel simbólico 



132

baRbantia tRadição inVentada

na comunidade de Rianjo, na Galega, no 

Estado Espanhol...? Qual é o secreto do 

sucesso dum tema como ARJ2?

hIStóRIA DumA RE-INvENção.

O termo invenção, a inventio, empre-

ga-se em âmbitos jacobeus para referir-

se ao achado e exumação dos restos do 

apóstolo. Como veremos, ARJ tem um bo-

cadinho de inventio, porquanto surge da 

manipulação de elementos preexistentes, 

incorporando outros novos até configurar 

um produto primorosamente rematado. 

Mas, qual é a origem certa desta peça tão 

popular?

A empresa discográfica Ouvirmos 

editou no 2006 um C.D.3 recopilando 

as gravações efetuadas por Cantigas e 

Agarimos nos anos 1952 e 1964. Ramom 

Pinheiro, o diretor artístico de Ouvirmos, 

pediu-me que colaborasse no projeto fa-

zendo qualquer comentário ao reportório 

interpretado pelo coro. Entre as obras 

gravadas em 1952 havia uma versão de 

ARJ que Bernardo del Río (Vila Garcia 

1893 – Santiago 1952) fizera para o coro 

da capital da Galiza. Ramom Pinheiro, no 

correio no que solicitava a minha colabo-

ração, acrescentava uma série de dados 

que eu desconhecia sobre a possível ori-

gem e autoria deste canto homenagem à 

Virgem de Guadalupe:

2  Usamos neste artigo o nome de A Rianjeira [ARJ], como 
termo geral que englobe a todas as variantes existentes 
ao longo da historia, tanto na sua denominação primeira 
de Ondiñas das Rías Baixas, como as posteriores baixo o 
título Virxen de GuadalupeI ou Rianxeira. 
3  CANTIGAS E AGARIMOS (2006) Na Algalia de arriba 
Col. A tiracolo VR0111 [Ouvirmos; Sárria, Lugo]

«Pepe Temprano, que nos anos sessenta 
era gaiteiro do coro da Fábrica de Taba-
cos de A Corunha, sugeriu a Adolfo Anta 
Seoane que incluíram esta peça, na altu-
ra já muito popular, no seu reportório. O 
mestre corunhês negou-se por considerar 
que não se tratava duma peça galega, 
senão segoviana.»

Espantado e seguindo a dica que 
nos oferecia o grande gaiteiro Temprano, 
procurei em cancioneiros castelhanos e 
encontrei uma cantiga, Puente de la Se-
goviana, recolhida por Agapito Marazue-
la4 numa data anterior a 1926.

Em 1948, o centro Castelao de Bue-
nos Aires grava para R.C.A. Victor o tema 
intitulado Ondiñas da nosa ría, em cuja 
etiqueta central aparecem como autores 

4  MARAZUELA, Agapito (1964) Cancionero segoviano 
[Madríd; Grafispana]
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Jesús Frieiro, entende-se que da letra, e 
Angel Romero da música.

Resulta muito interessante o relato 
que a viúva do Angel Romero faz dos dias 
em que se compôs esta peça:

«La canción se compuso con mucho 
apuro e ilusión durante varias sema-
nas, hasta que llegó el gran día en 
el que centenares de personas espe-
rábamos ansiosos a Castelao5 en el 
puerto de Buenos Aires. Los vecinos 
de Rianxo, como si fuésemos de la 
familia, estábamos todos».6

Fora pelo apuro ou por falta de pre-
conceitos a hora de fusionar com o fol-
clore castelhano, o certo é que o músico 
rianjeiro optou por acrescentar a uma 
melodia segoviana, um estribilho perfei-
tamente juntado que começa com o verso 

5  Ondiñas da nosa ría, foi feita para homenagear a Alfon-
so Daniel Rodríguez Castelao, em sua chegada a Buenos 
Aires, proveniente de París.
6  <http://www.lavozdegalicia.es/cultura/2007/12/14/0003
1197660770417852479.htm>

celebérrimo ondinhas veem, ondinhas 
veem, ondinhas vêm e vão... 

Em 1948, nos estudos Par Buz de Bos 
Aires, fez-se a toma de som, tendo como 
resultado a edição duma série de discos 
ainda por determinar. A dia de hoje, só 
pude localizar quatro cortes com as se-
guintes etiquetas7:

P-1254-A Contiños da feira - Foliada/ Da 

estampa Brétemas e rayolas/ Letra de 

L. C. Alvarellas - Música A. A. Seoane/ 

Coro Castelao/ Da Sociedad Parroquias 

Unidas/ del Ayuntamiento de Rianjo/ 

com. acom. de Rondalla/ Direntor Angel 

Romero

P-1254-B Pola carballeira/ Canzón po-

pular/ Coro Castelao/ Da Sociedade 

Parroquias Unidas/ del Ayuntamiento de 

Rianjo/ com. acom. de Rondalla/ Direntor 

Angel Romero

P-956-A Foliada Rianxeira/ Arreglo de 

Angel Romero/ Coro Social de Parroquias 

Unidas/ Del Ayuntamiento de Riango/ 

Conjunto español de laudes/ Director A. 

Romero

P-956-B Ondiñas da nosa ría – Rianxeira/ 

Jesús Frieiro-Angel Romero/ Coro Social 

de Parroquias Unidas/ Del Ayuntamiento 

de Riango/ Conjunto español de laudes/ 

Director A. Romero

Existe a certeza de que se gravou 
mais um disco cujo conteúdo só conhe-
cemos em parte. Numa das fotografias 
tomadas nos estudos Par-Buz aparece o 
coro e o grupo de corda dirigido por Anxo 

7  Os exemplares consultados formam parte do arquivo 
de Manuel Vicente Chapí, guitarrista rianjeiro grande cul-
tivador e recompilador do folclore da sua vila. Agradeço a 
sua viúva ter acesso aos discos, assim como autorizar a 
digitalização dos registos que o técnico de som Xosé Ma-
nuel Navia fez para a empresa discográfica Ouvirmos .
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Romero atrás dum cartaz onde se pode 
ler o título Himno a Rianxo. É muito possí-
vel que este disco nunca viajara a Galiza 
pelas razões que se desprendem deste 
fragmento da carta remetida desde a Ar-
gentina a Soledad Arcos, filha de Arcos 
Moldes, autor da partitura:

«Ya la “Sociedad Parroquias Unidas del 

Ayuntamiento de Rianjo”, hizo grabar un 

disco del “Himno a Rianxo”, que es inven-

ción de su finado padre. Siendo difundido 

ese himno por la mayoría de las radioe-

misoras, por la mayoría de la colectividad 

gallega, tanto de un lado como del otro. 

Recibiendo nuestra sociedad sendas no-

tas de otras instituciones, de felicitación 

para los socios que concibieron la idea 

de grabar el disco de referencia. Ese 

disco, la C. Directiva ansiaba mandar 

uno al pueblo de Rianjo, como hizo con 

otras grabaciones, pero en la actualidad 

no le parece oportuno, por causas que no 

creo sea necesario explicarle a V. y que 

nosotros estamos impacientes por verlas 

desaparecer. »8

O texto do hino é uma autêntica con-
vocatória à desobediência civil:

«Desperta, Rianxo, do teu longo sono/ 

e os ollos abre a un novo vivir;/ escravo 

non queiras por máis ser dun dono,/ que 

é mengua dos tempos a un amo servir.// 

Teus fillos mellores de ti van fuxindo/ cal 

dun lázaro se arredan os sans,/ chorando 

coitados, tal vez maldicindo/ á terra que 

cría caciques tiráns.// Escravo da terra, 

limpa esa morriña;/ ti, do mar escravo, sa-

cúdea de vez;/ nun pulo xigante, desper-

tade axiña,/ fillos de Rianxo, se vivir que-

rés.// Ti ére-lo berce de Manoel Antón,/ de 

homes sabidos de arte xenial; a túa voz 

8  santos, Xesús & Comoxo, Xosé (1994) Biografía de Ar-
cos Moldes (Rianxo: Apuntes dunha vila mariñeira) 1865-
1944 [Sericor, S.L.; Rianjo] p. 285

xunta ó himno de triunfo/ que en Galiza 

ceibe axiña se oirá.// Decata que viven os 

pobos que loitan,/ que aqueles que dor-

men perecen ó fin./ Desperta, Rianxo, e 

a loitar disponte:/ desperto e loitando po-

derás vivir.// Mulleres e homes, “mocedá” 

rianxeira,/ decote adoitados para alleos 

manter,/ cun berro que abrouxe de ¡viva 

Galiza!,/ ¡que viva Rianxo! ¡poñeivos en 

pé!.»9

Estar em posse de semelhante pan-
fleto na Galiza de fins dos anos quarenta 
resultava tão perigoso que os emigrantes 
e exilados argentinos preferiram que a 
gravação ficara para consumo próprio.

A que sim chegou foi Ondiñas da nosa 
ría. Segundo conta a lenda, um hosteleiro 
dono dum gramofone a fez soar por vez 
primeira no seu local, abrindo portas e 
janelas para que fosse escutada por vi-
zinhos e transeuntes. A extraordinária 
difusão que alcança quase de imediato, 
tem muito a ver com a favorável acolhi-
da que encontra entre os músicos locais. 
Semelha que a primeira transcrição (uma 
redução para piano) feita diretamente do 
disco realizou-a José Bandín, diretor da 
banda de Rianjo10.

Em breve houve uma adaptação para 
banda, possivelmente pelo próprio Ban-
dín, entrando a fazer parte do reportório 
habitual deste tipo de formações. No 
1952, a coral Cantigas e Agarimos gravou 
a versão para coro arranjada pelo seu di-
retor Bernardo del Río, também á frente 
das bandas da Estrada, Santiago e Vila 
Garcia. Este foi o pulo definitivo, o nas-

9  Idem. p. 195
10  Esta partitura está tirada do livro alvarellos IglesIas, 
Enrique (1986) Bandas de música de Galicia [Alvarellos; 
Lugo]
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cimento dum fenómeno que converteu 
a este tema na cantiga em galego mais 
popular.

Uma questão pouco analisada até 
agora é a importância que a mudança de 
título e na temática textual teve na popu-
larização da versão de Bernardo del Río. 
Se comparamos o texto de Ondiñas da 
nosa ría e A Virxen de Guadalupe, é fácil 

perceber uma deriva face um conteúdo 
de caráter religioso muito mais marca-
do. Na versão argentina o tema principal 
parece ser a mulher rianjeira, a quem faz 
referência o subtítulo Rianjeira, que pode-
mos ver na etiqueta do disco da RCA (il.
nº 2). A gravação de Cantigas e Agarimos 
incorpora um texto já totalmente centrado 
na figura da Virgem de Guadalupe.

Ondiñas da nosa ría

Moito me gustas rianxeira

que estás eiquí na Arxentina

verche cantar e beilar-e

coma alá na terra miña. (bis)

Ondiñas veñen

ondiñas veñen e van

non te embarques rianxeira

que te vás a marear. (bis)

Que guapa estabas rapaza

cando che vín na ribeira,

tiñal-a cara morena

coma a virxe rianxeira. (bis)

A virxe de Guadalupe

vái no yate de Baltar,

lévana os rianxeiros

a remolque polo mar. (bis)

A Virxe de Guadalupe

A Virxe de Guadalupe 

cando vai pola ribeira. (bis)

descalciña pola area 

parece unha Rianxeira.(bis) 

Ondiñas veñen

ondiñas veñen e van

non te embarques rianxeira

que te vas a marear. (bis)

A Virxe de Guadalupe

cando vai para Rianxo(bis)

a barquiña que a trouxo

era de pao de laranxo (bis) 

A virxe de Guadalupe

quen a fixo moreniña,(bis)

foi un raiño de sol

que entrou pola ventaniña. (bis) 



137

José Luís do pico oRJais baRbantia

Assim, uma peça que nasceu como 

um canto para homenagear a um exilado 

nacionalista, Castelao, converteu-se num 

canto mariano muito do gosto da Sección 

Femenina e as agrupações de Educación 

y Descanso. Em 1954, o livro Música y 

Canto11, editado pela Escola de Magisté-

rio Luis Vives de Tui, já incluía a partitura 

de ARJ, mesmo que andassem um boca-

dinho despistados sobre a identidade da 

Virgem embarcada.

Nosa Señora da Barca

cando vai para Rianxo,

vai nún barquiño de vela

feito de pau de naranxo.

Este livro, editado em dois volumes, 

foi muito utilizado nos liceus e nas escolas 

de magistério de todo o Estado. A correia 

de transmissão estava posta a funcionar. 

O músico aragonês Luis de Araque, 

(Zaragoza, 15-IX-1914 – Madrid, 16-IV-

1971), foi um autor de canção melódica 

com muito sucesso, com temas como La 

tuna pasa ou Ya se que tienes novio. Ca-

sou com uma mestra galega de Ventosa, 

Agolada, pelo que vai vir ao nosso país 

cada verão e durante um breve período 

de tempo assume a direção da banda 

desta pequena aldeia da Galiza central. 

O contato com o nosso país traduz-se na 

composição dalgumas obras para banda 

como Anaquiños da Terra ou o passodo-

bre Golada. De 1954 é o copyright da 

partitura Maruxa, ay, Maruxiña, com letra, 

música e arranjo de Luís de Araque, se-

gundo consta nos créditos. Esta curiosa 

peça foi popularizada pelo duo formado 

11  (1954) Música y canto. [Escuela de Magisterio Luis 
Vives; Tuy] p. 179

pelas irmãs Fleta12, filhas do grande te-
nor Miguel Fleta. Trata-se dum plágio de 
Ondiñas da nosa ría, com uma letra que 
escutada hoje resulta mesmo hilariante:

Maruxa, ay Maruxiña,

cuando vienes rio abajo,

pareces en tu barquiña

flor del naranjo, flor del naranjo.

Olas marinas, olas marinas,

olas que vienen y van,

no te embarques Maruxiña

que está picada la mar.

Maruxa, ay Maruxiña,

ya sabes cuanto te quiero,

que los amores de niños

son los sinceros, son los sinceros.

Olas marinas, olas marinas,

olas que vienen y van,

no te embarques Maruxiña

que está picada la mar.

Maruxa, ay Maruxiña,

por favor dame un besiño,

no ves que tus besos tienen

sabor riquiño, sabor riquiño.

Olas marinas, olas marinas,

olas que vienen y van,

vente conmigo Maruxa

que está picada la mar/a la veiriña do 

mar.

Felizmente, esta versão laica não 
trunfou, a pesares das maravilhosas vo-
zes das Fleta.

Com o passo do tempo, ARJ vai ser 
revisitada uma e outra vez. São muitas as 
corais que incluem nas suas gravações 
este tema: Terra a Nosa, Coral Polifónica 
de Chantada, Cantigas da Terra, etc. Nos 
anos setenta faz furor entre os cantantes 

12  Hermanas Fleta (1958) Elia y Paloma Fleta [Zafiro; 
Madrid]
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melódicos, grupos pop e outras individua-
lidades inqualificáveis como Juan Pra-
dera, Pepe Domingo Castaño (com um 
arranjo do Duo Dinámico), María Ostiz, 
Alfredo y sus amigos, los Relámpagos, 
etc. Em 1965, Los Chimberos, um grupo 
de Euskadi de vozes imponentes e afina-
das, incorporam já o estribilho modificado 
no que as ondinhas rianjeiras são substi-
tuídas pelas exóticas olinhas13 (pequenas 
panelas de barro?). 

Nos setenta, ARJ também aparecerá 
em colectâneas de cantigas da tropa e de 
taberna com títulos tão sugestivos como 
Canciones de la mili14 e Canciones de 
tasca15. 

13   los CHImberos (1965) La Rianxeira. [Unión Musical 
Editora; Madrid] Música impresa.
14  Pradera, Juan Canciones de la mili (1977) [s.n.; Barce-
lona] Gravação sonora.
15  Canciones de tasca (1977) [Auvi; Barcelona] Gravação 
sonora.

De destacar é a magnífica versão 
para quarteto de gaitas dos Cruceiros de 
Lavadores16.

CoNCLuSõES

Josep Marti17 dá-nos algumas chaves 
que podem definir o conceito de canção 
emblemática:

1. Difusão generalizada. A primei-
ra condição que deve ter é a de estar 
muito difundida entre a população que 
representa.

«Ésta es la primera condición para que 

una canción pueda devenir de manera 

inoficial emblemática. Con los himnos 

oficiales sucede a menudo que solamen-

te existen en el papel. Hay, por ejemplo, 

muchas instituciones que poseen su him-

no pero que apenas es conocido por sus 

miembros.»p. 144

O verdadeiramente engraçado de 
ARJ é que se trata duma espécie de hino 
plurifuncional. É dizer, não representa 
extraoficialmente a uma só comunidade, 
mas várias a um tempo. Desconheço com 
certeza se em Rianjo a câmara municipal 
tem declarado oficial algum hino. Já fa-
lamos do composto por Arcos Moldes18, 
pouco conhecido pelos vizinhos, assim 
que ARJ é o mais parecido a um hino que 
têm. No derradeiro dia das festas da Gua-

16  os CruCeIros de lavadores “Os cruceiros. Grupo de 
Gaitas” [Columbia; San Sebastián]
17  martí, Josep (2000) Más allá del arte. La música como 
generadora de realidades sociales. [Deriva Editorial; Sant 
Cugat del Vallés]
18  Manuel Vicente diz que foi aceito como hino oficial 
do concelho de Rianjo, após uma adaptação musical 
de José Ramón Nine. vICente “CHaPí”, Manuel Antoloxía 
poético-musical rianxeira [Ilmo. Concello de Rianxo; Noia, 
A Corunha].
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dalupe, às duas da madrugada, as várias 

orquestras contratadas a tocam conjunta-

mente, sendo coreada pelos milhares de 

vozes que nesse instante se congregam 

na praça principal da vila. A dramatização 

se complementa com o incendeio das 

bengalas que a organização do evento 

reparte entre os assistentes19. Mas, re-

presenta este canto a todos os vizinhos 

de Rianjo? Acho que não. Ao longo do 

tempo, tenho experimentado como nas 

paróquias interiores, ARJ não lhes ilude 

demasiado, quando não os incomoda ab-

solutamente. Identificam este canto com 

os pescos (pescadores), nome despreza-

tivo com o que qualificam os habitantes 

da capital do concelho. 

Por último, também é considerada o 

hino galego da diáspora20 e até nos últi-

mos tempos, o segundo hino do clube de 

futebol Celta de Vigo21. 

2. Relação com o grupo represen-
tado respeito das implicações semân-
ticas. Marti assiná-la a frequente apa-

rição no texto de topónimos ou alusões a 

lugares, personagens ou factos históricos 

próprios da localidade. 

3. Exclusividade. 

«La canción emblemática debe poseer 

una cierta exclusividad para el grupo (en 

el texto, en la melodía o en ambos a la 

vez. No podría desempeñar su función de 

representación si también perteneciese al 

repertorio de otros grupos ajenos al que 

pretende representar.» p. 145

19  <http://br.youtube.com/watch?v=UJrIHPo28Ek> 
20  <http://es.wikipedia.org/wiki/Rianxo>
21  http://www.celtavigo.net/sections.php?op=listarticles& 
secid=16

Isto semelha entrar em contradição 
com o dito no ponto um sobre o papel 
plurifuncional da Rianjeira. Se serve para 
representar a vila de Rianjo, à torcida do 
Celta e até a Galiza exterior, onde fica o 
conceito de exclusividade?. Eu mais que 
de exclusividade falaria de exclusão. 
Não é tanto que a cantiga seja só minha, 
senão que o importante é que me identi-
fique claramente fronte a aqueles a quem 
quero excluir. Assim, os celtistas não 
fazem uso exclusivo de ARJ, mas acho 
muito improvável que um desportivista 
a cante para conmemorar os trunfos da 
equipa corunhesa. 

Para rematar quisera falar das múlti-
plas contradições duma cantiga como esta 
cuja história venho de tentar esboçar:

primeiro paradoxo: A cantiga em ga-
lego mais conhecida no mundo tem a sua 
origem no folclore segoviano.

Segundo paradoxo: Uma cantiga 
nascida para homenagear a um exminis-
tro republicano no exílio (Castelao), con-
verte-se num canto mariano incorporado 
aos manuais da escola nacional-católica.

terceiro paradoxo: Um canto de lo-
uvor a madre de Deus, converte-se num 
canto tabernário. 

ARJ é um fenómeno que mereceria 
um estudo mais exaustivo. Em sessen-
ta anos de existência converteu-se num 
emblema, no referente mais conhecido 
do folclore galego. No seu advento e 
consagração teve, ao meu entender, uma 
grande importância o pulo dado pelas 
instituições educativas franquistas, jun-
to com os evidentes valores próprios da 
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peça: uma melodia simples (não espe-
cialmente formosa) e pegadiça. No imagi-
nário galego faz parte com outras toadas 
ilustres como a Moinheira de Chantada, 
a Alvorada de Veiga ou Negra Sombra 
e, nas bebedeiras, remata por acompan-
har sempre o Andar miudinho e o Pousa 
pousa. 

Resulta muito difícil, senão impossí-
vel, saber quais são as chaves que fazem 
que um tema tenha sucesso e passe a fa-
zer parte do cancioneiro coletivo. Conver-
gem tantos factores, incluída a casualida-
de, que só podemos fazer um relato dos 
factos, arriscando, timidamente, algumas 
hipóteses. ARJ, é um produto de mercado 
primorosamente desenhado que desde a 
sua inventio, não deixou de produzir be-
nefícios. Agora, está-se a falar da criação 
dum Museu de A Rianjeira e, quem sabe, 
quiçá num futuro próximo, até alguém re-
clame uma geminação entre as vilas de 
Rianjo e Segovia. Há-se ver.



A xeración de Avilés no Barbanza
Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
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O título do meu traballo ten claramente 
dúas referencias, unha temporal, 

Avilés de Taramancos e a xeración á que 
pertence, e outra xeográfica, a bisbarra 
do Barbanza, e cómpre, pois, facer unhas 
breves aclaracións para explicar estes 
dous lindeiros.

En primeiro lugar, cando falamos da 
xeración de Avilés de taramancos, 
probablemente moitos teñan na cabeza 
unha nomenclatura clara, a xeración 
das festas minervais, unha definición 
que acuñou Xosé Luís Méndez Ferrín nun 
libro xa famoso, De Pondal a Novoneyra, 
que saíu do prelo en 1984, un ano cha-
ve para o estudo da xeración do poeta 
de Noia, pois foi o ano tamén en que se 
publicou Os anos escuros, de Xosé Luís 
Franco Grande, un libro memorialístico 
que explica en que ambiente intelectual, 
moral e político se desenvolveu esa xe-

ración, obra que coñeceu unha segunda 

edición moi ampliada en 2004. Ambas 

as dúas obras vannos servir para tomar 

o punto de partida do noso traballo, pois 

estes dous libros establecen un repertorio 

e tamén un canon da xeración dos que 
nacen entre 1930 e 1940, a xeración á 

que fago referencia no título. É certo que 

o libro de Méndez Ferrín é un percorri-

do pola poesía galega dende a Escola 

Formalista, é dicir, os escritores nados 

a partir de 1860, que chega até a propia 

xeración do autor, a chamada xeración 
das festas minervais. É certo tamén 

que esta obra estuda a poesía, pero fai 

referencia a narradores, ensaístas e 

dramaturgos de cadansúa promoción. O 

primeiro que observamos é certamente 

que Avilés de taramancos ocupa un 

lugar relevante dentro da súa xeración a 

Avilés de 
Taramancos, por 
Glez. Pascual

De Pondal a 
Novoneyra
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carón de Novoneyra, García-Bodaño ou 
Franco Grande, malia a que algunhas 
das características xeracionais (o influxo 
da Universidade de Santiago, o xornal 
La Noche, o trato con Ramón Piñeiro) o 
poñan lixeiramente nas marxes. Dito isto, 
cómpre engadir que ningún outro escritor 
do Barbanza queda citado, nin sequera 
de pasada nesta obra. Isto non quere dicir 
que no Barbanza, con proxección local, 
comarcal ou galega non existan outros 
escritores, neste caso “Os Outros”, que 
fixeran contribucións de mérito no ámbito 
cultural e que mesmo compartan algúns 
dos caracteres xeracionais. 

Canto á obra de Franco Grande, Os 
anos escuros, tampouco nos permite 
atopar os autores que logo citarei, agás 

a Manuel Caamaño. Franco Grande fai 
un memorial do ambiente, os labores e 
os influxos de toda unha xeración, que 
en grande parte xirou nos seus comezos 
arredor de Ramón Piñeiro e de Galaxia. 
Tampouco aquí aparecen máis que os no-
mes de aqueles que estiveron no centro 
da xeración e non nas marxes, aínda que 
sorprende a ausencia da figura de torres 
Queiruga, o mellor continuador da filoso-
fía de Piñeiro.

A obra ferriniana, que canonizou os 
poetas desta xeración establece unha 
serie de trazos comúns para os escrito-
res nados na década dos trinta, uns de 
ámbito xeral e outros máis específicos. 
Serán os primeiros, os de ámbito xeral, 
os que nos permitan situar unha serie 
de autores do Barbanza na xeración de 
Avilés. A primeira destas características 
é a de seren cualificados coma “os ne-
nos da guerra”, aqueles nacidos máis 
ou menos entre a proclamación da Re-
pública e o final da guerra civil, que non 
coñecen directamente a guerra, pois non 
loitaron nela e os principais feitos bélicos 
ocorreron lonxe de Galicia, e que polo 
tanto, esta experiencia de guerra non foi 
central na súa biografía, como si o foi na 
Xeración de 1936, nin como participación 
directa nin case como recordo da nenez. 
O que si compartiron foron os graves 
problemas da posguerra, cunha cultura 
galega esfarelada pola persecución, pola 
desaparición física de moitos dos seus 
actores, sexa por morte, prisión ou exilio, 
onde lle foi moi difícil á lingua galega ato-
par espazos para volver comezar o des-
truído durante a guerra. Unha posguerra 
caracterizada por unha escola fascista, 
á que todos asistiron, que marcou a súa 
infancia, situándoa lonxe da lingua galega 

Os anos 
escuros I
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e de calquera presenza da nosa cultura 
nos anos corenta. Asemade, neste ensino 
tivo un papel determinante e moi podero-
so a Igrexa católica, que naqueles anos 
dominou espiritual e ideoloxicamente 
en case todos os ámbitos. Non é casual 
que, cando menos, tres membros desta 
xeración se educaran nos seminarios, 
como é o caso de Xosé Ramón Barrei-
ro Fernández, Andrés Torres Queiruga, 
clérigos, e Xosé Agrelo Hermo, que a pi-
ques estivo de selo. Unha escola que se 
desenvolvía absolutamente en castelán 
e que converteu así esa lingua na lingua 
de cultura primeira destes autores, moitos 
galego falantes no seu ámbito familiar, o 
que facilitou que moitos deles desenvol-
vesen a súa obra en lingua española. 
Aquí poderiamos citar varios nomes que 
logo non estudaremos, por centrármonos 
nos autores en lingua galega. Entre eles 
os nomes de Ramón Allegue martínez, 
novelista; Isolino Nieto Caamaño, poeta 
e xornalista; manuel guerra Campos, 
ensaísta de temas relixiosos ou Julio 
Seijas fernández, ensaísta, aínda que 
serán os nomes de manuel betanzos e 
Luís blanco vila os que nos poidan ser-
vir mellor de exemplo para amosar o que 
levamos dito, pois ambos acadaron un 
importante nivel na calidade da súa obra 
en español. A emigración é outra das 
características da Galicia de posguerra e 
o ribeirán manuel betanzos foi parar ao 
Canadá, onde desenvolveu en español 
unha interesante obra poética, publicada 
quer en América, quer en España, con tí-
tulos como Canción del niño en la ventana 
(1969), Canción en el viento (1974), Diario 
de una noche de tren y ruedas (1974) ou 
Poemas del pájaro (1980), sen esquecer 
o seu labor de divulgador en España da 
poesía do país ao que emigrara, como o 

fai patente a Antología de la poesía actual 

canadiense inglesa, que apareceu en Po-

tosí en 1978.

O boirense Luís blanco vila, doutor 

en Filoloxía Románica e licenciado en 

Ciencias da Información, desenvolveu un 

amplo labor como xornalista en diarios 

como Ya ou El Ideal Gallego, sen esque-

cer a súa presenza en moitas revistas 

madrileñas como Temas ou Iglesia en 

Madrid. A carón diso foi facendo unha 

obra como narrador con títulos como Dos 

días antes y otras antiguallas (1982), Do-

méstico de lujo (1987) ou Diálogo con las 

sombras (1992), sen esquecer as súas 

Luis Blanco Vila: 
La literatura 
contada con 
sencillez
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incursións na literatura infantil con títulos 
como Memorias de un gato tonto, que no 
ano 2006 acadara xa a décimo segunda 
edición. Labor importante foi o que des-
envolveu como catedrático de Literatura 
Universal Contemporánea da Universi-
dade Complutense de Madrid, sacando 
do prelo algúns libros de grande interese 
como La literatura del siglo XX contada 
con sencillez (1999), Para leer a Camilo 
José Cela ou La crisis de las ideas en el 
fin de siglo. Todos estes labores vense 
aumentados polo seu traballo de tradutor, 
revisor e editor de estudos sobre os clá-
sicos do Humanismo e o Renacemento 
como Maquiavelo, Tomás Moro e Luis 
Vives. 

Ao seu carón podería citarse o nome 
de primitivo mariño gómez, un pobren-
se especializado en Filosofía e en Filo-
sofía do Dereito, que se doutorou cunha 
tese sobre Oríxenes de Alexandría, e que 
editou textos de Leibnitz, Campanella, 
Ockam, entre outros filósofos.

Outro dos trazos ou características 
desta xeración foi o contacto coa xera-
ción de 1936, aquela que puxo en pé o 
novo rexurdir da cultura galega a partir de 
1945, con empresas colectivas como o 
suplemento do xornal La Noche, a edito-
rial Galaxia, a revista Grial. Xeración que 
exerceu un forte maxisterio e un grande 
influxo nos escritores nados nos anos 
trinta, a miúdo personificado no labor de 
Ramón piñeiro, arredor do que xiraron 
en principio moitos dos nomes represen-
tativos da Xeración das Festas Minervais, 
de Ferrín a Beiras, de Franco Grande a 
García-Bodaño, de Ramón Lugrís a No-
voneyra, influxo ao que non foi alleo nin 
sequera Avilés de Taramancos, como o 

demostra o epistolario que sostivo con 
Ramón Piñeiro nos anos sesenta. A 
todo este ambiente cultural fai referencia 
Franco Grande no seu memorial Os anos 
escuros, que só introduce a un escritor 
do Barbanza, polo seu papel no PSG e 
en Galaxia, o noiés manuel Caamaño. 
A relación coa Xeración do 36 non faltou 
noutros nomes que non cita este autor, 
como ben pode demostrar o ribeirán 
Andrés torres Queiruga, sen dúbida o 
máis importante teólogo en lingua galega, 
que foi moi amigo de Piñeiro e ademais 
estudoso da súa obra. É posible tamén 
que nalgúns casos a relación con esta 
Xeración do 36 viñese dada para os de 
Noia a través da figura de manuel fabei-
ro gómez, un muradán que pasou gran 
parte da súa vida en Noia, que foi poeta 
destacado, erudito e estudoso da historia 
da nosa bisbarra, relación que foi eviden-
te tanto no caso de Avilés como no de 
Xosé Agrelo Hermo.

Outra das características históricas 
que cita Ferrín para definir a Xeración 
das Festas Minervais é o nacemento do 
nacionalismo revolucionario que apa-
receu na década dos 60, ao fundárense 
a UPG, o PSG e os sindicatos galegos 
SOG e UTEG. Tampouco a este trazo son 
alleos nomes do Barbanza como Manuel 
Caamaño, vinculado ao PSG, ou Xosé 
Agrelo Hermo, moi vinculado ao naciona-
lismo de esquerdas. Cita tamén Ferrín a 
importancia que tiveron as asociacións 
culturais que apareceron en diferentes 
cidades e vilas galegas, cousa á que non 
foron alleos tampouco os xa citados Ma-
nuel Caamaño e Pepe Agrelo.

Tras pasar revista a algunhas carac-
terísticas xeracionais só quero facer unha 
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breve aclaración sobre o espazo territo-
rial no que me centro, o Barbanza, que eu 
entendo como unha unidade que abarca 
os municipios de Noia, Lousame, Porto do 
Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro 
e Rianxo, aínda que poderían dunha ma-
neira máis ampla incluírse Muros e Outes. 
É certo que fago predominar o nacemen-
to como factor fundamental para acoutar 
o espazo deste traballo, a sabendas de 
que varios destes autores desenvolveron 
o seu labor intelectual lonxe da bisbarra, 
aínda que mantendo vínculos con ela. 
Pero outros foron determinantes para 
configurar un espazo cultural, e influíron 
en acercar na nosa bisbarra a cultura ga-
lega e o sentimento de Galicia a moitos 
mozos e mozas doutras xeracións e, non 
se pode esquecer o amplo labor desen-
volto en Noia por xosé Agrelo hermo, ou 
en Rianxo por xesús Santos Suárez.

Explicadas estas cuestións prelimina-
res, pasarei agora revista ao labor intelec-
tual dalgúns homes significativos desta 
xeración nada nos anos 30, centrándome 
nas figuras de Xosé Agrelo Hermo, Ma-
nuel Caamaño Suárez, Xesús Santos 
Suárez, Xosé Ramón Barreiro Fernández 
e Andrés Torres Queiruga, sen esquecer 
algúns outros nomes como Manuel Her-
mida Iglesias ou Xosé Martínez Abelleira.

xosé Agrelo hermo. Noiés de Santa 
Cristina de Barro, nado en 1937 e falecido 
en plena actividade intelectual en 2006, 
desenvolveu un amplo labor nos campos 
do teatro, da narrativa, do ensaio, tanto 
erudito como divulgativo, sen esquecer 
o seu papel no xornal Barbanza, onde 
colaborou con Avilés de Taramancos, e 
o traballo realizado como director literario 
da editorial Toxosoutos, que conseguiu 

que unha empresa cultural como esa fa-
cilitase o labor de moitos investigadores e 
creadores do Barbanza, pero sen impedir 
a apertura á cultura galega en xeral, con 
coleccións de ampla repercusión e mes-
mo con apertura á literatura universal na 
colección Tras os Montes, onde andan 
traducidos á nosa lingua autores como 
Wells, Sade, atrevéndose mesmo a pór a 
obra castelá de Rosalía en galego. A este 
labor hai que sumar o seu papel na So-
ciedade Liceo de Noia, non só nos grupos 
teatrais senón tamén na revista Alameda, 
que coordinou e na que publicou moitos 
traballos de divulgación, entrevistas, 
e todo tipo de escritos que acercaron a 
nosa lingua a miles de persoas, mesmo 
empregando pseudónimos como Pepe 
da Roca ou Pomponius Mela, realizando 
unha historia divulgativa de moitos aspec-
tos da cultura da nosa bisbarra.

Homenaxe da 
revista Alameda 
a Xosé Agrelo 
Hermo
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Pero foi no teatro onde puxo o máis 
denso do seu traballo ao fundar en 1973 o 
grupo teatral Candea, vinculado nos seus 
inicios ao Liceo de Noia e logo indepen-
dizado, que levou por toda Galicia obras 
dos nosos clásicos como Blanco Amor, 
Álvaro de las Casas ou Leandro Carré 
Albarellos, mais tamén pezas teatrais da 
súa autoría como Noite de Lobos, Metá 
e metá e O mestre, que logo serían pu-
blicadas no volume Candea 70 (tres pe-
zas de teatro). Fundador tamén do grupo 
Agrocobo, de teatro infantil, que puxo en 
pé mentres era mestre en Esteiro (Muros). 
Para eles puxo en escena O espantallo 
en 1974, e unha década despois, Sogima. 
Sempre interesado polo teatro infantil, no 
ano 2004 gañou o Premio Estornela da 
Fundación Xosé Neira Vilas coa peza O 
ensaio, que sería publicada ao ano se-
guinte. Non rematou aquí o seu labor a 
prol do teatro, pois estivo tamén vincula-
do ao grupo Xestruxo e dirixiu dende 1973 
moitas pezas teatrais, participando como 
actor nalgunha delas. Algunhas das súas 
experiencias dramáticas foron reunidas 
no volume didáctico O xogo dramático 
(de, con, por, para nenos), publicado en 
1990. O Catálogo de dramaturgos gale-
gos 1973-2004, dirixido por Mar Nogueira 
e editado en 2005 dedica un amplo espa-
zo a Agrelo e nel podemos ver que deixou 
aínda inéditas algunhas obras como O 
cartafol de Ruperto.

Tamén a narrativa foi outra das súas 
preocupacións e xa en 1971 conseguiu un 
premio no IV Concurso de Contos Infantil 
d�O Facho co obra O espantapaxaros, 
que se publicou en 1972 por Galaxia, e 
que Blanca Ana Roig Rechou cualificou 
acertadamente de conto fantástico realis-
ta, inscrito na tendencia da crítica social. 

Logo viría a novela xuvenil Os sete coite-
los en 1994 e en 2003 gañou o certame 
literario de relatos de aventuras Avilés de 
Taramancos coa obra Rumbo ao Maluco, 
novela histórica de aventuras desenvolta 
no século XVI e que ten por protagonista 
ao rapaz Antón de Noia, que participou na 
viaxe de Magallães. Tamén foi guionista 
de cómic, e así puxo os textos de Noia. 
Porto de Compostela, publicado en 2002 
e con ilustracións de Veiras Manteiga.

Mesmo ao final da súa vida cultivou 
a poesía coma homenaxe a outra grande 
figura tanto das letras de Noia como das 
Letras Galegas, María Mariño. E así, no 
ano 2007 apareceu póstuma a obra Can-
tiga da costureira poeta, unha homenaxe 
poética que vai ilustrando diferentes epi-
sodios da vida da poetisa noiesa.

