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“se deus non existise, hABeríA que inventAlo”, 

FrAnçois MArie Arouet, Máis coñecido 

coMo voltAire, dixit. trAnscorridos trece 

Anos (doce Máis un pArA os supersticiosos) 

d e n d e  A  F u n d A c i ó n  d A  A s o c i A c i ó n 

culturAl BArBAntiA e, consecuenteMente, 

dA puBlicAción doutros tAntos AnuArios, 

entre eles este que ten nAs súAs MAns, son 

(soMos) Moitos os convencidos de que A FrAse 

voltAiriAnA vénlle coMo Anel Ao dedo A este 

MoveMento sociAl Arredor dA creAtividAde 

BArBAncesA, e non só porque, pAsAdo xA 

un teMpo xeitoso en cAntidAde e cAlidAde, 

continueMos con entusiAsMo e ForzA FAcendo 

reAlidAde Aquilo Ao que Algúns lle AugurABAn 

pouco percorrido, senón por ser quen de 

MAnter seMpre AcesA A chAMA dA culturA, 

ABurrindo os MAl Agoreiros e entusiAsMAndo 

A propios e Alleos que ven en BArBAntiA unhA 

portA seMpre ABertA Ao Mundo dA erudición e 

de todAs As MAniFestAcións ArtísticAs, coMo 

se pode ver nestA puBlicAción. este AnuArio 

de estudos do BArBAnzA é unhA FerrAMentA 

que perpetúA cAdA exercicio de ActividAde 

e de MoveMento AsociAtivo BArBAntiAno e 

proxectA As cApAcidAdes dA nosA xente nunhA 

pegAdA, en ForMAto liBro, destA AndAinA 

colectivA chAMAdA BArBAntiA.
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IN MEMORIA M

Home tranquilo, de corazón 
hospitalario. Todo nel suxería 
paz. Endexamais atopei un 

escritor de tanta bondade. 
Difícil esquecer o pracer 

distraído deste home 
de modais suaves e 
educados que amaba 
os libros e era quen de 
te seducir con palabras 
revestidas de ironía e 
afecto. A fascinación 
de Carlos estaba 
nese seu pesimismo 
amable, cargado de 
melancolía, ao que lle 

engadía esa ollada 
tamén lenta coa 
que, máis que 

mirar, adoitaba 
ofrecer un 

aloumiño.

A. Riveiro Coello
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Leo nun artigo de Ignacio Echevarría: “Nues-

tra época, sí, parece plantear la disyuntiva entre 

la especialización exclusivista, que abonan los 

circuitos académicos y las dinámicas científicas, 

y el frívolo picoteo del intelectual mediático, 

solicitado por y para todo tipo de asuntos, 

fiado de su ingenio, en efecto, y entregado 

a su voluptuosidad”. Ao pouco mándame un 

correo electrónico o imprescindible Manuel 

Cartea, e recórdame que teño que escribir o 

limiar para o anuario deste ano. A pesar de 

que escribín todos os limiares dos anuarios 

publicados, a miña primeira reacción é volver 

sentirme un intruso. Sei por que. O obxectivo 

dun anuario é a especialización e os meus 

limiares son frívolos picoteos dun tipo fiado do 

seu enxeño e entregado á súa voluptuosidade. 

Como xa lle teño dito varias veces a Cartea, 

sen ningún éxito, que estaría encantado de 

que alguén me substituíse na tarefa limiaresca 

(rima con simiesca) ou limiareira (rima con 

festeira), decido abordar este limiar dunha 

forma máis académica e científica, menos 

frívola. Aí vai:

Os anuarios, Annual Literary, puxéronse de 

moda ao redor de 1823 en Inglaterra. Contiñan 

unha gran cantidade de augafortes de fermosas 

mulleres en placas de aceiro. Máis tarde púxose 

de moda colorear esas placas con pinturas de 

auga e os anuarios volvéronse os primeiros 

libros en colorear...

Síntoo. Ese tipo de limiares históricos non vai 

coa miña personalidade frívola e retranqueira. 

Cada vez que vexo un dato éntranme ganas 

de esnaquizalo coa miña subxectividade. 

Intentareino de novo, pero agora coa miña 

(suposta) erudición filosófica:

Como sabe o ilustrado lector, o principio 

teleolóxico que regula a obxectivación ontolóxica 

da idea de anuario está moi ben resumido nestas 

palabras do case con toda probabilidade mellor 

filósofo da centuria pasada, Martin Heidegger: 

“Ao inicio da súa historia, o saber absoluto debe 

ser outro que ao final. Certamente, pero esa 

alteridade non quere dicir que no inicio o saber 

en modo algún aínda non fose saber absoluto. 

Ben ao contrario, xustamente no inicio é xa 

saber absoluto, pero saber absoluto que aínda 

non chegou a si mesmo, que aínda non deveu 

outro, senón que só é o outro”. Xa que logo...

Síntoo de novo. A erudición filosófica tamén 

me aburre. Non nego a súa importancia nin 

a súa necesidade pero desde que aprobei as 

oposicións (e sen ningunha premeditación, 

pura espontaneidade ontolóxica, xúroo por 

Tales de Mileto) collinlle vertixe ás alturas 

conceptuais. Cando era interino non o diría 

pero, agora que xa son funcionario, serei 

sincero. A miña sensibilidade dexenerou tanto 

que a estas alturas da miña vida prefiro que 

me digan o mesmo que acaba de dicir Heide-

gger cun chiste: Pregunta: Cantos hegelianos 

se necesitan para cambiar unha bombilla? 

Resposta: Por suposto, dous. Un deles ponse 

nunha punta do cuarto e afirma que non está 

escuro, o outro párase na outra punta e di que 

a luz verdadeira é imposible. A dialéctica que 

se crea entre esas dúas afirmacións antitéticas 

crea unha síntese que fai o traballo. 

Xa vedes. Non teño remedio. E, a verdade, 

é que se me animo a seguir escribindo estes 

limiares é porque os meritorios e sempre pouco 

recompensados colaboradores deste anuario, 

que eu saiba, nunca se queixaron. E nunca se 

queixaron, gústame pensar, porque se nunha 

punta do anuario están os meus petiscos frívolos 

e na outra as eruditas traducións literarias de 

Cartea, no medio, como unha síntese perfecta, 

están os seus traballos. 





As Cartas Pobras de Noia e Muros 
A partida de nacemento das vilas

Pedro García Vidal
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INTROITO

O vindeiro 9 de abril Noia vai conmemorar 

un dos feitos máis relevantes da súa 

historia: o oitocentos cincuenta aniversario da 

concesión da súa Carta Pobra, verdadeira acta 

de nacemento da vila. Igualmente, a veciña 

vila de Muros cumpría o pasado outubro de 

2016 setecentos trinta anos dende que o rei 

Sancho IV lle outorgara unha nova Carta 

fundacional (4 outubro de 1286).

A Carta Pobra constitúe a verdadeira acta 

de fundación de vilas e cidades e trátase do 

instrumento que emprega o monarca para 

a constitución dun novo centro local que 

concentre a poboación e centralice a vida 

administrativa e económica dun territorio 

máis ou menos amplo, o alfoz, fixando as 

condicións do asentamento, as relacións dos 

poboadores co poder superior e as normas 

xurídicas básicas da nacente agrupación urbana.

Imos, no presente traballo, aproveitar o 

aniversario das Cartas Pobras de Noia e Mu-

ros para dalas a coñecer e poñelas en valor, 

sinalando as características máis salientables 

destes documentos fundacionais e a súa 

importancia no nacemento de realidades 

urbanas. Ao mesmo tempo, a comparación 

de ambas as dúas Cartas servirá para resaltar 

os seus parecidos e diferenzas.