Os sete coitelos, 
de Argrelo 

Hermo
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Non esgota isto o moi amplo labor 
cultural dun home como Xosé Agrelo, 
quen tamén fixo labor de investigación 
e de divulgación literaria, sendo coautor 
de Aproximación didáctica á obra de Avi-
lés de Taramancos, aparecido en 1995, 
figura a quen dedicará un breve volume 
divulgativo en Toxosoutos no ano 2002 
co título Avilés de Taramancos, co gallo 
de adicarse a este o Día das Letras Gale-
gas. Pero non só a literatura estivo no seu 
punto de mira, pois outros moitos temas 
ocuparon a súa atención e deron lugar 
a obras como Doce grandes escritores 
galegos (2005), á biografía Alejandro 
Rodríguez Cadarso (2004), a temas ma-
rítimos como se pode apreciar en Derrota 
e singraduras do Joaquín Vieta (2005), e 
nos últimos anos da súa vida divulgou o 
Catastro de Ensenada, no que fai referen-
cia a distintos municipios da bisbarra do 
Barbanza, e así en 2006 apareceu Catas-
tro de Ensenada. Noia e a súa xurisdición 
(1752), mentres que póstumo xa sairá do 
prelo Catastro de Ensenada. Boiro e as 
súas freguesías (1753). 

Aínda neste ano 2008 publicouse 
outra obra póstuma de Agrelo, De Simón 
a Ratzinger, unha historia divulgativa do 
papado. 

Outros moitos labores culturais de 
Xosé Agrelo teñen que quedar á marxe 
para non alongar este artigo, pero non 
podo deixar de citar que sempre se inte-
resou por calquera aspecto da cultura ga-
lega, chegando a dirixir mesmo revistas 
como A Motora e coordinando o volume 
colectivo Noia. Ribeiras de mar enxoito, 
que conmemoraba o 75 aniversario da 
Sociedade Liceo de Noia, á que sempre 
estivo moi vinculado. Comezou a súa 

vida como publicista interesándose pola 

historia da súa vila e, en 1971, publicou 

Efemérides noyesas, volume que recen-

temente coñeceu unha nova edición en 

lingua galega, en colaboración co seu 

amigo Manuel Hermida Iglesias. A súa 

vila natal foi sempre unha das súas princi-

pais preocupacións, procurando aportar a 

súa creatividade á cultura do seu momen-

to, mais tamén estudando o seu pasado 

histórico e literario.

xosé Ramón barreiro fernández. O 

actual Presidente da Real Academia Ga-

lega naceu na cidade de Ribeira en 1936, 

e aínda que a súa vinculación coa nosa 

bisbarra sexa bastante relativa é home 

imprescindible na historia da cultura ga-

lega actual. De formación eclesiástica, 

licenciado en Dereito Canónico pola Uni-

versidade Gregoriana de Roma, fíxose 

logo licenciado en Filosofía e Letras e 

Doutor en Historia, sendo Catedrático de 

Historia Contemporánea da Universida-

Efemérides 
noyesas
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de compostelá. Autor de numerosísimos 
traballos sobre dereito canónico e sobre 
historia contemporánea de Galicia dos 
séculos XIX e XX, une ao labor de investi-
gación tamén o traballo de divulgación do 
que é un exemplo recente a súa colabo-
ración n’A Gran Historia de Galicia, publi-
cada por La Voz de Galicia no ano 2007, 
onde é autor de varios volumes sobre a 
nosa historia contemporánea. Obras da 
súa autoría en castelán son puntos de 
referencia na historiografía galega, que 
non pode ignorar volumes como El car-
lismo gallego (1976), El levantamiento 
de 1846 y el nacimiento del galleguismo 
(1977), Liberales y absolutistas en Gali-
cia (1982) ou Historia de la imprenta en 
Galicia (1990, en colaboración con Anto-
nio Odriozola) ou Historia de La Coruña 
(1986). Outros libros, ensaios en volumes 
colectivos, artigos de investigación en 
revistas especializadas enchen o currí-
culo deste importante historiador e fan 
imposible que se poidan citar todos. Pero 

como é evidente, tamén cultivou a historia 

e o ensaio en lingua galega e así cómpre 

lembrar a importancia que tivo en 1981 

o seu volume Historia de Galicia. Eda-

de contemporánea, sen esquecer o seu 

discurso de ingreso na RAG, O liberalis-

mo coruñés: a segunda xeración (1823-

1846), que foi lido na recepción pública 

do 14 de febreiro de 1997. Tamén son de 

grande importancia varios dos volumes 

editados por Hércules no seu “Proxecto 

Galicia” como os titulados A Galicia do 

Antigo Réxime. Ensino, Ilustración e polí-

tica ou Historia contemporánea. Política. 

Século XIX. Outros moitos ensaios apare-

ceron na nosa lingua como “Galicia ante 

o 98” (1998), “Rosalía de Castro e o Liceo 

da Xuventude de Santiago” (1985), “Gali-

cia no tempo de Rosalía” (1985), “Deba-

tes ideolóxicos e políticos en Galicia no 

período 1846-1868” (1986), o volume, en 

colaboración con Xosé Luís Axeitos, Ma-

nuel Murguía. Vida e obra (2000), sen es-

quecer outros como “Ficción e realidade 

histórica na novela O señorito da Rebo-

raina” (1998), “Valle-Inclán e o carlismo” 

(1986) e “Apoloxía do xudaísmo nunha 

obra teatral inédita de Martínez Padín. 

1842” (1999). 

Fóra do noso foco de atención queda-

ron traballos sobre dereito e historia ecle-

siástica e mesmo traballos sobre arte de 

importancia como El Pórtico de la Gloria, 

obra escrita en colaboración e publicada 

en 1965. É pois Barreiro Fernández un 

dos nomes imprescindibles para coñecer 

o noso pasado histórico e figura de refe-

rencia no estudo da realidade galega do 

séculos XIX e XX.

Discurso de 
ingreso na RAG 

de Barreiro 
Fernández
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manuel Caamaño Suárez. Nado en 

Noia en 1936, aparellador pola Escola 

de Barcelona, cidade na que estivo moi 

vinculado ao Centro Galego entre 1958 e 

1962, chegando a ser vicesecretario desa 

entidade, onde realizou un amplo labor 

cultural e fundando en 1960 a Moceda-

de Galega de Barcelona. Xa en Galicia 

foi Presidente da Agrupación Cultural 

O Facho dende 1966 a 1979, vicepresi-

dente da Coral Polifónica Follas Novas e 

membro dos Consellos de editoriais tan 

importantes para a cultura galega como 

Galaxia e Sept, sen esquecer que foi un 

dos fundadores de ADEGA e de Escola 

Aberta en 1978. Vinculado ao movemento 

que pretendeu dotar de forzas galegas 

propias a Galicia nos anos sesenta, foi un 

dos homes fundamentais do PSG entre 

1964 e 1980. Tampouco se pode deixar 

de citar que foi membro da Xunta Reitora 

do Padroado do Museo do Pobo Galego, 

membro do Padroado do Pedrón de Ouro 

e membro da Xunta Reitora da Fundación 

Castelao. Todo este labor cultural e políti-

co desenvolto en Barcelona e en Galicia 

non impediu que seguise mantendo unha 

continua relación persoal e cultural coa 

súa vila natal.

O seu labor como escritor pode divi-

dirse en dous grandes apartados, o que 

fai referencia a aspectos da realidade 
galega contemporánea e as súas pre-

ocupacións como etnógrafo e estudoso 
da vivenda popular galega. No primei-

ro caso poden citarse obras como Pro e 

contra da liturxia en galego (1980, con 

Rodríguez Pampín), volume que incidía 

na polémica sobre a introdución da lingua 

galega no culto da igrexa católica, do que 

foi un dos grandes promotores. A carón 

desta obra, cómpre citar volumes como 

Sobre Galicia como responsabilidade. 

Escritos e discursos 1970-1986, onde se 

conteñen artigos sobre o idioma galego, 

a autonomía, Castelao, a literatura infantil 

galega, o bilingüísmo e outros moitos te-

mas contemporáneos. 

O segundo aspecto do seu traballo 

converteuno nun dos mellores especia-

listas no estudo da casa popular galega, 

con obras como A casa vivenda (1997), 

As construccións adxectivas (1998), A 

casa popular (1998) e a monumental As 

construccións de arquitectura popular. 

Patrimonio etnográfico de Galicia (2003). 

Recentemente apareceu o volume Dun 

tempo e dun país (2006) que reúne os 

dous aspectos no que ten centrado o seu 

labor como escritor.

Sobre 
Galicia como 
responsabilidade, 
obra de Manuel 
Caamaño Suárez
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xesús Santos Suárez. Nado en 

Asados, Rianxo en 1936, mestre, foi cola-

borador de moitos xornais, entre eles La 

Noche, unha das características que Fe-

rrín considera significativas na conforma-

ción da Xeración das Festas Minervais. 

Dramaturgo, director teatral, poeta, na-

rrador e historiador, é figura fundamental 

na divulgación teatral a través do grupo 

rianxeiro Airiños. Ao aludir a Xosé Agrelo 

citabamos o Catálogo de dramaturgos 

galegos publicado en 2005, que curio-

samente ignora entre os dramaturgos 

galegos o nome de Xesús Santos Suárez, 

quen leva publicadas diferentes pezas 

de teatro infantil como A fraga (des)ani-

mada (1993), obra de contido ecoloxista 

de defensa da natureza, ou Os amigos 

de Martiño (1999), peza teatral rimada 

nun espazo imaxinario que representa a 

Galicia costeira e que defende a harmo-

nía dos seres da creación, sen esquecer 

Un ronsel de estrelas (2000), que contén 

unha peza teatral dedicada a Manuel An-

tonio e que se basea en Eduardo Dieste. 

Tamén poeta, no ano 1987 apareceu o 

seu volume Balada do vento na ría, que 

tampouco incluiu Méndez Ferrín en De 

Pondal a Novoneyra entre os membros 

da Xeración das Festas Minervais, cousa 

que ben merecía pois non é a súa obra 

poética inferior á de Xosé Fernández 

Ferreiro, que si está incluso nese volu-

me. Este esquecemento propiciou que a 

súa obra poética sexa ben pouco coñe-

cida e valorada. O volume inclúe poesía 

paisaxística, existencial e homenaxes a 

grandes figuras da cultura rianxeira como 

Castelao, Manuel Antonio, Faustino Rey 

Romero ou Xosé María Brea, pero sen 

esquecer figuras fundamentais da nosa 

literatura como Rosalía de Castro, poema 

Xesús Santos 
Suárez

Un ronsel de 
estrelas
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que citarei para dar unha imaxe da poesía 

de Santos:

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 audeses 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.

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 de promesas.

E dicirche:
Aquí tés, Rosalía,
a bandeira do novo día
ós teus pés.

Aquí tés.

O labor como dramaturgo, director 
teatral, poeta e narrador de Santos Suá-
rez non esgota o seu labor cultural, que 
se amplía ao estudo de figuras históricas 
e literarias da bisbarra do Barbanza como 
se pode ver en traballos como Biografía 
de Arcos Moldes (1994), “Manuel Antonio 
Ita Misa Est” (1996), “Rosalía no Espolón 
e Macías no xardín” (1972), “Responso 
lírico ao mar e ao vento: Rosalía e Rey 
Romero” (1976) ou “Faustino Rey Ro-
mero: obra poética e filosófica” (1987), 
e “Ramón Fernández Mato e Castelao, 
aventuras e desventuras dun político re-
publicano” (2004).  

Outros moitos traballos en castelán e 
galego divulgaron figuras e feitos histó-
ricos de Rianxo, sendo tamén Suárez o 
compilador da obra poética e filosófica de 
Rey Romero, o poeta de Isorna.

Recentemente está centrado nun la-
bor de historiar a guerra civil e a represión 

Primeira obra 
poética de 
Santos Suárez
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en Rianxo e na comarca do Barbanza, a 

miúdo en colaboración cos historiadores 

Xesús Costa Rodil e Xosé Comoxo. Obras 

como Rianxo na guerra civil: campo de 

concentración de prisioneiros de guerra 

1937-1939 (2003, con Costa Rodil e Xosé 

Comoxo), Galiza na guerra civil. Campos 

de concentración de prisioneiros republi-

canos no sur da provincia de A Coruña: 

Muros, Padrón, A Pobra e Rianxo (2007, 

con Costa Rodil) e Saúde e República 

(Rianxo 1930-1936). Política e sociedade 

(2006, con Xosé Comoxo). Non esgota o 

tema da República, a guerra civil e o fran-

quismo no Barbanza o labor historiográfi-

co de Santos Suárez, pois outros temas 

centraron o seu interese como demostra o 

volume A heráldica nas terras de Rianxo: 

brasóns e liñaxes, publicado en 1997 en 

colaboración con Xosé Comoxo.

Andrés torres Queiruga. (Aguiño, 
Ribeira, 1940). Sacerdote, licenciado en 
Filosofía pola Pontificia de Comillas en 
1962 e en Filosofía pola Universidade de 
Compostela en 1985, é doutor en Teo-
loxía pola Gregoriana de Roma. Profesor 
titular de Filosofía da Relixión na Univer-
sidade de Santiago, profesor do Semina-
rio Compostelán no que formou a centos 
de sacerdotes galegos, inculcándolles o 
amor e o interese pola cultura galega e 
pola nosa lingua, é, sen dúbida, o teólo-
go galego máis importante da posguerra, 
senón de toda a historia de Galicia, cando 
menos en lingua galega. As súas obras 
están traducidas ao castelán, ao alemán, 
ao italiano e ao portugués, gozando dun 
amplo prestixio internacional. Moi vincu-
lado a todas as institucións da cultura 
galega e en íntima conexión co Ramón 
Piñeiro dos anos 70 e 80, é membro da 
RAG e foino do Consello da Cultura Ga-
lega, pero sobre todo hai que destacar 
o seu forte influxo na conformación dun 
novo tipo de cristián galego intimamente 
unido á cultura de Galicia e á súa lingua, 
cunha forma de vivir a fe incardinada nun 
pensamento e nun sentimento galegos, 
labor no que é fundamental a revista 
Encrucillada, a que mellor representa o 
pensamento cristián galego, sucesora da 
revista Logos, que na preguerra se publi-
cou en galego, revista que dirixiu durante 
moitos anos Torres Queiruga. A carón 
deste labor en Encrucillada, foron e son 
aínda fundamentais para a creación dun 
pensamento teolóxico galego libros como 
Teoloxía e sociedade (1974), Recupera-
la salvación (1977), A Revelación como 
maiéutica histórica (1984), A Revelación 
de Deus na realización do home (1985), 
Creo en Deus Pai (1986), Noción, religa-
ción, trascendencia (1990), Do terror de 

Obra de Xesús 
Santos e Xosé 

Comoxo
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Isaac ó Abbá de Xesús (1999), O inferno 

a revisión (1995), que coñeceu edición 

española e brasileira, entre outros moitos 

títulos.

Tamén é Torres Queiruga nome impor-

tante para a configuración dunha filosofía 
galega e en galego, fundamentalmente 

no tema da saudade, no que continuou e 

ampliou con novas perspectivas o pensa-

mento de Ramón Piñeiro, e que foi o tema 

do seu discurso de ingreso na RAG: Nova 

aproximación a unha filosofía da saudade 

(1981). A maioría dos seus traballos sobre 

este concepto filosófico foron reunidos en 

2003 no volume Para unha filosofía da 

saudade. Sorprende, pois, a ausencia do 

seu nome no recente Dicionario galego 

de Filosofía, de Rivas García, Domínguez 

Prieto e Lozano Paz, un interesante traba-

llo pioneiro para o sistema cultural galego, 

pero que ten importantes carencias como 

a que acabo de citar de Torres Queiruga. 

Aínda deberíamos citar o seu recente 
traballo, Diálogo das relixións e autocom-
prensión cristiá (2005), que aborda un 
problema importante na actualidade, que 
é o das relacións da Europa cristiá coas 
outras civilizacións e relixións.

Moitas figuras da cultura galega foron 
estudadas nalgúns dos seus aspectos en 
ensaios de Torres e só a modo de exem-
plo citaremos os ensaios breves “Rosalía, 
poeta metafísico”, “Catro perspectivas 
sobre a actitude relixiosa de Rosalía”, 
“Manoel Antonio, unha labarada no de-
serto”, “Irmán Daniel”, sobre Castelao, 
“O tema da saudade en Rafael Dieste”, 
“O tema relixioso en Castelao”, “Álva-
ro Cunqueiro: da utopía á esperanza”, 
“Refleisións teolóxicas encol de O divino 
sainete”, un precursor traballo de 1969 
sobre o pensamento relixioso de Curros 
Enríquez, “Otero Pedrayo: unha chama-
da ó compromiso integral de Galicia”, só 

Recupera-la 
salvación, 1977

Obra de Andrés 
Torres Queiruga
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por citar os máis significativos. Tampouco 

poden ignorarse os traballos en que re-

visitou e deu nova luz sobre a figura do 

importante teólogo e filósofo galego 

Ángel Amor Ruibal, do que pode ser un 

exemplo o amplo volume Constitución y 

evolución del dogma. La teoría de Amor 

Ruibal y su aportación, que apareceu en 

1977. Son moitas as revistas especializa-

das nas que vai publicando os seus tra-

ballos, compaxinando isto cos traballos 

de divulgación en revistas máis adsequi-

bles, entre todas elas poden citarse Grial, 

Compostellanum, Laicado, Encrucillada, 

Communio, Iglesia Viva e moitas outras. 

Moitos dos seus traballos divulgativos so-

bre a cultura galega foron recolleitos no 

volume Rolda de ideas (1984). Non debe 

rematarse unha panorámica sobre Torres 

Queiruga sen destacar o seu papel no la-

bor de pór a Biblia en lingua galega, que 

culminou en 1989 coa aparición da Biblia 

Galega, traducida dende as linguas orixi-

nais, obra da que foi un dos coordinado-

res e para a que traduciu os evanxeos de 

Mateo, Marcos e Lucas, en colaboración 

con Rodríguez Pampín, e mais a Carta 

de Paulo aos romanos, en colaboración 

con Losada Castiñeiras e a Epístola de 

Paulo aos Corintios. É, pois, un home 

fundamental na introdución da lingua 

galega na liturxia, polo que veu loitando 

dende os anos sesenta, cando se come-

teu o erro por parte da igrexa galega de 

considerar a lingua vernácula de Galicia 

o castelán, para adaptarse ás normas do 

Concilio Vaticano II, o que trouxo consigo 

un grave prexuízo para a lingua galega, 

cousa que non ocorreu en Cataluña, onde 

a lingua vernácula considerada pola igre-

xa foi o catalán. 

Para rematar esta panorámica, in-
completa, sobre a Xeración de Avilés no 
Barbanza cómpre lembrar aínda outros 
tres nomes: xosé martínez Abelleira 
(Noia, 1937), autor do volume Bonecas 
de cristal, editado en 1998 pola editorial 
Toxosoutos que reúne sesenta retratos 
de mulleres, cunha forte compoñente fe-
minista, pero que teñen un único narrador 
en toda a obra, o que lle dá unha rela-
tiva unidade. Outro nome a citar é o de 
manuel hermida Iglesias (1930-2004), 
verdadeira memoria viva do acontecer 
histórico-contemporáneo da súa vila 
natal (Noia), e que comezou colaboran-
do con Pepe Agrele no volume Efemé-
rides noyesas (1971), facéndoo tamén 
na Gran Enciclopedia Gallega, e moi a 
miúdo na revista Alameda, con traballos 
como “Lembranzas sobre Noia no ano 
de Avilés”, “Aniversario do pasamento 
de Avilés” ou “Centenario do nacemento 
de Basilio Fernández Barbazán”. Para 
rematar, o nome de Julio Seijas fernán-

Bonecas de 
cristal, 1998
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dez (Noia, 1937), quen na súa mocidade 
dirixiu en Noia a revista Nao e que cola-
borou en xornais como Faro de Vigo e La 
Noche, fundamentalmente en castelán, 
pero sendo autor tamén dalgúns ensaios 
en lingua galega como o titulado “O coo-
perativismo en Castelao”. 

Foi isto un percorrido descritivo e 
breve polo labor intelectual e cultural dos 
homes da xeración de Avilés de Tara-
mancos, dos que naceron na década dos 
trinta, dos nenos da guerra educados no 
franquismo e que a miúdo se incorporaron 
á cultura galega superando os atrancos 
da realidade, até alcanzar moitos deles 
un papel relevante no sistema cultural 
galego actual, malia que os esquezan 
algunhas obras de referencia xeracional, 
se ben é certo que se un acode ao Diccio-
nario da Literatura Galega, no seu volume 
primeiro que recolle os autores, publicado 
en 1995, non deixa de recoller este labor 
de Xosé Agrelo, Barreiro Fernández, Xe-
sús Santos Suárez e Torres Queiruga. 
Malia todo, cómpre ter conciencia de que 
non se pode esquecer o traballo realizado 
por estes intelectuais na cultura galega e 
na cultura do Barbanza.
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INtRoDuCIóN: poR QuE?

Nestas liñas vou facer unha pequena 
viaxe por parte da idiosincrasia bar-

bancesa. Unha viaxe, sen dúbida, peque-
na, que bosquexará quen somos, de onde 
vimos, que facemos e en que cremos os 
habitantes deste curruncho de Europa. 
Galiza, terra de tradicións incrustadas na 
raíz do seu ser máis auténtico, tivo dende 
sempre unha conexión case espiritual cos 
países da franxa atlántica. Ademais desta 
unión folclórica, que semella afastarse 
nos séculos, tamén temos que recoñecer 
que a cultura inglesa e as súas xentes es-
tiveron por aquí non hai tanto dándolle un 
xiro ás nosas vidas. Vou falar, pois, da in-
fluencia inglesa máis recente, dalgunhas 
anécdotas que se produciron na comarca 
co idioma e de costumes ancestrais que 
resisten.

Por un lado falarei de Boiro, vila sueva 
que medra coma a masa da empanada 
cando sube a marea, e por outro, Lousa-
me, concello vasto e pouco habitado que 
supuxo a maior fonte de riqueza para o 
Barbanza a principios do século XX. Boiro 
será o punto de partida desta singradu-
ra e, dende alí, mostrarei anacos de alá 
e acolá para rematar mirando o mar de 
rochas no que navega a Pedra do Mouro 
de Lousame. 

Estes dous concellos viron como os 
ingleses paseaban polas súas praias ou 
montes, facían vida alí e axudaban aos 
veciños. O impacto inglés nestes conce-
llos pode non ser recoñecido por todos. 
A maioría da xente nova ignora que estes 
cidadáns movéronse entre nós nos tem-
pos de nosos avós, pero cómpre dicir que 
sen eles probablemente as cousas serían 

diferentes, porque nos viñeron ensinar, 

como as testemuñas contan, o valor do 

traballo e o respecto polo traballador. 

Cómpre tamén viaxar un pouco pola co-

marca do Barbanza e incluso saír a fóra, 

porque somos, e semella que sempre se-

remos, unha terra de emigrantes.

Non pretendo, non obstante, desvelar 

ningún enigma que teñamos agochado os 

barbanceses. Quero mostrar parte do que 

somos e do que seguiremos sendo. Pode 

que moita xente vexa este paseo pola 

nosa terra coma un mero recordatorio 

de “cousas de antes”, pero, penso eu, é 

preciso que se sigan contando aínda que, 

como moitos din, xa está todo escrito. É 

esta unha viaxe cultural, que non turística, 

onde, en poucas páxinas, falo dos nosos 

tesouros máis prezados: o saber popular 

e a tradición oral.

SAíNDo Do poRto

Sabemos que a armada británica se 

dedicaba a manobrar pola nosa Ría de 

Arousa aló polos comezos do século XX 

e incluso antes. Pese a que estes invita-

dos marcharon no 36 das nosas costas, 

continuaron vindo esporadicamente. Aín-

da que fondeaban en Vila Xoán e facían 

vida en Vilagarcía, isto non significa que 

non se achegaran a investigar, con ese 

afán británico de descubrir cousas novas, 

ao outro lado da Ría: Arousa Norte. Está 

de sobra documentada a vida dos británi-

cos pola vila de Vilagarcía. Atopamos alí 

incluso un cemiterio inglés, onde se en-

terraron estes individuos que pertencían 

a unha relixión diferente á nosa e non 

podían compartir camposanto cos católi-
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cos. Individuos que trouxeron con eles a 
paixón do fútbol. Deámoslles grazas.

“Inglis manglis

manteca de Flandes,

dixo meu pai que pasedes por fóra das 

pezas

ou senón que vos ides a caghar no dios 

que vos fixo!”

As anécdotas cos ingleses en Boiro 
son, cando menos, divertidas. Os barcos 
movíanse pola ría con liberdade. Isto su-
puña, moitas veces, un pequeno estorbo 
para os mariñeiros. A cita que escribo 
enriba deste texto é dun mozo de Rianxo 
que, indo recoller as pezas do xeito con 
seu pai, atopáronse cun navío inglés. O 
rapaz comezou a berrarlles mandado por 
seu pai para que pasaran por fóra dos 
aparellos. Os ingleses, efectivamente, 
fixérono, pero porque viron as boias das 
redes. Aínda así, o señoriño marchou 
para a casa convencido de que seu fillo 
falaba inglés.

A referencia á “manteca de Flandes” é, 
cando menos, curiosa. Os ingleses traian 
manteiga e a manteiga viña de Flandes 
segundo a opinión da xente. Recordemos 
que Galiza estivo no camiño de Flandes, 
aínda que non temos datos de que a carga 
dos barcos fose de manteiga nin que pa-
rasen pola ría de Arousa. O que si sabían 
os boirenses e os habitantes da ría en 
xeral era que os ingleses comían pan con 
manteiga. Isto lévanos a outra anécdota 
acontecida na praia de Mañóns, en Boiro. 
Parece ser que cando os ingleses anda-
ban pola ría gustaban de facer turismo e 
achegábanse ata a costa boirense de ex-
cursión. Viñan nos seus botes ata a praia e 
facían un pícnic. As xentes do lugar, espe-

cialmente os raparigos, achegábanse con 

curiosidade ata o grupo de estranxeiros, 

os cales, compadecéndose dos nenos da 

posguerra, ofrecíanlles rebandas de pan 

con manteiga. Conta un veciño de Aban-

queiro (Boiro) que alá polos anos 50 do 

pasado século uns nenos achegáronse 

aos ingleses e estes ofrecéronlles unha 

bandexa de pan con manteiga. Unha das 

nenas, á que lle quedou fama de larpei-

ra de por vida, lanzouse a pola rebanda 

máis grande provocando risas entre os 

visitantes. Tamén nos di este veciño que 

os ingleses comían unha fabada estraña. 

Eran unhas fabas pequenas que cocían 

nunha ola con salsa de tomate e da que 

parecían alimentarse a miúdo. Pódese 

dicir que este foi o primeiro contacto dos 

habitantes da parroquia de Abanqueiro 

coas famosas “baked beans”.

Á parte destas excursións campes-

tres, os ingleses tamén se achegaban ata 

o casco urbano de Boiro. Ben, naquela 

época, o casco urbano diferenciábase 

moito do que temos agora. Había árbores 

pola estrada principal: plátanos, olmos. A 

estrada era de terra, o chapapote aínda 

non fixera a súa aparición no concello. A 

casa consistorial non era a gran mole que 

temos hoxe en día, senón unha casa de 

pedra en Cimadevila que foi ao longo da 

súa historia xulgado, cuartel e o colexio 

Sagrado Corazón. Había uns cantos ba-

res, “La Cueva” era un deles, onde para-

ban os ingleses. Se agora volvesen eses 

homes, serían incapaces de recoñecer 

algo na vila, incluso o seu bar deixou de 

existir. 

Dentro da escolma de “inglis” falado 

polos barbanceses atopamos outras cu-



163

miLagRos toRRado cespón baRbantia

riosidades. Un veciño de Palmeira dicía 
que falaba inglés dicindo: 

“Lever main de miñocas and the bicho-

cos tu.

tu horses nas Saíñas apastando forever.”

O cal se traducía en: “A min non me 
importa que sexan miñocas ou bichocos. 
Dous cabalos nas Saíñas a pastar na her-
ba”. Pero as nosas aventuras polo mundo 
non se reducen á nosa comarca. Un ve-
ciño de Esteiro (Muros) pedía traballo en 
Róterdam polos anos 60 nun barco inglés 
deste xeito: 

Captain, captain! -dicía chamando ao ca-

pitán do barco ata que saíu- Is possible 

job for me?

Oh, you speak English! -contestoulle o 

capitán.

Yes, yes. Ao pan, bread, ao viño, wine, un 

ferro doblado é un ghancho e o demais, 

yes, all right.

Ao final conseguiu o traballo. Temos o 
noso encanto único.

Os barbanceses andaron moito polo 
mundo adiante. As mulleres de Palmeira 
(Ribeira) presumían de que os seus ho-
mes andaban embarcados cos ingleses 
ou polas Américas e usaban o “inglis” na 
súa vida cotiá. Certo día dúas veciñas 
falaban:

María, vas á praza? 

Yes.

Traerasme fis.

E eso que é?

Xerelos, muller, xerelos1.

1  Xurelos.

Tiñan tamén como costume pintar 

as chemineas da casa co contrasinal da 

compañía na que andaban os homes.

Se falamos do costume de pintar 

símbolos temos que facer unha parada 

nos barcos. No peirao de Cabo da Cruz 

(Boiro) atopamos os barcos bateeiros con 

debuxos coma os dun galo ou unha foca 

entre outros. A primeira vista podemos 

pensar que isto se debe ao nome do bar-

co, pero decatámonos de que non é así. A 

presenza destes animais representan ao 

dono do barco polo seu alcume. Vemos 

aquí unha clara semellanza cos barcos 

viquingos os cales decoraban con figuras 

animais que pensaban que protexían a 

tripulación. Pode ser este costume unha 

evolución desta tradición viquinga que 

pasou de ter poder de amuleto a facer os 

barcos recoñecibles cando non se lles lía 

o nome. De feito, un mariñeiro de Cabo 

da Cruz conta que cando aínda non había 

Detalle de animal 
nun barco de 
Cabo da Cruz
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motores os mariñeiros pintaban no pau da 
vela ou na proa algunha figura represen-
tativa do dono da embarcación.

Atopamos, tamén, amuletos de todo 
tipo nos barcos de Cabo da Cruz, en es-
pecial, imaxes da Virxe do Carme á que 
se encomendan todos os mariñeiros e á 
que levan nos seus barcos en procesión 
o 16 de xullo. En igrexas boirenses coma 
a de San Vicenzo de Cespón podemos 
ver unha maqueta dun barco en ofrenda 
á Virxe. Este costume podémolo atopar 
nos suevos, os cales, segundo nos con-
ta Tácito en Xermania, adoraban a Isis, 
deusa que se representaba cunha embar-
cación. A cristianización deste culto baixo 
a imaxe da Virxe do Carme é moi posible 
dado que Boiro ten orixe sueva. Cando un 
mariñeiro ía para o mar, púñase á Virxe 
do Carme mirando cara a onde ía o barco 
para que volvese con ben. Os mariñeiros, 
aínda que popularmente son conside-

rados persoas rudas, profesan grande 
fervor a esta imaxe e son, ademais, moi 
supersticiosos. Un mariñeiro nunca falará 
de raposos ou de curas no mar, porque 
mencionalos derivaría na rotura das redes 
e se pode, levará no barco ruda e loureiro 
para protexelo contra as desgrazas. Todo 
isto porque, como dicía un mariñeiro da 
Gavoteira (Lampón, Boiro):

“o mar é moi traizoeiro, non se lle pode 

dar nin unha décima de segundo de con-

fianza, porque che vai bater nas costas e 

na panza.”

As supersticións sempre estiveron na 
maneira de ser galega. Co paso dos anos 
ímonos decatando de que, a pesar das 
novas tecnoloxías, os avances da ciencia 
ou o raciocinio mesmo, un boirense pode 
que quede durmindo a mañá do Domin-
go de Resurrección e non vaia á misa 
fallando á súa fe, pero o que nunca fará 
é esquecerse de poñer na porta os Maios 
o 30 de abril ou de deixar as herbas de 
San Xoán a remollo. Somos, aínda que 
non sexamos conscientes, panteístas e 
mesturaremos relixión e cultura popular 
aínda que nos digan que son parvadas. 
Disto debéronse de decatar aqueles que 
nos quixeron converter ao Cristianismo, 
xa que temos varios exemplos de fusión 
de crenzas no concello.

Un claro exemplo disto é a celebra-
ción da Candeloria. O almanaque do 
que nos valemos hoxe en día está cheo 
de costumes e tradicións non necesaria-
mente de orixe cristiá. Debemos ter en 
conta que cando o Cristianismo chegou 
a Galiza da man dos romanos, aló polo 
século III, o panorama que atoparon foi 
o dun pobo cunhas crenzas e tradicións 
de seu. Moitas delas estaban tan profun-

Ofrenda á Virxe 
do Carme, 

Cespón
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damente arraigadas na sociedade que a 
súa prohibición resultaría inútil, xa que o 
pobo seguiría celebrando as súas festas 
a pesar da imposición da nova relixión. 
Ante este feito, a Igrexa chegou á conclu-
sión de que era mellor transformar estas 
celebracións pagás e darlles un carácter 
cristián. Desta forma xurdiron festividades 
coma a de San Xoán, que, en realidade, 
celebra a chegada do verán. No caso da 
Candeloria atopamos algo semellante.

No concello de Boiro a Candeloria 
celébrase o 2 de febreiro prendendo can-
deas na igrexa para que o sacerdote as 
bendiga. Estas candeas adquiren entón 
poderes sobrenaturais que conseguen 
afastar os malos espíritos e as tronadas 
á vez que tamén axudan nos difíciles 
lances dos rituais de paso, é dicir, cando 
o viático visita unha casa para impartir 
unha unción dos enfermos.

Para o campesiñado a Candeloria 
simboliza o final do inverno: “Pola Cande-
loria, medio inverno vai fóra”. É o comezo 
do ano agrícola, o rexurdir da natureza 
que ficara durmida por mor das incle-
mencias invernais. Popularmente, dise 
que pola Candeloria casan os paxariños, 
símbolo do renacer da vida.

Os alicerces desta celebración ato-
pámolos nunha festa precristiá de orixe 
celta: o Imbolg. O Imbolg era o nome 
do festival do lume celebrado o 1 de fe-
breiro no que se conmemoraba á deusa 
Brighid. Esta deidade era considerada, 
entre outras cousas, deusa do lume, da 
fertilidade, do nacemento dos nenos ou 
da curación. Coa chegada do Cristianis-
mo pasou a denominarse Santa Bríxida, 
patroa de Irlanda, tendo tamén lugar a 

súa festividade o 1 de febreiro. Na mito-
loxía celta Brighid era considerada unha 
deusa virxe que ao mesmo tempo era 
tamén unha deusa nai. Dado este para-
lelismo coa Virxe María, foi doado para a 
Igrexa transformar o seu festival do lume, 
o Imbolg, no que hoxe coñecemos como 
Purificación da Santísima Virxe ou Cande-
loria o 2 de febreiro. Este cambio na data 
orixinal (1 de febreiro) pode explicarse de 
dúas maneiras. Ben para que non coin-
cidira co día de santa Bríxida, ben pola 
relación co rito da purificación despois do 
parto. Noutros tempos, corenta días des-
pois de dar a luz, a muller debía acudir 
á cerimonia da purificación, xa que que-
daba impura despois de concibir. Deste 
modo, o 2 de febreiro cúmprense 40 días 
do nacemento de Cristo e é por isto que 
a Candeloria se santifica como a Purifica-
ción da Virxe. O feito de que se empregue 
lume nesta celebración tamén é un punto 
de unión entre ámbalas dúas tradicións, 
xa que a Igrexa denomina o lume como 
purificador.

Seguindo co lume temos que facer 
unha parada na celebración da festa de 
San Xoán na comarca. 

A noite de San Xoán é coñecida polas 
súas fogueiras; o que esquece moita xen-
te é que esta noite máxica é idónea para 
a realización de feitizos e artes adivinato-
rias. No concello de Boiro lévanse a cabo 
algúns rituais interesantes como as ben 
coñecidas “herbas de San Xoán”.

San Xoán comeza o día 23 de xuño 
antes da posta do sol. Nese momento 
hai que poñer as “herbas de San Xoán” 
a remollo para lavar a cara á mañá se-
guinte. As herbas típicas neste concello 
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son o romeu, a ruda, a malva de olor, a 
herba da cruz e outras plantas olorosas 
que quen as colla considere oportunas. 
Ademais das herbas tamén se introducen 
na auga gomos das árbores e das viñas 
para bendicilas e ter unha boa colleita. No 
veciño concello de Lousame as herbas 
que se empregan defiren un pouco. Son 
chamadas aquí as herbas brancas: rosas, 
chopo, fiúncho, pólas de laranxeiro, ca-
léndulas, vidras e pallas de millo, centeo 
e avea atado todo nun fachuzo. Estas her-
bas non se tiraban despois de San Xoán, 
senón que se gardaban e usábanse para 
purificar as cortes dos animais queimán-
doas cando había unha enfermidade. Em-
pregábanse tamén para o ritual de “quitar 
o aire”.

Esta noite é tamén adecuada para 
desembruxar as árbores froiteiras. Se se 
daba o caso de que unha árbore deixara 
de dar froito, a noite de San Xoán o dono 
tiña que mallala a paus. Se realmente a 
árbore tiña un meigallo, a bruxa que lle 
botara o conxuro aparecía chea de maza-
duras e golpes.

As bruxas están moi presentes nesta 
noite. Na parroquia boirense de Bealo 
existe unha fonte chamada a fonte Ca-
buxeira onde as bruxas viñan lavar o seu 
cabelo nesta noite. De todas maneiras, te-
mos que lembrar que as bruxas están por 
todas partes porque, segundo a tradición 
oral, antes todo o mundo ía para o Ceo, 
pero un día Noso Señor botou ás bruxas. 
Unhas quedaron no ceo, outras no medio 
e outras nas silveiras. Por iso se di que as 
bruxas están por todas partes.

Unha vez prendidas as fogueiras ás 
doce da noite, comer as sardiñas con 

boroa e saltar por riba do lume (tres ve-
ces cara a un lado e tres cara ao outro), 
os rapaces marchan a “cambiar de sitio” 
os carros das casas veciñas a modo de 
broma. Claro que moitas veces o que se 
collen non son carros, senón sinais de 
tráfico, macetas ou outras cousas que 
estean máis á man e non se cambian de 
sitio exactamente. 

Tamén podemos realizar conxuros 
esa noite:

As mozas teñen que meter debaixo 
da almofada tres papeis cada un co nome 
dun mozo que lles guste. Pola mañá, sen 
mirar, collen un dos papeis e ese sería o 
seu futuro marido.

Para pedir un desexo hai que poñer 
ao orballo un vaso con auga e unha clara 

Fonte Cabuxeira, 
Bealo
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de ovo. Se á mañá seguinte a clara está 

por riba da auga, cúmprese.

Ao amencer do día de San Xoán ha-

bía que dirixir a mirada ao sol para velo 

bailar:

“San Xoán díxolle á Virgen 

que nolo adormentara

para ver bailar o sol 

cunha mazán colorada.”

Para rematar coas festividades case 

cristianizadas temos que falar da noite das 

Caliveras, que se celebra o 31 de outubro 

e o día de San Ramón. É curioso decatar-

se como un costume tan sanguento que 

tiñan os pobos celtas como o de colgar as 

cabezas dos inimigos mortos nas beiras 

dos camiños chegou ata os nosos días, 

afortunadamente, modificada. Os rapa-

ces boirenses fan e fixeron sempre as 

súas “caliveras” nesta noite. Na parroquia 

boirense de Abanqueiro baleiraban as 

cabazas ou melóns (a poder ser rouba-

dos) e esculpíanlle unha cara terrorífica. 

Despois, collían a brea dos piñeiros e 

enrolaban un pau con ela deixándolle un 

anaco sen cubrir para prenderlle lume a 

modo de candea. Colocaban pola noite 

a “calivera” coa luz dentro entre as polas 

dos piñeiros e asustaban ás persoas que 

viñan da misa. Podemos sospeitar que 

estas candeas rudimentarias son un ves-

tixio das usadas en tempos máis remotos 

para alumear as vivendas. Un consello: 

que a ninguén se lle ocorra prender unha 

no interior dunha casa de hoxe, porque o 

fume que desprenden é de tal negror e 

mancha tanto que os teitos precisarán un 

lavado moi a fondo.

Se temos que falar da verdadeira 
romaría para os boirenses, para o Bar-
banza en xeral, temos que mencionar a 
San Ramón. Máis que fe e devoción po-
demos dicir que o 31 de agosto é un día 
de exaltación suprema do divertimento 
con toques de crenzas ancestrais e de-
corado cristián. A ermida de San Ramón 
está situada na parroquia de San Pedro 
Bealo, nun enclave natural onde eucalip-
tos, piñeiros e sobreiras proporcionan aos 
romeiros o lugar idóneo para honrar ao 
Santo. As persoas que nunca faltan este 
día son, sen dúbida, as embarazadas que 
lle piden ao Santo un bo desenlace. Na 
mitoloxía celta, o mes de agosto (ou lugh-
nasa, como din os irlandeses) era o da 
exaltación do deus Lug. A pesar de que 
a celebración desta festa da recolección 
apareza nos calendarios celtas como o 1 
de agosto, segue habendo unha relación 
coa festividade de San Ramón. Agosto 
era (e é) o mes da colleita, da fecundida-
de, igual que San Ramón é o patrón dos 
partos. Se nos paramos a pensar, tamén 
nos decatamos de que o baño das nove 
ondas na praia da Lanzada ten lugar o 
último domingo de agosto. Podemos dicir, 
polo tanto, que estas celebracións están 
conectadas.

Hai anos, cando un parto viña difí-
cil íase buscar a reliquia do Santo para 
axudar á muller. A fama deste Santo é tal 
que, como agradecemento, as parellas 
que San Ramón bendicía con prole re-
galábanlle roldas de muíño. Incluso unha 
muller que casara xa a unha certa idade 
e lograra quedar embarazada despois 
de pedirllo ao Santo decidiu dar todos os 
seus terreos como pago. Desta maneira, 
os “bens” de San Ramón foron aumentan-
do en extensión co paso do tempo.
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A xente de fóra da parroquia sem-

pre dicía que ía San Ramón a buscar os 

nenos a unha sobreira. É certo que nas 

paraxes circundantes as sobreiras teñen 

certo protagonismo pero, aínda que moita 

xente situara a árbore da fertilidade alí, o 

certo é que a auténtica non se atopa en 

San Ramón. A famosa “sobreira furada” 

de aspecto pintoresco e de idade inde-

terminada encóntrase cerca do santuario 

nun lugar chamado A Armada. Ao pé da 

estrada que leva ata Noia álzase, resistin-

do á morte, unha colosal sobreira á que o 

tempo e o lume lle levaron medio corpo. 

Cando a árbore estaba enteira mostraba 

na súa enorme circunferencia un oco no 

que collían dúas persoas adultas. Debido 

a isto, dise que os rapaces se ían buscar 

alí porque, en realidade, a sobreira era o 

agocho perfecto para os amantes. 

Con esta fusión de elementos de cul-

turas diferentes e afastadas vemos con 

claridade que as relixións e crenzas po-

den ser tolerantes as unhas coas outras e 

adaptarse ao imaxinario popular sen que 
isto leve a ningún tipo de conflito social. 
Na nosa terra este tipo de adaptacións 
leváronse tamén a cabo con lugares 
sagrados, pedras máxicas ou fontes mi-
lagreiras que forman hoxe en día parte 
da tradición cristiá tipicamente galega e 
tamén dos países da área atlántica euro-
pea. Poderiamos atopar centos de parale-
lismos con outras culturas ata no concello 
máis esquecido deste noso país.

José Rodríguez de Boca do Souto 
(Lousame) díxome un día: 

“O pobo galego ten que crer en algo. 

Estivemos dominados polas bruxas e o 

clero, nunca se nos contou a realidade 

da vida.”

Temos que recoñecer que este antigo 
traballador das minas de San Finx qui-
zais teña máis razón do que pensamos, 
pero isto non quere dicir que conservar 
as crenzas e tradicións sexa algo malo: 
é parte esencial do noso ser. Este home 
recorda o apoxeo das minas de San Finx 
como unha época de riqueza e espertar.

As minas de San Finx foron as pri-
meiras minas de volframio abertas de 
España. Estas minas foron explotadas 
polo home dende, pénsase, a Idade de 
Bronce, usando o cobre que había nelas 
e xa de xeito máis comercial cos fenicios. 
Pero o que realmente nos interesa agora 
é o paso dos ingleses por aquí. 

 En 1884 é cando o gobernador da 
Coruña, Don José Gutierrez de La Vega 
lle cede os dereitos de explotación a Don 
Henry Winter-Burbury. Este señor, natural 
de Coventry, seguiu os pasos de seu pai, 

Sobreira Furada, 
A Armada
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Gilbert Burbury, que fora un enxeñeiro de 

minas no norte de España. A industria mi-

neira que medrou na rexión que compren-

de de Galiza a Euskadi era, en esencia, 

británica, xa que o Reino Unido precisaba 

nesa época minerais estratéxicos para 

fins militares ou non. Henry Winter-Bur-

bury tivo unha grande influencia na en-

trada de España na revolución industrial 

e, evidentemente, para un concello coma 

Lousame, supuxo un cambio drástico na 

súa vida diaria. Lousame contaba a prin-

cipios do século XX con luz eléctrica, algo 

impensable en Boiro.

Henry Winter-Burbury chegou á pe-

nínsula por primeira vez no ano 1883. 

Cando comezou a explotar as minas de 

San Finx estableceu a súa vivenda nes-

te concello. Aquí coñeceu a Josefa Rois, 

con quen casou. 

Pero este non foi o único propietario 

inglés. No ano 1896, Henry vende San 

Finx á San Finx Tin Mines Co. Ltd., con 

sede en Londres, por 118.750 pesetas, a 

través do representante da empresa Don 

Edgar Eldon Warren. A partir de aí esta 

empresa será case a única que se dedi-

que ao estaño e ao volframio ata o 1912.

En 1910, Carlos Bluther Lessner vende 

a mina a Walter Freire Marroco, represen-

tado por James Gould e vólvella mercar 

a Robert Banck Lavery no 1912. O derra-

deiro propietario inglés foi Alfred Burne, 

que estivo a cargo das minas en Lousame 

ata o final da Guerra Civil Española.

José Rodríguez recorda o paso dos 

ingleses por San Finx como empresa se-

ria, formal e educada, que compraron a 

mina, fixeron casas e trouxeron traballa-

dores e maquinaria de verdade. Recorda 

que había un enxeñeiro ruso nos tempos 

de Alfred Burnes. Era unha época de 

riqueza. Un quilo de volframio valía 200 

pesetas na mina e o seu valor incremen-

tábase se se pasaba de contrabando. É 

aquí onde aparecen os “buscóns”: xente 

allea á mina que se colaban nela ou nas 

súas dependencias para facerse cun 

Xerencia das 
minas de San 
Finx
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pouco volframio. Os buscóns, moi perse-
guidos polos vixiantes da mina, eran, en 
moitos casos, xente que só quería saír 
adiante nos duros tempos e para os que o 
volframio que collía nunha man apertada 
supuña o sustento para unha boa tempa-
da. Jesús Rodríguez (Chave, Lousame) 
di:

“Os ingleses trouxeron e fixeron un pue-

blo con chalés e casas que parecían man-

sións. A xerencia tiña piscina e cancha de 

tenis: a vivenda do ingeniero inglés”.

San Finx era, daquela, máis importan-
te que Noia, pero, a pesar de que xuntou 
uns catrocentos traballadores e trouxo 
riqueza, non foi quen de parar a emigra-
ción. A chegada da II Guerra Mundial su-
puxo un revés importante para Lousame. 
Os alemáns trataron co goberno español 
a expulsión dos ingleses das minas de 
San Finx para evitar que se empregara 
o mineral para o seu armamento. Isto su-
puxo a ruína. A mina pasou entón a mans 
de Barrié de la Maza. Todo cambiou. Cos 

ingleses había luz eléctrica e todo estaba 
organizado e controlado, incluso había 
atención médica para os traballadores e 
as súas familias. Barrié non se preocu-
paba polo benestar da xente. A mina non 
volveu ser o que era.

Agora, neste século XXI, xa non son 
moitos os habitantes de Lousame que re-
cordan esta época. As vivencias da mina, 
ao igual que as crenzas folclóricas que-
dan na maioría dos casos resgardadas 
na cabeza dalgunha persoa maior que 
sente que esta mocidade non é o que era. 
Como ben dicía Sócrates: 

“Os mozos de hoxe en día son uns tira-

nos. Contradín aos pais, devoran a súa 

comida e fáltanlle ao respecto aos seus 

mestres.”

Subindo ata San Lourenzo, alí onde 
están as pedras que curan a dor de es-
tómago, vou por un camiño ata chegar ao 
mar de lousa. Á miña dereita, a pedra do 
Mouro, un castro que encerra os tesouros 

Pedra do Mouro, 
Lousame
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daqueles seres mitolóxicos galegos. Ao 
meu redor, todo o demais: a paz, o silen-
cio e a tranquilidade que me fan lembrar 
que aínda está todo por descubrir. Sorrío, 
entón, ao saber que comecei a percorrer 
outro camiño e veñen á miña cabeza, 
con todo o seu sentido, as palabras de 
Sócrates. 

ChEgANDo A poRto

Unha vez rematada esta pequena an-
daina polo noso ser, non podo dicir outra 
cousa máis que “continuará”. Encerramos 
aínda moitos misterios e curiosidades na 
nosa terra como son as calidades máxi-
cas do número nove, o mal de ollo e o 
aire ou remedios medicinais. Enlacei esta 
pequena historia do mellor xeito que pui-
den, espero que ninguén se decepcione 
con ela, sobre todo todos aqueles que me 
axudaron a facer o camiño.
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Sacrificamos, anaco a anaco, a herdanza 

da humanidade, e a miúdo empeñámonos pola 

centésima parte do seu valor, co fin de recibir 

a cambio a calderilla do “actual”.

(Walter Benjamín, Experiencia e pobreza) 

Como individuos dunha sociedade 

adictiva (ansiolíticos, drogas, xo-

gos, televisión, sexo, informática....), 

agardamos coa mesma ansiedade dos 

enganchados a apertura da autovía do 

Barbanza e tamén, de paso, a anunciada 

chegada do AVE: dúas canles a través das 

cales queremos coroar a nosa vontade 

metafísica de despegue, de superación, 

para instalarnos definitivamente no futuro 

posmoderno, ese paraíso cheo de seguri-

dade consumista, cara ao cal avanzamos 

desde que comezamos a fuxida masiva 

do rural para entregarnos rendidos ao es-

pectáculo urbano, ateigado de brillantes e 

escintilantes luciñas futuristas, e ás sutís 

e sedutoras formas de dominio do biopo-

der reinante.

Perpetrado o crime do abandono do 

campo, territorio da antiga sociedade 

comunitaria; deixada atrás a dispersión, 

agochámonos na concentración po-

boacional para disimular o noso medo á 

finitude. Mentres soñamos coa separa-

ción definitiva que nos libere do po e dos 

bechos da terra, da súa contaminación, 

vivimos coas neuroses e hipocondrías 

asociadas da nosa sociedade de interio-

res, que só pode sosterse cunha ringleira 

de medos inducidos (depresión, virus, 

inestabilidade atmosférica, terrorismo...), 

e á vez entreténdonos e entretidos coas 

distraccións ou ficcións da actualidade 

comunicacional, que nos últimos tempos 

atérrannos coa teima dunha crise econó-

mica que ameaza a nosa benquerida e 
adorada “sociedade do benestar”.

Dito isto, aquí estamos, orfos de toda 
grandeza, entregados sumisamente a un 
mundo de xeo, sen luz ningunha que si-
nale o horizonte, ou si? Ben. Esquezamos 
por un instante este presente que pinta tan 
negro como a nave escura dunha noite de 
inverno pechada, granítica. Metámonos 
nunha máquina do futuro. Imaxinemos, 
por exemplo, que viaxamos no AVE.

 Os fermosos campos ateigados de 
maleza deslízanse rapidamente pola 
fiestra. O traxecto entre Santiago e Ma-
drid, que antigamente duraba case dez 
horas, percórrese agora en pouco tempo. 
Desde hai unha hora non es máis que o 
ocupante dun asento calquera nun dos 
oito vagóns idénticos deste tren de alta 
velocidade. A disposición regular e, sen 
dúbida, óptima das butacas, espállase na 
harmonía abstracta dunha tenue luz de 
neon. O tren segue os seus raís, e neste 
vagón tan perfectamente axustado á idea 
de orde, parece como se a humanidade 
mesma seguise raís invisibles.

 Unha indiferenza saudable e cortés 
habita o espazo que che separa da mu-
ller que senta ao lado. Durante a viaxe, 
ningún dos dous sentiredes a necesidade 
superflua de dirixirvos a palabra e, menos 
aínda, de iniciar unha conversa. Iso viría 
perturbar a túa distracción e, na túa veci-
ña, o estudo aplicado da prensa feminina. 
Entón, soa un móbil. A muller tampouco 
crerá necesario levantarse.Escóitase:

 <Diga?...espera, como?, que non 
estás aí!... estaste quedando comigo?... 
mira, levo tres fins de semana cargan-
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do cos cativos, traballo toda a semana 
e apenas teño tempo para vivir, entón... 
non, non e non, non podo... arránxaas ti 
só, non é o meu problema... cada quen 
coa súa vida, que xa tes fodido bastante 
a miña... cantas veces teño que repetir-
cho?, esta semana voume con Xaime, e 
nin unha palabra máis!... ah si? como? 
co pequecho, quen me dará o día cho-
ricando e preguntando polo seu pai?... 
porque es seu pai!... non hai discusión 
que serva... impórtame un carallo, este 
fin de semana quedas con eles... peor 
para ela, buscaras unha máis flexible... 
advírtocho, se non hai ninguén, déixoos 
coa porteira... si, si que son razoable... 
pois iso, adeus>.

 A escena repítese con toda a súa ba-
nalidade. É unha evidencia. Ao primeiro, 
irrompe coma unha labazada, brutalmen-
te. Pero seguro que durante anos prepará-
monos para o momento, converténdonos 
uns para os outros, escrupulosamente, en 
perfectos estraños: existencias brancas, 
presenzas indiferentes, inconsistentes. 

 Un día calquera prestamos unha 
atención máis descarnada do habitual 
ao silencio colectivo nun vagón de tren e 
invadíndonos, logo da disimulación dos 
costumes compartidos contemporáneos, 
un estremecemento profundo, un terror 
primixenio aberto a todas as sospeitas, 
incluído o estremecemento ante o infinito 
misterio do home común. 

Dado que para entón farase máis 
tanxible que nos temos prohibida unha 
relación coa rugosidade da terra, co virus 
dos sentidos, e coa comunidade elemen-
tal que nace dela, as non-sociedades 
contemporáneas, esas ficcións imperati-

vas, divídense sen resto posible en parias 

e advenedizos. Agora ben, os advenedi-

zos só son parias que traizoaron a súa 

condición -existe algunha clase máis te-

mible que a dos desertores do arado que 

poboamos a aldea global?-, que querían 

esquecela a toda costa, pero aos que 

esta sempre termina por atrapar de novo.

Nestes tempos futuros (ou xa pre-

sentes?) xa non quedarán máis que des-

ocupados e axitados. Estes só son, a fin 

de contas, desocupados que tratan de 

disimular a súa desocupación esencial. 

Acaso a busca de “sensacións fortes” ou 

de “vivir intensamente”, que semella ser a 

razón vital de tantos desesperados, con-

segue distraelos da tonalidade afectiva 

fundamental que os habita: o tedio?

A confusión reinante será o despre-

gue planetario de todas esas antinomias. 

Sen embargo, a partires delas sairá á luz 

a nosa verdade central: somos os inquili-

nos dunha existencia exiliada nun mundo 

que é un deserto; que somos lanzados 

a este mundo sen misión ningunha que 

cumprir, sen lugar asignado nin filiación 

recoñecible, abandonados. Que somos 

“tan pouco” e, á vez, xa estamos “de 

máis”. 

Talvez a verdadeira política, a políti-

ca “extática” comezará aquí. Cunha risa 

brutal e envolvente. Cunha risa que desfai 

o pathos que zumega dos problemas de 

“desemprego”, “inmigración”, “precarie-

dade” e “marxinación”.

1. Non existe o “problema social” do des-

emprego, senón só o “feito metafísico” da 

nosa desocupación.
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2. Non existe o “problema social” da inmi-

gración, senón o feito metafísico da nosa 

estranxeiría.

3. Non existe o “problema social” da preca-

riedade ou da marxinación, senón esta 

realidade existencial irresoluble: que 

estamos completamente sós, sós para 

diñala ante a morte, que somos desde a 

eternidade, seres finitos.

4. O paro non é máis que a concreción visi-

ble do estrañamento de cada quen ante 

súa propia existencia no mundo da mer-

cadoría autoritaria.

Que cada quen xulgue qué ocorre 
aquí cos asuntos serios ou coa distrac-
ción social, comunicacional.

 Nota:

1. Separación: concepto da metafísica 
clásica que na súa versión contem-
poránea significaría máis o menos 
isto: manter un acelerado recambio 
de referencias e bens, o cal posibilita 
un rexeite frontal a toda relación cun-
ha existencia que non ten esencia 
ningunha que a redima da súa finitu-
de, de ser singularmente sen equiva-
lencia. Rexeitamento, en definitiva, 
do elemental: fronte ao complexo 
que tanto nos namora, elemental é a 
dor, o goce, a morte. Non é o home 
desenvolvido un marxinal non mundo 
dos sentidos?





Gerard Manley Hopkins
Alberte Pagán

AIRes de FóRA
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hopkINS

Gerard Manley Hopkins, natural de 
Stratford, Essex, onde nacera en 

1844, é hoxe un dos máis prezados poe-
tas en lingua inglesa, non só do século 
XIX, senón tamén de hoxe mesmo, aínda 
que case non publicara en vida. Estudou 
en Oxford, foi discípulo de Pater, e alí se 
converteu ao catolicismo en 1866. En 
1868 ingresou como novicio dos xesuí-
tas e en 1877 recibiu as ordes sagradas. 
Predicador en Londres, Oxford, Liverpool 
e Glasgow, conseguiu unha cátedra de 
grego na universidade de Dublin en 1884, 
cidade na que falecerá en 1889. En 1918 
Robert Bridges editou a súa poesía, que 
coñeceu unha segunda edición aumen-
tada en 1930. Logo o aprezo dos poetas 
anteriores á II Guerra Mundial, malia ás 
reticencias dalgúns dos críticos. Atrevido 
experimentador, rachou co conformismo 
da poesía vitoriana e anticipou a poe-
sía do século XX, aínda que xa George 
Sampson sinalou que a súa grande no-
vidade residía no uso do léxico, pois os 
atrevementos métricos eran, en realidade, 
recuperacións de vellos ritmos da poesía 
anglosaxona. Asonancias, aliteracións, 
un ritmo a choutos e un léxico variadísi-
mo e concreto amosan o seu gusto pola 
realidade, pola esencia única do real, o 
inscape. Era á vez un erudito e un poeta 

nato, que procurou atopar unha linguaxe 

esencial, que eliminase as palabras sen 

expresión e quedasen só as que levaban 

a enerxía vital. Un ollo de pintor e un oído 

de músico tecen unha poesía escura, 

de rimas superpostas e de disonancias, 

que algunhas veces foron consideradas 

excéntricas polos máis conservadores. 

Só tras as novidades de Pound e Eliot foi 

plenamente apreciado.

A súa fama tardou en chegar a Espa-

ña, pois a popular Enciclopedia Ilustrada 

Ibero-Americana, a coñecida Espasa, non 

o cita en 1925 nin nos apéndices de 1932. 

A súa fama chegará ata nós despois da II 

Guerra Mundial. En 1981, Manuel Casado 

Nieto e Xoán-Manuel Casado traduciron 

catro dos seus poemas para o galego e 

incluíronos na Mostra antolóxica de poe-

tas contemporáneos. Ingleses, franceses, 

italiáns, catalás, que saíu das prensas de 

Edicións do Castro. É o cabezaleiro dos 

poetas de lingua inglesa, xusto antes de 

Yeats e Joyce. Caracterízano como un 

poeta metafísico e espiritualista, dunha 

grande riqueza formal, con rexistros rítmi-

cos e expresivos que non son só ornato, 

senón elementos constitutivos da súa 

poesía. Así soaba neses anos Hopkins 

na nosa lingua: 

O mundo está ateigado da maxestade de Deus.

Alampará coma folla de ouro que abalada lumbriga;

concéntrase nunha grandía coma a dun cadoiro de olio.
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Agora Alberte Pagán, tamén tradutor 
de Joyce, pon de novo en galego sete 
novos poemas de Hopkins. Son moitos 
xa os hopkinsianos, aínda que non sexan 
membros daquela sexta calvinista do sé-
culo XVIII que pretendían que o pecado 
era parte do ben xeral, pois facía brillar a 
misericordia de Deus. Agora con Hopkins, 
o que brilla é a marabilla da escuridade.

Román Arén 
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thE hAbIt of pERfECtIoN

ELECTED Silence, sing to me

And beat upon my whorlèd ear,

Pipe me to pastures still and be

The music that I care to hear.

Shape nothing, lips; be lovely-dumb:

It is the shut, the curfew sent

From there where all surrenders come

Which only makes you eloquent.

Be shellèd, eyes, with double dark

And find the uncreated light:

This ruck and reel which you remark

Coils, keeps, and teases simple sight.

Palate, the hutch of tasty lust,

Desire not to be rinsed with wine:

The can must be so sweet, the crust

So fresh that come in fasts divine!

Nostrils, your careless breath that spend

Upon the stir and keep of pride,

What relish shall the censers send

Along the sanctuary side!

O feel-of-primrose hands, O feet

That want the yield of plushy sward,

But you shall walk the golden street

And you unhouse and house the Lord.

And, Poverty, be thou the bride

And now the marriage feast begun,

And lily-coloured clothes provide

Your spouse not laboured-at nor spun.

o hábIto DA pERfECçom

Silêncio eleito, canta-me

e bate-me no ouvido de buguina,

leva-me a plácidos pastos e sê

a música que eu gosto de escoitar.

Nada debuxedes, lábios; emudecede:

é o postigo, o toque de queda

procedente de onde naz toda derrota

o único que vos fai eloquentes.

Cobride-vos, olhos, com dobres trevas

e assi atoparedes a incriada luz:

esta massa cinética que observades

enreda, guarda, engana a visom simples.

Padal, tobeira de gostosas apetências,

nom cobices o vinho p’ra enxaguar-te:

a jarra é tam doce, a códea tam fresca,

quando acompanham divinos jejuns!

Nariz, teu negligente alento

malgastado no estímulo do orgulho,

que aroma emitirám os incensários

na beira do santuário!

Ó maos tacto de prímula, Ó pés

que ansiam sentir a donda relva,

haveis de andar a rua dourada

e o Senhor desacolher e acolher.

E, Pobreza, sê tu a noiva

e que empece o banquete de bodas,

e floreadas roupas nom tecidas

nem trabalhadas procura ao teu esposo.

gERARD mANLEy hopkINS

selecçom e traduçom de Alberte Pagán
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thE SEA AND thE SkyLARk

ON ear and ear two noises too old to end

Trench—right, the tide that ramps against the shore;

With a flood or a fall, low lull-off or all roar,

Frequenting there while moon shall wear and wend.

Left hand, off land, I hear the lark ascend,

His rash-fresh re-winded new-skeinèd score

In crisps of curl off wild winch whirl, and pour

And pelt music, till none ’s to spill nor spend.

How these two shame this shallow and frail town!

How ring right out our sordid turbid time,

Being pure! We, life’s pride and cared-for crown,

Have lost that cheer and charm of earth’s past prime:

Our make and making break, are breaking, down

To man’s last dust, drain fast towards man’s first slime.

o mAR E A CotovIA

Num e outro ouvido dous anciaos sons imorrentes.

À direita, a maré que contra a costa rompe;

em retirada ou chea, arrolando ou bradando,

frequentando-a entanto a lua devala e se retira.

À esquerda ouço, no mar, a cotovia izar-se;

a fogosa e sinuosa partitura que traça

arremoinha-se em volutas dum torno silvestre

e derrama e desbalde música até esgotá-la.

Como humilham a nossa frágil e fútil vila!

Como clamam contra esta vil e turva época

coa sua pureza! Nós, orgulho da vida e prezada coroa,

perdimos a alegria e o encanto primitivos:

o nosso ser e os nossos feitos esfarelam-se

convertendo-se em pó, no barro original.
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thE CAgED SkyLARk

AS a dare-gale skylark scanted in a dull cage

Man’s mounting spirit in his bone-house, mean house, dwells—

That bird beyond the remembering his free fells;

This in drudgery, day-labouring-out life’s age.

Though aloft on turf or perch or poor low stage,

Both sing sometímes the sweetest, sweetest spells,

Yet both droop deadly sómetimes in their cells

Or wring their barriers in bursts of fear or rage.

Not that the sweet-fowl, song-fowl, needs no rest—

Why, hear him, hear him babble and drop down to his nest,

But his own nest, wild nest, no prison.

Man’s spirit will be flesh-bound when found at best,

But uncumbered: meadow-down is not distressed

For a rainbow footing it nor he for his bónes rísen.

A CotovIA ENJAuLADA

Como audaz cotovia minguada em medíocre gaiola

o elevado espírito do home habita nos seus ossos, vulgar casa.

Aquela já nom lembra os seus altos páramos;

este estraga a vida em trabalhosos jornais.

Ainda que pousados na erva ou no poleiro ou no insignificante estrado,

ambos cantam às vezes o mais doce dos engados,

mas ambos esmorecen às vezes nas suas celas

ou se aferram aos barrotes em ataques de pánico ou carraxe.

Nom é que a doce ave, o páxaro canoro, nom precise acovilho:

escoitade como gagueja quando se anica no ninho,

mas no seu próprio ninho, montês ninho, nom prisom.

O espírito do home, no seu melhor momento, confina-se na carne,

mas é quem de superá-la: o arco-íris nom altera as veigas

quando nelas se pousa, nem os ossos turbam o home.
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IN thE vALLEy of thE ELwy

I REMEMBER a house where all were good

To me, God knows, deserving no such thing:

Comforting smell breathed at very entering,

Fetched fresh, as I suppose, off some sweet wood.

That cordial air made those kind people a hood

All over, as a bevy of eggs the mothering wing

Will, or mild nights the new morsels of spring:

Why, it seemed of course; seemed of right it should.

Lovely the woods, waters, meadows, combes, vales,

All the air things wear that build this world of Wales;

Only the inmate does not correspond:

God, lover of souls, swaying considerate scales,

Complete thy creature dear O where it fails,

Being mighty a master, being a father and fond.
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No vALE Do ELwy

Lembro umha casa na que todos eram bons

comigo, indigno, Deus o sabe, de tal cousa:

confortante recendo aspirei tam pronto entrei,

recém tirado, imagino, de fragrante madeira.

Era este ar cordial um capelo que cobria

a amável gente, como a asa materna umha niñada,

ou a incipiente primavera as suaves noites:

semelhava natural; deveria semelhar justo.

Belos bosques, águas, prados, canhadas, vales,

o ar que envolve todo o que conforma Gales;

só o inquilino desmerece:

Deus, que amas as almas, equilibra a balança,

completa a criatura querida onde fracassa,

tu que todo o podes, tu amante padre.
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bINSEy popLARS

felled 1879

MY aspens dear, whose airy cages quelled,

Quelled or quenched in leaves the leaping sun,

All felled, felled, are all felled;

Of a fresh and following folded rank

Not spared, not one

That dandled a sandalled

Shadow that swam or sank

On meadow and river and wind-wandering weed-winding bank.

O if we but knew what we do

When we delve or hew—

Hack and rack the growing green!

Since country is so tender

To touch, her being só slender,

That, like this sleek and seeing ball

But a prick will make no eye at all,

Where we, even where we mean

To mend her we end her,

When we hew or delve:

After-comers cannot guess the beauty been.

Ten or twelve, only ten or twelve

Strokes of havoc únselve

The sweet especial scene,

Rural scene, a rural scene,

Sweet especial rural scene.
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oS áLAmoS DE bINSEy

talados 1879

Meus choupos queridos, cujas etéreas gaiolas mitigavam,

mitigavam ou nas folhas matavam o brincadeiro sol,

talados todos som, todos talados;

dumha fresca e fechada fileira

nem um foi dispensado, nengum

dos que arrolavam a sombra

em sandálias que nadava ou se afundia

no lameiro e no rio e na beira onde o vento vaga e as ervas se peiteam.

Ó se tam só soubéssemos o que fazemos

quando escavamos ou arrincamos,

cortamos e extenuamos a vegetaçom!

Porque o campo é tam tenro

ao tacto, o seu ser tam esvelto,

que, como este pulcro globo ocular

deixa de haver olho cum simples punçar,

mesmo quando arranjá-lo queremos

com el acabamos,

ao arrincar ou escavar:

os que venham despois nom poderám adivinhar a beleza passada.

Dez ou doze, só dez ou doze

golpes de destruçom estragam

a doce e especial paisage,

paisage rural, rural paisage,

doce e especial paisage rural.
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thE hANDSomE hEARt

at a Gracious Answer

‘BUT tell me, child, your choice; what shall I buy

You?’—‘Father, what you buy me I like best.’

With the sweetest air that said, still plied and pressed,

He swung to his first poised purport of reply.

What the heart is! which, like carriers let fly—

Doff darkness, homing nature knows the rest—

To its own fine function, wild and self-instressed,

Falls light as ten years long taught how to and why.

Mannerly-hearted! more than handsome face—

Beauty’s bearing or muse of mounting vein,

All, in this case, bathed in high hallowing grace…

Of heaven what boon to buy you, boy, or gain

Not granted?—Only … O on that path you pace

Run all your race, O brace sterner that strain!

o NobRE CoRAçom

ante umha elegante resposta

“Mas di-me, filho, a tua escolha; que queres que che

merque?” —“Padre, o que me merque será o que eu prefira.”

Dito coa voz mais melodiosa, a alquitara termada com círcio,

aproveita com apromo a primeira ocasiom de dar resposta.

O que é o coraçom! que, como pomba mensageira

(ignorando a escuridade, cara à casa a natureza a guia),

cumpre a sua nobre missom, natural e inata,

como se anos levasse estudando as maneiras e as causas.

Galante coraçom! formosíssima faciana

com o porte da Beleza, musa estimulante,

todo, neste caso, engraçado cum halo de santidade...

Que prebendas mercar-che do céu, neno, que bens

que já nom tenhas? —Só... Ó no vieiro que percorres

corre toda a carreira, Ó tenso cabo que compele!
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ANDRomEDA

NOW Time’s Andromeda on this rock rude,

With not her either beauty’s equal or

Her injury’s, looks off by both horns of shore,

Her flower, her piece of being, doomed dragon’s food.

Time past she has been attempted and pursued

By many blows and banes; but now hears roar

A wilder beast from West than all were, more

Rife in her wrongs, more lawless, and more lewd.

Her Perseus linger and leave her tó her extremes?—

Pillowy air he treads a time and hangs

His thoughts on her, forsaken that she seems,

All while her patience, morselled into pangs,

Mounts; then to alight disarming, no one dreams,

With Gorgon’s gear and barebill, thongs and fangs.

ANDRómEDA

Agora Andrómeda, nesta bruta rocha,

sem igual na beleza e mais no agrávio,

vigia a um lado e outro da ribeira;

a sua flor, a sua existência, som carne de dragom.

No passado muitos golpes e desgraças

a perseguírom; mas agora é o bramido

dumha besta mais fera do Poente

o que escoita, mais malévola e lasciva.

O seu Perseo demora e a deixa no seu transe?

Caminha sobre ar almofadado e só pensa

nela, por muito que semelhe abandonada,

entanto ajunta ela, entre tormentos,

paciência; e desce vencedor, ninguém o sonha,

co bico e os vergalhos e os colmilhos da Gorgona.
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Alguén dixo algunha vez que a poe-
sía galega, e non menos o resto das 

ibéricas, maiormente vivía ensimesmada 
na súa propia realidade con pouca saí-
da ó exterior e, sobre todo, con pouca 
recepción de influencias externas, salvo 
xeografías -físicas ou míticas- máis ben 
próximas. En realidade, isto non é tan 
así e abonda dar unha volta polos novos 
poetas galegos (ademais dos euskeras, 
cataláns, casteláns e portugueses), para 
decatarse de que amplas e variadas son 
as fontes nas que se bebe e as gastrono-
mías que se degustan. Por outra banda, 
o mesmo razoamento –no que modesta-
mente sabemos– pode ser tamén aplica-
do á poesía norteamericana, de longa e 
fastosa tradición, pero que tamén adoece, 
din os entendidos, de amplo embiguismo 
secular. Claro está que non son realida-
des comparables –a galega e norteameri-
cana, queremos dicir– nin polo número de 
falantes, ni pola potencia xeopolítica dos 
seus solares (a porcentaxe de lectores, 
sen embargo, por aí andará ... ou gana-
remos nós por pouco). E tal é a varieda-
de étnica, social, cultural e política dos 
americanos do norte (excluímos Canadá, 
pero só por razón de espazo), que falar de 
“poesía norteamericana” é case unha en-
telequia, pois hai poesía afro-americana, 
poesía asiático-americana, poesía chi-
cana, poesía nativo-americana., e para 
algúns incluso poesía anglo-americana. 
A estes grandes grupos debúlleselles co-
lectivos nacionais máis ou menos activos 
dependendo do sitio (ucraínos, gregos, 
italianos, cubanos, ...) e sairán outras 
tantas pólas, máis ou menos vizosas, 
nas que perderse sen remisión. E se nos 
achegamos a outra caste de perspecti-
vas, agroman a poesía gay, poesía lés-
bica, lésbico-feminista, feminista, social, 

relixiosa, patriótica, patriótico-relixiosa, 
poesía prenatal e mesmo poesía anxelical 
(pola materia dos anxos, ven sendo), sen 
esquecer o ricaz e interesante connubio 
entre poesía, tradición oral e música po-
pular (Hip Hop e outras variedades), que 
enchen rúas e garitos urbano-americanos. 
En fin, que se trata dun país moi grande 
e con moito que ver, que diría unha nosa 
tía. Outra cousa é a calidade, ámbito no 
que, afortunadamente, nin número ni sitio 
son determinantes. 

Así, pois, achegarse á poesía dos States 
é complicado, ademais de labor inxente, 
e sobre todo pensando só naqueles auto-
res e autoras que se atopan actualmente 
en plena creatividade, os cales, por defi-
nición, son os menos coñecidos fora das 
súas fronteiras, ás veces máis pequenas 
incluso cas nosas propias. Por iso, a 
selección das catro voces que seguen 
é casual, pero só en parte. Trátase de 
voces femininas propias e contrastadas, 
cun facer poético –parécenos a nós– in-
teresante e mesmo revelador, sobre todo 
sendo conscientes e algo autocríticos cos 
tópicos que doadamente asumimos do 
país en cuestión. E son voces femininas 
porque, ó igual que acontece na poesía 
galega actual, parece que é no ámbito 
das poetas onde se atopa unha maior cla-
rividencia literaria (e da outra), unha máis 
suxestiva forza expresiva e, se cadra, un 
maior activismo cultural. Esta é tamén a 
razón que xustifica o pretensioso título 
inglés que capitula este artigo, tirado dun 
dos poemas que seguen e que ten o seu 
aquel, pois fai referencia a Hemingway, 
mestre de mestres (tamén das poetas 
que consideramos), pero machiño onde 
os haxa, tanto que tiña o vicio ou a im-
postura (ou se lle cadra a tara psicolóxica, 
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quen sabe) de usar unha cadeira de parir 

do século XVII, de aparencia notablemen-

te incómoda, para o seu labor creativo. 