O RENACEMENTO URBANO GALEGO 

Os séculos XII e XIII constitúen o momento 

de maduración do sistema feudal e, polo tanto, 

da Idade Media. Un dos trazos salientables 

deste tempo é o nacemento das cidades, que 

son un elemento imprescindible dende o 

punto de vista económico e político. A rede 

urbana galega nace neste momento. Unha 

maior seguridade nos mares por mor do cese 

das devastadoras incursións de normandos 

e musulmáns; os progresos acadados na 

navegación e, especialmente, a reactivación do 

comercio atlántico, son factores que explican 

esa política rexia de promoción urbana da 

orla costeira.

As orixes da promoción urbana en Galicia 

explícanse dende a historiografía, por unha 

banda, como froito dun desenvolvemento 

económico e comercial e a atracción da po-

boación rural cara ao establecemento urbano, 

mentres que por outra céntranse na actuación 

interesada dos reis desexosos de facer presente 

a súa autoridade nunha Galicia dominada polos 

poderes señoriais. Seguramente a totalidade 

de factores actuando en conxunto foron quen 

de conformar a conxuntura que permitiu o 

desenvolvemento do proceso urbanizador 

galego. Trátase, en todo caso, dun longo proceso 

acumulativo no que resulta inútil pretender 

fixar un momento concreto a partir do cal 

poidamos falar propiamente dunha cidade, 

pero semella acertado escoller como punto 

de partida a existencia dun corpo xurídico 

que regule a vida urbana dende os aspectos 

básicos como o emprazamento ata a complexa 

estrutura institucional e as dependencias dos 

poderes exteriores1. Este feito prodúcese no 

momento da concesión á nova vila dunha 

Carta Puebla, un texto de sanción rexia que 

concede aos novos poboadores un estatuto 

xurídico privilexiado. A carta vai ser, polo tanto, 

a acta fundacional da nova realidade urbana. 

Estamos ante un documento de carácter público 

que xorde do poder real e que constitúe a 

expresión xurídica dunha concreta vontade 

fundacional2

1 Solano Fernández-Sordo, A. (2010): “Historia urbana en la Galicia 
medieval. Balance y perspectivas” en Cuadernos de Estudios 
Gallegos, LVII, nº 1243, enero-diciembre, pp. 55-90, p. 63.

2 Ibídem: 63.
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Dende 1157 a 1230 prodúcese o período álxido 

da promoción urbana rexia na costa galega. 

Nesta repoboación costeira sobresae a figura 

de Fernando II, quen emprenderá a fundación 

de novas vilas portuarias que sistematicamente 

pasarán a depender do señorío eclesiástico: 

Padrón (1164), Noia (1168), Pontevedra (1169), Tui 

(1170), Ribadeo (1182). O seu labor urbanizador 

foi continuado polo seu fillo e sucesor Afonso 

IX, quen funda, entre outras, as vilas de Viveiro 

(1200), A Guarda (1200), Baiona (1201), A Coruña 

(1208) ou Betanzos (1225), converténdose, en 

palabras de Solano Fernández-Sordo, “no maior 

benfeitor da Galicia urbana”3. Tras da paréntese 

imposta polo seu pai Fernando III, Alfonso X, 

o Rei Sabio, retomará a acción urbana pero 

sen acadar a importancia da etapa anterior. 

Dúas novas fundacións engádense agora ás 

existentes na costa: Sta. Marta de Ortigueira 

(1255) e Pontedeume (1270). A este rei débese 

igualmente a fundación doutros núcleos menores 

como os portos de Cedeira, Neda e Redondela. 

A súa derradeira fundación en Galicia será a 

Puebla del Muro, a futura Muros. Trátase, ao 

igual que os casos anteriores, dunha das pueblas 

menores proxectadas no litoral. Semella que 

esta primeira fundación de Muros fracasou. 

Posteriormente, será o rei Sancho IV quen a 

puebla ou “repuebla” outorgándolle o Fuero de 

Benavente en 1286. Seguramente o rei pretendía 

fundar unha vila de reguengo na ría onde a 

arcebispal Noia exercía un absoluto dominio.

Coa fundación destes enclaves pechábase 

a promoción urbana de Galicia, un territorio 

antes “pobre en vilas e cidades”4, pero que 

agora ía aparecer poboada por unha rede de 

vilas ao servizo dos intereses da monarquía 

ou dos señoríos eclesiásticos, que competían 

3 Ibídem: 74.

4 Así a cualifica nas primeiras décadas do século XII Américo 
Picaud, autor da Guía do peregrino de Santiago, que pecha o 
coñecido Códice Calixtino.

entre si. O arcebispado de Santiago, coñecedor 

do potencial político e económico destes 

portos, vai empregarse a fondo en lograr o 

control para si da fundación dun sólido cinto 

de núcleos costeiros como Padrón, Noia, 

Pontevedra, e logo Muros, centrados todos 

eles nas actividades portuarias. 

AS CARTAS POBRAS, A PARTIDA DE 
NACEMENTO DE VILAS E CIDADES

Tendo en conta que a cidade medieval 

non responde a un modelo único e que cada 

cidade é distinta ás demais, porén todas elas 

presentan elementos comúns que as definen 

como tales e as distinguen doutras realidades. 

En primeiro lugar, a orixe de todas elas soe 

ser un documento fundacional redactado 

polo monarca no que quedan establecidas as 

condicións da relación que vai establecerse 

entre el e os poboadores do novo lugar. En 

segundo lugar elíxese para o seu establecemento 

un emprazamento no que se crea un hábitat 

concentrado e pechado en contraposición ao 

sistema aberto e disperso do mundo rural. A 

combinación destes dous elementos vai dar lugar 

á aparición dunha realidade espacial, xurídica 

e social totalmente diferente ao contorno no 

que se empraza. Os documentos que mani-

festan e instrumentan xuridicamente a acción 

repoboadora, de iniciativa rexia ou señorial, 

que da orixe ás vilas costeiras, son as Cartas 

de Poboación, Cartas Forais ou Cartas Pobras, 

verdadeiras actas fundacionais que marcan o 

nacemento oficial do establecemento urbano. 

A nova vila creada por mor da concesión 

da Carta de Poboamento ás xentes que van 

instalarse no lugar, é froito dun acordo entre 

as partes cun compromiso de cumprimento. 

A Carta outorga uns privilexios e demanda 

unhas obrigas. 
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A Carta fundacional, así como as posteriores 

leis, van ofrecer toda unha serie de privilexios 

para o novo grupo social que vai dar lugar a unha 

sociedade diferente en canto ás súas liberdades 

persoais, as súas actividades económicas, e 

en canto a súa autonomía. O artesanado e o 

comercio florecen na cidade, e a elección dos 

seus cargos concellís representan as bases 

dunha sociedade nova. Pero, ademais, a nova 

sociedade desexa que esa diferenza social teña 

tamén representación física e espacial. Por iso 

as vivendas aparecen agrupadas nun espazo que 

pronto se rodea cunha muralla que, ao mesmo 

tempo que protexe dos inimigos, igualmente 

diferencia entre o espazo privilexiado daquel 

que non o era.

Atendendo á procedencia das cartas forais, 

existe unha variedade importante de modelos. 