Pode ser esta unha interesante metáfora, 

ironicamente articulada, sobre a visión e 

paixón das poetas que tratamos. E esa 

é, xunto co compromiso feminista, unhas 

das características común ás catro auto-

ras, a suxestiva e intelixente ironía (como 

se houbera doutra clase!) da que todas 

elas fan gala. E común é tamén a súa pro-

cedencia e a súa actividade, xa que logo, 

todas elas teñen formación específica en 

creación literaria, iso que polo mundo an-

glosaxón chaman Creative Writing e que 

dignamente ensinan case tódalas univer-

sidades de alá en dimensión de postgrao. 

Aquí, ensinar a escribir, o que se di ensi-

nar a escribir, parece que é un subprodu-

to de declinar fartura de Latín. No caso 

dos EE.UU., longa é a tradición deste tipo 

de ensinanza (¿pode alguén pensar nun 

Máster en Escritura Poética en Galiza sen 

que lle dea un vaído a algún catedrático?), 

e non poucos escritores de recoñecido e 

avultado prestixio internacional pasaron 

máis que honrosamente polo banco e a 

tarima desta especialidade (Raymond 

Carver, por citar un, entre centos).

En calquera caso, todas estas afirma-

cións proveñen dun coñecemento moi 

parcial e basicamente intuitivo, polo que é 

ben probable que esteamos enganados. 

En definitiva, e por saír do paso, que o 

argumento de maior peso e máis sincera 

postura para tratar ás tratadas, todas elas 

inéditas en lingua galega, é que son au-

toras do noso gusto. Pero aínda así, ten-

tamos certa variedade estilística dentro 

dunha forte e moi recoñecible perspectiva 

feminina que nos interesaba resaltar. 

Resaltar, iso si, coa dobre traizón da tra-
dución. E dicimos dobre porque dobre 
é a man que factura (fabril e febrilmente 
falando, claro está), pero non simetrica-
mente competente. E dobre porque dous 
son os ámbitos de saber que atilan ós au-
tores: a filoloxía inglesa (velaí a alta cota 
de competencia) e a creación poética 
(velaí o engadido anecdótico e, sen dú-
bida, orixe de todo canto erro e desatino 
tradutor se constate nos versos que se-
guen). Disque no vello oficio do traducĕre 
–e que nós convertemos máis ben nun 
peculiar interpretãri–, son evidentemente 
precisos uns bos coñecementos, habili-
dades e destrezas da lingua de saída e da 
lingua de chegada (descúlpesenos que 
esta xiria profesional nos lembre irreme-
diablemente á moi nobre e case extinta 
profesión do ferroviario). Neste caso, é a 
filóloga quen dispón deses coñecementos 
e o poeta quen carece deles, pero vaste 
para a desculpa deste experimento que 
unha moi afamada e altamente produtiva 
escola do ramo, a xermano-oriental, de-
catouse de que na tradución da poesía, 
non cadrando as dúas características no 
mesmo individuo (cousa desexable, por 
outra banda, pero rarísima de ver, que 
diría unha nosa tía), resultaba imprescin-
dible a comparecencia do poeta, mesmo 
sen coñecementos da lingua a traducir 
(que tampouco é neste caso tan así), e a 
do filólogo ou tradutor técnico como bo e 
contrastado sabedor da lingua e cultura 
allea (aquí deuse cumpridamente o caso). 
O tandem, pensaban os xermano-orien-
tais, tiña por necesidade que producir 
textos de alta calidade. E abofé que así 
foi, dando coñecidos e aínda admirados 
prudutos. Pero, para desgraza do caso 
que nos ocupa, ningún dos autores é ale-
mán, nin sequera oriental (cando menos 
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que se saiba), polo que o resultado será 
sen dúbida discutible en moitos aspectos 
e erróneo sen remisión noutros. Pero a 
diversión e o pracer de perderse polas 
intimidades poéticas, persoais e culturais 
das autoras e dos mundos que recrean 
(as que, por certo, non só deron o seu 
consentimento para disecciona-la súa 
obra, senón que animaron este tal traba-
llo), compensou sobradamente o roibén 
que expertos e competentes afecciona-
dos serán quen de provocarnos. Sexa 
como fora, que este intento de arrimarse 
á palabra poética sirva para excitar a cu-
riosidade nas excelentes autoras presen-
tadas e na súa apaixonante escrita. Ese 
é, en realidade, o noso desexo e a maior 
ganancia deste trafego.
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moRNINg poEm #40

pink around a

circle of pink

around a shimmer

of found reason

pink around a

glimmering white

shaked around

a sound blue

somehow in the

touch of green

looped inside

loops abound

a bound ribbon

a hope bow bows

in a rare season 

from Wake-up calles:66 morning poems (2004)

poEmA mAtINAL Nº 40

rosa arredor dun

círculo de rosa

arredor dun reflexo

de atopada razón

rosa arredor dun

branco tenue

sacudido por

un son azul

dalgún xeito no

toque de verde

rizado por dentro

xiran abundantes

unha fita atada

unha esperanza fai reverencias

nunha estraña estación.

de wake-up calles:66 morning poems (2004))

moRNINg poEm #48

cold bed

gray day

memories

of "birds of prey"

talk for the sake

of words shaping

mouth moving

thoughts changing

energy moving

outside of self

talk for the sake

of a warm bed

a sunny day

and memories

of birds at play 

from Wake-up calles:66 morning poems (2004)

poEmA mAtINAL Nº 48

cama fría

día gris

lembranzas

de “aves de presa”

falar polo ben 

das palabras moldeando

a boca movendo

pensamentos cambiando

enerxía movendo

fóra do propio ser

falar polo ben

dunha cama cálida

un día de sol

e lembranzas

de aves xogando

de wake-up calles:66 morning poems (2004)
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for Bernadette

trembling little female bear

burning pigeon-toed little girl bear

paws cupped—an inverted prayer

a casual mudra held at the crotch

i always stand watching door closing

kiss my forehead—my cheek

see my hand brushing your hair from your face

stroking hair fur fuzzy halo

such a pretty little bear big girl man woman

such a pretty one with such violent thoughts

such a pretty momma bear poppa's going

such a way with words and women

such a way with big bear hugs

beer brewing up blood and sex

fire red faced bear in constant agitation

i hold your hand for strength

from After the Misahp (2002)

Para Bernadette

pequena osa a tremer

ardente osiña de dedos de pomba

gadoupas arqueadas—unha oración invertida

un mudra casual sostido na entreperna

sempre observo de pé a porta que se pecha

bica a miña fronte —a miña meixela—

mira a miña man arredar o pelo da túa cara 

aloumiñando pelo pel crespo auréola 

unha osiña tan bonita moza grande home muller

tan bonita con pensamentos tan violentos

unha mamá osa tan bonita papá vai

dese xeito con palabras e mulleres

dese xeito con grandes apertas de oso

cervexa fermentando sangue e sexo

oso con cara de lume vermella en constante axitación

sosteño a túa man para coller forza

from After the misahp (2002)
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zIthER mooD

1

you said "sometimes lap dancers wear pearls"

you said you'd "give me pearls"

found I was laughing in my sleep last night

don't know what was moving through my sleep

I crave popcorn

"popcorn love" just like the boys

in Miranda Sex Garden

who look so much like girls

what was I thinking

only noticing the flood light through the window

and a wild fuzziness of sensation

perceptions juggling together 

like the two vodka tonics and the sips

of McSorley's dark in my tummy 

I call up these emotions and they set

my neurotransmitters popping

in stereo —no polyrhythmic layering jamming

the system— lower back aching

my boyfriend says from too much Pepsi

affecting my kidneys

why don't I find the Yugoslavian journalist

attractive—why ask why

when a sliver moon smiles down
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2

first thing this morning

almost waking—thought

"the sliver moon looked down on us"

then the phone rang

a woman with a chipper voice

asked for the number of the former tenant

I gave it to her my voice rasping and scratching

and even 15 minutes after I found my glasses

my eyes wouldn't focus

I wonder if you'll call

I should clean up my back room

and start reading the encyclopedic

tome "This Business of Music"

on which I spent my last dollar

buying last night

and trudged through the first

snow of the season to find

this is a poem of dailiness

or is this a poem of dallying

this is one of my first days off

when I have absolutely no

commitments—long time since

I've felt this kind of lazy freedom

this is a journal like poem

a rattling off of minutia with

things of great import hiding 

in the corners—I love 

what hides in the secret

corners of poems like codes 

begging to be broken

have to wake up (stop) my tea is cold 

from After the Misahp (2002)
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humoR DE CítoLA

1

dixeches "ás veces as bailarinas exóticas levan perlas”

dixeches que “me darías perlas”

descubrín que estaba a rir onte á noite mentres durmía

non sei que se movía a través do meu soño

devezo por flocos de millo

“amor de flocos de millo” igual que os mozos

en Miranda Sex Garden

que tanto se parecen ás rapazas

en que estaba pensando

só ó decatarme do fluxo de luz a través da fiestra

e unha salvaxe maraña de sensacións

percepcións que xuntas fan malabarismos

como as dúas tónicas con vodka e os grolos

de escuro McSorley na miña barriguiña

convoco estas emocións e elas fan que

os meus neurotransmisores estoupen

en estéreo —nada de capas polirrítmicas bloqueando

o sistema— dor nas costas

o meu noivo di que é porque demasiada Pepsi

afecta ós meus riles

por que non atopo ó atractivo xornalista

iugoslavo —por que pregunto por que

cando unha lúa estalada sorrí dende arriba.
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2

o primeiro desta mañá

case o primeiro pensamento ó espertar

“a lúa estalada mirábanos dende arriba”

entón soou o teléfono

e unha muller de voz leda

preguntou polo número do antigo alugueiro

dinllo coa miña voz áspera e fendida

e incluso 15 minutos despois de atopar os meus lentes

os meus ollos non enfocaban

pregúntome se chamarás

debería aviar a miña habitación de atrás

e empezar a ler o tomo 

da enciclopedia “Este Negocio da Música”

no que gastei o meu derradeiro dólar

mercando a pasada noite

e recorrín traballosamente a primeira

neve da tempada para atopar

que este é un poema do cotián

ou un poema sobre perder o tempo

este é un dos meus primeiros días libres

no que non teño absolutamente ningún

compromiso —hai moito que

non sentía esta clase de preguiceira liberdade—

este é un poema como un diario

un recitar de minucias con

cousas de gran importancia agochadas

nos curruchos —fascíname

o que se oculta nos segredos

recunchos dos poemas coma códigos

que suplican ser descubertos

teño que espertar (stop), o meu té está frío.

de After the Misahp (2002)
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tERRI CARRIóN

terri Carrión foi concibida en Venezuela 
e nace en New York de nai galega e pai cu-
bano. Medrou en Los Ángeles, dedicando 
boa aparte da súa xuventude ó monopatín 
e ó slam-dancing. Obtivo o seu postgrao 
na Universidade Internacional de Florida, 
onde ensinou inglés e creación literaria. 
Tamén editou e xestionou a revista literaria 
Gulfstream. Formou en poesía a docentes 
de Ensino Medio no Museo de Arte Con-
temporánea do norte de Miami e fundou 
os ciclos de lectura do Café Luna Star. 
Foi directora do Programa de Estudos no 
Estranxeiro, concretamente de Escritura 
Creativa en Dublín, da UIF. A súa poesía, 
narrativa de ficción, ensaios e traballos 
fotográficos foron publicados en moitas 
revistas impresas e online, entre elas: The 

Cream ity Review, Hanging Loose, Pearl, 
Penumbra, Exquisite Corpse, Mangrove, 
Kick Ass Review, Jack, Mipoesia, Dead 
Drunk Dublin, e Physik Garden. Máis re-
centemente, o seu poema “Cartographic 
Anomaly”, realizado en colaboración con 
Michael Rothenberg, foi publicado na an-
toloxía Saints of Hysteria, A Half-Century 
of Collaborative American Poetry e a súa 
plaquette “Lazy Tongue” foi publicada por 
D Press no verán de 2007. Actualmente é 
Subdirectora e Directora de Arte de Big-
Bridge.org, revista online de poesía, arte 
e outros temas.
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moJAvE SummER

At the top of a khaki foothill 

on the edge of the Mojave desert 

stand ruins of a nudist colony. A swimming pool, 

bleached concrete kidney pockmarked with graffiti. 

On the edge of the Mojave desert 

boys with skateboards wait to fly 

into a bleached concrete kidney pockmarked with graffiti,

while their girlfriends drift over the sand. 

Boys with skateboards wait to fly 

weightless in the sky 

while their girlfriends drift over the sand, 

go shirtless and dance in the hot wind. 

Weightless in the sky 

the eyes of naked ghosts 

dance in the hot wind, 

bare skin absorbing freedom. 

The eyes of naked ghosts, and 

boys and girls trying to fly, 

bare skin absorbing freedom. 

The graffiti blurs. With each twist 

boys and girls are trying to fly 

higher and longer. Behind them 

the graffiti blurs with each twist. 

Ruins of the nudist colony 

crumbled windows frame, 

the bleached concrete kidney pockmarked with graffiti, 

bodies and sky hang weightless, blur then fade, 

on the edge of the Mojave desert.

From Lazy Tongue (2007)
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vERáN EN moJAvE

No alto dun outeiro caqui

no borde do deserto de Mojave

érguense as ruínas dunha colonia nudista. Unha piscina,

un ril de cemento destinguido, picado e cheo de grafitti.

No borde do deserto de Mojave

os mozos con monopatíns agardan voar

nun ril de cemento destinguido, picado e cheo de grafitti

mentres as súas noivas deambulan pola area.

Os nenos con monopatíns agardan voar

ingrávidos no ceo

mentres as súas noivas pasean pola area,

van sen camiseta e bailan ó cálido vento.

Ingrávidos no ceo 

os ollos de pantasmas núas

bailan ó cálido vento, 

a súa pel núa absorbendo a liberdade.

Os ollos das pantasmas núas e

mozos e mozas tentando voar,

a pel núa absorbendo a liberdade.

Os graffiti esvaécese. En cada xiro

os mozos e mozas tentan voar

máis alto e máis tempo. Tras eles

os graffiti esvaécese en cada xiro.

Ruínas da colonia nudista

marco de fiestras derrubadas,

o ril de cemento destinguido, picado e cheo de graffiti,

corpos e ceo penduran ingrávidos, desenfócanse e desaparecen,

no borde do deserto do Mojave.

de Lazy Tongue (2007).
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CHILE VERDE & DIEt CokE

Rachel, Patty's little sister, starves herself 

in a dark room, coming out only to gather 

armfuls of diet Coke and swallow spoon-

fuls of chile verde from a clay bowl on the 

counter, because an article she read in 

Cosmopolitan claims spicy foods speed 

up the metabolism. 

Rachel freezes in refrigerator light, skin 

transparent, long black braid hanging over 

her sharp spine, curling at the end, like a 

seahorse. She turns, dips her finger in the 

chile, rubs it over her lips, an exotic balm 

that makes her mouth feel, "Pouty, like a 

supermodel." 

At the other end of the counter, Patty ig-

nores her sister, smothers a warm corn 

tortilla with beans, and sips her steamy 

coffee, while on the stove, eggs drown in 

tomato sauce and onions, grease bubbles 

pop out of the pan and land on the wall, 

like the morning sun streaming in through 

the sliding glass door where Chiquita, the 

black Chihuahua, lies on the cool tile floor, 

sunbathing. 

Rachel gulps down two cans of cold soda, 

scurries away from the light, back to her 

dark room, where she watches talk shows 

and soap operas, jogs in place, does 

thousands of abdominal crunches, until 

she feels the burn, her body begging to be 

extinguished.

From Lazy Tongue (2007)

ChILE vERDE Y COCA DIETÉTICA

Raquel, a irmá máis nova de Patty, má-

tase de fame nunha habitación escura, 

saíndo unicamente para recoller moreas 

de coca dietética e tragar culleradas de 

chile verde dunha cunca de barro sobre 

o mármore, porque un artigo que leu no 

Cosmopolitan afirma que as comidas pi-

cantes aceleran o metabolismo.

Raquel conxélase á luz da neveira, a pel 

transparente, a súa longa e negra trenza 

pendurando sobre a afiada columna, o 

seu extremo crecho coma un cabaliño de 

mar. Vírase, molla o dedo no chile, frégao 

contra os seus labios, bálsamo exótico 

que fai que na súa boca sinta "beizos 

carnosos, coma unha supermodelo."

No outro extremo do mármore, Patty ig-

nora á súa irmá, cobre unha filloa de millo 

quente con fabas, e sorbe o seu fume-

gante café, mentres na cociña os ovos 

afogan en salsa de tomate e cebola, as 

burbullas de graxa rebentan na tixola cun 

estoupido e aterran na parede, coma o 

sol da mañá fumegando a través da por-

ta de cristal con guías onde Chiquita, o 

chihuahua negro, está deitado no fresco 

chan de baldosa, tomando o sol.

Raquel bebe dun grolo dúas latas de re-

fresco frías, arrédase da luz e volve á súa 

escura habitación onde ve programas de 

entrevistas e telenovelas, corre sen mo-

verse do sitio e fai miles de abdominais, 

ata que sinte como se queima e o seu 

corpo suplica que o eliminen.

de Lazy tongue (2007)
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LAzy toNguE

Suddenly, I'm in speech therapy, a mirror in my hand, a thin 

gringa hovering over my shoulder, asking me to repeat, 

sarsaparilla, seashells, somersault, while she points at her 

tongue to show where mine should be, because it's lazy, 

refuses to rise to that spot behind my top front teeth to form 

the perfect S sound, snakes, sweat, stereo, she is recor-

ding me now, so I can hear when I accidentally get it right, 

remember how it feels, do it again, stupid, spic, soledad, 

the gringa is persistent, says I must practice everyday at 

home, my tongue needs exercise, skateboard, summer, Es-

tevan, my tongue is heavy, collapses from exhaustion, takes 

up more space in my mouth than before, like I've bit off too 

much of a Cuban sandwich, saliva, sucia, stink, I think of my 

mother buying cow tongue at the meat market, that big slab 

in the frying pan, suspiro, somnambulist, system, the gringa 

says that's enough for today, sends me back home, stucco, 

stained glass, San Lazaro—where my mother stands in the 

kitchen, slicing cebollas and singing those strange Galician 

songs with all the wrong kinds of S 's.

from Lazy Tongue (2007)
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LINguA pREguICEIRA

De súpeto, estou en logopedia, un espello na miña man, 

unha gringa delgada dende o meu ombreiro pedíndome 

que repita, zarzaparrilla2, cunchas, salto, mentres sinala a 

súa lingua para amosarme onde debería estar a miña, por-

que é preguiceira e négase a subir ata ese lugar detrás dos 

meus incisivos no que formar o S perfecto, serpes, suor, 

estéreo. Agora estame gravando, así que podo escoitar 

cando involuntariamente o fago ben, lembro como é, volvo 

a facelo, estúpida, especia, soidade, a gringa é insistente, 

di que debo practicar na casa tódolos días, a miña lingua 

necesita exercicio, skateboard, estío, Estebo, teño a lingua 

pesada, derrúbase co esgotamento, ocupa máis espazo 

na miña boca ca antes, como se mordera un anaco dema-

siado grande dun bocadillo cubano, saliva, sucia, apestar, 

penso na miña nai mercando lingua de vaca na carnicería, 

un gran pedazo na tixola, suspiro, somnámbulo, sistema, a 

gringa di que está ben por hoxe, mándame de volta á casa, 

estuco, cristaleira, San Lázaro, onde a miña nai, de pé, na 

cociña, corta cebollas e canta esas estrañas cancións ga-

legas con tódolos Ss incorrectos

de Lazy Tongue (2007)

2  En inglés, sarsaparilla (NdT)
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ACCIDENtAL vILLANELLE

It must have been an accident, Mother,

how I heaved a stone at your head

in our bright back yard. It was Summer

I was only three but already pouty and bothered,

didn’t want your scrambled eggs, flung them at you instead.

It might have been an accident, Mother

When I locked you out of our new Manhattan apartment, like an angry lover.

The Super found me, balled up in a corner, gnawing on a loaf of bread.

My bright back yard was missing and it was Summer.

Remember, when I bit down on the thermometer

and almost swallowed mercury and glass? The Doctor said

it could have been an accident, Mother.

But I know you never did recover

when you caught me shaving my head

in our bright back yard. It was Summer

and I knew, this time I was in trouble.

Later, I ripped the posts off my canopy bed.

It wasn’t an accident Mother,

I lost my virginity in a bright back yard, in Summer.

de Lazy Tongue (2007)
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vILLANELLE ACCIDENTAL

Debeu ser un accidente, Nai, 

o xeito en que che arrebolei unha pedra á cabeza

no teu luminoso patio traseiro. Era Verán

eu só tiña tres anos, pero xa estaba malhumorada e incomodada,

non quería os teus ovos revoltos e tireichos 

Podería ser un accidente, Nai,

cando non che quixen abrir no noso novo apartamento de Manhattan, coma unha amante anoxada.

O Caseiro atopoume feita un nobelo nun currucho, roendo unha barra de pan.

Faltábame o meu luminoso patio traseiro e era Verán.

¿Lembras cando mordín o termómetro

e case trago o mercurio e o cristal? O médico dixo 

que podería ser un accidente, Nai,

Pero eu sei que nunca te recuperaches

de sorprenderme rapándome a cabeza

no noso luminoso patio traseiro. Era Verán

e eu sabía que esta vez metérame nunha boa lea.

Máis tarde arrinquei os postes do dosel da miña cama.

Non foi un accidente, Nai,

perdín a virxindade nun luminoso patio traseiro, no Verán.

de Lazy tongue (2007)
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whEN I wAS IN LovE

Lust and the room grew 

small as zero.

 *

So I escaped everyday 

to my silly restaurant job 

watched Santo,

in the kitchen peeling shrimp,

extracting blue veins from flesh,

with the kind of grace 

you lacked. 

*

There’s no salvation 

in distractions,

only moments 

of “what ifs” driving me

back to the ocean

to search the seaweed 

and sewage.

 *

Clawless crabs, gull bones, syringes.

Blue bottle jellyfish, deflated 

like balloons the morning after a party.

I carry them home 

set them on the bathroom sink next to the soap dish.

You don’t want to touch them.

from MiPo The South Florida Edition (summer, 2004)
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CANDo EStAbA NAmoRADA

A luxuria e a habitación fixéronse tan

pequenas coma un cero.

*

Así que escapaba cada día

ó meu ridículo emprego no restaurante

vía O Santo, 

na cociña pelando gambas,

extraendo as veas azuis da carne,

con esa clase de graza 

que ti non tiñas.

*

Non hai salvación

nas distraccións,

só intres

de “e se” que me levaban

de volta ó océano

para buscar entre os argazos 

e as augas fedorentas

*

Cangrexos sen pinzas, ósos de gaivota, xiringas.

carabelas portuguesas desinchadas

coma globos á mañá seguinte dunha festa.

Lévoos á casa

póñoos na almofía ó lado da bandexa do xabón.

No queres tocalos. 

de mipo the South florida Edition (verán, 2004)
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DENISE DuhAmEL

Denise Duhamel nace e medra en Wo-
onsocket, Rhode Island, no 1961. Estuda 
no Trinity College (Walles), Emerson Co-
llege (licenciatura Magna Cum Laude) e 
no Sarah Lawrence College (onde obtén 
o seu postgrao en Creación Literaria). Na 
actualidade vive en Hollywood, Florida, e 
traballa como profesora na Universidade 
Internacional de Florida no seu progra-
ma de Escritura Creativa, aínda que foi 
docente en numerosas institucións aca-
démicas, pero sempre vinculada tanto 
ó ensino da literatura en xeral, como da 
creación en particular (Pistburgh, Rut-
gers, Bucknell, The American University, 
Lycoming College, etc.). É autora dos se-
guintes poemarios: Smile! (Warm Spring 
Press, 1993), The Woman with Two Vagi-
nas (Salmon Run Press, 1995), Girl Sol-

dier (Garden Street Press, 1996), Kinky 
(Orchises Press, 1997), The Star-Span-
gled Banner (Southern Illinois University 
Press, 1999), Queen for a Day: New and 
Selected Poems (University of Pittsburgh 
Press, 2001), Mille et un Sentiments (Fi-
rewheel, 2005), Two and Two (Pittsburgh, 
2005) e Ka-Ching! (prevista a súa edición 
por University of Pittsburgh Press para 
o 2009). É tamén autora das plaquettes: 
Heaven and Heck (Cortland Press, 1988), 
Skirted Issues (Stop Light Press, 1990) e 
It's My Body (Egg in Hand Press, 1992). 
Escribiu, en colaboración con Maureen 
Seaton, o libro Exquisite Politics (Tia 
Chucha Press, 1997), e as plaquettes 
Oyl (Pearl Editions, 2000) e Little Novels 
(Pearl Editions, 2002). Poemas e textos 
seus foron publicados en máis de coren-
ta revistas, entre as que cabe destacar: 
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American Voice, Boston Book Review, 
Chicago Review, Columbia: A Magazine 
of Poetry & Prose, Crazyhorse, Harvard 
Review, Literary Review, Ontario Review, 
Pleiades, Flash, Prairie Schooner, Priva-
te, Quarterly West, Sycamore Review, 
Triquarterly, Humanities Review, y Zone 
3. Foi incluída en diversas e prestixiosas 
antoloxías, entre as que cabe mencionar: 
The Best American Poetry (1993, 1994, 
1998, 2000, 2006, 2007 e 2008); The An-
tology of New England Writer (1995), The 
World’s Best Poetry (1997), Identity Les-
sons: Learning American Style: An An-
thology of Contemporary Writing (1999) , 
American Poetry: Next Generation (2000), 
New Young American Poets (2000), The 
Living Poem: American Poetry Now (Uni-
versity of Pittsburgh Press, 2002), Like 
Thunder: Poets Respond to Violence in 
America (University of Iowa Press, 2002) 
o The Poets' Grimm: Twentieth Century 
Poems from Grimm Fairy Tales(Story Line 
Press, 2003). Entre outros premios e dis-
tincións obtivo: New York Foundation for 

the Arts Fellowship (1989), Salmon Run 
Poetry Prize For full Length Book (1995), 
Winner of Pearl Editions Chapbook Con-
test (1995), Ludwig Vogelstein Award in 
Poetry (1997), Crab Orchard Award Se-
ries for Poetry For full length book (1998), 
ou o National Endowment for the Arts 
Fellowship in Poetry (2001). Así mesmo, 
foi xurado en numerosos certames lite-
rarios e desenvolve un intenso labor á 
fronte de obradoiros de creación poética. 
Recentemente saíu do prelo unha edición 
bilingüe de poemas titulada “Afortunada 
de mi” (Lucky Me), traducida ó castelán 
por Dagmar Buchholz e David González, 
publicada en 2008 por Bartleby Editores, 
e que será editada en EE.UU. o vindeiro 
2009. 
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ERNESt hEmINgwAy, youR mothER mADE you wEAR 

DRESSES UNTIL YOU WERE THREE

Well, maybe that explains everything. 
In your house in Key West, where the pastels of the town 
must have driven you crazy, above the fireplace mantle — 
like an expose — you're pictured in frills as a toddler. 
"Knickers were fashionable for boys," 
the tour guide explains, "But Hemingway's mother, well..." 
Her perky voice trails off as though, after all these tourists, 
she still hasn't found the right words. 

But there you are again, all grown up and in plaid flannel, 
against the far wall. "You'll notice," the tour guide says now, 
her monologue-pace restored, "Our Hemingway was quite a sportsman." 
You stand with an enormous fish, cranked so that its nose 
is to the ground in defeat — its tail is hoisted straight up, 
making the fish double your height. 
And in another photo, you hold a pair of antlers, 
proud and with no apology, as though they were a bowling trophy. 

Deer heads and moose heads are mounted in your study to extinguish 
any lingering doubt. You typed with two fingers and married 
four times, each wife dismissed when she showed too much independence. 
Liquor-locks, around the vodka insured no one would drink 
unless you were home. But bored with you always gone, Pauline, 
Mrs. Hemingway-number-three, put in a pool and raised 
the kitchen counter six inches so you'd have no excuses — from now on 
you could clean your own fish without straining your back. 

Hemingway, we know you loved cats, but you even machoed that, 
bringing home a urinal from Sloppy Joe's 
to make into a drinking trough for your pets who'd leave a line, 
a geometric progression of offspring. Mutant cats, 
every generation with more toes than the last, each extra 
jutting from a front paw like a little potent penis. 
Maybe you were rough, wrestling the kittens and throwing them 
into the pool, then toweling them dry, saying things like "Ah shucks." 

And it's true, mothers so often get blamed for it all — but a dress? 
Some whisper also that your father was henpecked. 
Freud was forty-nine when you wore a skirt for the last time, 
and he would have forgiven you, freely, the way we do — the way 
you forgave your mother when you dragged your three-legged labor chair 
to a bullfight, and sat in it to watch the gore. Did you think 
of your mother as you sat, as though daring someone to make fun, 
in an antique chair in which antique women actually gave birth? 

from Smile! (1993) 
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ERNESt hEmINgwAy, A tÚA NAI fíxoChE LEvAR 

VESTIDOS ATA OS TRES ANOS

En fin, se lle cadra isto o explica todo.
Na túa casa en Key West, onde as cores pastel da cidade
volveríante tolo, enriba do estante da cheminea
–como nunha revelación- estás retratado, un meniño con volantes.
"As bragas estaban de moda nos homiños" 
explica a guía turística, "pero a nai de Hemingway, ben ... "
A súa resolta voz vacila coma se despois de tantos turistas
aínda no atopase as palabras exactas. 

E aí estás de novo, xa adulto e cunha camisa de cadros escoceses, 
na outra parede. “Como verán,” di agora a guía turística, 
recuperado o ritmo do monólogo, “O noso Hemingway era todo un atleta". 
Estás de pé a carón dun peixe pendurado, enorme, cun nariz 
que apunta o chan en sinal de derrota – a súa cola ergueita moi arriba, 
descobre un animal que che dobra en altura. 
E noutra foto sostés unha cornamenta, 
orgulloso e sen desculparte, como se fora un trofeo de birlos. 

Cabezas de cervos e de renos penduradas no teu estudio para que non quede 
ningunha dúbida. Escribías a máquina con dous dedos e casaches 
catro veces, cada muller despachada ó amosar demasiada independencia. 
Fechos para botellas no vodka aseguraban que ninguén bebera 
a non ser que ti estiveras na casa. Pero aburrida de terche sempre fora, Pauline, 
a Sra. Hemingway número tres, instalou unha piscina e alzou 
o mármore seis polgadas para que non tiveras escusa –a partir de entón 
poderías limpar o teu propio peixe sen forzar o lombo–. 

Hemingway, sabemos que che gustan os gatos, pero incluso nesto facíaste o macho, 
traendo á casa un penico de Sloppy Joe's 
para convertelo en bebedoiro das túas mascotas, que deixarían unha liñaxe, 
unha progresión xeométrica de descendentes. Gatos mutantes, 
cada xeración con máis dedos ca anterior, cada protuberancia extra 
da pata dianteira coma un pene pequeno e potente. 
Quizás eras unha besta loitando cos gatiños e guindándoos 
á piscina e despois secándoos cunha toalla mentres dicías cousas como "Vaites, vaites" 

E é certo, ás nais a miúdo bótaselles a culpa de todo — pero ¿un vestido? 
Algúns tamén murmuran que o teu pai era un apoucado. 
Freud tiña corenta e nove anos cando te puxeches unha saia por derradeira vez 
e el teríache perdoado, sen reservas, como o facemos nós —como
perdoaches á túa nai cando arrastraches a túa cadeira de traballo de tres patas 
a unha corrida de touros e sentaches nela para ver a canizaría. ¿Pensabas na 
túa nai, se lle cadra retando a alguén a burlarse, sentado ti
nunha antiga cadeira na que antigas mulleres de certo parían?

de Smile! (1993) 
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thE AmoRouS huSbAND AND thE pREmENStRuAL wIfE 

go into the twenty-four hour convenience store 

to pick up bread and milk, just the basics 

until they can make it to the supermarket later in the week. 

The husband, who adores shopping, who reads labels 

and checks expiration dates, spots a pile of dusty discounted toys 

called Gro-Beasts. Tiny spongy dinosaurs, smaller 

than a human thumb, grow "600% larger" when immersed in water. The wife who was once 

a grocery store cashier likes to get in and out as quick as she can. 

She collects what they came for while her husband dawdles 

with a yellow Tyrannosaurus Rex, a pink winged Pterodactyl, and a baby 

blue Triceratops. She is surprised when her husband brings a half dozen 

to the counter, and confused when the man who works the night shift 

becomes animated, "I bought these for my kid-but, hey, 

I played with 'em more than he did. You can use 'em over and over. 

They shrink back when they dry." The husband carries a gallon 

of spring water back to the car. The wife tells him 

that's the heaviness you feel before you have your period, except 

all that water is stuck in your torso. As they drive home 

she explains the growing potential of the sponges. Not very good in math, 

the husband is disappointed to learn that 600% larger 

only means six times bigger. He'll be lucky 

if the prehistoric reptiles grow as long as his palm. 

To prove to himself he's still bought something fun, he winks 

and likens the expansive powers of the dinosaurs to his own erections. 

The wife says it's no coincidence the husband took six- 

the number of subconscious sex, according to her dream book. 

The bloated dinosaur could also be her. 

She wishes her husband could know the pain of heavy breats just once. 

He wishes she would give clearer signals, that some part of her would pop up hard 

and definite when he comes toward her, shedding his clothes. 

from Girl Soldier (1996) 
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o mARIDo tENRo E A muLLER A pIQuES DE tER o pERíoDo

entran na pequena tenda que abre as vinte e catro horas 

a buscar pan e leite, só o básico

ata que poidan facer a compra no supermercado dentro duns días.

O marido, que gusta de comprar, que le as etiquetas,

que repara nas datas de caducidade, divisa unha pila de poeirentos xoguetes de oferta

chamados Gro-Beasts. Dinosauros esponxosos, máis pequenos

ca un polgar humano, “medran ata un 600% " ó mergullalos en auga. A muller, que unha

[vez foi 

caixeira de ultramarinos, prefire entrar e saír tan axiña como poda.

Recolle o que viñeron a buscar mentres o seu marido entretense

cun Tiranosauro Rex amarelo, un Pterodáctilo con ás rosa e un bebé

de Triceratops azul. Queda sorprendida cando el trae media ducia

ó mostrador e confundida cando o caixeiro da quenda de noite

di todo animoso, "mercábaos para o meu meniño pero, vaia!,

xogaba eu máis con eles que o propio rapaz. Podes usalos unha e outra vez. 

Encóllense cando secan”. O marido leva unha botella

de auga mineral á parte de atrás do coche. A muller fálalle

do peso que sentes antes de ter o período, aparte

de todo ese líquido metido no teu tronco. Mentres conducen á casa

ela explica canto poden medrar as esponxas. Non moi dado ás matemáticas,

o marido queda decepcionado ó descubrir que un 600% maior 

só é seis veces máis grande. Terá sorte 

se os réptiles prehistóricos medran tanto coma a palma da súa man.

Pero aínda así, para demostrarse que mercou algo divertido, chisca un ollo

e compara os poderes expansivos dos dinosauros coas súas propias ereccións.

A muller di que non é ningunha coincidencia que el escollera o seis,

–o número do sexo inconsciente, segundo o seu libro dos soños–.

Tamén podería ser ela mesma o dinosauro inchado.

Desexaría que o seu marido puidera saber, aínda que só fora unha vez, da dor dos seus

[lastrados peitos.

El desexaría que ela proporcionase sinais evidentes, que algunha parte do seu corpo xurdira

[firme

e definitiva cando el se lle achega quitando a roupa. 

de Girl Soldier (1996)
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gIRL SoLDIER

(looking at Palphot Herzelia's photograph 
Girl Soldier of the Israel Defense Force)

The girl soldier wears lipstick, 

wisps of hair falling from her bun, 

her eyelashes as long and dark as spider legs. 

She undoes her top buttons, not really enough 

to show cleavage, but her army insists 

on a sprig of collarbone 

as a reminder that she is dainty. 

She holds her gun like a hair dryer 

or a kitchen appliance she loves 

but, until recently, has taken for granted. 

The ocean waves crash behind her- 

the enemy boats glistening in the sun 

along with her hat-pin and the metal crowns 

on the lapels of her jacket. 

She is proud to be a part of the Defense Force 

is the lie the picture is telling, 

as blatant as the old lie that all women love to iron 

or live in the suburbs 

as long as they have the right products. 

How big these falsehoods are, how many seas they span. 

If there have to be girl soldiers at all, 

shouldn't they fight for girl things? 

To get them out of girl ghettos, 

to shed them of their pink collar jobs 

and the hoods that hide their faces 

in so many parts of the world? 

To get a girl's perspective of religions? 

To overthrow offices and put girls 

in charge of governments? 

But girls have been brainwashed they're safest 

using their oppression as protection. 

With their heels and hose 

like big heavy shells on their backs, 

they rely on jokes about girls not getting hit, 

about girls who wear glasses. 

They're told alone they'd be naked and squashy, 

just ready for soup. But when they're reminded 

this is not true, girls feel a deep strength 

that has something to do with the earth. 

Vaginas from all countries make peace- 

the root of the word literally meaning sheath, 

a resting place for men and their swords. 

From Girl soldier (1996)
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A mozA SoLDADo

(mirando unha fotografía dunha soldado da Forza de 
Defensa Israelí publicada por Palphot, Herzelia)

A moza soldado leva carmín,

mechóns de pelo caendo do seu moño,

e as súas pestanas son tan escuras e longas coma as patas dunha araña.

Desabrocha os botóns superiores, non abondo

para amosar o escote, pero o seu exército insiste

nun pouquiño máis de clavícula

lembranza da súa delicadeza.

Sostén o arma coma se fora un secador

ou outro utensilio de cociña que lle agrada

e que, ata hai pouco, era normal nela.

As ondas do océano petan ás súas costas

e os barcos inimigos escintilan baixo o sol

ó igual que a insignia da súa gorra e as coroas de metal

nas lapelas da súa guerreira.

Está orgullosa de ser parte da Forza de Defensa

esa é a falsidade que a fotografía amosa

tan descarada como a vella mentira de que a tódalas mulleres lles gusta pasar o ferro

ou vivir nunha urbanización

mentres teñan os produtos necesarios.

Se ten que haber mozas soldado,

non deberían loitar polos asuntos das mozas?

Para sacalas dos guetos de mulleres,

para redimilas dos seus empregos rosas

e das carapuchas que ocultan os seus rostros

en tantas partes do mundo?

Para ter a perspectiva das mulleres sobre as relixións?

Para derrocar os despachos e poñelas

ó cargo dos gobernos?

Pero ás rapazas lavóuselles o cerebro convencéndoas de que están máis seguras

usando a súa opresión como salvagarda.

Cos seus tacóns e as súas medias,

grandes e pesadas cunchas ás súas costas,

confíanse ós chistes de que ás mozas que non se lles dá,

nin sequera a aquelas que levan lentes.

Dinlles só que estarían núas e brandas,

preparadas para a sopa. Pero cando se lles lembra

que isto non é certo, as mozas senten unha profunda forza

que ten algo que ver coa terra.

As vaxinas de todo o mundo constrúen a paz

a raíz da palabra significa literalmente vaíña

un lugar de descanso para os homes e as súas espadas.

De Girl Soldier (1996)
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kINky

They decided to exchange heads. 

Barbie squeezes the small opening under her chin 

over Ken's bulging net socket. His wide jaw line jostles 

atop his girlfriend's body, loosely, 

like one of those nodding novelty dogs 

destined to gaze from the back windows of cars. 

The two dolls chase each other around the orange Country Camper 

unsure what they'll do when they're within touching distance. 

Ken wants to feel Barbie's toes between his lips, 

take off one of her legs and force his whole arm inside her. 

With only the vaguest suggestion of genitals, 

all the alluring qualities they possess as fashion dolls, 

up until now, have done neither of them much good. 

But suddenly Barbie is excited looking at her own body 

under the weight of Ken's face. He is part circus freak, 

part thwarted hermaphrodite. And she is imagining 

she is somebody else-maybe somebody middle class and ordinary, 

maybe another teenage model being caught in a scandal. 

The night had begun with Barbie getting angry 

at finding Ken's blow-up doll, folded and stuffed 

under the couch. He was defensive and ashamed, especially about 

not having to breath to inflate her. But after a round 

of pretend tears, Barbie and Ken vowed to try 

to make their relationship work. With their good memories 

as sustaining as good food, they listen to late-night radio 

talk shows, one featuring Doctor Ruth. When all else fails, 

just hold each other, the small sex therapist crooned. 

Barbie and Ken, on cue, groped in the dark, 

their interchangable skin glowing, the color of Band-Aids. 

Then, they let themselves go-soon Barbie was begging Ken 

to try on her spandex miniskirt. She showed him how 

to pivot as though he were on a runway. Ken begged 

to tie Barbie onto his yellow surfboard and spin her 

on the kitchen table until she grew dizzy. Anyhting, 

anyhting, they both said to the other's requests, 

their mirrored desires bubbling from the most unlikely places. 

From Kinky (1997);
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pERvERtIDIñoS

Decidiron intercambiar as cabezas.

Barbie aperta a pequena abertura baixo o queixo 

sobre o oco protuberante da articulación de ken. A ampla mandíbula del empurra 

delicadamente sobre o corpo da súa noiva, 

coma un deses cans que asenten 

predestinados a observalo todo dende o cristal traseiro dos coches. 

Os dous bonecos perséguense arredor da caravana laranxa 

dubidando que farán cando estean a curta distancia. 

Ken gustaría de probar as dedas de Barbie nos seus beizos, 

arrincarlle unha perna e introducir todo o seu brazo dentro dela. 

Coa única e case imperceptible insinuación dos xenitais, 

todas as calidades de atracción que posúen como bonecos de moda 

ata agora no lles serviron de moito. 

Pero de súpeto Barbie excítase mirando o seu propio corpo 

baixo o peso da cara de Ken. El ven sendo en parte un monstro de feira, 

en parte un hermafrodita frustrado. E ela imaxina 

que é outra persoa, se cadra alguén normal e de clase media, 

quizá outra modelo adolescente sorprendida nun escándalo. 

A noite empezara con Barbie anoxándose 

ó atopar a boneca inchable de Ken encartada e metida 

baixo o sofá. El estaba á defensiva e cheo de vergonza, especialmente por 

no ter alento para inchala. Pero tras unha rolda 

de bágoas finxidas, Barbie e Ken prometen tentar 

que a súa relación funcione. Cos seus bos recordos, 

tan reconfortantes como unha boa comida, escoitan a radio nocturna, 

espazos de entrevistas e un programa da doutora Ruth. Cando todo o demais falla, 

só queda apertarse o un ó outro, cantaruxa suavemente a pequena terapeuta sexual. 

Barbie e Ken, nese preciso momento, acarícianse na escuridade

as súas peles intercambiables e escintilantes da cor das bandas para as feridas .

Entón, de súpeto apartáronse e Barbie suplicoulle a Ken 

que probara súa minisaia elástica. Ela ensinoulle a xirar

como se estivera nunha pasarela. Ken suplicaba 

a Barbie que lle deixara atala á súa táboa de surf amarela e facela xirar 

sobre a mesa da cociña ata que a invadise a vertixe. Calquera cousa, 

calquera, dicíanse ambos ante a petición do outro,

os seus idénticos desexos burbullaban dende os lugares máis inauditos. 

De Kinky (1997)
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how muCh IS thIS poEm goINg to CoSt mE? 

It's not something I like to burden my readers with as a rule, 

the process of spending money for paper and paper clips, pens, 

ink cartridges for the printer—never mind the computer itself 

which is a whole other story. 

 My favorite uncle 

was watching Phil Donahue—the topic was computers I guess— 

and a journalist on the panel said, "No writer today 

can live without one." My uncle called before the show was over 

and offered to buy me my first computer. I dyed my hair red 

for the first time, just days before he died. Some readers might think 

that might be developed as a separate poem of its own, but since we're all 

on tight budgets, I'll try to fit it in here: 

 How I called all night 

and he wouldn't answer his phone. How my sister found him 

early the next morning. The tension over his will. 

How my mother picked me up at the train station for the funeral, 

crying into my shoulder—her dead older brother 

who brought her a hula skirt from the South Pacific after the war, 

who gave her away at her wedding since their father 

had already passed on—before she suddenly got a grip on herself and said: 

"What the hell have you done to your hair?" My mother hates redheads 

for some reason, always saying she would have drowned her kids 

if any of them had been born strawberry blonde or auburn. 

When I was little, my uncle used to live in the apartment downstairs. 

That was before his wife died, very young, 

so they never had a chance to have kids. He told me he felt helpless, 

it was like watching a dying little bird... 

 I pay for this poem in many ways. 

Right now, as I write this, I could be at a job earning money 

or, at the very least, looking at the help-wanted ads. I could be writing 

a screenplay, a novel that would maybe, just maybe, in the end pay for itself. 

Sure "there are worse things I could do" as the slutty girl 

sings in Grease, although it's not politically correct to call her that. 

What do people say nowadays? Sexually daring? 

I've always liked that character Rizzo—the way she finds out 

she's not pregnant after all at the end of the movie, 

calling her good news down to her friends 

from the highest car on the Ferris wheel. 

 I wish amusement parks 

didn't have such high admission prices. And, of course, I still like to eat. 

Why just this morning I had a big bowl of cereal. The box says 

you can get sixteen servings, but my husband and I never get more than ten, 

which makes each serving about forty cents, not including the milk 

or the banana or the glass of juice. But without that fuel, 
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who says I could have written this same poem? It may have been shorter 

and even sadder, because I would have had a hunger headache 

and not given it my best. 

 Then there's rent. I can't write this poem outside 

as there are no plugs for my computer, and certainly no 

surge protectors. I need to be comfortable—a sweat shirt and sweat pants, 

which used to be cheaper before everyone started getting into fitness. 

I need my glasses more than ever as I get older. 

Without insurance, I don't have to tell you how expensive they are. 

I need a pair of warm socks and a place to sleep. 

Dreams are very important to poets. I need recreation, escape, Hollywood movies. 

You may remember I made reference to one earlier called Grease, 

lines 32-38 of this very poem. 

It's not easy, 

now that movies in New York are eight seventy-five. 

You get in the theater and smell the buttered popcorn, 

though everyone knows it's not really butter they use. 

It's more like yellow-colored lard. Any poet with heart trouble 

best skip it. But my husband and I smell it 

and out come our wallets. The concession stand uses so much salt 

every moviegoer also needs a drink, and everyone knows 

what those prices are like. We say goodbye to another twelve bucks, 

but that's just the beginning— 

there are envelopes, bottles of Wite-Out, stamps, and disks. 

from Queen for a Day (2001)
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CANto mE vAI CuStAR EStE poEmA?

En xeral non é algo co que me guste molestar ós meus lectores, 

o proceso de gastar cartos en papel, clips, bolígrafos, 

cartuchos de tinta para á impresora —sen contar coa propia impresora, 

que xa é outra historia totalmente distinta—. 

O meu tío favorito 

vía a Phil Donahue —o tema eran os ordenadores, supoño— 

e un periodista do equipo dixo, "ningún escritor de hoxe en día 

pode vivir sen un". O meu tío chamoume antes de rematar o programa 

e ofreceuse a mercarme o meu primeiro ordenador. Eu tinxinme o pelo de vermello 

por primeira vez poucos días antes de que el morrera. Algúns lectores poderían pensar 

que isto daría para outro poema distinto, pero xa que todos temos 

un orzamento limitado, tentarei encaixalo aquí: 

 Como chamei toda a noite 

e el no contestaba ó teléfono. Como a miña irmá atopouno 

á mañá seguinte cedo. A tensión do seu testamento. 

Como a miña nai me recolleu na estación de ferrocarril para ir ó funeral, 

chorando sobre o meu ombreiro —o irmán máis grande morto.

O que lle trouxo unha saia hula do Pacífico Sur tras a guerra, 

o que a entregou en matrimonio xa que o seu pai 

falecera— antes de recompoñerse de súpeto e dicir: 

“¿Que demo fixeches no pelo?” A miña nai odia ás roibas 

por algunha razón, sempre di que tería afogado ós seus fillos 

se calquera deles tivera nacido roxo ou castaño avermellado. 

Cando era pequena, o meu tío adoitaba vivir no apartamento de abaixo. 

Iso era antes de morrer a súa muller, moi nova, 

así que non tiveron tempo de ter fillos. Díxome que se sentía indefenso, 

era como observar a un paxariño agonizante… 

 Pago por este poema de moitos xeitos. 

Agora mesmo, mentres escribo isto, podería estar nun traballo gañando cartos 

ou, polo menos, mirando os anuncios de ofertas de emprego. Podería estar escribindo 

unha obra de teatro, unha novela que se cadra, só quizá, ó final pagaríase a si mesma. 

Seguro que “hai cousas peores que podería facer”, como di a pendanga 

que canta en Grease, aínda que non é politicamente correcto chamala así. 

Que di a xente hoxe en día? Sexualmente ousada? 

Sempre me gustou esa personaxe, Rizzo, como descobre 

ó final da película que, despois de todo, non está preñada, 

berrando as boas novas ós seus amigos 

dende a cabina máis alta da nora. 

 Oxalá os parques de atraccións 

non tiveran entradas tan caras. E, por suposto, aínda me gusta comer. 

Vaia!, esta mesma mañá tomei unha gran cunca de cereais. A caixa di 

que podes servirte dezaseis racións, pero o meu marido máis eu nunca conseguimos máis 

[de dez, 

o que fai que cada ración custe preto de corenta céntimos, sen incluír o leite 
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ou o plátano ou o vaso de zume. Pero sen ese carburante, 

quen di que podería ter escrito este mesmo poema? Pode que fora máis curto 

e mesmo máis triste, porque doeríame a cabeza coa fame 

e non tería dado o mellor de min. 

 Despois está o aluguer. Non podo escribir este poema na rúa

porque non hai enchufes para o meu ordenador e certamente tampouco 

protector contra as subidas de tensión. Necesito estar cómoda; unha camiseta e un pantalón 

[de chándal, 

que adoitaban ser máis baratos antes de que todo o mundo empezara a facer exercicio. 

Necesito as miñas gafas máis ca nunca, porque estou facéndome vella.

sen seguro, non teño que contarvos o caras que son. 

Necesito un par de calcetíns cálidos e un lugar onde durmir. 

Os soños son moi importantes para os poetas. Necesito diversión, evasión, películas de 

[Hollywood. 

Quizá lembres que antes fixen referencia a unha delas, chamada Grease, 

nos versos 32-38 deste mesmo poema. 

 Non é doado, 

agora que as películas en Nova York están a oito setenta e cinco. 

Méteste no cine e recendes os flocos de millo con manteiga, 

aínda que é ben sabido que non é manteiga de verdade o que usan, 

é máis como graxa de porco amarela. Calquera poeta con problemas de corazón 

mellor que a evite. Pero o meu marido e eu recendémola

e alá van as nosas carteiras. O posto de flocos de millo pon tanto sal 

que os espectadores tamén precisan unha bebida, e todo o mundo sabe 

a qué prezo están. Despedímonos doutros doce pavos, 

pero isto é só o principio;

están os sobres, os botes de líquido corrector, os selos, e os discos. 

de Queen for a Day (2001)
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LANguAgE poLICE REpoRt 

After Diane Ravitch's The Language Police

The busybody (banned as sexist, demeaning to older women) who lives next door called my 

daughter a tomboy (banned as sexist) when she climbed the jungle (banned; replaced with 

"rain forest") gym. Then she had the nerve to call her an egghead and a bookworm (both 

banned as offensive; replaced with "intellectual") because she read fairy (banned because 

suggests homosexuality; replace with "elf") tales. 

I'm tired of the Language Police turning a deaf ear (banned as handicapism) to my complaints. 

I'm no Pollyanna (banned as sexist) and will not accept any lame (banned as offensive; repla-

ce with "walks with a cane") excuses at this time. 

If Alanis Morrissette can play God (banned) in Dogma (banned as ethnocentric; replace with 

"Doctrine" or "Belief"), why can't my daughter play stickball (banned as regional or ethnic 

bias) on boy's night out (banned as sexist)? Why can't she build a snowman (banned, replace 

with "snow person") without that fanatic (banned as ethnocentric; replace with "believer," "fo-

llower," or "adherent") next door telling her she's going to hell (banned; replaced with "heck" 

or "darn")? 

Do you really think this is what the Founding Fathers (banned as sexist; replace with "the 

Founders" or "the Framers") had in mind? That we can't even enjoy our Devil (banned)-ed ham 

sandwiches in peace? I say put a stop to this cult (banned as ethnocentric) of PC old wives' 

tales (banned as sexist; replace with "folk wisdom") and extremist (banned as ethnocentric; 

replace with "believer," "follower," or "adherent") conservative duffers (banned as demeaning 

to older men). 

As an heiress (banned as sexist; replace with "heir") to the first amendment, I feel that only 

a heretic (use with caution when comparing religions) would try to stop American vernacular 

from flourishing in all its inspirational (banned as patronizing when referring to a person with 

disabilities) splendor."

(from Sentece a journal of prosse poetics, nº 5, , 2007)
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INfoRmE DA poLICíA DA LINguAxE

Tras The Language Police, de Diane Ravitch

A vella lareta (prohibido por sexista, despreciativo para as mulleres maiores) que vive na porta do lado 
chamou marimacho (prohibido por sexista) á miña filla cando subía á xungla de ferros (prohibido; substi-
tuído por “bosque tropical”) do parque infantil. Despois tivo a cara de chamarlle “sabichona” e “rato de 
biblioteca” (ambos prohibidos por ofensivos; substituídos por “intelectual”) xa que lía contos de fadas3 
(prohibido porque suxire homosexualidade, substituído por “elfos”). 

Estou cansa de que a Policía da Linguaxe faga oídos xordos (prohibido por discapacidade) ás miñas 
queixas. Non son ningunha Polyanna (prohibido por sexista) e non aceptarei ningunha escusa tolleita 
(prohibido por ofensivo; substituír por “camiña con bastón”) a estas alturas.

Se Alanis Morrissette pode facer de Deus (prohibido) en Dogma (prohibida por etnocéntrico; substituír 
por “Doutrina” ou “Crenza”), por qué a miña filla non pode xogar ó béisbol? (prohibido por rexional ou 
por ter desviación étnica) na noite en que saen os mozos (prohibido por sexista)? por que non pode 
facer un boneco de neve (prohibido, substituír por “persoa de neve”) sen que esa fanática (prohibido 
por etnocéntrico; substituír por “crente”, “seguidora” ou “adepta”) da porta do lado lle diga que vai ir ó 
inferno (prohibido; substituír por “maldición” ou “condenación”)?

De verdade cres que isto é o que os Pais Fundadores (prohibido por sexista, substituír por “Os/As 
Fundadores” ou “Os/As Estruturadores/as”) tiñan en mente? que nin sequera podemos saborear os 
nosos bocadillos do demo (prohibido) en paz? Eu digo que poñamos punto final a este culto (prohibido 
por etnocéntrico) de contos de vellas do PC (prohibido por sexista, substituír por “sabedoría popular”) 
e vellos leriantes conservadores (prohibido por desprezativo ós homes maiores) extremistas (prohibido 
por etnocéntrico; substituír por “crente”, “seguidor” ou “adepto”).

Como herdeira (prohibido por sexista, substituír por “herdeiro”) da primeira emenda, sinto que só un 
herexe (usar con precaución ó comparar relixións) tentaría deter o florecemento da fala vernácula ameri-
cana en todo o seu esplendor inspirador (prohibido por condescendente cando se refire a unha persoa 
con discapacidade).”

(de Sentence: a journal of prose poetics no.5 , 2007)

3  Fairy (fada), en argot, e con intención despectiva, significa “marica” (NdT)
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bEth ANN fENNELLy

beth Ann fennelly naceu en New Jer-
sey en 1971, pero medrou en Lake Forest, 
unha pequena cidade da área urbana de 
Chicago. Estuda na prestixiosa Univer-
sidade de Notre Dame, obtendo o seu 
postgrao en Poesía na Universidade de 
Arkansas no 1998 e no 1999 a beca de in-
vestigación Diane Middlebrook da Univer-
sidad de Wisconsi. Publicou os seguintes 
libros de poemas: Open House (Zoo 
Press, 2002), obra seleccionada para o 
BookSense Top Tiene Poetry Pick 2001 
(lista dos dez poemarios máis interesan-
tes, segundo un comité independente de 
libreiros) e co que conseguiu o Kenyon 
Review Prize, na súa convocatoria de 
2001 e o galardón para escritores noveis 
da Great Lakes Colleges Association na 
súa edición de 2002; Tender Hooks (W. 
W. Norton, 2004) e Unmentionables (W. 
W. Norton, 2008). Tamén é autora das 
plaquettes: A Different Kind of Hunger 
(Texas Review Press, 1997), gañadora do 
Texas Review Chapbook Breakthrough 

Award; Eighteen Poems (Apiary Press, 
2005) e The Kudzu Chronicles (Crown 
Ring Press, 2006), serie poética poste-
riormente incorporada a Unmentiona-
bles e que foi recreada nun audiovisual4. 
Adentrouse no xénero epistolar e ensaís-
tico coa obra Great With Child: letters a 
young mother (W W. Norton, 2006), na 
que lle conta a unha amiga, futura nai, a 
súa propia experiencia e opinións sobre a 
maternidade. Foi editora, en colaboración 
co seu marido, o novelista Tom Franklin, 
do libro The Alumni Grille (MacAdam/
Cage, 2005). Ten publicado poemas e ar-
tigos en numerosas revistas, entre as que 
cabe destacar: The Notre Dame Review, 
The Kenyon Review, Blackbird, American 
Poetry Review, TriQuarterly, The Believer, 
Poetry Southeast, Shenandoah, Wind, 
Nightsun, Artful Dodge, Ploughshares, 
The Harvard Review, The Spook, Louisia-
na Literatura, The Spoon River Poetry Re-
view, Arts & Letters, Columbia ou Poetry 
Ireland Review. Foi incluída en máis de 
vinte antoloxías, entre as que cabe men-
cionar: The Best American Poetry (1996, 
2005 y 2006), The Penguin Book of the 
Sonnet (2001), Poets of the New Century 
(2001), They Write Among Us (2003), Red, 
White, and Blues (2004), Contemporary 
American Poetry (2005), Lineas Con-
nectadas: Nueva Poesia de los Estados 
Unidos, (2006), Literature: A Pocket An-
thology (2008), The Surreal South (2008) 
ou Efforts e Affections: Women Poets on 
Mentorship (2008). Entre outros premios 
e distincións, e ademais dos menciona-
dos, obtivo os seguintes: Academy of 
American Poets Prize (1993), State of 
Illinois Arts Council Grant (2001), Push-
cart Prize (2001), L. A. Times Book Award 
Nominee (2002), National Endowment for 

4  http://www.youtube.com/watch?v=Q_1UX8HEEdY
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poEm Not to bE READ At youR wEDDINg

You ask me for a poem about love

in place of a wedding present, trying to save me

money. For three nights I've lain

under the glow-in-the-dark-stars I've stuck to the ceiling

over my bed. I've listened to the songs

of the galaxy. Well, Carmen, I would rather

give you your third set of steak knives

than tell you what I know. Let me find you 

some other, store-bought present. Don't

make me warn you of stars, how they see us

from that distance as miniature and breakable

from the bride who tops the wedding cake

to the Mary on Pinto dashboards

holding her ripe, red heart in her hands.

from open house (2002)

poEmA pARA NoN LER NA tÚA voDA

Pídesme un poema sobre o amor

no canto dun regalo de voda, tentando aforrarme

diñeiro. Tres noites estiven deitada

baixo as estrelas fluorescentes que peguei no teito

sobre a miña cama. Escoitei as cancións

da galaxia. Ben, Carme, preferiría

regalarche un terceiro xogo de coitelos para a carne

a contarche o que sei. Deixa que atope para ti

outro regalo, comprado nunha tenda. Non 

me fagas avisarte das estrelas, como nos ven

na distancia diminutas e fráxiles

desde a noiva que está no alto do pastel de voda

ata a Virxe María nos taboleiros dos Ford Pinto.

que nas súas mans sostén o seu vermello e maduro corazón.

de Open House (2002)

the Arts Award (2003), Mississippi Arts 
Commission Grant (2005), United States 
Artist Grant (2006) e foi finalista do Center 
for the Book Arts (2007) Na actualidade 
vive en Oxford, sede de la Universidade 
de Mississippi (unha das máis grandes 

e afamadas universidades públicas de 
EE.UU.), na que ensina lingua inglesa e 
na que tamén dirixe o programa estival de 
poetas residentes.
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thE mommy At thE zoo

I used to sleep better I used to

be smarter remember for example words

and remember when I learned them

there was a word for example

for the way a snake loves

a tight place a crevice a chink in rocks

now the word won't answer

though my daughter knocks

the python sleeps tight in his glass hut

the word has slipped

my mind between a rock

and a hard place5

Mr. Snake you

you are a . . .

a something-o-phile

O you sneaky . . .

something-o-phile . . .

I rummage

but the word

is nowhere no

where in my diaper bag

among the handiwipes and gummibears

sippiecups of Juicyjuice

crayons slinky and cow-that-goes-moo

before I was a Mommy

say 4 or 5 years or

decades ago I could think in complete

sentences remember all

my favorite words like the one

about loving the tight fit which I did

in the French Quarter

where the hot rain rained down

in the alley beside the bar

where I was bolted against the iron gate

by Tommy's hard cock

hot rain falling on my upswung face

5  between a rock and a hard place = entre la espada y la pared



233

LoReto RiVeiRo e F. R. LaVandeiRa baRbantia

each vertebra fenced

in the tic-tac-toe grid

each vertebra X-ed

on a treasure map

bezel set what a night

for a girl forged of carbon

all bone and saxophone

notes bouncing to her

through the hot drops of rain

who was she

that fresh squeezed girl

just temporarily out of her mind

if it's true as they say

that I am now

that same she

the word I seek

would come slithering

find a chink and wriggle in

like the small child up ahead

darting through scissors

of grown up legs

her silhouette

in red exit light

slow down I'm coming wait

wait up

from tender hooks (2004)
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mAmI No zoo

Adoitaba durmir mellor adoitaba

ser máis lista por exemplo lembrar palabras

e lembrar cando as aprendín

había unha palabra por exemplo

para o xeito en que unha serpe gusta

dun lugar angosto, dunha creba, dunha fenda nas rochas

agora a palabra non responde

aínda que a miña filla chama á porta

a pitón durme profundamente na súa cabana de cristal

a palabra deslizou

a miña mente entre a espada

e a parede.

Sra Serpe vostede

vostede é unha...

unha non-sei-que-ófila

Ou! arteira...

non-sei-que-ófila...

cacheo

pero a palabra

non está en ningures en

ningunha parte da miña bolsa de cueiros

entre toalliñas e gominolas

e taciñas de sorber o saboroso zume

lapis slinky e a vaca que fai mú

antes de ser unha mami

digamos hai 4 ou 5 anos ou

hai décadas podía pensar con

frases enteiras lembrar todas

a miñas palabras favoritas como aquela

de gustar dun espazo moi apertado o que fixen

no Barrio Francés

cando caía a chuvia quente

na canella próxima ó bar

onde fun ergueita contra o portal de ferro

pola pixa dura de Tommy

a chuvia quente caendo sobre a miña face

cada vértebra cercada

na grella das tres en raia

cada vértebra marcada cun X
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nun mapa do tesouro

engastado, vaia noite

para unha moza forxada en carbón

todo óso e saxofón

notas rebotando cara ela

a través das quentes gotas de chuvia

quen era ela

esa moza acabada de espremer

só transitoriamente alleada

se é certo o que din

que agora son

esa mesma ela

a palabra que busco

viría reptando

atoparía unha fenda e acubillaríase dentro

como a pequecha de aí diante

que sae disparada de entre as tesoiras

das pernas adultas

a súa silueta

na luz vermella de saída

vai a modo, xa vou, agarda,

espera por min

de Tender Hooks (2004)
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(thE kuDzu ChRoNICLES —OXFORD, MISSISSIPPI)

1. 
Kudzu sallies into the gully 
like a man pulling up a chair to a table 
where a woman was happily dining alone. 
Kudzu sees a field of cotton, 
wants to be its better half. 
Pities the red clay, leaps across 
the color wheel to tourniquet. 
Sees every glass half full, 
pours itself in. Then over the brim. 
Scribbles in every margin 
with its green highlighter. Is begging 
to be measured. Is pleased 
to make acquaintance with 
your garden, which it is pleased to name 
Place Where I Am Not. 

Yet. Breeds its own welcome mat. 

from tender hooks (2004)

(THE KUDZU CHRONICLES —OXFORD, MISSISSIPPI)

1.
O kuzu6 precipítase no cavorco
coma un home arrimando unha cadeira á unha mesa
onde unha muller ceaba felizmente soa.
O kuzu ve un campo de algodón
e quere ser a súa mellor metade.
Sinte mágoa da vermella arxila e salta a través
do círculo cromático para estrangulala.
Advirte cada vaso medio cheo
e derrámase dentro. Despois no bordo.
Esborrancha en todas as marxes
co seu marcador verde fluorescente e mendiga 
ser medido. Está satisfeito
de trabar coñecemento co 
teu xardín, ó que se congratula en chamar
O Sitio Onde Non Estou. Aínda. 
Enxendra a súa propia esteira de benvida.

de Tender Hooks (2004)

6  kudzu o kuzu (Pueraria lobata).Utilízase na medicina tradicional e na gastronomía oriental, pero en EE.UU., sobre 
todo nos estados do Sur, onde foi introducido a mediados do s.XIX, converteuse nunha praga altamente invasora, dada 
a súa extrema vizosidade (N.d.T).



237

LoReto RiVeiRo e F. R. LaVandeiRa baRbantia

fIRSt DAy At DAyCARE

My daughter comes home smelling like 

another woman's perfume

from tender hooks (2004)

pRImEIRo DíA NA gARDERíA

A miña filla volve á casa recendendo

ó perfume doutra muller.

de tender hooks (2004)
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Not kNowINg whAt hE’S mISSINg

The old poet writes importantly about the hungers. 

About Brahms, being greedy for intensity, hot

sunlight on small weeds, fierce honey from hives

abandoned far up the mountain. And the women,

their flavors and flaws. The places he’s had them, 

Paris, Japan, dire Copenhagen, stony Islands in Greece.

And now he is eighty, and wishes to be in love again.

She reads his poems gratefully in her small

Mississippi town. It’s an undramatic life, yet

these past months she seems to have found the intensity

he yearns for. This also sounds like bragging, 

though she doesn’t mean it to. If she could, she’d let him

bear her secret. She’s let all the great men bear it, 

for a few hours. Then, when she took it back,

they’d remember how it feels to be inhabited.

Last night the secret kicked her awake,. She grew

Hungry. She didn’t want to roll-heave out of bed,

but the secret she demanded. She walked to the kitchen, stood

eating handfuls of cereal from the box while the birds

sang in the dark. Remembering what a racket

birds can make. Finally, the secret was content. She tried

the bed again, facing the rising sun. The secret kicked

so hard the mattress shook, but the husband didn’t wake.

from unmentionales (2008)
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SEN QUE EL SAIBA O QUE PERDE

O vello poeta en gran medida escribe dos apetitos,

de Brahms, do ansia de intensidade, da calor

do sol nas malas herbas, do feroz mel en abandonadas

colmeas alá arriba, lonxe, na montaña. E das mulleres,

dos seus sabores e dos seus defectos, dos lugares en que as posuíu

París, Xapón, a espantosa Copenhage, as rochosas illas de Grecia

E agora ten oitenta anos e desexa estar outra vez namorado.

Ela le os seus poemas agradecida na súa pequena

cidade de Mississippi. Ven sendo unha vida pouco aparatosa, pero

nestes últimos meses parece ter atopado a intensidade

pola que el devece. Isto semella certamente presuntuoso 

aínda que ela non o pretende. Se puidera, permitiríalle

levar o seu secreto. Prestóullelo a tódolos grandes homes

durante unhas horas. Despois, ó recuperalo,

eles lembran as sensacións que produce estar habitado.

Esta noite o secreto espertouna cunha patada e empezou a sentir

fame. Non quería arrastrarse fora da cama,

pero o secreto esixiullo. Foi cara a cociña. De pé

comeu puñados de cereais da propia caixa mentres os paxaros

cantaban na escuridade. Lembraba ben o escándalo que

poden armar os paxaros. Por fin o secreto acougou. Tentou

durmir mentres saía o sol, pero o secreto pateaba

con tanta ansia que estremecía o colchón. O marido non acordou.

from Unmentionales (2008)
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CoLoRpLAtE #36

Soon my fellow impressionists

Are praising my new style—my

 “great contribution to the movement.”

 “Loose, calligraphic strokes

 Which produce the effect of spontaneity

And rapid brushwork”—

 (I do not say, I must paint rapidly)

 “Radical simplicity”—

 “Exaggeration and blur”—

 (I do not say, I haven’t slept)

from unmentionales (2008)

pALEtA Nº 36

Axiña os meus colegas impresionistas

gaban o meu novo estilo— a miña

 “gran contribución ó movemento.”

“Pinceladas soltas, caligráficas

que producen o efecto de espontaneidade

e un rápido manexo do pincel”—

(Non digo debo pintar rápido)

“Simplicidade radical”—

“Esaxeración e imaxe borrosa”—

(Non digo, non durmín)

de unmentionales (2008)
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pRóLOGO
RibeiRa, 29 de novembRo de 2008. 

Ás seis e cinco do serán, apenas 
quedan gaivotas mergulladas nun 

outono que semella espir os seus últimos 
días, antes de que a xeada se instale de-
finitivamente en nós e nos adentre nos 
misterios da existencia e nas porfiadoras 
dúbidas incontestables. Sentado sobre 
os coios do peirao, vexo devalar o roibén 
nos cumios esbrancuxados de Rúa, men-
tres dous mariñeiros procuran axustar os 
calabrotes dun barco, mantendo con difi-
cultade o equilibrio por mor do escamallo 
que deixou a anterior descarga. Teño ám-
balas dúas mans encollidas nos petos da 
chaqueta de pana; porén, levo debaixo do 
brazo esquerdo o libro de George Steiner 
Antígonas, agasallo dun bo amigo e socio 
de Barbantia que, sabedor da miña debi-
lidade por todo canto redunde na Grecia 
Antiga e en Steiner, decidiu entregarmo 
aló polo mes de maio, algúns días des-
pois do meu aniversario. Malia que o ven-
to verberante, o arreguizo e a escuridade 
me impediron durante un bo treito volver á 
páxina dezaseis, marcada nunha esquina 
cunha pequena dobrez, nunha inespera-
da tregua do primeiro atendo de novo á 
pregunta de Hölderlin, dende o seu himno 
Der Archipelagus: “Sage, wo ist Athen?”1 
Ao longo de moitos anos, atopei a respos-
ta no mesmo Hölderlin, cando en 1793, o 
ano en que Luís XVI era decapitado na 
Francia revolucionaria, escribe: 

Attika, die Riesin, ist gefallen

Wo die alten Göttersöhne ruhn,

Im Ruin gestürzter Marmorhallen

Brütet ew´ge Todesstille nun; 

Lächelnd steigt der sübe Frühling nieder,

1 En alemán: “Dime, onde está Atenas?”

Doch er findet seine Brüder nie

In Ilissus´s heil´gen Tale Wieder,

Ewig deckt die bange Wüste sie.

Mich verlangt ins bebre Land hinüber

Nach Alcäus und Anakreon,

Und ich schlief´ im engen Hause lieber,

Bei den Heiligen in Marathon!

Ach, es sei die letzte meiner Tränen

Die dem heil´gen Griechenlande rann,

Labt, o Parzen, labt die Schere tönen!

Denn mein Herz gehört den Toten an.2

Hölderlin canta a Ática nun poema elexía-

co, ateigado de desesperanza e esquece-

mento, mais tamén de saudade polos días 

nos que o mármore da acrópole escinti-

laba en Occidente por riba de calquera 

outro esplendor. O poeta de Lauffen am 

Neckar atopa a Atenas soterrada entre 

as raíces da vexetación que medra onde 

agora imperan as ruínas. Ao xeito dun 

Schiller, ben lonxe de Goethe, os deuses 

de Hölderlin semellan estar sepultados 

na arxila na que bagoxan as grúas. E así 

foi tamén para min, hölderliniá, noutrora e 

por moito tempo, a cosmovisión da Grecia 

de Pericles, Fidias, Sócrates, Sófocles e 

Eurípides, un mundo ausente, desapa-

recido per saecula, ao que nós xa non 

pertencemos. Ata que George Steiner me 

2 Fragmento de Griechenland:

 Ática, a xigante, caeu.
 Onde descansaban os antigos fillos dos deuses
 chora unha solitaria grúa
 nas ruínas dos palacios de mármore.
 Sorrindo descende a doce primavera,
 mais non atopará nunca máis aos seus irmáns
 no val santo do Iliso:
 xacen debaixo de escombros e espiñas.

 O desexo impúlsame cara a aquel país mellor,
 cara a Alceo e Anacreonte,
 e gustaría de durmir na estreita morada
 a carón dos santos de Maratón.
 ¡Que esta sexa a miña derradeira bágoa
 vertida pola amada Grecia!
 Facede soar, Parcas, as vosas tesoiras,
 porque o meu corazón pertence aos mortos.
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lembrou as palabras que expresara Er-
nest Renan trala súa visita ao Partenón, 
contestando á devandita pregunta “Sage, 
wo ist Athen?”: “Renan respondeu que 
Atenas se achaba oculta dentro do home 
moderno e que o mundo só se salvaría 
cando retornase ao Partenón e crebase 
os seus vínculos coa barbarie: Le monde 
ne sera sauvé qu´en revenant à toi, en 
répudiant ses attaches barbares” (Antí-
gonas, Gedisa, primeira reimpresión en 
español, Barcelona, 2000). A través de 
Steiner souben do comentario de Renan 
–que non por feliz me afastou dende 
entón da admiración que manteño pola 
creación de Hölderlin; a fin de contas, o 
poema tráxico, o canto á morte, é o punto 
culminante da poíesis-, así como noutras 
moitas ocasións coñecín pasaxes e pen-
samentos de múltiples autores grazas ao 
hermeneuta, ao carteiro, ao postino, alcu-
me co que Steiner decote se autodeno-
mina: “Se non podes ser un gran creador, 
tes que ser un carteiro –postino, como na 
fermosa película sobre Neruda-, aquel 
que leva as cartas. Un profesor leva as 
cartas, é un privilexio inmenso, e toda a 
súa arte consiste en dar cos buzóns ati-
nados, eses nos que as cartas serán lidas 
e amadas”3. Numerosas son as cartas 
de Steiner que ateigan os meus andeis; 
entre elas, as tituladas Language and Si-
lence, Real Presences, Errata, After Ba-
bel e, dende hai uns meses, Antígonas. 
Á parte, acostumo gardar algunhas en-
trevistas súas que me suscitan interese. 
Cando as releo, entre lóxicas desavinzas, 
case sempre redescubro manifestacións 
oportunas, impregnadas dunha modestia 
que me satisfai: “Equivoqueime acotío, en 

3 Fragmento da entrevista que François Ĺ Yvonnet lle rea-
lizou a George Steiner para Le Magazine litéraire, onde foi 
publicada en xuño do ano 2006.

particular nos meus xuízos estéticos… 
Cómpre ter o valor de cometer grandes 
erros” (en entrevista para Le Magazine 
Littéraire, xuño de 2006), “o que nunca 
podemos confundir é o xenio do creador 
co traballo do crítico… O señor Cervantes, 
o señor Lorca e o señor Shakespeare non 
precisan do señor Steiner, pero o señor 
Steiner precisa deles” (en entrevista ao 
xornal El Pais, outubro de 2001), “a per-
cepción estética non coñece ningún punto 
de Arquímedes fóra do discurso. A raíz de 
todo discurso é o discurso (…) Suponse 
que o canónico é o resultado dun proceso 
dinámico... Cada xeración testemuña de 
novo (…) Toda valoración, toda canoni-
zación… pertence á política do gusto”4 
(Real Presences, 1989), “a morte dunha 
lingua, incluso daquela apenas bisbada 
por un grupo de persoas nun mesquiño 
recuncho de terra, é a morte dun mundo. 
Cada día que pasa, o número de fórmulas 
das que dispomos para dicir esperanza 
diminúe” (Errata, 1997). 