Nas primeiras vilas creadas o modelo a seguir 

foi o Fuero de León, en que se fundamenta o 

fuero concedido a Compostela e a algunhas 

das vilas dependentes como Noia. Noutros 

casos o modelo será o Fuero de Sahagún 

(Allariz, Ourense, Ribadavia). Igualmente, 

existen vilas con fueros propios como Tui, 

Padrón, Pontevedra ou Caldas de Reis. O 

modelo máis estendido, porén, será o Fuero 

de Benavente, que será concedido á vila de 

Muros, así como Betanzos, A Coruña, Ortigueira, 

Pontedeume, etc.

O rei era quen concedía xeralmente o 

estatuto privilexiado ao lugar, converténdose 

por iso no verdadeiro protagonista do proceso 

urbanizador do noroeste peninsular. A pesar 

da presenza de poderes señoriais, a fundación 

da vila como persoa xurídica referéndase 

mediante un acto administrativo, privilexio 

exclusivo do rei. En Galicia, a presenza de 

poderes señoriais poderosos como os arcebispos 

composteláns no seu señorío, dá lugar a que 

o rei delegue neles a fundación, o que vai 

provocar unha tendencia á señorialización das 

urbes galegas5. Deste xeito, as fortes presións 

exercidas polos arcebispos composteláns 

darán lugar a que moitas das fundacións 

rexias acaben pasando ás súas mans como un 

dominio máis do señorío. Iso é o que ocorre 

coas vilas de Noia e Muros. A primeira, cedida 

ao arcebispo case ao mesmo tempo da súa 

fundación; a segunda, trece anos despois da 

carta outorgada por Sancho IV. 

A RÍA DE MUROS-NOIA NO PROCESO UR-
BANIZADOR. FACTORES SOCIOPOLÍTICOS

A mediados do século XII o tráfico marítimo 

xiraba en torno ás peregrinacións a Compostela, 

que utilizaban o porto de Padrón como entrada 

por mar. O control que exercían os arcebispos 

composteláns sobre Padrón, a quen pertencía, 

permitíalles monopolizar o comercio exterior 

galego. Fernando II tratará de remediar esta 

situación creando un porto de reguengo en 

Noia. Se os monarcas intentan recortar o poder 

da Igrexa e, ao mesmo tempo, contar con 

enclaves costeiros propios como unha fonte 

importante de ingresos, semella claro que na 

ría de Muros-Noia, a vila de Noia fundada 

en 1168 por Fernando II, é creada con este 

fin. Porén, en datas relativamente próximas 

á súa fundación, e seguramente motivado 

polas protestas do arcebispo compostelán 

que vía unha intromisión de poder na terra de 

Santiago, a localidade bautizada como Totum 

Bonum, vai pasar ás mans da Mitra compostelá 

por cesión real, e pronto vai recibir o Fuero 

de Compostela. 

As poderosas presións dos arcebispos 

composteláns que obrigaron o monarca a 

entregarlles a vila, non van lograr que o rei 

5 Solano Fernández-Sordo, A. (2010): op. cit., p. 63.
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renuncie a ter na ría un porto de reguengo. 

Ante a mingua de ingresos, cando superados 

os momentos de maior inseguridade na costa 

permitan a posibilidade de establecer un novo 

burgo e porto máis preto do mar aberto, axiña 

se pensa en sinalarlle a Noia un competidor, 

que compartise con ela tan grande espazo. 

Deste xeito, xorde a vila de Muros, con límites 

costeiros fixados polas desembocaduras dos 

dous ríos máis importantes, o Tambre e o 

Xallas, nunha localización que reunía unhas 

características óptimas para o control deste 

territorio e cunhas condicións naturais e 

de situación que converterían o lugar nun 

establecemento de clara vocación pesqueira. 

Ademais, a vila de Noia, baixo xurisdición da 

Igrexa de Santiago, dada a súa instalación 

no interior da ría, axiña pon de manifesto as 

incomodidades que un porto de marea presenta. 

Por iso a monarquía, dentro dunha segunda 

fase de creación de burgos marítimos, opta 

agora por non emprazalos no fondo das rías, 

senón en refuxios naturais que permitisen o 

ancoradoiro de barcos de maior tonelaxe, de 

acordo coas esixencias do incremento das 

relacións comerciais froito dunha reactivación 

do comercio coa Europa atlántica. No caso de 

Muros non debe esquecerse, igualmente, que a 

presenza dunha vila de reguengo na bocana da 

ría, vai verse tamén como unha competencia 

para o señorío eclesiástico de Compostela. 

Por ese motivo, as presións arcebispais serán 

intensas e rematarán por conseguir que a vila 

de Muros pase a formar parte finalmente do 

señorío compostelán. Por conseguinte, as dúas 

vilas da ría serán, dende moi cedo, espazos 

urbanos baixo a órbita de Compostela e do 

poder arcebispal.

A fundación dunhas vilas como Noia e Muros 

responde aos desexos da coroa de protexer 

o territorio, organizalo, controlalo, atopar as 

mellores vías para o comercio, conseguir man 

de obra, clientes, sacárllelos aos señores rivais, 

fortalecer a súa posición e os alicerces da 

mesma; pero a iniciativa fundadora responde 

en parte, en moitas ocasións, aos propios 

habitantes, que non vían máis ca vantaxes 

na constitución dunha vila. O aire da cidade, 

afírmase, facía máis libres os seus habitantes 

e, aínda poñendo en reserva dita afirmación, 

o que semella claro é que naquel tempo a 

situación dentro e fóra das vilas e cidades era 

bastante distinta. 

NOIA, PORTUS APOSTOLI: A CARTA PO-
BRA DE 1168, UNHA FUNDACIÓN EXITOSA

O 9 de abril de 1168 Fernando II, rei de Galicia, 

concede unha autorización ao bispo electo de 

Compostela, Pedro Gundesteiz, para edificar un 

A ría de Muros-Noia no Atlas do Rei Planeta. FONTE: Pereda, F. 
e Marías, F. (2012): El Atlas del Rey Planeta. “La Descripción de 

España y de las costas y puertos de sus reinos” de Pedro Teixeira 
(1634).



17

Pedro García Vidal

burgo de par dun establecemento preexistente 

e un porto en terras de Santa Cristina de Noia, 

que naquel tempo se correspondía co que 

hoxe son as parroquias de Noia e Barro. Isto 

supoñía o respaldo institucional ao nacemento 

no fondo da ría dun “novo burgo e porto”, 

unha comunidade de intereses económicos 

centrada na pesca e no seu comercio, nun 

marco da política de promoción urbana que 

senta as bases do proceso de repoboación 

urbana da costa galega. Ao mesmo tempo 

fai doazón do devandito establecemento ao 

propio arcebispo, do que serán vasalos todos 

os seus habitantes e moradores: 

“dono e concédovos meu leal don Pedro, 

electo Compostelán, que poidades 

edificar e establecer un novo burgo e 

porto na Terra de Santiago, no territorio 

de Santa Cristina de Noia, na ribeira 

do río Tambre, a gloria de Deus e da 

devandita igrexa, que vos escolleu pai 

e pastor. E o tal burgo e porto será 

chamado por todos Totum Bonum.....

Tamén quero que todos os habitantes 

e moradores do referido burgo sexan 

os vosos vasalos e dos arcebispos de 

Compostela, e de máis ninguén. Fago isto 

para restauración do porto do Apostol”6.

Aínda que a intención primeira do rei no 

momento da fundación do burgo de Noia, 

entraba na estratexia de contar con enclaves 

costeiros propios co fin de recortar o poder da 

igrexa, seguramente as protestas do arcebispo 

compostelán, quen vería unha intromisión do 

poder real na terra de Santiago, a localidade 

bautizada como Totum Bonum, vai pasar axiña 

ás mans da Mitra Compostelá. Porén, o rei 

6 Este documento real, recollido nos Tumbos A e B da catedral 
de Santiago, publicado por primeira vez por López Ferreiro, foi 
estudado por numerosos investigadores (González , C. [2003]: La 
Iglesia y el cementerio de Santa María a Nova de Noia, p.37-38). 

retivo para si a metade do dereito de ancoraxe. 

Asemade, e co fin de favorecer o tránsito 

marítimo, aboliu os costumes que daba ao 

señor da terra os despoxos dos náufragos na 

parte da costa comprendida entre A Coruña 

e Padrón.

No caso de Noia, a súa Carta Pobra res-

ponde ao tipo máis sinxelo, aquel que conta 

con breve contido expositivo: expresión da 

decisión fundacional, fixación do lugar de 

asentamento do novo núcleo, orientación 

económica (burgo e porto), remisión a un 

fuero modelo que se concede como estatuto 

xurídico primario (Fuero de Compostela), e 

algunha disposición complementaria como 

supresión de cargas, excepto o portádego, 

supresión do dereito de naufraxio, etc.

Na fundación de Noia podemos resaltar 

unha serie de aspectos reveladores: o burgo 

e o porto dise edificado e construído de novo 

O rei Fernando II, autor da Carta Pobra de Noia
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por iniciativa do rei e do arcebispo. Sublíñase 

o seu traslado, “evidentemente la transferencia 

y cambio de su categoría”, dinos García Oro 

(1987: 169). Proclámase que se “puebla”, é dicir, 

que se constitúe institucionalmente polo rei. E, 

finalmente, maniféstase a intención de restaurar 

ou  recompoñer o porto de Compostela “hoc 

ego facio ad restauracionem portus  apostoli”. 

Todo isto pon de manifesto un empeño claro de 

organizar definitivamente a ría de Muros-Noia 

“poniéndole al frente un centro administrativo 

y militar bien conectado con Compostela”7.

Na maioría dos casos as vilas créanse 

onde existían xa pequenos establecementos 

pesqueiros preexistentes –son raras as creacións 

ex novo– cuxo emprazamento primitivo 

trasládase nalgún suposto. A presenza do 

termo “restauracionem” na Carta Pobra noiesa 

leva a pensar na presenza dun antigo porto 

que agora pretende ser restaurado. Segundo 

López Carreira, A. (1999:70) o termo restaura-

ción preséntasenos como o restablecemento 

institucional dun edificio político preexistente, 

o que supón entender que a despoboación 

do período precedente non significa o total 

baleirado demográfico, senón, máis ben, unha 

disolución dos vínculos políticos. O problema 

xorde á hora de emprazar ese antigo porto. 

Para uns, este primitivo establecemento estaría 

emprazado nun lugar diferente, concreta-

mente no lugar de A Barquiña. Para outros, 

podería estar mesmo no mesmo lugar, pero a 

decadencia económica levaríao á súa práctica 

desaparición. Agora, coa recuperación da 

actividade comercial na costa, o poder insti-

tucional pretende a súa restauración mediante 

a concesión de privilexios. En calquera caso, a 

restauración ou restablecemento institucional 

do entrabado político que ten lugar neste 

momento responde xa a un modelo diferente 

7 García Oro, J.(1987): Galicia en los siglos XIV y XV, t.2, p.169.

ao existente no pasado. Prodúcese polo tanto, 

a restauración e concesión de privilexios a 

un pequeno enclave considerado como un 

burgo de interese militar de defensa do paso 

da ponte e un porto de interese económico. 

Pero, á par destes aspectos institucionais, 

segue a dicirnos García Oro (1987: 169-170), 

outros de tipo económico e señoriais póñense 

igualmente de manifesto: Noia quere ser un 

novo apéndice da Compostela artesanal e 

comercial; é o Fuero de Santiago o que vai rexer 

a nova pobra; son cidadáns de Compostela os 

que van conducir o primeiros pasos do novo 

burgo; e é o señorío arcebispal quen vai exercer 

a xurisdición. No campo económico, Noia 

debe xerar as súas rendas coas que satisfacer 

o rei, o arcebispo, e o mosteiro de Sobrado8, 

polo que as naves, tanto dos veciños como dos 

foráneos, deberán de pagar o seu portádego 

correspondente. 

De cara a promover o tráfico portuario en 

Noia, concédese un seguro especial para aquelas 

naves que naveguen nas rías de Muros-Noia e 

Arousa, dende Padrón ata Noia, e teñan a vila 

como centro de operacións. A partir de agora, 

a estas embarcacións non se lles poderá aplicar 

o dereito de naufraxio –dereito que facultaba 

os señores apoderarse dunha parte ou de todas 

as mercadorías– e gozarán de inmunidade 

no caso de tratarse de embarcacións que 

achegasen peregrinos. 

Entre os privilexios e dereitos que consigna 

a Carta de Fundación de Noia encóntrase o 

goce do espazo marítimo. Noia terá o dominio 

exclusivo das augas da ría ata o momento en 

que apareza un competidor. Durante os séculos 

8 A Sobrado pertence por concesión real de 4 de marzo de 1168 a 
cantidade correspondente a dez marcos de prata nas rendas da 
vila, segundo relata López Ferreiro, A.(1983): Historia de la Santa 
A. M. Iglesia de Santiago de Compostela [1903], p.284.
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Carta Pobra de Noia do ano 1168. FONTE: Arquivo Municipal
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XII e XIII Noia non tiña rival na ría, e privilexios 

a maiores como a concesión do alfolí do sal que 

obrigaba a todos os pescadores da ría a acudir 

ao seu porto para proverse de dito produto, 

imprescindible para a conservación do peixe e 

a súa posterior comercialización, consolidaban 

a súa centralidade. A primacía incontestada 

durante un século vese interrompida a finais 

do século XIII coa concesión por parte do 

rei Afonso X dunha carta de poboamento á 

Puebla de Muro, futura vila de Muros. A partir 

dese momento Noia perde os privilexios de 

exclusividade e as augas da ría, delimitadas 

mediante unha liña imaxinaria con lindes 

precisos, deberán ser compartidas por ambas 

as dúas vilas.

Os arcebispos de Compostela, facendo 

uso da súa autonomía normativa para dotar 

de estatutos privilexiados os territorios que 

gobernaban, van ir facilitando aos habitantes 

da vila de Noia unha serie de vantaxes de 

todo tipo co fin de facer máis doada a vida no 

espazo urbano. Coa concesión institucional 

de sucesivos privilexios, o establecemento 

do pequeno burgo vai ser exitoso e o paso a 

cidade un feito. A presenza de institucións, o 

Concello como órgano de goberno, así como 

un corpo legal polo cal rexerse así o poñen de 

manifesto. Pero, ademais, a presenza da cidade 

maniféstase tamén nunha serie de factores 

formais e funcionais que son propios dunha 

entidade urbana.

Resaltar por último que na Carta Pobra de 

Noia figura unha significativa exposición de 

motivos: “Hoc ego facio ad restaurationem 

portus Apostolo”. Noia convertíase así no “portus 

Apostoli” con clara intención de crear un cordón 

umbilical que unise a nacente vila e porto 

coa cidade de Compostela como claramente 

pon de manifesto a Carta de poboamento 

citada. A partir deste momento, a nova vila 

denominada “Totum Bonum” converterase 

nunha das primeiras vilas costeiras galegas 

protagonista dunha dinámica actividade 

portuaria, comercial e pesqueira. Por iso, o 

seu espazo define e sintetiza os logros do 

urbanismo medieval.