Hai algunhas semanas, cando da man 
do Pen Clube de Galicia Barbantia logrou 
traer á comarca a Álvaro Mutis, na Casa 
da Cultura “Ramón Martínez López” de 
Boiro o escritor e membro do Pen Bieito 
Iglesias fixo acordanza dunha polémica 
entrevista de Juan Cruz a George Steiner, 
publicada en El País Semanal o vinte e 
catro de agosto do vixente ano, na que o 
crítico se refería á lingua galega nestes 
termos: “(…) Me han dicho que hay una 
universidad en España en la que es obli-
gatorio hablar en gallego.” Ao que apun-
tou o xornalista, sen aclarar, emporiso, 
que a obrigatoriedade non era tal: “Igual 
4 Cotéxense estas afirmacións de George Steiner co que 
se di no pouco recomendable, por excluínte e tanxen-
cial, The Western Canon, de Harold Bloom, afamado 
crítico literario que non conta coa humildade como trazo 
característico.
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que es obligatorio en Cataluña compartir 
el catalán con el castellano”. “¡Pero no me 
compare el catalán con el gallego! –Ex-
clamou Steiner-. El catalán es un idioma 
importante, con una literatura impresio-
nante. Pero el gallego ¿por qué ha de ser 
obligatorio en una universidad?” Poucos 
días máis tarde, a requirimento do Pen de 
Galicia, da Mesa Pola Normalización Lin-
güística e da Asociación de Escritores en 
Lingua Galega, entre outras entidades, 
George Steiner facía palinodia das súas 
verbas, cualificándoas de “comentario 
irreflexivo”. Nun exercicio de serenidade 
e intelixencia, Bieito Iglesias lembrou 
aquel mediodía en Boiro o valor acadé-
mico e moral que supuña unha desculpa 
pública dunha eminencia dese calibre, e 
matizaba: “Debo sinalar que antes desa 
entrevista tíñalle un gran respecto ao se-
ñor Steiner, e despois dela, sígollo tendo.” 
Nese intre souben que as cartas de Geor-
ge Steiner tamén ateigaban os andeis do 
amigo Bieito, e a bo seguro que tamén 
con dobreces en multitude de páxinas. 

Pero vaiamos ao quid da cuestión: onde 
radica este realmente? Por qué un autor 
que tanto se gaba da súa condición polí-
glota e que en máis dun ensaio se ten re-
ferido con leda sensibilidade ao carácter 
plurilingüe do xénero humano –subliñan-
do, de xeito moi particular, a importancia 
que urxe de non perdermos as linguas 
minoritarias-, minusvalora na entrevista 
concedida a El País Semanal o galego en 
comparanza xa non co español, o fran-
cés, o alemán ou o inglés, triste parangón 
ao que estamos acostumados da palabra 
doutros críticos máis mediocres, senón co 
catalán? Acaso non tivo acceso aos textos 
da lírica medieval galego-portuguesa? Ou 
para el son simplemente textos da lírica 

portuguesa? E a Rosalía de Castro? E a 
Álvaro Cunqueiro? Non son estes nomes 
dignos de figuraren en calquera antoloxía 
literaria peninsular e mesmo europea? 
Cecais lle ocorra a George Steiner algo 
similar ao que descamiñou a Mia Couto 
no seu discurso de aceptación do Premio 
“Rosalía de Castro” 2008 no ámbito da 
lusofonía5, cando no paraninfo da Uni-
versidade compostelá decidiu comezar 
falando cos versos de Federico García 
Lorca (Llanto por Ignacio Sánchez Me-
jías, 1935):

A las cinco de la tarde.

Eran las cinco en punto de la tarde.

Un niño trajo la blanca sábana

a las cinco de la tarde.

Daría inicio o grande autor mozambicano 
con versos de Lorca, Miguel Hernández 
ou Antonio Machado á súa alocución 
nun acto que tivese lugar en Marbach, 
por exemplo, e o premio se chamase 
Friedrich Schiller? Ou se se entregase 
en París baixo a denominación Stéphane 
Mallarmé? Probablemente non, porque 
ningún dos anteditos tres poetas que el 
mencionou en Fonseca o venres vinte 
e seis de setembro pertence á literatura 
alemana nin á francesa; tampouco á li-
teratura galega –se facemos excepción 
dos seis poemas en galego de Federico 
García Lorca-, á que se pretende honrar, 
celebrar e difundir coa instauración dos 
premios “Rosalía de Castro”; sen que por 
iso, xaora, a figura e a obra de Rosalía 

5 A Asociación Cultural Barbantia asistiu convidada polo 
Pen Clube de Galicia á entrega da VII edición dos premios 
“Rosalía de Castro”, que tivo lugar en Compostela o último 
venres de setembro de 2008. Ao día seguinte, sábado 27, 
acaroámonos con Álvaro Mutis, premiado no ámbito his-
pánico, e varios membros do Pen de Galicia, na Casa da 
Cultura “Ramón Martínez López” de Boiro. Á parte de Mu-
tis e Couto, os outros dous premiados foron Joan Margarit, 
na literatura catalá, e Jon Kortazar, na vasca. 
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sexan un mero pretexto, porque a literatu-
ra non debe ser nunca un pretexto, como 
na mesma polémica entrevista de Steiner 
nos apunta o profesor: “Derrida dijo que 
toda la literatura, incluso la más grande, 
es sólo un pretexto. ¡Al infierno con Derri-
da! Shakespeare no es un pretexto, Bec-
kett no es un pretexto, no lo es Neruda, 
no lo es Lorca…” Tampouco o é Rosalía, 
podemos engadir; ou, cando menos, é 
moito máis ca iso, malia que tanto Derrida 
como Steiner estivesen pensando noutro 
tipo de pretexto.

Persoalmente, a pesar de manter con el 
fondas discrepancias en numerosos as-
pectos, débolle demasiados coñecemen-
tos, demasiadas respostas e mesmo de-
masiadas dúbidas ao señor Steiner como 
para mandalo ao ostracismo dos meus 
andeis polo feito de que nunha conversa 
impresa nun xornal contestase algo que 
me desgustou. Ademais, soubo rectificar 
–ao seu xeito-, e incluso se non o fixese, 
todo canto aprendín, todo canto reflexio-
nei léndoo, por nada quixera que se bo-
rrase de súpeto da miña memoria. Cecais 
a culpa da percepción que fóra do país 
se ten da lingua e da literatura galegas 
é máis nosa (de cada un de nós, porque 
o rexeitamento comeza no individuo que 
vive aquí, pero tamén dos que teñen ou 
tiveron algunha responsabilidade política) 
que de Mia Couto ou de George Steiner. 
De feito, deste último, todos cantos libros 
lin chegaron a min na versión orixinal 
ou en español, como pronto ocorrerá co 
de máis recente edición: Los libros que 
nunca he escrito (Siruela, 2008). En Ca-
taluña, pola contra, xa se pode mercar 
na tradución catalá: Els llibres que no he 
escrit (Arcadia). Pode que este fose un 
dato que manexaba o subconsciente de 

Steiner cando exclamou no diálogo con 
Juan Cruz: “¡Pero no me compare el cata-
lán con el gallego!” Pode que nos quede 
moito por andar (un andar que, por supos-
to, non consiste só na tradución ao galego 
das obras de Steiner), que tardemos en 
plasmar e difundir aos nosos mellores 
embaixadores da palabra nas diversas 
linguas de Babel, que se demoren os días 
ata podermos mercar na nosa multitude 
de obras referenciais ás que hoxe só 
accedemos na versión en castelán, que, 
para acadar eses fins, teñamos que pór 
en marcha unha maquinaria aínda por 
construír e executar un plan aínda por 
elaborar; pode que, en definitiva e polo de 
agora, á marxe das consideracións políti-
cas vertidas polo profesor de Cambridge, 
Nova York e Yale nesa e en moitas outras 
entrevistas, descontextualizada, non sexa 
tan desacertada a expresión:

“¡Pero no me compare el catalán con el 

gallego!”

Os grixidos de varios mozos xirxilando 
no frío da noite interrompe os meus pen-
samentos, fan que peche as páxinas de 
Antígonas e encamíñanme decontado ao 
Auditorio de Ribeira, onde hoxe presenta-
mos o IV Anuario de Estudos do Barban-
za. Alí terei que facer reconto dos actos 
que promoveu Barbantia dende finais do 
outono pasado, cando nos acaroáramos 
en Noia para acoller con reloucada ledicia 
a última achega novelada de Antón Rivei-
ro, Os ollos de K. A partir dese acto irei 
lembrando as presentacións d´O home 
inédito, de Carlos Meixide; do Anuario 
2007; das Voces na Historia; do Premio 
Blanco Amor 2006, Mentres a herba me-
dra, de Xesús Rábade; do poemario de 
Rosa Enríquez Vestíbulo da devastación; 
do Monólogo do calígrafo, de Baldo Ra-
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mos; d Á impostura e a desorientación na 
normalización lingüística, de Xosé Ma-
nuel Sarille; d Ás palabras da néboa de 
Francisco Castro; da artesanal Xeografía 
nocturna de Ferrán Fernández; d Á vida 
nova de Madame Bovary, de Xosé Carlos 
Caneiro; do Veleno tinto de Ramón Ca-
rredano; da Cazaría salvaxe de Agustín 
Agra; da extensa, imparcial e documenta-
da Noia no cambio de século, de Xerardo 
AgraFoxo; e do ensaio de Fidel Vidal Arte 
na esquizofrenia e outros excesos. Así 
mesmo, dedicarei algunhas palabras aos 
premios Barbantia da Cultura 2007 e á vi-
sita ao Barbanza do escritor colombiano 
Álvaro Mutis. Agardo non resultar arduo 
na miña exposición, porque sei que o au-
ditorio estará ateigado de amigos e socios 
de Barbantia, malia que unha ausencia 
destaque por riba de todas as presenzas, 
a da icona da cultura barbanzá, referente 
da narrativa galega no postfranquismo e 
amigo inesquecible Anxo Rei Ballesteros. 
Na súa memoria, na do creador de Dos 

anxos e dos mortos, Loaira, Tempo e vin-

ganza, Non sei cando nos veremos, Xogo 

de damas e A Sombra dos teus soños, na 

do tradutor do Molloy de Beckett, na do 

pensador heideggeriano, na do soñador, 

na do compañeiro, na do auténtico, vai 

este resumo de actividades.

“O tempo histórico é o tempo do proxecto, 

proxectado sempre cara ó futuro. Pero o 

futuro é a morte, tempo abstractamente 

ideado e non vivido: ninguén pode vivir no 

seu futuro. A excesiva preocupación polo 

futuro (o da propia persoa ou o do propio 

idioma) impide ou dificulta enormemente 

a actualización. Vivir –ou falar- en acto 

é esquecerse do rigor mortal do exacto: 

unha verdadeira acción (a creación poéti-

ca) non é nunca unha exacción.”

Anxo Rei Ballesteros, 

extracto d Á flor da boca.

Anxo Rei 
Ballesteros é un 
dos narradores 
galegos máis 
importantes do 
postfranquismo. 
Aínda que o 
seu alento nos 
deixase a finais 
de outubro do 
2008, o facho 
da súa memoria 
permanecerá 
sempre vivo en 
Barbantia
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eSCeNA pRImeIRA
noia, venRes 23 de novembRo de 2007.

Un chan de espellos alfombra a alameda 

de Noia, o espazo público máis fermoso 

do Barbanza, nunha hora na que a friaxe 

e maila noite calan nos ósos mesmo do 

espírito. Hai tempo que as terrazas ficaron 

baleiras, agardando a xa serodia prima-

vera, mentres dos farois aínda comezan a 

pender as grilandas de luces das Festas 

Saturnais, pouco antes de que entremos 

no salón de plenos do Concello. Hoxe ta-

mén presidirá a sesión o alcalde, pero a 

orde do día é extraordinaria: presentamos 

a última novela de Antón Riveiro Coello, 

Os ollos de K. A carón do autor, abrigado 

cunha chaqueta que o cobre do pescozo 

á cadeira, sentan Xesús Laíño, amigo do 

limián de Boiro, incansable lector, profe-

sor e crítico; Vítor Freixanes, director de 
Galaxia; e mais o rexedor, Rafael García 
Guerrero. Deste último agroman unha ver-
bas amables cara á Asociación: “Sodes 
sempre benvidos, esta é a vosa casa”. As 
gabanzas de Laíño teñen como obxectivo 
ao autor, do que sinala que “non defrauda 
nunca, é un fabulador nato, cun dominio 
case perfecto dos mecanismos literarios 
e da ficción; un ladrón de historias que 
reparte o tesouro connosco”. Pola súa 
banda, Vítor Freixanes di da novela que 
está “escrita desde dentro da literatura”, 
e deseguida afirma que Os ollos de K. lle 
fai lembrar a Luigi Pirandello, Paul Auster, 
Miguel de Unamuno ou Italo Calvino. Na 
quenda do creador, este insiste en que 
non quere que o comparen co escritor 
protagonista da obra, Suso Paradela, de 
quen conta que “non é un alter ego meu, 
eu non son coma el; Suso Paradela é un 
tipo raro, egoísta, solitario, que só pensa 
no éxito literario.” No libro, Riveiro xoga 
coas localizacións, co tempo, co miste-

Antón Riveiro e 
Vítor Freixanes, 
conversando no 
salón de plenos 
do Concello de 

Noia minutos 
antes do inicio 
do acto no que 
presentamos a 

última novela 
do escritor d´A 
Limia, Os ollos 

de K
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rio, cos personaxes e coa literatura, pero 
nun xogo no que o lector conta, e moito; 
tamén xoga con Kafka e co Josef K. de 
Der Prozess, con quen tanto empatiza 
Suso Paradela, que ás veces semella 
querer saír da novela á que pertence para 
habitar a do narrador checo, ao xeito dos 
personaxes do filme de Woody Allen The 
Purple Rose of Cairo:

E quen sabe se esta, a novela que estou 

a escribir, non será precisamente o meu 

Der Prozess, e Eduardo, o Max Brod que 

se encargará de a publicar postumamen-

te. Se o penso ben, eu, en certa medida, 

son o Josef K. que non atopa a verdadeira 

razón do absurdo proceso ao que está a 

ser sometido. Detecto unha forte analoxía 

con este heroe de Kafka que, impotente 

diante de toda a maquinaria xudicial que 

se pon en marcha, perdido nun labirinto 

cunha armazón que se lle escapa, remata 

por destituír o seu avogado e defénde-

se a si mesmo coa arma literaria da súa 

autobiografía, dando a entender así que 

acepta a súa culpabilidade.6

-Oíno ben? –preguntou o avogado, co-

locando as súas mans sobre a almofada 

levemente para manter o peso do seu 

corpo.

-Supoño que si –dixo K. erguido enriba da 

súa cadeira coma un cazador á espreita.

-Está ben, é un tema a discutir –mani-

festou o avogado despois dun intre de 

silencio.

-Non é discutible –dixo K.

-Quizais sexa así –dixo o avogado-, pero 

non debemos apresurármonos.

Expresábase en plural, como querendo 

prohibir a K. a posibilidade de escoller.

6 Extracto da novela Antón Riveiro Os ollos de K.

-Ninguén se apura –dixo K. erguéndose 

e ocupando un lugar detrás da cadeira-. 

Penseino abondo; a miña decisión é 

irrevocable.7

Pasadas as dez da noite, tralas felicita-
cións de rigor, o acto chega ao remate 
cunha animada tertulia entre petiscos e 
libros nun corredor da casa consistorial. 
Nas conversas dos presentes, o libro de 
Antón e a metaliteratura comparten pro-
tagonismo cun ambicioso proxecto no 
que empeza a traballar Barbantia, e onde 
toman parte nove poetas, nove pintores e 
nove músicos. Despois dalgunhas discre-
pancias sobre como chamalo, decidimos 
pórlle de nome As Voces da Musa, por 
seguir no ronsel de anteriores “Voces”, 
por tratarse da conxugación de varias 
artes e porque, como ben sabedes, as 
musas eran nove. Pero esta será unha 
historia a relatar nos capítulos do vindeiro 
anuario.

eSCeNA SeGUNdA
Pub ese, venRes 30 de novembRo de 2007.

En Boiro, ao fondo d´A Pousada das Áni-
mas, atópase o pub Ese, un local que é 
referente musical e cultural na comarca 
do Barbanza: alí organízase cada ano a 
“Festa Cubana”, así como un festival de 
jazz –o “Tripijazz”- e multitude de actua-
cións de todo tipo, que van dende as re-
presentacións de Mofa e Befa ata os mo-
nólogos de Carlos Blanco ou os concertos 
de Javier Krahe, por mencionar só algúns 
dos moitos eventos aos que teño asistido. 
O promotor de todas estas actividades é 
Suso Santamaría, que hoxe nos recibe 

7 Extracto da novela de Franz Kafka Der Prozess. 
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con agrado para permitirnos dar a coñe-
cer no seu pub a novela de Carlos Meixide 
O home inédito, nun acto co-organizado 
por Nova Barbantia, a sección xuvenil da 
entidade, e o Proxecto Leñaverde, que 
dirixe Alberto García. Ademais dos men-
cionados, tamén se atopa no escenario 
María Yáñez, en representación da edito-
rial A Rotonda, que sacou o libro do prelo, 
e mais Ana Redondo, membro de Nova 
Barbantia. Ela é precisamente quen abre 
o acto, pasadas as once da noite, e faino 
anunciando os nomes dos gañadores dos 
Premios Barbantia da Cultura 2007: Xe-
sús Santos, Premio á Traxectoria Cultural 
no Barbanza; a Asociación Artesá e Et-
nográfica “O Faiado”, Premio á Iniciativa 
Cultural no Barbanza; e Isaac Díaz Pardo, 
Premio Barbantia da Cultura Galega. “Os 
galardoados –adianta Ana- recibirán o si-
reno de bronce, símbolo da asociación, o 
vindeiro venres catorce de decembro, día 
en que tamén presentaremos o Anuario 
2007, na Casa da Cultura “Ramón Martí-

nez López” de Boiro.” Despois dun sonoro 
aplauso por parte do público asistente, 
moi novo na súa maioría, Alberto, María 
e Carlos conversan sobre o lado máis 
positivo da Rede: o que permitiu publicar 
O home inédito cando ningunha editorial 
apostara pola novela. “Finalmente –co-
menta María Yáñez- decidimos sacala 
en papel impreso, pero cando xa se pro-
duciran máis de dúas mil descargas en 
catro meses.” Na súa intervención, Carlos 
Meixide felicítase pola boa acollida que 
tivo o libro, fala con certa retranca dos de-
reitos do copyright, convida aos autores 
noveis a veren na Rede unha posibilidade 
para a autoedición, agradece a Barbantia 
e Leñaverde que sexamos capaces de 
xuntar a uns corenta mozos nun pub, un 
venres pola noite, na presentación dun li-
bro, e pecha esta co famoso monólogo no 
que nomea, un por un e por orde alfabéti-
ca, a todos os concellos de Galiza, dende 
Abadín ata Zas. A súa actuación resultou 
moi grata a cantas persoas sentabamos 

Ana Redondo, 
membro de 

Nova Barbantia, 
senta a carón de 
Carlos Meixide, 

María Yáñez e 
Alberto García 

o día en que 
desembarcou 

no pub Ese de 
Boiro o libro O 

home inédito, de 
Meixide
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nas cadeiras de cana e de madeira, pero 

cando nos deixou a todos definitivamente 

abraiados foi no intre en que empezou a 

recitar, de novo un por un do “a” ao “z”, a 

totalidade dos núcleos de poboación do 

concello de Boiro. Entón soaron os aplau-

sos como estoupidos abouxadores na 

escuridade dun pub que se foi ateigando 

paseniño para atender, no colofón da noi-

te, á actución do grupo feminino de rock 

Agoraphobia, que presentou da man de 

Nova Barbantia a súa primeira maqueta, 

Mentir y gobernar. Tras case hora e cuar-

to de concerto, preto da unha e media da 

madrugada, cos rapaces esgotados de 

brincaren ao son das catro compoñentes 

da banda e afónicos de corearen algúns 

dos temas e esixiren un bis tras outro bis, 

baixouse o pano dunha escena na que a 

mocidade boirense foi protagonista e ac-

tuante da cultura. Parabéns, xa que logo, 

á xente nova do Barbanza: parabéns, 

Leñaverde; parabéns, Suso Santamaría; 

e como non, parabéns, compañeiras de 

Nova Barbantia.

eSCeNA TeRCeIRA
boiRo, venRes 14 de decembRo de 2007.

Na parte alta do parque da Cachada, er-

guida con paredes brancas de formigón, 

amplas cristaleiras no hall e na zona dos 

despachos e algunhas fiestras na cuberta 

que permiten que a luz do sol invada o 

piso superior, deseñada sobre liñas rec-

tas que se pechan escalonadamente polo 

sur con varios ángulos de noventa graos 

consecutivos, nunha planta que remata 

apuntando ao norte cunha ábside circu-

lar, ábrenos as súas portas a Casa da 

Cultura “Ramón Martínez López”. No inte-

rior do seu salón de actos Barbantia pre-

senta ás oito e media do serán o Anuario 

de Estudos do Barbanza 2007. A piques 

de chegarmos a esa hora, as butacas 

Foto 3: G

O patio de butacas do salón 

de actos da Casa da Cultura 

de Boiro, ateigado de público 

para atender á presenta-

ción do terceiro Anuario de 

Estudos do Barbanza, así 

como á entrega dos Premios 

Barbantia da Cultura 2007. 

O patio de 
butacas do salón 
de actos da Casa 
da Cultura de 
Boiro, ateigado 
de público 
para atender á 
presentación do 
terceiro Anuario 
de Estudos do 
Barbanza, así 
como á entrega 
dos Premios 
Barbantia da 
Cultura 2007
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xa están repletas de socios da entidade, 
así como de representantes de todos os 
partidos políticos e de algúns curiosos 
que semellan querer comprobar o vigor 
da Asociación. No escenario, flanqueado 
entre dous exemplares do libro, senta o 
coordinador do mesmo, Manuel Cartea. 
Ao seu carón sitúanse o alcalde de Boiro, 
Xosé Deira; o concelleiro de cultura, Ge-
rardo Piñeiro; e Pedro Piñeiro, rexedor de 
Rianxo e socio de Barbantia, que nesta 
ocasión acode a Boiro en representación 
da Deputación da Coruña.

Unha sucesión de instantáneas de actos 
de Barbantia vanse proxectando na pan-
talla de cine que hai ao fondo do escena-
rio, imaxes que acompañan á alocución 
de Cartea, que nomea a todos os escri-
tores que firman algún texto no Anuario, 
cuxa temática xira, en moitas das súas 
páxinas, en torno á figura da poeta Ma-
ría Mariño; ao mesmo tempo, o profesor 
ribeirense de adopción aproveita para 
resumir cada un dos traballos. Velaquí a 
identidade dos autores: Manuel Fajardo 
Piñeiro, Alfonso González Asenjo, Manuel 
Mariño del Río, Gonzalo Trasbach, Eme 
Cartea, Román Arén, Pastor Rodríguez, 
Xerardo AgraFoxo, Yolanda Castaño, 
Patricia Arias Chachero, Xavier Castro, 
Esperanza Mariño, Teresa Moure, María 
Xosé Queizán, Pedro García Vidal, Antón 
Rodríguez Gallardo, Antón Riveiro Coello 
e Alberto Piñeiro. Da redacción do limiar 
encargouse o secretario da entidade, 
Xosé Ricardo Losada. Do seu texto ex-
traéronse algunhas liñas que figuran na 
solapa; concretamente, as vertidas nos 
parágrafos finais:

Tedes nas vosas mans o terceiro anuario 

de Barbantia. Ademais doutros importan-

tes traballos sobre a comarca, a maioría 

das páxinas están dedicadas a María 

Mariño. Barbantia homenaxea á poeta 

reflexionando sobre a súa vida e obra. 

Non é unha cuestión menor. Mesmo no 

tema da igualdade queda moito por fa-

cer. Unha muller no Barbanza cobra un 

25 % menos por traballar o mesmo que un 

home. A violencia de xénero aumenta día 

a día, inmune a slogans publicitarios. Os 

mozos repiten comportamentos machis-

tas que xa deberan estar desterrados.

Só un cambio profundo de ideas, non de 

renda per cápita ou infraestruturas, pode 

modificar unha inxustiza social. A cultura 

reflexiona e critica, avanza. Como dicía 

Portada do 
Anuario de 
Estudos do 

Barbanza 2007, 
no que a vida 

e  a obra da 
poeta  nada 

en Noia María 
Mariño coparon 

boa parte das 
páxinas

O directivo de 
Barbantia e 
coordinador 
do Anuario, 

Manuel Cartea, 
flanqueado por 

dous exemplares 
da publicación 

o día da súa 
presentación en 

Boiro
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Kafka: “En tanto que non deixes de subir, 

non cesan as escaleiras; crecen cara 

arriba, baixo os teus propios pés que so-

ben”. Non se trata de saber que libros es-

cribiu María Mariño ou de recitar os seus 

poemas. Non se trata de homenaxeala 

recoñecendo o mérito da súa obra. Trá-

tase de debater a súa figura, poñela en 

diálogo co seu mundo, e, sobre todo, co 

noso. Trátase de ver o que temos diante, 

e non vemos.

Ao rematar Cartea a súa intervención, os 
representantes institucionais do Concello 
de Boiro e da Deputación gábanse da for-
za coa que segue actuando culturalmente 
Barbantia, aínda que se trata dunha ga-
banza un chisco endóxena, pois eles tres 
tamén forman parte da listaxe de socios. 
Outros, dos mesmos partidos e tamén dou-
tros, arrombados nas butacas recén re-
modeladas, albiscan no escenario a pre-
senza de Xesús Santos e mais de María 
Luísa López: o primeiro, Premio Barbantia 
á Traxectoria Cultural no Barbanza; a se-
gunda, en representación da Asociación 
Artesá e Etnográfica “O Faiado”, Premio 
Barbantia á Iniciativa Cultural no Barban-
za. Só falta Isaac Díaz Pardo, Premio 
Barbantia da Cultura Galega 2007, que 
non puido achegarse a Boiro neste serán; 
porén, recollerá o sireno de bronce que 
lle corresponde, obra do escultor pobren-
se Manuel Teira, o próximo sábado vinte 
e dous de Nadal, no salón de plenos do 
Concello. Polo de agora, os únicos que o 
reciben son o mestre, dramaturgo, poeta 
e historiador rianxeiro e mais a infatigable 
María Luísa. Ámbolos dous son breves 
e nidios nas verbas de gratitude, pero a 
emoción pálpase nos seus rostros, en es-
pecial no do mestre Santos, a quen o pre-
sentador do acto, Alberto Piñeiro, autor, 
así mesmo, deste resume de actividades, 

relaxa ao tempo que arrinca un sorriso 
cando o despide da escena: “Por un intre 
pensei, Xesús, que ías contestar como 
Woody Allen cando recibiu o Príncipe de 
Asturias e comentou que el non merecía 
ese premio, pero tampouco merecía a 
diabete e máis tíñaa.” As risas agroman 
no patio de butacas, e dan paso a unha 
nova proxección acompañada da actua-
ción ao piano do novo intérprete boirense 
Álvaro Sieira, coa que finaliza a escena 
e se corre o pano dun día de festa para 
Barbantia.

eSCeNA CUARTA
salón de Plenos do concello de boiRo, 
sábado 22 de decembRo.

Numerosas autoridades políticas e re-
ferentes dos eidos cultural, social e em-
presarial do Barbanza asisten en Boiro, 
no mediodía deste sábado de inverno, á 
entrega do sireno de bronce que tiñamos 
pendente dende o venres catorce, o que 
recoñece o percorrido vital dun intelec-
tual, artista plástico, editor, escritor e em-
presario cultural, Isaac Díaz Pardo, aquel 
que revitalizou a industria de Sargadelos 
e puxo a andar Edicións do Castro, o com-
pañeiro fraternal de Luís Seoane, o que 
tratou con Maside, Castelao ou Martínez 
López, por mencionar só a uns poucos. 

Pedro Piñeiro, 
alcalde de 
Rianxo e socio 
de Barbantia, 
acudiu á Casa 
da Cultura 
“Ramón Martínez 
López” como 
representante 
da Deputación 
da Coruña, 
patrocinadora 
do libro
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Aquel que tanto aportou á cultura galega 

e tan pouco recolleu dos que medraron 

á súa sombra. Pero hoxe Barbantia faille 

xustiza do xeito humilde que podemos 

e sabemos: lembrándolle á sociedade 

qué fixo e por qué o fixo. O que fixo foi 

País, e o por qué, por amor a el e ao seu 

pobo, por oposición ao réxime franquista, 

porque el é dos bos e xenerosos; e en 

definitiva, por dignidade. Un pasado que 

os seus inimigos feroces semellan querer 

esquecer agora, pero que os agradecidos 

nunca borrarán da memoria. Por iso, para 

que non esquezamos, o acompañan no 

salón de plenos do Concello de Boiro o 

rexedor local, Xosé Deira; o concelleiro 

Isabel Santos, 
vicepresidenta 
de Barbantia, a 
carón de Isaac 

Díaz Pardo, que 
amosa orgulloso 

o sireno que 
deseñou Manuel 

Teira sobre o 
debuxo de Fran 
Blanco, símbolo 

da Asociación

Os galardoados 
cos Premios 
Barbantia da 
Cultura 2007, 
fotografados 
a carón dos 

rexedores 
de Boiro e 

Ribeira, Xosé 
Deira Triñanes 

e José Luis 
Torres Colomer, 

e mais de 
Manuel Cartea, 
pouco antes de 

entregármoslle o 
sireno de bronce 

a Díaz Pardo
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de cultura, Gerardo Piñeiro; o voceiro 
socialista na comisión de Cultura do go-
berno galego, Francisco Cerviño; e a vi-
cepresidenta de Barbantia, Isabel Santos. 
Dela son as palabras máis fermosas e 
acertadas, cando afirma que coa entrega 
a Díaz Pardo do Premio Barbantia da Cul-
tura Galega 2007, “que nos serve aos ga-
legos e galegas para pechar filas en torno 
á súa persoa”, preténdese facer xustiza 
“cun home que nestes momentos está a 
sufrir un asedio ignominioso e inmoral.” 
Non é, pois, unicamente un premio á 
traxectoria impecable do pasado, senón 
ao presente, ao activo Díaz Pardo, ao loi-
tador; a un intelectual cos pés no chan, 
que, sabedor do que fixo pero humilde, 
ante as palabras de louvanza proceden-
tes de todos os políticos que interveñen 
na escena, contesta, poñéndolle o punto 
e final a esta: “Non creo todo iso que di-
cides de min; se o crería, sería parvo. Eu 
son un vello que traballou con xente moi 
importante, pero todos morreron, por iso 
me toca a min escoitar isto, pero non mo 
creo.” Créo, Isaac. Abofé. Créo.

eSCeNA QUINTA
noia, venRes 11 de xaneiRo de 2008.

Acaba de comezar un ano no que Bar-
bantia vai ter que afrontar algúns dos 
seus proxectos máis ambiciosos: estou 
pensando no CD Son de Rianxo, re-
compilatorio de vellas partituras da terra 
de Brea Segade, que con toda certeza 
presentaremos no mes de novembro en 
Taragoña, e no libro obxecto As Voces 
da musa, que nos fará volver a Noia no 
futuro, para amosalo ao mundo baixo a 
cúpula policromada do Coliseo Noela. E 
qué mellor para iniciar con bo pé o atare-

fado 2008 que xuntármonos esta noite no 
IES “Virxe do mar” con motivo de sacar do 
prelo un novo volume da Biblioteca Bar-
bantia; neste caso, o que conta o número 
3, que recolle as actas da “V Semana da 
Historia de Noia”, celebrada no abrente do 
verán do pasado 2007 na Casa da Cultura 
“Antón Avilés de Taramancos”. 

Malia que está previsto que o acto dea ini-
cio ás 20:30 horas, varios minutos antes 

xa ocupo a miña cadeira na aula “Álvaro 
de las Casas” do instituto. Namentras 
agardo a chegada dos protagonistas, 
leo nas páxinas do especial que recolle 
os primeiros 25 números do suplemento 
A Voz de Barbantia, que dende os últi-
mos días do 2007 pode mercarse por un 
euro en quioscos e librerías da comarca, 
conxuntamente co xornal La Voz de Ga-
licia. No primeiro dos dous limiares que 
encabezan a publicación –o segundo 
está firmado por Antón Riveiro-, atendo 
ao que escribe Moncho Ares, delegado 
de La Voz no Barbanza, un dos principais 
impulsores da saída, o derradeiro venres 
de cada mes, d Á Voz de Barbantia:

Cada vez que penso no punto de partida 

desta publicación convénzome do seu 

futuro, porque esta non é a idea dun vi-

sionario, nin o descubrimento dunha em-

Moncho Ares, 
delegado de La 
Voz  de Galicia 
no Barbanza, 
á esquerda 
de Álvarez 
Cáccamo, o día 
que presentamos 
n´A Pobra do 
Caramiñal o 
especial cos 
primeiros 25 
números do 
suplemento 
cultural A Voz de 
Barbantia
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presa ou dunha entidade concreta; A Voz 

de Barbantia é froito dunha aposta común 

que xorde da propia sociedade barban-

cesa, unha aventura na que a Asociación 

Cultural Barbantia e La Voz de Galicia fan 

de correa transmisora para sacar á luz a 

capacidade creativa dunha comarca que 

se rebela como fonte inesgotable de ta-

lentos en todos os eidos da cultura.

A idea de publicar un suplemento nas 

páxinas da edición de La Voz de Gali-

cia en Barbanza xurdiu moito antes do 

primeiro número que viu a luz en xaneiro 

do 2005. Colaboradores do xornal como 

Pedro García Vidal, Xerardo AgraFoxo 

ou mesmo Pastor Rodríguez comentaran 

esa posibilidade, dadas as dificultades 

que ás veces tiñamos para publicar os 

seus textos. Todos eramos conscientes 

de que nas páxinas de La Voz de Barban-

za se botaba en falta a cultura, pero non 

a festeira e folclórica, senón a creativa, a 

que sae dos nosos artistas e escritores.

No medio dese desexo compartido de 

facermos unha aposta polos nosos crea-

dores apareceu a figura de Antón Riveiro 

Coello, que puxo a semente para crear 

a Asociación Cultural Barbantia, na que 

nos integramos todos os que sabiamos 

(e sabemos) que neste territorio había (e 

hai) talentos necesitados dunha platafor-

ma que os axudase a saír á luz.

Na páxina que segue á das palabras de 
Moncho Ares, é o propio Antón Riveiro 
quen explica o que se procuraba co xurdir 
do suplemento:

Nas nosas miras estaba procurarmos 

un perfil variado no que se manexase un 

concepto amplo da cultura, un deseño 

atractivo e unha ollada áxil sobre a máis 

diversa temática. Outra das condicións 

era que o suplemento fose integramente 

escrito na nosa lingua e que os colabora-

dores fosen medrando con cada número. 

Así, aos poucos, A Voz de Barbantia con-

verteuse no voceiro activo desta penín-

sula ben diferenciada que acolle no seu 

seo a unha morea ilustrada de persoas 

preocupadas por un dos bens máis va-

liosos de toda sociedade: a cultura. Velaí 

o máis emocionante deste proxecto: o 

capital humano e altruísta de escritores 

que me leva a unha definición de Nélida 

A directiva 
de Barbantia 

Milagros Torrado, 
botándolle unha 

ollada ás páxinas 
do especial 

A Voz de 
Barbantia, onde 

se recompilan 
os primeiros 

25 números do 
suplemento
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Piñón, cando di que escribir é buscar o 

tesouro máis difícil cun mapa que non ten 

as mínimas indicacións; o escritor sabe 

que o tesouro existe, pero ten que inven-

tar o mapa.