Todas as vilas medievais naceron funda-

mentalmente con dúas características básicas: 

no xurídico, a existencia dunha carta de po-

boación que ofrece unha serie de privilexios 

aos habitantes do núcleo urbano; no físico, a 

presenza dun urbanismo que define e separa 

o espazo urbano do mundo rural que o rodea. 

Noia, posuidora destes aspectos comúns do 

urbanismo medieval, ía exercer un verdadeiro 

papel urbano sobre o seu territorio cun espírito 

e unha decisión que a converteron nunha 

verdadeira cidade rectora da ría á que da 

nome. Aínda coa dificultade de ser porto de 

fondo de ría e coa posterior aparición dunha 

entidade competidora na bocana da ría como 

Muros, Noia foi sempre o núcleo máis potente 

capaz de competir, ademais, con outros portos 

galegos con maiores facilidades de fondeo.

MUROS, A PUEBLA DE MURO 
POBOADA E REPOBOADA

Se os monarcas intentan recortar o poder da 

Igrexa e para iso desexan contar con enclaves 

costeiros propios como unha fonte importante de 

ingresos, semella claro que na ría de Muros-Noia, 

a vila de Noia fundada polo rei e cedida axiña 

ao señorío da igrexa compostelá precisaba dun 

competidor rexio que compartise con ela tan 

grande espazo. Deste xeito, con lindes costeiros 

fixados polas desembocaduras dos dous ríos 

máis importantes, o Tambre e o Xallas, o lugar 

elixido para o nacemento da futura vila de 

Muros reunía unhas condicións óptimas para 

o control deste territorio e cunhas condicións 
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naturais e de situación que converterían o 

enclave nun establecemento de clara vocación 

pesqueira.

Seguramente o lugar elixido estaba xa 

habitado antes da creación real. Unha proba da 

existencia de Muros, antes de que o rei a fixera 

oficial mediante o outorgamento da Carta de 

Poboamento, pode ser a mesma igrexa de San 

Pedro, que algúns afirman que é do século X. 

Segundo iso, Muros xa estaba habitado, sendo 

un pequeno establecemento de pescadores 

ao pé da igrexa de San Pedro, “teniendo esta 

edificación un valor documental”9, antes de 

que teñamos proba escrita da súa existencia. 

Pero o caso de Muros presenta ademais 

unha singularidade engadida. Segundo se 

deduce da documentación consultada, semella 

moi probable que a mencionada vila coñe-

cese dous momentos fundacionais. É baixo 

o reinado do rei Afonso X cando se comeza 

a poboar La Puebla de Muro, a futura Muros, 

e dita fundación ten lugar durante o que se 

denomina como a segunda etapa de funda-

cións urbanas na costa galega. Descoñécese 

a data concreta desta primeira poboación, 

pero o que conduce a esta suposición é o 

documento de doazón que realiza Fernando 

IV no ano 1299 da vila de Muros ao arcebispo 

de Compostela, no que se precisa que dita 

doazón realízase “con todo su alfoz et con 

aquellos términos que dio el Rey don Alfonso 

quando la pobló”10. Por conseguinte, a menos 

que se trate dunha confusión de nomes, a vila 

de Muros coñecería unha primeira fundación 

a cargo do rei Afonso X. 

Situada neste contexto, esta primeira 

fundación de Muros poderiámola encadrar 

9 Artaza Malvárez, R.(1992): Historia de Muros y su distrito, p. 102.

10 ACS, Tumbo B, f. 45.

dentro da fundación dunha serie de poboacións 

menores e, incluso, tal como apunta García Oro 

(1987: 183), “acaso convenida con el Arzobispo 

de Santiago al mismo tiempo que Noya”. En 

todo caso, a primacía da vila de Noia na ría 

era xa clara cando se funda Muros. Primacía 

que se confirma no tempo cando, ao sinalar 

a situación da nova poboación, en 1286 e 

en 1299 afírmase que está “en la Tierra de 

Santiago, cerca de Noya”. Todo fai pensar, 

en palabras de García Oro (1987: 183), “que la 

monarquía leonesa tenía en proyecto poseer su 

propio puerto y puebla en la ría de Muros, en 

contrapeso al de Noya en donde el señorío de 

los arzobispos compostelanos era absorbente”. 

Afonso X, o Rei Sabio, fundador da Puebla de Muro
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A intencionalidade real desta primeira 

fundación de Muros consistiría no proxecto 

de posuír o seu propio porto e poboación na 

ría de Muros-Noia co obxecto de favorecer o 

comercio e a industria pesqueira. Ese interese 

maniféstase non só á hora de decretar a súa 

creación senón tamén en etapas posteriores11, 

ao longo do século XIII, pois os reis engadiron 

novas parcelas ao recinto do seu alfoz, como 

lembra Fernando IV: “las heredades que ende 

dieron los otros reyes onde nos venimos et nos 

despues que regnamos”12. Pero este hipotético 

proxecto da monarquía na ría de Muros-Noia 

non parece –segundo o estado actual dos 

coñecementos– ter alcanzado o éxito esperado. 

O novo porto, na bocana exterior da ría, semella 

“haber nacido y crecido en un largo invierno 

de un siglo”13. Haberá que agardar a finais do 

século XIII para que volvamos escoitar o nome 

da Puebla de Muro. Será nese momento cando 

Muros reciba a súa Carta de Poboación de 4 

de outubro de 1286, que fai que en palabras de 

García Oro (1987: 183), a vila de Muros teña o 

privilexio de “haber sido poblada y repoblada”. 

O privilexio outorgado á vila de Muros por 

Sancho IV foi posteriormente confirmado polos 

Reis Católicos e por Filipe II, confirmación esta 

última cuxa copia se conserva no Concello da 

vila. Segundo tradución de Artaza Malvárez 

(1959: 718) reproducímolo a continuación: 

“(...) por ende hauiendo grant favor á leuar la 

puebla de muro adelante é de les fazer mucha 

merced, queremos que sepan por este nuestro 

privilexio todos los que agora son e seran de 

aqui adelante, como nos don Sancho por la 

gracia de Dios Rey de castilla de león de toledo 

11 García Oro, J. (1987): op. cit., t. II, p. 183.

12 En López Ferreiro, A. (1975): Fueros Municipales de Santiago y 
de su Tierra [1895], p. 528.

13 García Oro, J. (1987): op. cit., t. II, p. 183.

de galicia de seuilla de cordaba de murcia de 

jaen e del algarbe en uno con la Reina doña 

maría mi muger e con el infante don fernando 

nuestro fijo primero é heredero, por fazer, 

bien i merced á los de la puebla de muro á 

los que agora y son é seran de aqui adelante 

para jamas e porque sean mas ricos e mas 

abonados e se pueble mejor el lugar damosles 

e otorgamosles que fagan puebla en este lugar 

sobre dicho e que hayan por termino e por 

alfoz ansí como comiença desde do entra el 

rio de far en la mar como se va arriba fasta la 

puente de brandemiro e de la puente como se 

parte conlo coto de jallas dalcayaa e dende á 

Sancho IV, o rei que outorga a Carta Pobra a Muros
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marcelle e dia monte agudo, e dende como se 

departe tierra de intijs con tierra de barcala e 

como va al puerto atanoas, e de si como se va 

el tamar á la mar. OTRO si les damos el fuero 

de benauente porque se juzguen”

No documento reflíctese agora o claro 

propósito de dar pulo a un municipio reguengo 

na ría de Muros-Noia que se quere acade un alto 

grao de desenvolvemento. O documento pon 

claramente de manifesto a intencionalidade da 

monarquía de dar pulo a un porto que viñese 

xogar un papel importante na ría de Muros-

Noia: os moradores do lugar gozarán dunha 

posición privilexiada cun marco xurisdicional 

específico; a vila disporá dun espazo xeográfico 

próximo, o alfoz, claramente delimitado; o 

marco legal virá definido pola aplicación do 

Fuero de Benavente; no lugar desenvolveranse 

unha serie de actividades artesanais, con 

preferencia polas relacionadas coa pesca: 

“que ayan lagares e salga”; fíxase un mercado 

semanal: “que fagan mercado el domingo” 

no recinto urbano; previsión dun rexemento 

concellil normal a base de xuíces, alcaldes e 

notarios, oficiais de maior permanencia na 

vida municipal; exclusividade da vila fronte ao 

alfoz en todo canto se refira á veciñanza e aos 

seus dereitos, mercado, vivenda e rexemento.

Aínda que o protagonismo destas derradeiras 

fundacións urbanas da segunda metade do 

século XIII non será comparable ao dos núcleos 

do século anterior, dende o punto de vista 

estatutario proporcionan cartas de poboación 

máis extensas e elocuentes sobre as motivacións 

da empresa repoboadora e sobre as relacións 

entre vilas e alfoces14. Con frecuencia, e para 

evitar redactar unha carta foral específica 

para cada lugar, remitíase a un documento 

14 Armas Castro, X. (1996): “Grupos sociais e réxime municipal nas 
cidades galegas da Baixa Idade Media” en II e IV Semanas Galegas 
de Historia. Asociación Galega de Historiadores, pp. 291-307, p. 296.

base, xeralmente como sucede nos casos de 

Noia, Muros ou Pontevedra, á carta foral de 

Benavente sinalando algunhas particularidades 

en función do lugar concreto no que se ía 

aplicar. Neste caso, por tratarse Muros dunha 

vila de nova xeración, concédeselle o Fuero 

de Benavente15. 

A finalidade da Carta fundacional, verdadeira 

certificación do nacemento da vila de Muros, 

non era outra que a de potenciar o proceso 

de repoboación das terras incorporadas polos 

reis cristiáns. Neste caso, o privilexio supoñía a 

concesión dun espazo físico para a instalación 

da Puebla de Muro, ao que se lle asignaba 

unha extensión importante de territorio que 

o rodeaba, o alfoz, ou espazo rural que vai 

depender das autoridades municipais da nova 

entidade urbana. A isto é ao que chamamos 

“fundación” dunha vila na Idade Media: á 

institucionalización dun dereito privilexiado 

(pactado en maior ou menor medida entre o 

señor e a poboación) que afectaba en exclusiva 

ao territorio prescrito para a vila e aos habitantes 

da mesma, converténdoos xuridicamente en algo 

totalmente distinto e distinguible da contorna. 

O rei concede ao lugar e aos seus habitantes 

as ferramentas necesarias para crear unha 

cidade, para funcionar como tal, sen dúbida 

porque naquel intre as circunstancias do lugar 

e do señorío así o aconsellaban. A Puebla de 

Muro era de El-Rei cando Noia pertencía ao 

arcebispado de Santiago, o que permitiu aos 

reis de León e Castela, ao longo do século XIII, 

15 Este Fuero que xa se lle dera anteriormente á Coruña por parte de 
Afonso IX e que non se conserva, era seguramente unha versión 
adaptada a unha poboación marítima. A expansión deste fuero, 
dinos Barral Rivadulla (1998: 29), foi paralela á acción repoboadora 
do século XIII, e así, dende Afonso IX ata Sancho IV aplícase a 
varias vilas, tanto galegas como asturianas. O Fuero de Benavente, 
segue a dicirnos a mencionada autora, foi cualificado por Gibert 
como “prototipo del derecho municipal leonés muy adelantado” 
e foi concedido por primeira vez á vila de Benavente no ano 1167 
polo rei Fernando II. No 1346, di Ferreira Priegue (1988: 79) que “los 
vecinos de Muxía, a los que se les concediera el Fuero de Benavente, 
obtuvieron del rey se lo cambiase por la versión coruñesa”.
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(1571). Carta de confirmación do rei Filipe II dos privilexios da vila de Muros outorgados polo rei Sancho IV en 1286.  
FONTE: Arquivo Municipal
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unha influencia importante na ría de Muros, 

na entrada por mar á cidade de Compostela, 

tamén en disputa naquel entón entre a Catedral 

e a Coroa16. Ao igual que sucede noutros casos, 

a Carta de Poboamento supón para a vila de 

Muros o punto de partida do que, co tempo, 

será un amplo código de normas privilexiadas 

polas que se rexerá o establecemento urbano, 

e tal como indica Armas Castro (1992: 53) para 

o caso de Pontevedra, “(...) el texto fernandino 

nos proporciona indicadores suficientes para 

reconocer la intención monárquica de estabilizar 

la población preexistente, tratar de atraer 

otra nueva, y promover el desarrollo de las 

actividades marítimo-comerciales del lugar”.

A vila de Muros nacía coas pretensións 

de ser un porto pesqueiro que aglutinase e 

ordenase a actividade no espazo costeiro 

comprendido entre as desembocaduras do 

Tambre e do Xallas, competindo neste aspecto 

coa poboación rival de Noia xa existente desde 

1168. Tentábase concentrar na nova vila a venda 

de peixe, os oficios artesáns e o mercado dos 

domingos, “et ningun Recatero que non ande 

por el alfoz, mas que vayan todos comprar et 

vender al mercado á la puebla”; que os xuíces, 

alcaldes e notario residisen na vila e que tivesen 

alí as mulleres e as casas de morada; e que a 

colonia de pescadores que dera orixe á vila 

debía tamén residir nela, impedíndoselle 

dispersar as súas cabanas pola costa: “(...) que 

ninguno non faga cabana en el alfoz”.

Segundo García Oro (1987: 184), a repoboación 

de Muros en 1286 debe contemplarse “en la 

óptica del viaje de Sancho IV por Galicia en 

el verano de este año, con una estancia en 

Santiago, en septiembre, en plena euforia de 

una Compostela realenga, conforme a los 

designios de Alfonso IX”. Segundo o mencionado 

16 Barros, C. (2007): “A revolta irmandiña en Noia, Muros e Outes” 
en Voces na Historia, p. 27.

autor é moi comprensible que o rei Sancho IV 

se sentise tentado a ensanchar un pequeno 

patrimonio reguengo urbano de Galicia, de 

xeito especial na zona costeira como era a 

ría de Muros e Noia. Talvez, a inestabilidade 

da Igrexa de Santiago naqueles momentos, 

as discordias internas e a sé vacante17, foron 

elementos que favoreceron o intento real de 

crear unha nova poboación con claras miras 

administrativas, defensivas e económicas. 