Despois de botarlle unha ollada eféme-
ra ao interior do especial, pouso este 
debaixo dun novo número da coidada 
revista Casa da Gramática, que edita 
o instituto “Virxe do mar” e que hoxe se 
pon á venda na entrada da aula “Álvaro 
de las Casas”, ao tempo que repartimos 
entre o público asistente as Voces na 
historia, recén saídas da imprenta. O in-
minente inicio do acto impídeme, porén, 
dar sequera comezo á lectura da revista, 
acción que demoro por mor de escoitar 
a Xerardo AgraFoxo, autor do limiar do 
pequeno libro no que tamén participan 
Concha Allut e Xoán Mariño, asinantes 
do traballo titulado “Tesouros artísticos 
de San Martiño de Noia”; Carlos Barros, 
que redacta “A revolta irmandiña en Mu-
ros, Noia e Outes”; Perdro García Vidal, 
autor da “Normativa urbanística e reforma 
interior nas vilas galegas (1808-1936). O 
exemplo da vila de Muros”; Clodio Gon-
zález Pérez, coa achega “Patrimonio his-
tórico, artístico e etnográfico do Concello 
de Lousame”; e Xepe Torres, cun artigo 
que fala das “Laudas gremiais na Galiza”. 
Na súa medida intervención, Xerardo fai 
acordanza do nacemento da “Semana da 
Historia de Noia”, da que di que “xurdiu hai 
dezaseis anos da man de Antón Avilés de 
Taramancos, quen naquela época, sendo 
concelleiro de cultura do BNG, convocou 
un grupo de investigadores para expoñer-
lles a cuestión: ¿Cómo podiamos divul-
gar a historia de Noia?” O propio Xerardo 
responde á pregunta no limiar de Voces 
na historia: “Despois duns días de discu-
sión e reflexión, as persoas convocadas 

consideraron que o máis oportuno sería 
organizar unha serie de actividades cultu-
rais –exposicións, relatorios, excursións, 
etc.- que contribuísen a levar adiante tal 
obxectivo.” O historiador e novelista noiés 
fala diante da presenza do alcalde, Rafael 
García Guerrero, e mais do concelleira de 
cultura, Loli Caramés, que lle escoitan 
contar como despois da primeira edición 
da “Semana da Historia”, celebrada en 
1991, pasaron catro anos ata a segunda, 
organizada en 1995, falecido xa Antón 
Avilés, baixo o lema: “Con Avilés de Ta-
ramancos”. AgraFoxo continúa narrando 
que catro anos máis tarde se programaron 
as terceiras xornadas, dedicadas ao his-
toriador Pedro Fiaño González, recaendo 
en 2003 o protagonismo no autor d Ás 
torres no ar e Última fuxida a Harar, e en 
2007, como puidemos comprobar en moi-
tos dos artigos do III Anuario de Estudos 
do Barbanza, na poeta María Mariño.

O número 3 
da Biblioteca 
Barbantia, 
Voces na 
Historia,  froito 
da “V Semana 
da Historia” de 
Noia, cunha 
plumilla de A. 
Suárez Ferreiro 
na portada
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A piques de daren as dez e cuarto da noi-

te, a xornada chega á súa fin coas verbas 

amables do rexedor, que pon énfase na 

súa intervención en agradecer o labor 

que tanto Barbantia como a Casa da Gra-

mática fan a prol da cultura no Barbanza, 

e moi particularmente na vila do escultor 

Ferreiro, María Mariño e Antón Avilés.

eSCeNA SeXTA
Rianxo, venRes 25 de xaneiRo de 2008.

Coincidindo cos actos que o Concello de 

Rianxo organiza cada ano polo xaneiro 

na lembranza de Alfonso Daniel Rodrí-

guez Castelao, os socios de Barbantia 

dámonos cita na Casa da Cultura “Cuar-

tel Vello” neste último venres de mes, co 

gallo da presentación dun novo número 

do suplemento cultural que editamos con 

La Voz de Galicia, así como da que fora 

Premio Blanco Amor 2006, a novela Men-

tres a herba medra, de Xesús Rábade 

Paredes. No escenario, á parte do escri-

tor, veciño adoptivo de Abuín, áchanse o 
alcalde Pedro Piñeiro, o académico Xosé 
Luís Axeitos e Fernando R. Lavandeira, 
en representación de Barbantia. O pri-
meiro en intervir é o amigo e técnico de 
cultura no Concello de Rianxo, poeta, tra-
dutor e contador de historias, Fernando 
Lavandeira, que incide na importancia de 
que as administracións locais da bisbarra 
continúen colaborando como ata agora 
coa Asociación, pois iso redundará en 
beneficio tanto dos concellos como de 
Barbantia, e, sobre todo, da sociedade e 
da cultura. O elo do seu discurso é prose-
guido polo do profesor Axeitos, quen de-
bulla polo miúdo a obra de Rábade Pare-
des, á que cataloga como “extraordinaria” 
malia recoñecer que non resulta sinxelo 
seguirlle o fío ata o final nunha única lec-
tura. Polo que respecta ao alcalde, Pedro 
Piñeiro maniféstalle ao escritor nado en 
Cospeito que o considera xa un rianxeiro 
máis, e sobre Barbantia comenta: “Se non 
existise, habería que creala.” Finalmente, 
chegado o seu turno, Xesús Rábade pre-
fire non falar da obra, mais deleita aos 

De esquerda a 
dereita, Xerardo 
AgraFoxo, autor 

do limiar para 
as Voces na 

historia; Rafael 
García Guerrero, 
alcalde de Noia; 
e Loli Caramés, 

concelleira de 
cultura
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asistentes coa lectura dalgunhas páxi-

nas, antes de que tres alumnas da Escola 

de Música Municipal lle poñan un fermoso 

colofón á escena, coa interpretación de 

catro pezas para dous clarinetes e piano 

moi aplaudidas polo público, entre o que 

se atopa un xornalista, mestre e escritor 

rianxeiro que nesta ocasión protagoniza 

a sección do “Convidado” n Á Voz de Bar-

bantia: falamos, claro, de Manuel Dou-

rado Deira. Nas liñas finais da entrevista 

que lle realiza Xosé Ricardo Losada, as 

súas palabras son unha ollada poética ao 

mar que nos contempla: 

–Dá a impresión de estar ilusionado. Cal 

é a rutina cotiá que o define?

–Levántome ás oito e métome no despa-

chiño. Desde a cabeceira, Castelao, Ro-

salía e Pondal míranme constantemente. 

Sinto o seu espírito. Non me deixan des-

falecer. Tamén saio a airearme. Rianxo é 

unha xoia privilexiada da natureza. A ría 

de Arousa, a emperatriz de todas as rías. 

Vou todas as tardes ao paseo marítimo. 

Polas mañás vou ao dique novo de Punta 

Fincheira. Outra marabilla. Paseo polo 

medio do mar sen ser navegante.

eSCeNA SÉTImA

estación leñaveRde, venRes 22 de febRei-
Ro de 2008.

Unha atmosfera especial escoa o silencio 

no soto do Centro Social de Boiro, a piques 

de que a celista Carme Tubío arrinque as 

primeiras notas do instrumento que acari-

cia cos dedos e co arco, na interpretación 

que abre a escena. Namentras ela fai 

música, un novo pintor de Boiro, Damián 

Eiras, semella traducir os sons en trazos 

ao óleo sobre un lenzo de considerables 

dimensións. O público aínda non o sabe, 

pero Damián vai pintar in situ os versos 

que forman parte do poemario de Rosa 

Enríquez Vestíbulo da devastación. Tralo 

belísimo preludio do celo de Carme, é o 

director de Espiral Maior, Miguel Anxo 

Fernán-Vello, quen explica os motivos 

que o levaron a aceptar compracido o 

O alcalde de 
Rianxo, Pedro 
Piñeiro, presidiu 
o acto no que 
Xesús Rábade 
presentou 
no Barbanza 
Mentres a 
herba medra, 
Premio Blanco 
Amor 2006. Na 
mesa sentaron, 
ademais, 
Fernando R. 
Lavandeira 
e Xosé Luís 
Axeitos
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texto de Rosa para envialo ao prelo de-
contado. Miguel Anxo di desta profesora 
de francés e socia de Barbantia que quixo 
ser poeta e foi poeta; que enviou o seu 
Vestíbulo da devastación a unha editorial 
sen ningunha certeza e que a editorial 
non tivo dúbidas: era creación; que Rosa 
se revelaba coma un valor en alza entre 
as novas escritoras do país; e que os lec-
tores que se mergullen nos seus versos 
non se verán defraudados, pola contra, 
volverán acotío a afondar neles. Cun 
sorriso permanente nos beizos, a poeta 
escoita atusmada pola luz polícroma dos 
focos os parabéns da boca do seu editor, 
antes de que se produza un feito excep-
cional, no momento en que Fernán-Vello 
lle cede a palabra á poeta para que mú-
sica, pintura e poesía se abracen nunha 
soa arte que transforma en cor a palabra, 
musica os trazos no lenzo e fai do silencio 
un cadro no que un celo pinta metáforas. 
A experiencia sorprende a todo o audito-
rio, que arroubado e feliz rompe a aplau-
dir unha escena dificilmente repetible, na 
que dúas bailarinas xorden, non se sabe 

ben, da paleta dun pintor, das cordas dun 

celo ou da voz dunha poeta, para danza-

ren sobre un mapa do Barbanza dentro 

dunha mira telescópica que ten no centro 

a Barbantia.

eSCeNA OITAVA
ateneo valle-inclán de RibeiRa, venRes 
29 de febReiRo de 2008.

Aínda saboreamos no padal con gusto a 

última escena desta obra que entre to-

dos redactamos e que damos en chamar 

Barbantia, cando nos volvemos encontrar 

diante dun escenario erguido entre pare-

des de libros para atender á presentación 

dun volume do que se van vender todos 

os exemplares; trátase da máis recente 

achega á literatura artesanal da Colección 

Bourel, que dirixe, cose e pega Antonio 

Piñeiro. Monólogo do calígrafo titúlase o 

poemario, e Baldo Ramos é o demiurgo. 

Poderiamos dicir que se trata dun libro 

sen medo a equivocármonos, pero tamén 

A Estación 
Leñaverde, no 
soto do Centro 

Social de 
Boiro, acolleu 

a presentación 
do poemario de 
Rosa Enríquez 

Vestíbulo da 
devastación, 

editado por 
Espiral Maior
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o podemos catalogar como cadro e acer-
taremos. En efecto, nas follas cosidas á 
man do Monólogo do calígrafo, poesía e 
pintura interactúan por obra do lapis e do 
pincel dun poeta-pintor que, segundo el 
mesmo afirma, “escribe cando a pintura 
se lle esgota e pinta cando deixa de escri-
bir.” Así é Baldo Ramos, artista plástico, 
vate e tamén xoieiro, porque diso se trata 
a súa creación: unha pequena xoia da 
que disfrutaren os amantes da literatura 
con acuarela. Non é a primeira vez que 
ámbolos dous poetas –porque Antonio 
Piñeiro tamén o é- se asocian para fia-
ren un texto amasado coa inspiración da 
alma do artesán. A tirada total consta de 
cen números, cada un deles autografado 
polo autor con letras que máis parecen 
trazos de tinta. E aínda que ben podería 
escoller calquera outro texto, abro o libro 
pola páxina 20 e velaquí o que leo:

a poesía dialoga coa pintura

sen empregar palabras.

e a pintura dialoga coa poesía

sen necesidade de impoñerlle

unha visión.

Inutilmente, iso si, intento plasmar nun-

ha computadora este poema, porque na 

versión orixinal, a que verdadeiramente 

conta, o poema non está escrito, senón 

debuxado, cunha tipografía que a tecno-

loxía máis avanzada aínda non entende, 

e coido que non entenderá nunca. 

Na imaxe, unha 
das páxinas 
autografadas por 
Baldo Ramos 
no Monólogo do 
calígrafo

Ningún asento 
ficou baleiro na 
presentación 
no Ateneo 
Valle-Inclán 
do Monólogo 
do calígrafo, 
de Baldo 
Ramos: unha 
nova achega 
da Colección 
Bourel que dirixe 
Antonio Piñeiro
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eSCeNA NOVeNA

libReRía leR, xoves 13 de maRzo de 2008.

Nas últimas semanas, as actividades que 

organiza a Asociación semellan amorear-

se un chisco, ou cando menos ese é o 

meu sentir, pois vimos de asistir o pasa-

do sábado 8 de marzo á presentación en 

Boiro do libro de Xosé Manuel Sarille A 

impostura e a desorientación na normali-

zación lingüística, nun acto co-organizado 

por Nova Barbantia e a Asociación Cultu-

ral “Aturuxo”, onde o presidente de honra 

da Mesa Pola Normalización Lingüística 

incendiou o ar con atinadas frechas dirixi-

das á anterior e á presente cúpula gober-

nativa da Xunta de Galicia, e en menos 

de sete días vémonos na librería Ler d´A 

Pobra do Caramiñal para compartir con 

Francisco Castro a estrea na comarca da 

súa novela As palabras da néboa, Premio 

García Barros 2007. Pero por incrible que 

pareza, e malia non ser fin de semana, de 

novo non queda baleira ningunha cadeira 

entre o público. 

Desta volta, o escenario sitúase diante 
dun fondo de libros moi ecléctico, no que 
tanto podemos atopar un clásico univer-
sal do tipo Wuthering Heights8, Ulysses9 
ou La Celestina10, como as disparatadas 
ocorrencias de Curri Valenzuela ou Isabel 
San Sebastián, cuxos títulos creo non 
lembrar. En calquera caso, coma sem-
pre dende que decidiu facerse socio de 
Barbantia, Cipriano Pose convértese no 
mellor anfitrión e a súa librería no mellor 
salón de actos. Polo que respecta aos 
protagonistas da escena, son catro: María 
Xesús Blanco, Antón Riveiro Coello, Vítor 
Freixanes e Francisco Castro. Todos eles 
dialogan entre si e coa novela editada por 
Galaxia, que sae ben parada tanto do dis-
curso de Riveiro Coello como das verbas 
que lle dedica Freixanes, pero que ten en 
María Xesús Blanco ao mellor crítico lite-
rario, cando da súa voz nidia e perfuma-
da, no punto culminante da escena, xorde 
o seguinte resumo:

8 Novela de Emily Brontë.
9 De James Joyce.
10 Obra de Fernando de Rojas.

Francisco 
Castro, asinando 
exemplares d´As 

palabras da 
néboa na librería 

Ler d´A Pobra 
do Caramiñal, 

namentras María 
Xesús Blanco e 
Vítor Freixanes 

conversan 
amigablemente
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N´As palabras da néboa Francisco Castro 

sitúanos, cun orixinal prantexamento, nun 

pasado histórico que nos toca de cheo. O 

escritor crea un universo literario na Ga-

liza feudal do século XVI, coas revoltas 

irmandiñas como pano de fondo, e cunha 

habelencia narrativa sorprendente cativa 

ao lector dende o inicio, mergullándonos 

nun río argumental pouco convencional.

O autor une historia e ficción literaria 

dun xeito arriscado á hora de abordar o 

feito histórico. Preséntanos a uns perso-

naxes, coas súas vidas e atrancos, coas 

súas emocións, ben artellados no tempo 

que lles toca vivir pero aos que a ficción 

literaria lles outorga unha universalida-

de potencial. E desfrutamos lendo a un 

narrador que relata a trama dende un 

tempo presente, un narrador omnisciente 

e retranqueiro que, con grandes doses 

de ironía, nos conta un xeito diferente de 

interpretar a historia. Cómpre afirmar que 

estamos diante dunha novela que revol-

ve, que fai pensar, como case todo o que 

escribe Francisco Castro, que zumega 

rigor histórico e humanidade. E onde a 

voz narrativa non dubida en tender a man 

á utopía, á esperanza individual e colec-

tiva fronte a unha condición humana que 

pode e que debe ser doutro xeito. 

Dende a primeira páxina, dende que An-

tonio de Outeiro, un dos tres personaxes 

principais arredor dos que xira a trama 

argumental, volta do Novo Mundo, do 

“Paraíso da Néboa á néboa gris do mun-

do gris da vella Europa”, vémonos absor-

bidos por unha prosa áxil e intensa, por 

unha riqueza estilística extraordinaria, 

con parágrafos fermosísimos que zume-

gan sonoridade por todas partes, que 

provocan un pracer inmenso ao lelos, 

deixando esvarar os ollos polas páxinas 

para volver lelos outra vez e outra vez, e 

de cada vez máis a modo.

Tan satisfeito quedou Vítor Freixanes da 

análise que efectuou María Xesús Blanco 

sobre a novela, que esa mesma noite re-

solveu poñer o seu comentario na páxina 

web da editorial, onde aínda se pode con-

sultar, un feito que fala da potencialidade 

desta mestra e socia de Barbantia, da que 

me gabo de ser amigo e compartir versos, 

recitais e un profundo amor pola lingua e 

a literatura galegas. 

eSCeNA NOVeNA

RibeiRa, venRes 28 de maRzo de 2008.

Dun tempo a esta parte, o Ateneo Valle-In-

clán estase convertendo nunha segunda 

casa para Barbantia, pois velaquí que de 

novo enxergamos no seu espazo repleto 

de verdades a presentación doutra ache-

ga da Colección Bourel. Trátase arestora 

da Xeografía nocturna que asina Ferrán 

Fernández, poemario de trazos breves e 

intensos traducido ao galego por Manuel 

Cartea e fiado e engomado por Antonio 

Piñeiro. Os tres fan acto de presenza no 

escenario, acubillados baixo o retrato de 

Valle, que asiste silandeiro á recitación do 

En primeiro 
plano, Antonio 
Piñeiro, recitando 
haikus dende 
a Xeografía 
nocturna 
de Ferrán 
Fernández, que 
senta á esquerda 
da imaxe, 
debaixo da figura 
de Valle-Inclán
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artesán e ás verbas que este lle dedica ao 
poeta de Barcelona: “Velaquí a auténtica 
poesía, unha maneira de crear que deixa 
pegada, cunha potencia e un resultado fi-
nal excelentes.” Tamén Manuel Cartea lle 
dá os seus parabéns a Fernández, quen 
se atreveu a compoñer seis haikus en ga-
lego, cuxa elaboración, di “me supuso un 
importante esfuerzo de inmersión lingüís-
tica, aunque no cometí grandes errores, 
según me confesó el traductor”, afirma-
ción que corrobora Cartea ao recoñecer 
que tan só tivo que corrixirlle unha palabra 
nos dezaoito versos que teceu o escritor 
de Barcelona. Tampouco neste primeiro 
serán de primavera para Barbantia a xen-
te da cultura carece do arroupo institucio-
nal, pois o alcalde de Ribeira, José Luis 
Torres Colomer, preside a mesa dende o 
centro do escenario, acompañado da edil 
de IPR Rosa García Pose, que se sitúa á 
beira do rexedor por ser ela nesta ocasión 
a representante do Ateneo. Entre os dous 
políticos xorde, preto do final da escena, 
un diálogo en torno á poesía no que a 
concelleira desvela que o alcalde a utiliza 
decote nos plenos “para sentenciar aos 
edís da oposición.” No entanto, el asegu-
ra que a súa afección á lectura de textos 
poéticos lle axuda “a levar mellor a vida.” 
Con estas verbas pecha o seu discurso, 
que dá paso aos petiscos compartidos, 
en fraternal amizade, polos membros de 
Barbantia e do Ateneo Valle-Inclán.  

eSCeNA dÉCImA
local social de “atuRuxo”, venRes 25 de 
abRil de 2008.

Tres entidades xuvenís que actúan cultu-
ralmente con pulo no Barbanza xúntanse 

para celebraren en Boiro o trinta e catro 

aniversario da “Revoluçao dos Cravos”; re-

ferímonos á Asociación Cultural “Aturuxo”, 

a Leñaverde e a Nova Barbantia. Nas tres 

recae a organización dun programa que 

nos convida o 25 de abril, na sede social 

de “Aturuxo”, á proxección do documental 

As armas e o povo (1975), un filme produ-

cido polo Colectivo de Trabalhadores de 

Actividade Cinematográfica que, estrea-

do en 1977 no Teatro Rosa Damasceno 

de Santarém, retrata a primeira semana 

da Revolución. Entre os asistentes endel-

go a presenza de Iria Gestoso, Milagros 

Torrado e outros membros da sección 

moza da entidade. Tamén se atopan sen-

tadas nas cadeiras persoas que viviron 

aqueles días dende a illada e sometida 

Galiza franquista, así como outras máis 

novas que conversan amigablemente na-

mentras ao son dos compases de Zeca 

Afonso se van apagando as luces para 

que comece a proxección. Algúns mesmo 

acompañan a letra da eterna canción na 

súa integridade:

Grândola, vila morena

terra da fraternidade,

o povo é quem mais ordena

dentro de ti, ó cidade. 

Dentro de ti, ó cidade

o povo é quem mais ordena,

terra da fraternidade

Grândola, vila morena. 

Em cada esquina um amigo

em cada rosto igualdade,

Grândola, vila morena

terra da fraternidade. 

Terra da fraternidade

Grândola, vila morena

em cada rosto igualdade

o povo é quem mais ordena. 
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À sombra duma azinheira

que já não sabia a idade

jurei ter por companheira

Grândola a tua vontade. 

Grândola a tua vontade

jurei ter por companheira,

à sombra duma azinheira

que já não sabia a idade.

Rematada a proxección do filme, cunha 

lixeira demora sobre o horario previs-

to, desenvólvese un recital poético con 

acento portugués, para dar paso poste-

riormente a un concerto a cargo do grupo 

galego Ataque Escampe, co que rematan 

case cinco horas de actividades protago-

nizadas por mozos e mozas que arelan, 

sobre todo, non vivir un tempo no que 

sexa preciso cantar pola liberdade nin 

chorar polos ausentes. 

eSCeNA UNdÉCImA
estación leñaveRde, venRes 30 de maio de 
2008.

Dous amigos, escritores e ourensáns –da 
provincia, pero de lugares afastados e ri-
vais: Xinzo d´A Limia e Verín-, ocupan o 
seu sitio no centro do escenario. Acom-
páñaos Carlos Lema, editor de ambos en 
Galaxia. Un fai as veces de presentador, 
Antón Riveiro Coello; o outro, Xosé Carlos 
Caneiro, de protagonista principal. Pre-
séntase o libro A vida nova de Madame 
Bovary, do segundo. “Trátase da novela 
máis longa da literatura galega” –apunta 
Riveiro-, que o limián confesa ter lido en 
sete días. A este comentario resposta 
Caneiro que non sabía se era ou non a 
obra de creación máis longa redactada 
na nosa lingua, pero que a fixo coa in-
tención de que chegara ao público, e que 
a xente a mercara non por longa, senón 
por interesante. No tocante ao estilo da 
novela, manifesta que non inventa nada, 
“só intento non poñer trabas aos lectores 
para que penetren na narración. Eu quero 

A librería Ler 
d´A Pobra do 
Caramiñal 
achegouse a 
Boiro para pór 
á venda, a un 
prezo reducido, 
exemplares d´A 
vida nova de 
Madame Bovary, 
de Xosé Carlos 
Caneiro
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que o libro chegue ao público, porque se 
unha obra non se vende polo boca a boca 
probablemente fracase.” Para axudarse 
no percorrido case completo que fai da 
traxectoria literaria do seu amigo, Antón 
Riveiro utiliza un sistema que toma pres-
tado de Agustín Agra, cando o autor d’O 
tesouro da illa de Reid´Is o presentara a 
el en Noia, no estreo das Casas baratas, 
sacando dunha bolsa aos poucos un por 
un os libros que escribira. No caso que 
nos ocupa, porén, Riveiro non foi quen de 
traer todos os volumes que completan o 
“Universo Caneiro”, porque non cabían 
na bolsa. Nas preto de dúas horas que 
dura a escena, hai tempo para que se 
escoiten, tanto ao principio como ao final, 
as notas do acordeón de Gabriel Riveiro 
“Belito”, así como un debate aberto entre 
o público e o convidado no que se anima 
a tomar parte Anxo Rei Ballesteros, na 
que será a súa derradeira aparición nun 
acto de Barbantia. E neste punto permi-
tídime abrir unha fenda na crónica que 
estou redactando, porque a presenza do 
finado compañeiro non pode pasar in-
advertida. Xa sei que agora quizais non 
me oias, Anxo Rei, pero grazas. Grazas 
por todas as veces que mudaches en 
interesante unha conversa anódina, por 
cada agromo de intelixencia co que res-
pondiches, por cada liña vertida en cada 
novela, por Dos anxos e dos mortos, por 
Loaira, por A sombra dos teus soños, por 
Xogo de damas, por A outra memoria, por 
A flor da boca, por cada alento de cultura, 
por cada mostra de lealdade. Grazas por 
afastarte da mediocridade, por fuxir da 
pantomima, por actuar do mesmo xeito 
diante dun catedrático e dun analfabeto, 
por acudir sempre que fuches convocado, 
por traducir a Beckett, por pensar sobre 
Hamlet, por comprender a Heidegger, por 

encontrarte co alleo, por ser auténtico. Eu 

coñecinte hai xa algúns anos, sabía quen 

e como eras, e aínda así, cometín o erro 

imperdoable de non recoller nunha gra-

vadora cada palabra que pronunciaches 

en todos os actos que organicei. Porque 

sempre dixeches cousas de proveito, dig-

nas de seren lidas e contadas. Sempre, 

compañeiro, sempre. Grazas.

eSCeNA dUOdÉCImA

liceo de noia, venRes 27 de xuño de 2008.

Mesidor atracou no Barbanza sen apenas 

decatármonos, e con el un intermezzo de 

luz e calor que aproveitaremos para pre-

parar como é debido a chegada do outo-

no, no que habemos regresar con folgos 

anovados. E así é que entre este serán e 

o mediodía de mañá sábado celebramos 

os últimos dous actos da tempada. Polo 

que respecta ao día de hoxe, traemos do 

prelo dous libros doutros dous amigos 

e socios de Barbantia: Veleno tinto, de 

Ramón Carredano, e Cazaría salvaxe, 

de Agustín Agra. O primeiro, un relato 

histórico; o segundo, unha aventura de 

terror. Pero, máis alá das diverxencias 

temáticas, tanto Moncho como Agustín 

teñen moito en común, como o demostra 

o feito de que presenten á vez as súas 

creacións: ámbolos dous son noieses, so-

cios de Barbantia e do Liceo, comparten 

ter recibido o Premio Merlín e iniciáronse 

na escrita nas páxinas das revistas Casa 

da Gramática e Alameda. No escenario, a 

carón deles, están o director de Edicións 

Xerais, Manuel Bragado, e mais Carlos 

Mosteiro, vicepresidente de Barbantia, 
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O Liceo de 
Noia acolleu a 
finais de xuño a 
presentación dos 
libros de dous 
dos seus socios: 
Cazaría salvaxe, 
de Agustín 
Agra, e Veleno 
tinto, de Ramón 
Carredano
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que conversa cos dous compañeiros de 
profesión, dos que di sentir envexa por-
que a el lle gustaría escribir o que leu nos 
seus textos. Sentado enfronte da mesa 
que ocupa o centro da escena, eu reviso, 
no tempo que esta transcorre, a presenta-
ción impresa que na páxina web de Xerais 
se fai das obras que temos diante:

Wotan, o Demo Negro ou Señor do In-

framundo, tiña ollos de lume, o corpo 

invisíbel ás miradas e unha negrume 

inescrutábel ocupaba o baleiro que ía 

deixando. Nas noites de invernía saía de 

caza, dacabalo, coa compaña dos seus 

cadelos diabólicos, zugadores de san-

gue, que perseguían e degoaban canto 

atopaban. Mais, foi Ricardo Ferreiro, o 

rapazolo da aldea de Marselle que salvou 

o pelello por dúas veces, quen foi desig-

nado para ser o elixido. Cando regresou 

ao País do Vento, despois do seu longo 

exilio na illa de Dona Escura do Mar Te-

nebroso, conseguiu cos poderes e artes 

alí adquiridos acabar con Wotan e pór fin 

a súa tiranía, que asolaba vilas e aldeas, 

aínda a custa de pagar un prezo altísimo 

por semellante afouteza. Novela de terror, 

misterio, bruxaría e fantasía, enfiada coa 

prosa primorosa das narracións popula-

res dos vellos violinistas, Cazaría salvaxe 

non deixa alento ao lector até a súa derra-

deira páxina.11

Naquela mañá de inverno de 1319, Frei 

Samuel, o humilde monxe sandador do 

mosteiro de Toxosoutos, camiñaba cara 

a Noia cunha dor de frieiras que case o 

facía chorar. No castelo de don Rui de 

Soga de Lobeira, agardábao o bispo 

Berenguel de Landoire coa intención de 

agradecerlle un impagable servizo que 

o freire lle ofrecera na súa loita contra os 

que pretendían apartalo do bispado de 

11 Presentación da novela de Agustín Agra, lexible en 
www.xerais.es.

Compostela. Mais, a morte dun dos cria-

dos de don Rui, envelenado por beber 

dunha xerra de viño quente, obrigará ao 

pícaro e intelixente freire a realizar unha 

concienciuda investigación coa intención 

de coñecer o motivo e o autor de seme-

llante crime. Veleno tinto é unha apaixo-

nante novela de intriga, tecida sobre 

unha coidadosa reconstrución histórica 

da vida e das intrigas políticas da Gali-

cia do século XIV, que supón, ademais, 

a consolidación do personaxe literario de 

frei Samuel, un dos máis singulares e di-

vertidos da nosa narrativa actual.12

eSCeNA dÉCImO TeRCeIRA
claustRo do concello de noia, sábado 28 
de xuño de 2008.

Seguimos na vila de Antón Avilés e María 
Mariño, malia que correse o tempo nunha 
xornada. Vimos de compartir no Liceo a 
saída de senllas novelas de dous amigos, 
Ramón Carredano e Agustín Agra, e ape-
nas camiñamos uns poucos metros den-
de a localización na que estabamos onte, 
para ficar á sombra das árbores que amo-
san como pavos reais o vizo nas súas pó-
las baixo o poder de Sirius. Acaroámonos 
arredor de Xerardo AgraFoxo, autor do 
ben documentado volume Noia no cambio 
de século, co que completa a súa triloxía 
sobre a historia do período democrático 
no concello que o veu nacer. O encargado 
de avanzar os contidos do libro é Antón 
Rodríguez Gallardo, historiador boirense 
que nos aclara que este se estrutura en 
tres bloques: o primeiro, o que transcorre 
baixo o mandato da alcaldesa do Partido 
Popular María del Carmen Abeijón (1995-

12 Presentación da novela de Ramón Carredano, tamén 
en www.xerais.es.



271

aLbeRto piñeiRo baRbantia

1999); o segundo, o da primeira etapa 
na alcaldía do socialista Rafael García 
Guerrero (1999-2003); e o terceiro, o 
desenvolvido baixo o goberno do tamén 
popular Antonio Pérez Insua (2003-2007). 
Gallardo destaca na súa intervención a 
capacidade de AgraFoxo para abarcar a 
historia de Noia e do Barbanza dende o 
Neolítico ata a actualidade, e a destre-
za coa que sabe recoller, na súa última 
achega, ademais dos episodios políticos 
máis importantes, aqueles feitos sociais 
que acadaron maior relevancia. Chegada 
a quenda do autor tamén das novelas O 
triángulo de Oscar Wilde e Unha viaxe no 
Ford T, este advirte que, dun xeito direc-
to ou indirecto, todos os noieses forman 
parte das páxinas de Noia no cambio de 
século, se ben o protagonismo o copan 
os tres alcaldes do período analizado, 
cuxas opinións se manifestan na obra con 
cadansúa entrevista persoal, realizadas 
tanto a María del Carmen Abeijón, como a 
Rafael García Guerrero e tamén ao máis 
recente en deixar o bastón de mando, An-
tonio Pérez Insua. De todo canto con tino 

comenta Xerardo nun claustro que ule a 

historia, quedo, xa no remate da escena, 

coa autovaloración da maneira que el ten 

de tratar a esta: “Eu non son obxectivo, 

porque non é posible tal cousa, pero si 

son imparcial; sen imparcialidade, a his-

toria deixa de selo para pasar a ser algo 

con outro nome.”

eSCeNA dÉCImO CUARTA
boiRo, sábado 27 de setembRo de 2008.

Pasaron xusto tres meses des que se 

desenvolveu en Noia a anterior escena 

de Barbantia. E tralo devecido descan-

so estival, chegou o intre de volver ao 

tallo e reencontrármonos para seguir 

festexando e dándolle pulo á cultura, e 

qué mellor que facelo na compaña dun 

dos máis importantes autores vivos da 

literatura en español, o colombiano Ál-

varo Mutis, ao que desembarcamos no 

Barbanza coa colaboración do Pen Clube 

de Galicia, que na noite do venres 26 lle 

Álvaro Mutis, 
sentado entre 
Manolo Rivas e 
Bieito Iglesias, 
no acto que 
celebramos na 
Casa da Cultura 
“Ramón Martínez 
López” de 
Boiro, e no que 
el foi o grande 
protagonista
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entregaba en Fonseca o Premio “Rosalía 
de Castro 2008” no ámbito hispánico. Só 
a súa presenza sería motivo suficiente 
para elaborar este artigo, que pretende 
resumir o máis substancial do realizado 
por Barbantia no último exercicio. E abofé 
que traer a Mutis á Casa da Cultura “Ra-
món Martínez López” de Boiro é un logro 
magnífico. Porque, ademais, o creador 
de Maqroll el Gaviero non ven só, senón 
na compaña de Gonzalo Navaza, Bieito 
Iglesias, María Camiño Noia, Manolo 
Rivas e o presidente do Pen de Galicia, 
Luís González Tosar. Todos eles soben 
ao escenario dun salón de actos ao que 
Camiño Noia se refere nos seguintes 
termos: “En poucas vilas hai salas como 
esta e casas da cultura como a que tedes 
en Boiro; e pode que a presenza entre a 
cidadanía de artistas e escritores que re-
siden aquí sexa un motivo para que con-
tedes cun escenario así.” A continuación 
é Gonzalo Navaza, un dos autores máis 
interesantes do país, quen se dirixe ao 
auditorio para falar do instrumento que el 
mellor manexa, a palabra: “A palabra é un 

antídoto, un bálsamo dos momentos terri-
bles que consegue facer o mundo máis 
vivo e agradable.” Pola súa banda, Luís 
González Tosar explícalle a Álvaro Mutis 
que Ramón Martínez López, ilustre gale-
guista que dá nome ao edificio onde se 
atopan, foi amigo de persoeiros da cultura 
e escritores aos que el tamén coñeceu, 
como por exemplo o narrador arxentino 
Jorge Luís Borges. Pero a intervención 
máis ovacionada deste mediodía soleado 
é a de Bieito Iglesias, que lembra a po-
lémica entrevista de Juan Cruz a George 
Steiner nas páxinas de El País Semanal: 
“Non sei se o sabedes, pero hai un clube 
de alterne que se chama Pen Club, coma 
nós, e a dúbida que me suscitou o asunto 
da entrevista a Steiner foi qué pensarían 
nese clube cando trala rectificación do 
crítico leron en grandes titulares no xor-
nal: George Steiner pide disculpas a los 
miembros del Pen Club. Qué pensarían?” 
Despois de Bieito, cuxa ocorrencia é lon-
gamente rida e aplaudida, fala Manolo 
Rivas, que afirma sentirse feliz de sentar 
a carón de Álvaro Mutis, ao tempo que 

Na súa 
intervención, 

Manolo Rivas 
describiu a 

Galiza como “un 
país de Ítacas, 

Penélopes e 
Ulises.”
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reclama que Galiza siga sendo, en todos 

os aspectos posibles e simultaneamente, 

un desembarcadoiro e un embarcadoiro, 

asegurando que “somos un país de Íta-

cas, Penélopes e Ulises”. Finalmente, 

para deleite do numeroso público, inter-

vén o escritor colombiano, que se decide 

a ler o seu poema en prosa Soledad, así 

como a cualificar de “gratificante” a estan-

cia destes días en Compostela e confesar 

a debilidade que ten dende sempre polo 

apóstolo Santiago, por mor de tratarse do 

máis valente e arriscado de entre os discí-

pulos de Cristo, “del más osado”. 

Tan pronto como remata a escena no sa-

lón de actos da Casa da Cultura de Boiro, 

convidamos a Álvaro Mutis e aos demais 

membros do Pen de Galicia a xantar á 

beira da desembocadura do río Coroño, 

xuntanza que ao día seguinte Luís Gon-

zález Tosar describirá no xornal El Correo 

Gallego nun texto do que transcribo os 

primeiros parágrafos:

Ben certo é que aínda que un presuma de 

coñecer a terra propia sempre hai algún 

recanto, algún detalle, algunha capricho-

sa ocultación da natureza que por forza, 

e por forte, se nos escapa. Digo isto fron-

te a un lago que non é de auga doce, é 

unha entrada máxica e minúscula do mar 

de Arousa, tan calma e chea de beleza 

que semella unha lagoa das que soñaba 

Álvaro Cunqueiro.

Outro grande Álvaro, apelidado Mutis, é o 

noso convidado, e arredor del axuntámo-

nos un grupo de amigos que celebramos 

a simple e cotián esencia do noso oficio, 

dicir palabras.

Manolo Rivas, Bieito Iglesias, Antón Ri-

veiro Coello, Gonzalo Navaza e outros e 

outras celebramos xunto co pai de Ma-

qroll el Gaviero, compartillamos, en Boiro, 

neste recanto indescritible, a expresión 

máis xusta das palabras fermosas que 

non nos pertencen pero que conmoven 

aos seres humanos.

Trala comida, o día no que Mutis visitou 

a nosa comarca rematou coa subida 

Despois de 
xantar en Boiro, 
Barbantia 
convidou a 
Álvaro Mutis a 
subir á Curota. 
Na fotografía, 
o escritor 
colombiano 
contempla o 
mar de Arousa 
sentado a carón 
de Manolo Rivas, 
Luís González 
Tosar, Antón 
Riveiro, Gonzalo 
Navaza, Xesús 
Laíño e o autor 
desta crónica
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á Curota, dende onde contemplamos 

arroubados a ría da Arousa, o canón do 

río Barbanza e os cumios da Serra. Unha 

experiencia (a da visita de Álvaro Mutis ao 

Barbanza) que xa forma parte da Historia 

de Barbantia, e á que uns días máis tarde, 

nas páxinas galegas do periódico El País 

aludirá outro ilustre convidado, Manolo 

Rivas:

Alí, no alto da Curota, acompañabamos 

con Gonzalo Navaza, Bieito Iglesias, An-

tón Riveiro Coello, Camiño Noia, O Che 

González Tosar, e outros amigos do Pen 

Club, a Álvaro Mutis. O creador de Ma-

qroll o Gavieiro. O Colombiano universal 

que na visión da ría de Arousa pregunta-

ba o nome de cada recanto. E non para-

ba de dicir, aos seus 85 anos: “¡Qué país 

tienen! ¡Qué país tienen!”. E pasaban os 

cabalos en panorámica de lusco fusco, 

como se quixeran ofrecerlle unha película 

inesquecíbel. E Mutis invocaba a Rosalía, 

a Álvaro Cunqueiro e a Valle-Inclán.13

eSCeNA FINAL
ateneo valle-inclán de RibeiRa, venRes 
31 de outubRo de 2008.

Acuruxado, envolto nun abrigo de liño e 

algodón polo que aínda esvaran os ríos 

do cairo que vén de baleirar o ceo, pido 

un café con leite no Bar Praza. Decon-

tado mo serve Tucho, con quen tantas 

presentacións de libros teño argallado. 

Hoxe é unha máis; desta volta, trátase 

do ensaio do psiquiatra Fidel Vidal Arte 

na esquizofrenia e outros excesos. Pre-

gúntolle a Tucho se hai alguén arriba, no 

Ateneo, que se sitúa no andar superior 

13 Fragmento do texto asinado por Manolo Rivas e publi-
cado en El Pais o venres 3 de outubro de 2008.

do edificio. El contesta que xa está cheo, 
“coma sempre –di- que organizades algo 
aquí.” Tomo dun trago o café e apúrome 
en subir os chanzos da escaleira para 
colocar todo ao xeito no escenario. Alí 
dispoño sobre a mesa algúns gravados 
de Manuel Ayaso, varios exemplares do 
autor ribeirense orientados cara ao públi-
co e desprego, detrás da miña cadeira, 
o cartel da Asociación. Tomo asento. Á 
miña dereita xa están os tres personaxes 
que van protagonizar a escena: Xosé Ri-
cardo Losada, Gonzalo Trasbach e Fidel 
Vidal. Os dous primeiros farán o papel de 
entrevistadores e o segundo responderá 
ás súas preguntas e mais ás do público, 
nun breve debate posterior. Polo que a 
min respecta, despois de dar inicio á ac-
ción e de pasarlle a palabra ao psiquiatra, 
boto unha ollada ao número 38 d Á Voz 
de Barbantia, publicado hoxe no xornal, 
onde Antón Riveiro Coello escribe sobre 
o perfil do convidado:

Fidel Vidal Pérez naceu en 1942 á beira 

do mar, no barrio do Castelo de Ribeira, 

na mesma lonxa, como un produto do 

mar. Encetou a súa vida de estudante no 

Colexio do Pilar de Ribeira e non esquece 

cando ía examinarse á cidade do Lérez. 

“Colliamos o vapor a Vilagarcía, despois 

o tren a Pontevedra, e alí estabamos 

tres días para superarmos os exames.” 

Debeu de ser por esa época cando agro-

mou a súa afección pictórica. “Eu sempre 

quixen ser artista. Xa no colexio o que 

máis me gustaba eran as clases de de-

buxo. Xunto a Xoán Fernández e outros 

amigos faciamos os carteis para a festa 

da Dorna; daquela puñan os orixinais nos 

bares.”

Despois de facer o Preu na Coruña foi 

estudar Medicina a Compostela e espe-

cializouse en Psiquiatría e Neurofisioloxía 

Clínica. Veu despois un ano de aprendi-
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zaxe no psiquiátrico de Toén, tres no País 

Vasco, un en Ribeira de médico xeral e o 

resto na Coruña, cidade na que aínda pon 

consulta e na que impartiu docencia du-

rante máis de trinta anos na Escola Uni-

versitaria como profesor de Ciencias Psi-

cosociais e de Enfermería Psiquiátrica.

Á parte da súa vida profesional de psi-

quiatra, Fidel Vidal ten desenvolvido un 

intenso labor intelectual que o configura 

como un artista múltiple. Pintor recoñeci-

do, ten exposto, amais de en Galiza, en 

diversas cidades do mundo como Ma-

drid, Barcelona, Oslo, Ontario, Seattle, 

Florianápolis ou Milán, e ten colaborado 

en plublicacións como Mani Art (Francia), 

Art-Life (USA), De Segni di Sogni (Ita-

lia), Copy-Left (Suíza) ou Leopold Bloom 

(Hungría).

Como poeta deu ao prelo libros intere-

santes como A Camelia oxidada, mesmo 

obtivo como narrador o premio Hora XXV 

coa novela curta La sapa.

Na súa faceta de ensaísta leva anos aten-

dendo non só a psiquiatría senón tamén 

unha diversidade temática nas que sa-

lientan Anatomía da emoción poética e 

o seu máis alto exemplo, que é o último 

libro publicado, Arte na esquizofrenia 

e outros excesos, un volume que está a 

apañar excelentes críticas no noso país 

pola súa aguda reflexión sobre unha mo-

rea de temas relacionados coa arte.

Pertence tamén este ribeirán ilustrado á 

Asociación Galega Saúde Mental e foi 

cofundador de Edicións do Rueiro e da 

revista Man Común.

Entretido na lectura do número 38 d Á Voz 

de Barbantia, deixei de prestar atención a 

parte da escena un longo lapso de tem-

po, pero ao erguer a vista e espertar os 

oídos escoito como Fidel Vidal lle aclara 

algunhas dúbidas a unha asistente, que 

con anterioridade lle formulara unha pre-

gunta sobre a esquizofrenia. O psiquiatra 

entón respóndelle que non é sinxelo para 

o paciente loitar contra ela, porque cando 

esta actúa, el non é dono do seu corpo. 

Outras persoas participan tamén no de-

bate que se prolonga trala presentación 

do libro, ben para poñer sobre a mesa 

Barbantia volveu 
encher o Ateneo 
Valle-Inclán na 
presentación 
do libro de Fidel 
Vidal Arte na 
esquizofrenia e 
outros excesos, 
no último acto 
que recolle 
esta edición 
do Anuario de 
Estudos do 
Barbanza
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temas que teñen que ver co eido da psi-
quiatría, ben para felicitar a Fidel Vidal 
polo ensaio que vén do prelo. Entre o pú-
blico, albisco a moitos socios de Barban-
tia e a outros que non o son, pero que se 
congratulan de que teñamos organizado 
o acto; xaora, alí están Carlos Mosteiro, 
María Xesús Blanco, Xesús Laíño, Pedro 
García Vidal, Xoán Fernández, Xerardo 
AgraFoxo, Antonio Piñeiro, Antón Riveiro 
Coello, Cipriano Pose, Rosa García Pose, 
Santos Oujo, José Carlos Matilla e outros 
amigos que van perdoarme que non os 
mencione. Con todos eles comparto ao 
final da escena uns petiscos e un brinde 
por Barbantia, que un ano máis, e xa son 
catro, continúa na vangarda do move-
mento cultural no Barbanza.14

AGRAdeCemeNTOS

Quero manifestar a miña máis sincera 
gratitude a Moncho Ares, delegado de La 
Voz de Galicia no Barbanza, por terme 
cedido a meirande parte das fotografías 
que aparecen neste resumo de activida-
des, así como á Deputación da Coruña, 
aos concellos que colaboran connosco, á 
sociedade barbanzá no seu conxunto e, 
por suposto, a todos e cada un dos socios 
de Barbantia, cuxos nomes se mencionan 
decontado. A todas e a todos, grazas e 
parabéns.

14 Neste resumo dos actos promovidos pola Asociación 
durante o último ano, cómpre engadir as I Xornadas de 
Música Antiga que coorganizamos xunto co grupo Os Me-
nestreis en Boiro na pasada primavera, así como a proxec-
ción do documental Los últimos gaiteiros de La Habana, 
no local social de “Aturuxo”, a mediados do pasado mes 
de outubro, coa presenza da autora do mesmo, Natasha 
Vázquez, e outras pequenas colaboracións en diversos 
eventos, sempre ao servizo da sociedade barbanzá e da 
cultura galega.
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O presente repertorio bibliográfico 
anota libros, folletos, separatas, re-

vistas e artigos, sen esquecer as reedi-
cións. Todos os traballos son de autores 
do Barbanza ou moi vinculados á bisba-
rra, recollen publicacións relacionadas 
con temas e personaxes nosos. Inclúe 
quer literatura, quer obras de historia e 
de ciencias sociais en xeral. O repertorio 
abrangue dende outubro de 2007 a outu-
bro de 2008. Non é completo, e recolle 
algunhas publicacións do período ante-
rior que foran esquecidas. Ademais, das 
notas, artigos e recensións fíxose unha 
selección.

 I. pOeSÍA

CAIRo ANtELo, xosé manuel: Da 
carraxe e da paixón, A Coruña, Espiral 
Maior, Poesía 191, 2008, 71 pp. Cuberta 
de Fidel Vidal.

CARtEA, Eme: “Era a terra imno dun-
ha estrela longa”, en Barbantia. Anuario 
de Estudos do Barbanza, nº 3, (2007), pp. 
277-279.

CARtEA, Eme: “Miñas mans”, en 
Barbantia. Anuario de Estudos do Bar-
banza, nº 3, (2007), pp. 281-283.

LAvANDEIRA, f.R.: Poemas, Chica-
go, De Paul University, 2007, 175 pp. Edi-
ción trilingüe de Bernardo Navia e Mark 
Johnston, tradutores ao inglés. É unha 
antoloxía en galego, castelán e inglés do 
poeta rianxeiro.

mARIño, Esperanza: “Onte era ma-
ñanciña, cristaleira, sol migado”, en Bar-

bantia. Anuario de Estudos do Barbanza, 

nº 3, (2007), pp. 285-287.

NICoLáS, Ramón (ed.): Antología de 

poesía gallega I. Antoloxía de poesía ga-

lega I, Santiago, Xunta de Galicia, 2007. 

Inclúe poemas de Manuel Antonio, María 

Mariño e Avilés de Taramancos.

NoguEIRA, maría xesús (ed.): An-

tología de poesía gallega II. Antoloxía de 

poesía galega II, Santiago, Xunta de Gali-

cia, 2007. Inclúe un poema de Eva Veiga.

pIñEIRo, Alberto: “Elexía a María 

Mariño”, en Barbantia. Anuario de Estu-

dos do Barbanza, nº 3, (2007), pp. 289-

296.

 II. NARRATIVA

AgRA, Agustín: Cazaría salvaxe, 

Vigo, Xerais, Fóra de Xogo, 112, 2008, 

102 pp.

ANEIRoS, Rosa: Os ourizos cachos 

e o gran río gris, Madrid, El País, 2007, 

s.p., il. de Rodrigo Chao.

bouzAS, pemón: Luces del norte, 

Styria, 2008. Novela histórica.

CANAbAL, Enrique: Luna de papel, 

Eds. Irreverentes, 2008. 1º Premio Irreve-

rentes de Novela.

CARREDANo CobAS, Ramón: Ve-

leno tinto, Vigo, Xerais, Fóra de Xogo, 111, 

2008, 186 pp.
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CARREIRo, pepe: O ladrón de mel, 
Noia, Toxosoutos, Os pequenos barban-
zóns 1, 2007, 32 pp., il. Banda deseñada.

CARREIRo, pepe: Castañas con 
porco bravo, Noia, Toxosoutos, Os pe-
quenos barbanzóns, 2, 2007, 32 pp., il. 
Banda deseñada.

CARREIRo, pepe: Farrapos de seda, 
Noia, Toxosoutos, Os pequenos barban-
zóns 3, 2008, 32 pp., il. Banda deseñada.

CAStELAo: “Sabela”, en RE-
QUEIXO, Armando (ed.): Antoloxía de 
narrativa galega I, Santiago, Xunta de 
Galicia, 2007.

CobAS, Amadeo: As pantasmas 
sodes do que non hai, Santiago de Com-
postela, Sotelo Blanco, Doce x Vintedous, 
2007, 115 pp.

DíAz fERNáNDEz, xerardo: Con-
tos, Porto do Son, Concello de Porto do 
Son, Castro de Baroña 2, 2008, 110 pp. 
Limiar de Manuel Suárez Suárez. Repro-
dución da edición de 1986.

DIEStE, Rafael: “Sobre da morte de 
Bieito”, en REQUEIXO, Armando (ed.): 
Antoloxía de narrativa galega I, Santiago, 
Xunta de Galicia, 2007.

DomíNguEz, José vicente: Allá 
está Pancho, s.l., autor, 2007, 124 pp. 
Prológo de Ramón Máiz.

fRANCo RoDRíguEz, mario: A 
capela maldita, Noia, Toxosoutos, Nume, 
2008, 66 pp., Il. de Paula Paradela. Obra 
gañadora do VII Certame Literario de 

Relatos de Aventuras Antón Avilés de 
Taramancos.

Letras e palabras en salgadura: Ri-
beira, Concello de Ribeira, 2007, 48 pp. 
Traballos premiados no concurso do Cen-
tenario da Cidade de Ribeira.

pAz, begoña: As mellores intencións, 
Vigo, Xerais de Galicia, Narrativa 255, 
2008, 118 pp. Premio Certame de Novela 
Curta Centenario da Cidade de Riveira.

RábADE pAREDES, xesús: Men-
tres a herba medra, Vigo, Galaxia, 2007, 
200 pp.

RIvEIRo CoELLo, Antón: A voz do 
lago, Vigo, Galaxia, Árbore 149, 2ª ed. 
corr., 2007, 111 pp. Il. de Rodrigo Chao.

RIvEIRo CoELLo, Antón: “Verbe-
nas”, en REQUEIXO, Armando (ed.): An-
toloxía de narrativa galega II, Santiago, 
Xunta de Galicia, 2007.

RIvEIRo CoELLo, Antón: “Frag-
mento da novela As rulas de Bakunin”, en 
A Coruña á luz das letras, Oleiros, Trifo-
lium, 2008, pp. 20-21.

RIvEIRo CoELLo, Antón: Los hijos 
de Bakunin, Barcelona, El Andén, Gran 
Vía Express, 2008, 239 pp. Tradución de 
Carolina Muñoz Velázquez.

RIvEIRo CoELLo, Antón: “Don Ma-
nuel”, Palavra Perduda, nº 11, Boiro, IES 
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ño: “Tesouros artísticos de S. Martiño 

de Noia”, en VV.AA.: Voces na Historia, 

Boiro, A.C. Barbantia, Biblioteca Barban-

tia 3, 2007, pp. 9-22.

AxEItoS, xosé Luís: “Unha canción 

que nos levou mar adentro”, La Voz de 

Galicia, Culturas, nº 241, 15-12-2007, p. 3. 

Sobre “A Rianxeira”.

CARtEA, Eme: “Música e folclore 

nas nacións sen estado. Ancoradoiro: 

exemplo sonoro no Barbanza”, en Bar-

bantia. Anuario de Estudos do Barbanza, 

nº 3, (2007), pp. 9-36.

Entredós. Manuel Ayaso. Alfonso 

Costa, Ribeira, Museo del Gravado á Es-

tampa Dixital, 2008, s.p. Textos de Carlos 

Pereira Martínez e Alfonso Costa. Poema 

de Eva Veiga: “Entrambos corazóns unha 

corrente”.

goNzáLEz péREz, Clodio: “O pa-

trimonio histórico, artístico e etnográfico 

do Concello de Lousame”, en VV.AA.: 

Voces na Historia, Boiro, A.C. Barbantia, 

Biblioteca Barbantia 3, 2007, pp. 91-108.

goNzáLEz péREz, Clodio e Suso 

xogAINA: A indumentaria tradicional 

galega, A Coruña, Deputación Provincial, 

2008, 304 pp., il.

mARIño, xoán x.: “Prata americana 

para S. Martiño”, Alameda, nº 29, decem-

bro 2007, pp. 40-41.

mARIño DEL Río, manuel: A arte 

relixiosa en Porto do Son. Igrexas e ca-

pelas deste concello, Porto do Son, Con-

cello de Porto do Son, 2008, 96 pp., Il.

oLARIAgA, maxi: “Manuel Blanco, 

el tiempo detenido”, La Voz de Galicia, 

Barbanza-Muros-Noia, 21-09-2008, L14.

puERtAS moSQuERA, Carolina: 

“O Pazo do Forno do Rato”, Alameda,

nº 28, setembro, 2007.
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RoDRíguEz SANtAmARíA, x. 

pastor: “Música dos galegos para Don 

Quixote”, Alameda, nº 29, decembro 

2007, pp. 32-35.

SANtáS, Nacho: Vida do cabo. Co-

rrubedo. Cabo da vida, Santiago de Com-

postela, Ed. Compostela, 2008, 128 pp., 

Il. Coord. Manoel Santos. As fotografías 

de Santás son comentadas por un grupo 

de autores, entre os que están presentes 

varios do Barbanza.

 XV. ReVISTAS e XORNAIS

Alameda. Noia, Sociedade Liceo de 

Noia, números 28-31. O número 30 é un 

especial dedicado ao desaparecido músi-

co Prudencio Romo.

Casa da Gramática. Noia, IES Virxe 

do Mar.

Mar de Noia. Número 1, Noia, 2007.

Palavra Perduda. Boiro, IES Praia 

Barraña, nº 11, 2008.

Terra de Outes. Apareceu o número 0 

en novembro de 2007. En xaneiro de 2008 

apareceu o número 1.

A Voz de Barbantia. A Coruña, Su-

plemento de La Voz de Galicia, números 

28-37.

 XVI. TRAdUCIóN

bLANCo, pilar: Zarzalúa, Ribeira, 

Bourel, Bico de Mar, 2007, 24 pp., trad. de 

Antonio Piñeiro.

 XVII. eNTReVISTAS

áLvAREz, Natalia: “Entrevista. Ro-

drigo Romaní”, Faro de Vigo, Faro da 

Cultura, 240, 13-03-2008, pp. III.

ARES, Sara: “Entrevista. Maxi Olaria-

ga”, La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-

Noia, 24-04-2008, L2.

ARES, Sara: “Entrevista. Xerardo 

Agrafoxo. Historiador e novelista noiés”, 

La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 

15-06-2008, L7.

bLANCo, m.x.: “Entrevista. Antón Ri-

veiro Coello. O futuro da entidade a longo 

prazo pasa pola súa profesionalización”, 

La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 

20-01-2008, L7.

fRANCo, Camilo: “Entrevista. Antón 

Riveiro Coello. O preceso da escrita é un 

traballo complicado e de loita”, La Voz de 

Galicia, “Cultura”, 18-12-2007, p. 50.

gARCíA vIDAL, pedro: “Entrevista. 

José Manuel Hermo Barreiro. Patelo”, 

Alameda, nº 31, agosto 2008, pp. 20-24.

gómEz, marta: “Barbanceses no 

seu rincón. Xesús Santos Suárez”, La Voz 

de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 2008.
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hERmIDA, maría: “Entrevista. Xosé 

Luís Axeitos. É moi complexo ser de 

Rianxo e contactar coa cultura”, La Voz 

de Galicia, 16-03-2008, p. 9.

moNtERo, tamara: “A pie de calle. 

Luis Bejarano. Escritor de Noia”, La Voz 

de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 14-09-

2008, L16.

poSILIo, Alejandro: “Entrevista. 

José Enrique Canabal. Escritor de origen 

gallego”, La Voz de Galicia, 06-07-2008, 

p. 35.

RomANí, Ana: “Antón Riveiro Coe-

llo”, Biblos, nº 31, (2008), p. 8.

RoDRíguEz SANtAmARíA, xoán 

pastor: “Visita ó taller do pintor galego 

Nacho C. Beiro”, Galicia Hoxe, Lecer, 22-

06-2008, pp. 14-15.

S.S.: “Xesús Santos: Os minifundis-

mos na cultura non teñen razón de ser”, 

Certo, nº 4, pp. 10-11.

S.S.: “Ismael Teira teno claro: A arte 

é complexa e hai persoas que están con-

denadas a non entendela, Certo, nº 4, 

p. 30.

 XVIII. LINGUA

CAmpoS, Domingo: “De linguas e 

dereitos dos pobos. A riqueza da diver-

sidade fronte á pobreza do uniformismo 

lingüístico”, Alameda, nº 29, decembro 

2007, pp. 37-39.

mARIño, Esperanza: “A cuestión da 

lingua en María Mariño”, en Barbantia. 

Anuario de Estudos do Barbanza, nº 3, 

(2007), pp. 201-208.

mARIño pAz, Ramón: “O idioma 

galego na vida e na época de Don Juan 

Antonio Pose”, en LEMA SUÁREZ, Xosé 

Mª. (edit.): Actas da I Xornadas sobre a 

figura de D. Juan Antonio Pose, o crego 

liberal, con motivo do 240 aniversario 

do seu nacemento (Laxe, 21 de abril de 

2007), Noia, Toxosoutos, 2008, pp. 112-

148.

mARtíNEz LEmA, paulo: Inventario 

toponímico do Tombo de Toxosoutos, 

Noia, Toxosoutos, Trivium, 2008, 386 pp.

vv.AA.: O reto da igualdade. Femi-

nismo, xénero e universidade, Vigo, Uni-

versidade de Vigo, 2007, 194 pp. Contén 

un traballo sobre sexismo lingüístico de 

Aurora Marco.

 XIX. VARIA

ANCA CoyA, braulio: Unha ruta 

nostálxica pola hostalaría de Boiro, Boiro, 

autor, 2007, 94 pp., il.

ARES, Sara: “Mariño del Río dedica 

un libro a los 18 templos de Porto do Son”, 

La Voz de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 

14-03-2008, L6.

Guía turística de Arousa Norte, s.l., 

Mancomunidade de Municipios Arousa 

Norte, 2006, s.p.
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hIguERA, horacio de la: Sr. Presi-
dente: indulto para Arestiño. (Memoria 
íntima da Confraría). El sueño rojo de un 
pez, Noia, 2008, 774 pp.

LázARo JoDAL, mónica e Lois 
péREz LEIRA: “A Rianxeira, un símbolo 
que cumple 60 años”, La Voz de Galicia, 
Culturas, nº 241, 15-12-2007, pp. 2-3.

LoSADA, x. Ricardo: “Noia a dos 
poetas”, Alameda, nº 31, agosto 2008, 
pp. 30-32.

oLARIAgA, maxi: “Los diez de Al-
debarán”, La Voz de Galicia, Barbanza-
Muros-Noia, 16-12-2007, L11.

Ordenanzas municipais do conce-
llo de Porto do Son en 1905, Porto do 
Son, Concello de Porto do Son, Cartafol 
da memoria 6, 2008, 74 pp., il. Limiar de 
Manuel Mariño del Río.

pIñEIRo, Alberto: “Barbantia. 
Terceiro acto”, en Barbantia. Anuario de 
Estudos do Barbanza, nº 3, (2007), pp. 
297-327.

RoDRíguEz íNSuA, José: José Ro-
dríguez Fernández. Motores Ayón, Noia, 
Toxosoutos, 2008.

SoLá, Jaime: En el olimpo céltico. 
Los picos del Barbanza, A Pobra do Ca-
ramiñal, Museo Valle-Inclán, 2008, 60 
pp., il. Edición bilingüe. Tradución de Ali-
cia Padín. A edición orixinal apareceu na 
revista Vida Gallega, nº 97, 10-12-1917.

tRASbACh, gonzalo: “La fecunda 
amistad de dos genios”, La Voz de Gali-
cia, Culturas, nº 251, 23-02-2008, p. 11.

vIDAL, fco. A.: “Picadillo”, La Voz 
de Galicia, Barbanza-Muros-Noia, 21-09-
2008, L14.
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SoCIoS/AS  DE bARbANtIA
(na data 01/11/2008)

1. ÁNGEL MARIO ABALO HERMO, 2. MARÍA DORINGA ABUÍN CES, 3. AGUSTÍN AGRA 
BARREIRO, 4. XOSÉ RAMÓN AGRAFOXO PÉREZ, 5. XERARDO AGRAFOXO PÉREZ, 6. XOSÉ 
LOIS AGRELO HERMO, 7. XOSÉ AGRELO ROMERO, 8. XOSÉ MANUEL ALBORÉS MARIÑO, 9. 
ÓSCAR ALCALDE CAROU, 10. MARÍA CONCEPCIÓN ALLUT VIDAL, 11. MAXIMINO CARLOS 
ÁLVAREZ OLARIAGA, 12. ANA AMADO REINO, 13. CARMEN AMAR MARTÍNEZ, 14. ROSA 
ANEIROS DÍAZ, 15. RAMÓN ARES NOAL, 16. PURIFICACIÓN ARIAS VÁZQUEZ, 17. LOLA ARXÓNS 
ÁLVAREZ, 18. FRANCISCO AVILÉS MANEIRO, 19. SIMÓN BALVÍS FREIRE, 20. CLARA BARGE 
ESTÉVEZ, 21. XOSÉ MANUEL BARREIRO INSUA, 22. MARÍA ISABEL BARROS PAZOS, 23. XOSÉ 
PLÁCIDO BETANZOS GARCÍA, 24. FRANCISCO BLANCO ALCAIDE, 25. FERNANDO BLANCO 
LADO, 26. MARÍA XESÚS BLANCO LÓPEZ, 27. JOSÉ MANUEL BLANCO ROMERO, 28. RAMÓN 
RICARDO BOO PUENTE, 29. XOSÉ RAMÓN BREA REI, 30. FRANCISCO XOSÉ BUGALLO OTERO, 
31. MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ, 32. XOSÉ MANUEL CAIRO ANTELO, 33. ANTÍA CAL ATÁN, 
34. XOSÉ MARÍA CAL VÁZQUEZ, 35. ANTÍA CAL VÁZQUEZ, 36. CARLOS MANUEL CALLÓN 
TORRES, 37. DOLORES CALO GARCÍA, 38. DOMINGO RAMÓN CAMPOS ALBORÉS, 39. MARÍA 
XOSÉ CANITROT TRILLO, 40. ALFREDO CARBALLO RODRÍGUEZ, 41. RAMÓN CARREDANO 
COBAS, 42. ISABEL CARREIRA POL, 43. RAMÓN CARREÑO PAZ, 44. JUAN CARRIL MIGUÉNS, 
45. MANUEL CARTEA GÓMEZ, 46. JOSÉ RAMÓN CASAIS ROMERO, 47. ROMÁN CASTAÑO 
GARCÍA, 48. EVA CASTAÑO TORRADO, 49. JESÚS MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ, 50. ANXOS 
CASTRO PARADA, 51. XAVIER CASTRO RODRÍGUEZ, 52. SONIA CES GARCÍA, 53. CORNELIA 
CES MIRANDA, 54. ADELINA CES QUINTÁNS, 55. CELSO CESPÓN PIÑEIRO, 56. MARÍA JESÚS 
COBAS PAZ, 57. COLEXIO “JAIME BALMES”, 58. CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL, 59. 
CONCELLO DE BOIRO, 60. CONCELLO DE LOUSAME, 61. CONCELLO DE NOIA, 62. CONCELLO 
DE OUTES, 63. CONCELLO DE PORTO DO SON, 64. CONCELLO DE RIANXO, 65. CONCELLO 
DE RIBEIRA, 66. C.E.I.P. “SANTA MARÍA DO CASTRO”, 67. XESÚS COSTA RODIL, 68. VÍCTOR 
MANUEL COSTAS BARREIRO, 69. MARÍA XOSÉ COUCE CANEIRO, 70. JAIME DE LOS RÍOS 
HERNÁNDEZ, 71. XOSÉ DEIRA TRIÑANES, 72. FAUSTINA DIESTE SÁNCHEZ, 73. JUAN J. DOSIL 
MARTÍNEZ, 74. ALFONSO COSTA BEIRO, 75. MANUEL TEIRA LUACES, 76. EVA VEIGA TORRE, 
77. MANUEL DOURADO DEIRA, 78. ESTHER DOURADO GONZÁLEZ, 79. ROSA ENRÍQUEZ 
NOYA, 80. DANIEL ERMO SANCHES, 81. FRANCISCO JAVIER ESPINO DOMARCO, 82. EDUARDO 
XEROME ESTÉVEZ AGRAFOXO, 83. JESÚS FABEIRO, 84. MANUEL FAJARDO PIÑEIRO, 85. XOÁN 
FERNÁNDEZ, 86. MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ REBOLLIDO, 87. GRACIELA FERNÁNDEZ 
REBOLLIDO, 88. JOSEFA FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, 89. SERAFÍN FERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
90. LUÍS FERREIRÓS BLANCO, 91. GUILLERMINA FERROL MARTÍNEZ, 92. JOSÉ ALBERTO 
FIGUEIRO RESÚA, 93. MARÍA ISABEL FONTANO FERNÁNDEZ, 94. GUSTAVO GARCÍA DIESTE, 
95. RAFAEL GARCÍA GARCÍA, 96. SILVIA GARCÍA MIRÓN, 97. PAULA SUSANA GARCÍA PAZ, 98. 
XOSÉ ANXO GARCÍA RODRÍGUEZ, 99. ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, 100. XOÁN FRANCISCO 
GARCÍA SUÁREZ, 101. PEDRO GARCÍA VIDAL, 102. NIEVES GARCÍA VIDAL, 103. IRIA 
GESTOSO RÍOS, 104. ALFONSO JOSÉ GONZÁLEZ ASENJO, 105. ANTONIO ÁNGEL GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, 106. MANUELA SOFÍA GONZÁLEZ LESTÓN, 107. MANUEL GONZÁLEZ LORENZO, 
108. GRÁFICAS GARABAL, 109. MARÍA GUDE SAMPEDRO, 110. XULIO GUTIÉRREZ ROGER, 
111. JOSEFA HERMO RESÚA, 112. SANTIAGO HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, 113. ALBERTO 
HEVIA SIEIRA, 114. IES “COROSO”, 115. IES “ESPIÑEIRA”, 116. IES “NÚMERO 1”, 117. IES “PRAIA 
BARRAÑA”, 118. IES “VIRXE DO MAR”, 119. XESÚS ROMÁN LAÍÑO BRIONES-ARÉN, 120. 
FERNANDO RAMÓN LAVANDEIRA SUÁREZ, 121. XOÁN XOSÉ LEÓN MARTÍNEZ, 122. XOÁN 
LEÓN VIDAL, 123. MANUEL LESTÓN GONZÁLEZ, 124. XOSÉ MANUEL LOBATO MARTÍNEZ, 
125. CARLOS M. LÓPEZ DEL RÍO, 126. AMALIA LÓPEZ LOURO, 127. XABIER LÓPEZ MARQUÉS, 
128. MARÍA LUISA LÓPEZ OTERO, 129. CHARO LÓPEZ SÁNCHEZ, 130. JESÚS LORENZO CESPÓN, 
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131. SEVERIANO LOROÑO VIAZEVECHEA, 132. ROBUSTIANO LOSADA ROMERO, 133. XOSÉ 
RICARDO LOSADA VICENTE, 134. MARÍA LOUREIRO PIÑEIRO, 135. AURORA MARCO LÓPEZ, 
136. AURELIA MARIÑO BLANCO, 137. ESPERANZA MARIÑO DAVILA, 138. MANUEL MARIÑO 
DEL RÍO, 139. XOÁN MARIÑO REINO, 140. ANDRÉS MARTÍNEZ CAO, 141. JESÚS MARTÍNEZ 
MOLEDO, 142. MARÍA CONSUELO MARTÍNEZ PÉREZ, 143. VALERIA MARTÍNEZ ROPERO, 
144. DANIELA MARTÍNEZ SOMOZA, 145. ÁNGELES MIGUÉNS CRISTOBO, 146. MÓNICA PAULA 
MONTERO PARCERO, 147. MARÍA DEL PILAR MORALES PÉREZ, 148. XOSÉ CARLOS MOSTEIRO 
FRAGA, 149. JOSÉ LUIS MOURIÑO MIGUÉNS, 150. ADOLFO MUÍÑOS SÁNCHEZ, 151. MARIANO 
MUÑIZ BLANCO, 152. JOSÉ RAMÓN MUÑIZ SABORIDO, 153. AVELINA NEIRO CUENCIO, 154. 
SANTIAGO NIETO ROMARÍS, 155. XOSÉ MANUEL NÓVOA COLLAZO, 156. MARI CARMEN 
ORDÓÑEZ REY, 157. RAMIRO OUVIÑA OUVIÑA, 158. ALICIA PADÍN OTERO, 159. ALBERTE 
PAGÁN, 160. ANTONIO PARADA MARIÑO, 161. SANTIAGO PÁRAMO ALLER, 162. ALICIA PARDAL 
PAZOS, 163. MARÍA DOLORES PARDO FERNÁNDEZ, 164. MARIAN PAREDES VILLARONGA, 
165. RAMÓN PARÍS LAGO, 166. JUAN PATIÑO GONZÁLEZ, 167. BENJAMÍN PAZ CASTRO, 168. 
SANTIAGO PAZOS REY, 169. ENCARNA PEGO PAZ, 170. MARÍA ISABEL PELAYO BARBARÁN, 
171. XOÁN CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ, 172. JESÚS PÉREZ BESADA, 173. XOSÉ MANUEL 
PÉREZ FERNÁNDEZ, 174. JOSÉ ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ, 175. DAVID PÉREZ IGLESIAS, 
176. MARÍA DOLORES PÉREZ MATO, 177. MARÍA LUÍSA PÉREZ MUÑIZ, 178. JOSÉ ANTONIO 
PÉREZ SÁNCHEZ, 179. SEVERIANO PÉREZ SUÁREZ, 180. MARÍA JESÚS PICHER NÚÑEZ, 181. 
MANUELA PIMENTEL NOVO, 182. FÉLIX PIMENTEL TUBÍO, 183. ALBERTO PIÑEIRO, 184. 
ANTONIO PIÑEIRO FERNÁNDEZ, 185. PEDRO PIÑEIRO HERMIDA, 186. GERARDO PIÑEIRO 
LORENZO, 187. MANUEL PIÑEIRO PENA, 188. MANUELA PLACES FUNGUEIRIÑO, 189. MARÍA 
PLACÍN LÓPEZ, 190. CIPRIANO MANUEL POSE LORENZO, 191. MARÍA INMACULADA POUSO 
AGEITOS, 192. MARÍA ELENA PRADA FERNÁNDEZ, 193. CONCEPCIÓN PRADO, 194. JOSÉ 
MANUEL QUEIRUGA CARBALLO, 195. RAMÓN QUINTÁNS VILA, 196. BEATRIZ QUINTELA 
RÚA, 197. ANA REDONDO LOXO, 198. MARÍA DEL CARMEN REGO DOMÍNGUEZ, 199. XOSÉ 
XABIER REINO CASTRO, 200. MARISA RESÚA QUINTÁNS, 201. RODRIGO REY LÓPEZ, 202. 
JUAN MANUEL RÍOS PÉREZ, 203. XOSÉ MANUEL RIVAS PÉREZ, 204. ANTÓN RIVEIRO 
COELLO, 205. INMACULADA ROBLEDA CASTRO, 206. UXÍO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 207. 
ANTÓN RODRÍGUEZ GALLARDO, 208. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ IGLESIAS, 209. LUÍS 
CARLOS RODRÍGUEZ RÍO, 210. ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ ROMERO, 211. XOÁN PASTOR 
RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, 212. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ TUBÍO, 213. BLANCA-ANA ROIG 
RECHOU, 214. ENCARNA ROMAY OTERO, 215. MIGUEL ÁNGEL SAÁ RAMOS, 216. ANTONIO 
SABORIDO LÓPEZ, 217. CONCEPCIÓN SABUCEDO ÁLVAREZ, 218. XAVIER SÁNCHEZ ALONSO, 
219. MARÍA ISABEL SANTOS DAVILA, 220. MARI CARMEN SANTOS RODRÍGUEZ, 221. XESÚS 
SANTOS SUÁREZ, 222. XOHÁN SANTOS SUÁREZ, 223. ÁNGELA MARÍA SEGADE OTERO, 224. 
RAQUEL SILVA HERMO, 225. MARÍA JESÚS SILVA PÉREZ, 226. JOSÉ SILVA TRIÑANES, 227. 
BLAS RAMÓN SOBRIDO LAGO, 228. SANTIAGO SUÁREZ BLANCO, 229. JUAN NEPOMUCENO 
SUÁREZ LIJÓ, 230. CÉSAR R. TARELA PÉREZ, 231. LUÍS TEIRA PARADA, 232. PILAR TESOURO 
FRANQUEIRA, 233. DORES TORRADO ARES, 234. MILAGROS TORRADO CESPÓN, 235. 
MANUEL TORRES CUBEIRO, 236. ROQUE TORRES MOREIRA, 237. GONZALO TRASBACH 
PAZ, 238. GERARDO TRIÑANES FERNÁNDEZ, 239. XOSÉ MANUEL TRIÑANES NÚÑEZ, 240. 
MANUEL TUBÍO FACHADO, 241. JOSÉ TUBÍO FACHADO, 242. FELISA TUBÍO SAAVEDRA, 243. 
VICENTE VÁZQUEZ ARIAS, 244. ÓSCAR VÁZQUEZ DIESTE, 245. CARMEN VÁZQUEZ DIESTE, 
246. FRANCISCO XABIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, 247. JUAN MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA, 248. 
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ LORENZO, 249. AMPARO VÁZQUEZ LORES, 250. XOSÉ LUÍS VEIRAS 
MANTEIGA, 251. MANUEL VELO VELO, 252. NEL VIDAL BARRAL, 253. FRANCISCO ANTONIO 
VIDAL BLANCO, 254. MARÍA MARGARITA VILAR MARTÍNEZ, 255. TERESA VILLALBA 
TORRES, 256. MANUEL XESÚS VILLAR SUÁREZ, 257. MARÍA TERESA VILLAVERDE PAIS, 258. 
SEGISMUNDO ZÚÑIGA TUBÍO.



EstE libro rEmatou dE sE imprEntar no mEs dE 

novEmbro dE 2008, ano do falEcEmEnto 

do noso socio E amigo

 Anxo A. rei BAllesteros