A nova vila xorde dentro do marco dunha 

política repoboadora iniciada durante o reinado 

de Fernando II e continuada polo seu fillo Afonso 

IX e, rematada, por Afonso X nunha derradeira 

etapa para encher os ocos. A fundación de 

Muros, como doutras novas vilas, é o reflexo da 

busca dun afianzamento do poder real fronte 

ao grande número de señoríos, tanto laicos 

como eclesiásticos, existentes no territorio da 

Coroa. Como apunta Galán Gómez (2007: 76), 

“É evidente que moitos burgos e poboacións 

establecéronse entón grazas ao ciume dos 

monarcas Fernando II e Afonso IX. Ambos 

estimulaban con teima estas e moitas máis 

fundacións, non só como medida política ao 

fin de obter maior forza que opoñer á nobreza, 

senón tamén como medida para dar ubicación 

e arraigo aos elementos que diariamente se 

desprendían das clases servas e que estaban a 

piques de acada-la súa completa emancipación 

a finais do século XIII”. A fundación da vila de 

Muros, a segunda entidade urbana na ría de 

Muros-Noia, é un acto de poder por parte do rei 

coa pretensión de crear unha rede organizada 

de entidades de poboación que poidan ofrecer 

diferentes prestacións en determinadas áreas 

do reino. A presenza real faise patente nas 

concesións nos eidos da propiedade, da xustiza 

e da fiscalidade, que pasan de estar nas mans 

da coroa a ser controladas polos habitantes das 

17 Ver López Ferreiro, A. (1975): op. cit., pp. 253-254.
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vilas a través do seu concello, que lle recoñece 

a cambio ao rei un carácter superior xunto con 

certos dereitos e cargos administrativos que 

deixan ben claro que a vila fundada baixo eses 

parámetros vai ser de reguengo, pertencente 

ao señorío ou xurisdición do rei18. 

Porén, o peso e poderío da Igrexa compostelá 

ponse de manifesto dende o mesmo momento 

da fundación de Muros por vontade real. O 

forte poder arcebispal non podía mostrar 

indiferenza ante a aparición dun competidor 

na ría. Por iso vai loitar con eficacia ata lograr 

a incorporación da nova vila ao seu señorío. 

A oportunidade propicia xorde no ano 1299. 

Nesa data fírmase o paso de Muros á Igrexa 

de Santiago19. O texto dese documento mós-

tranos como era Muros nese momento: “unos 

efectivos más potenciales que reales, aún 

18 En Galicia as cidades de carácter reguengo foron moi escasas e as 
que lograron manter este carácter ao longo da Idade Media aínda 
máis (caso da Coruña). Os señores laicos e, fundamentalmente, a 
Igrexa impedírono. Moitos dos enfrontamentos que se sucederon 
ao longo do tempo entre os habitantes das cidades e os bispos e 
abades estarán enmarcados na loita entre o poder de control duns 
e a ansia de independencia dos outros. Estas loitas responden ao 
control pola capitalización do feito urbano por parte das autoridades 
da sociedade medieval. Tanto os señoríos eclesiásticos como a 
monarquía tratan de controlar o poder urbano e, en consecuencia, 
os canons que extrae do seu produto. Sobre todo a monarquía, 
debido a que a diminución do seu poder en Galicia supuxo unha 
redución de caudais nas arcas reais. Na mesma ría de Muros-Noia 
xa vimos, por exemplo, como a vila de Noia fundada por Fernando 
II en 1168, axiña pasa a depender do señorío eclesiástico de 
Compostela. De aí o interese da monarquía en dispor de novas 
vilas de reguengo. Pero hai ademais outra loita no nacente mundo 
urbano: aquela que ten lugar entre os propios habitantes das 
cidades que prefiren depender do rei antes ca de calquera outro 
tipo de señor. A dependencia política do rei era sinónimo de maior 
autonomía no goberno das cidades. Por iso, o burgués galego non 
loita polo goberno da cidade senón que loita por depender do rei 
e non do señor. Os intereses dos señores e dos burgueses eran 
contraditorios, aínda que chegaron a situacións de coexistencia 
en beneficio mutuo. Os conflitos reaparecen ao longo do tempo.

19 Como explica Ferreira Priegue (1988: 90): “a difícil situación que 
se prantexou coa minoría de idade de Fernando IV e os apuros 
da rexente Dª María de Molina buscando aliados por todas partes 
foron una coiuntura ideal para que a vila pasase a unirse ás demáis 
Rías Baixas no dominio arcebispal, por doazón real de 8/2/1299. 
Unha doazón completa e total salvo os elementos de dereito da 
Coroa”. Texto completo en López Ferreiro, A. (1975): op. cit., p. 
528-529, e copiado do anterior en Artaza Malvárez, R. (1959): La 
villa de Muros y su distrito, p. 269.

non explotados, y una orientación comercial 

eventual y esporádica”20:

“ ... damos a la Eglesia de Santiago 

sobredicha la uilla de Muros que es 

en tierra de Santiago cerca Noya. Et 

damosgela con toda su alfoz et con 

aquellos terminos que dio el Rey don 

Alfonso quando la poblo ... con todos 

los sus fueros et pechos et derechos 

que nos y auiemos o deuemos auer 

... saluo que non poda faser ningunha 

destas cousas con omes de orden nin 

de religion nin de fuera de nuestro 

sennorio, nin que sea contra nos sin 

nuestro mandado. Et retenemos en 

este logar sobredicho por nos et por 

los otros Reyes que regnaren despues 

de nos ... moneda forera de siete en 

siete anos, e serruiços, et los dezemos 

quando los dieren (refírese ó imposto 

aduaneiro dos “diezmos de la mar”), 

et mineras si las y ha ... et justicis si la 

eglesia sobre dicha non la fiziere; et 

que faga ende por nos guerra e paz 

con las fortalezas que y son o fueren 

daqui non la fiziere; et que faga ende 

por nos guerra e paz con las fortalezas 

que y son o fueren daqui adelante”21.

A adscrición de Muros ao señorío da Igrexa 

de Santiago vén modificar de forma esencial 

o seu estatuto xurídico. O señorío eclesiástico 

implantaríase nela en toda a súa extensión sen 

reservas autonómicas nin privilexios reais. A 

xustiza real só interviría no caso de que a Igrexa 

non o fixera e só a facenda real tiña en Muros 

uns puntos firmes de referencia, materializados 

na percepcións de determinadas rendas. A vila 

20 Ferreira Priegue, E. (1988): Galicia en el comercio marítimo 
medieval, p. 90.

21 ACS. Tumbo B, f. 85, publ. López Ferreiro, A. (1975): op. cit., 
pp. 528-529.
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vai quedar sometida á autoridade arcebispal, 

cunha forma de goberno concellil semellante 

ao doutras vilas do señorío compostelán, e 

recibe unha serie de normas complementarias 

que contribúen a dar forma definitiva ao 

dereito local de Muros. Son os costumes que 

o arcebispo Don Xoán Arias dá ás vilas de 

Pontevedra e Noia a mediados do século XIII 

e posteriormente, mediados do XIV, á vila de 

Muros22. Dende 1307, afirma García Oro (1987: 

186), “Muros debió encaminarse lentamente 

a su transformación física y jurídica en villa 

arzobispal de muy reducidas dimensiones. 

Del primero de estos aspectos apenas da 

22 “Costume” é un dos principais conceptos dos tempos medievais: 
consuetudo, usus, haitus, “o que se fai”, “o que se fixo dende sempre”, 
“o antigo”. Estamos, polo tanto, ante unha xurisprudencia que se vai 
renovando ao fío dos casos rexistrados, que se perpetúa coa axuda 
da memoria, de xeración en xeración. Segundo afirma Ferreira 
Priegue (1988: 89): “este período, desde el primer tercio del siglo 
XIII hasta finales del XIV, es para las villas portuarias arzobispales 
un momento de organización y de institucionalización de sus 
actividades pesqueras y mercantiles. Su principal artífice parece 
que fue D. Juan Arias, de cuyo pontificado datan las “costumbres” 
romanceadas de Pontevedra, que se adoptan inmediatamente en 
Noya, el puerto que la seguía en importancia. A mediados del siglo 
XIV se compilan, actualizan y se ponen en romance las antiguas 
costumbres de Padrón, y se codifícan los derechos fiscales del 
arzobispo en su villa de Muros, la de incorporación máis reciente. 
(Publicados por López Ferreiro, A.). A través destas fontes pode 
observarse o grande peso específico que tiñan a pesca e a venda 
de peixe fronte a un comercio que apenas superaba os artigos máis 
básicos: ferro, sal, madeira, coiros, panos... Tamén o minucioso 
control señorial sobre esta pesca, que se vía como a principal 
fonte de riqueza das vilas. Vallan como exemplo, os dereitos que 
o arcebispo de Santiago ten na vila de Muros: Primeyramente. 
Lieua el que Recabda las diesmas de todos los nauios que venieren 
cargados asy de panos o de cueros o de sal o de las cosas que 
son tenudas á las diesmas aquello por que se avenieren con los 
de los nauios; e de lo que se avienen lieua el Rey la meytad e el 
arcobispo otra meitad. Mayordomadgo. Estos son los derechos 
que pertenescen al mayordomadgo. Primeyramente de cada 
bala de sayn crudo o cozido, que sea tanto crudo como cozido X 
soldos de cada bala; Item mas de cada nauio que tomare carga o 
diere carga ocho mrs. Saluo sy fuere vezino de la villa, que non 
paga nada; Iten mas de cada fanega de trigo o de ceueira que se 
nvender de fuera de la villa, e que el onbre que lo vendiese sea 
de fuera, de cada fanega de trigo o de ceueira paga un dinero e el 
vezino de la villa paga medio dinero; Iten cada bestia que venier 
ende cargar a la villa seyndo de fuera para un dinero; Iten de cada 
tonel de sayn que leuare onbro de fuera de la villa paga dos mrs.; 
Iten cada tonel de vino que venga a Muro e sea onbre de fuera 
de la villa, paga un mri.; Iten de cada bestia cargada de vino que 
salga de Muro a otra parte saluo sy fuere de vezino, paga cinquo 
dineros.( López Ferreiro, A. [1975]: op. cit., pp 529-531).

apariencia por entonces la presencia de su 

Torre. Ciertamente no tenía todavía muros”.

Muros vai rexerse pola carta outorgada por 

Sancho IV e confirmada polos seus sucesores, 

na que quedan decretadas as condicións 

da relación que van establecerse entre el 

e os poboadores do novo lugar. Elíxese un 

emprazamento no que se crea un hábitat 

concentrado e pechado en contraposición co 

sistema aberto e disperso do mundo rural. A 

combinación destes dous elementos da lugar 

a unha realidade espacial, xurídica e social 

totalmente diferente ao contorno no que se 

empraza. O desenvolvemento do documento 

fundacional que establece os privilexios de cada 

grupo social, creará unha sociedade totalmente 

diferente: en canto ás súas liberdades persoais; 

en canto ás súas actividades económicas 

e en canto á súa autonomía. O novo grupo 

urbano sente a necesidade de acrecentar as 

diferenzas deixando ben patente, dende o 

punto de vista físico e espacial, que queren 

ser outra realidade. Para isto constrúen as súas 

vivendas agrupadas nun espazo que cercarán 

de inmediato para protexerse dos inimigos e 

tamén para diferenciarse e non confundirse 

cos non privilexiados. Conforme ao documento 

fundacional de Muros, o burgo goza dunha 

serie de privilexios dos que os habitantes 

do mundo rural circundante carecen. Estes 

privilexios son practicamente os mesmos que 

teñen todas as vilas galegas, e concrétanse 

nunha serie de dereitos cidadáns entre os que 

destaca a inviolabilidade da vila. No caso de 

Muros, ao tratarse dunha localidade costeira, 

é normal que as leis se adaptasen a unha 

localidade marítima.

Os veciños organízanse civil e politicamente 

dándose unha serie de pautas e normas en 

común que co paso do tempo acadarían un 

carácter constitucional e ineludible para o 
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exercicio de calquera poder político. Semella 

verosímil que os foros se desen en principio de 

viva voz e que deste xeito se fosen transmitindo 

de xeración en xeración. A partir do século XI, 

redactaríanse a maior parte das cartas forais. 

Daquela, os costumes, tradicións e o sentimento 

xeral e unánime suplían todo o que puidese 

faltar naquela simple indicación23.

A especial organización da época daba lugar 

a que poucas persoas se sentisen inclinadas a 

incorporarse aos nacentes centros municipais. 

Era necesario, polo tanto, para promover a 

afluencia de moradores cara ás novas vilas, 

ofrecer poderosos estímulos de carácter civil, 

social, xudicial e económico, que achegasen 

habitantes doutras partes. Os sucesivos 

monarcas van outorgar diferentes privilexios 

á localidade, asegurando a través da maioría 

delas o seu afianzamento e desenvolvemento 

económico e, en especial, nos sectores mercantil 

e portuario. Un pulo notable ao crecemento das 

localidades costeiras, como é o caso de Muros, 

foi a concesión dunha serie de privilexios, 

como por exemplo: a elaboración de saín 

ou aceite de peixe, tan útil na industria dos 

panos, como lubricante ou como combustible 

para as lámpadas de aceite; a licenza para 

salgar, secar ou afumar peixe; e sobre todo, o 

imprescindible sal, produto vital cuxo tráfico 

estaba controlado pola realeza e só era canalizado 

a través duns estancos –os alfolís– situados en 

determinados portos. Por mor dos diferentes 

privilexios outorgados ao longo do tempo, a 

cidade constituíuse nun refuxio para a xente 

do campo que fuxía do sistema feudal co fin 

de conseguir unha liberdade persoal e unha 

certa autonomía xurídica.

23 Galán Gómez, T. (2007): Xénese do espazo urbano en Galicia, p. 72.

O REPARTO DO MAR 

As cartas forais outorgaban termos máis ou 

menos amplos á nova entidade privilexiada para 

que esta puidese desenvolverse. Normalmente, o 

espazo terrestre quedaba claramente delimitado 

cuns lindeiros claros que viñan definidos pola 

existencia de correntes de auga –no caso de 

Muros, o espazo entre o Tambre e o Xallas– e 

por unha liña de cumes. A fixación do espazo 

marítimo non presentaba complicacións cando 

só existía unha única vila para explotar unha 

ría. O problema preséntase cando son máis as 

que teñen que compartir o espazo acuático. 

A fundación de Muros, neste senso, supuxo 

o problema do reparto das augas24.

Os portos de Noia e Muros repartíronse os 

caladoiros presentes na ría en dous sectores, 

delimitados por unha liña divisoria lonxitudinal 

que ía dende monte Louro, cabo Rebordiño, 

illote de Santa Catalina e río Tambre: “desde 

los Topos de Agino hasta Minarlo y toda el 

agua de Ésaro abierto y por monte Louro hasta 

dar al cabo Rebordiño y del dicho cabo...hasta 

Santa Catalina y de allí por el agua del Támere 

hasta puente Afonso”25

No referente ao reparto da ría de Muros-

-Noia dinos Elisa Ferreira (1988: 134): “Noya 

24 A costa galega estaba dividida en diferentes sectores, cada 
un deles baixo a xurisdición da vila mariñeira correspondente, 
xeralmente unha por ría. No caso da ría de Muros-Noia tratábase 
dun espazo compartido entre dúas entidades urbanas, Muros e 
Noia, se ben os seus caladoiros de pesca estaban separados e 
delimitados. Destacaremos neste control da ría a dependencia 
fiscal e mercantil dos pequenos portos subsidiarios. As vilas 
centralizaban toda a vida económica do sector costeiro por elas 
controlado. Correspondíalles o privilexio exclusivo de carga 
e descarga, e tamén de salga e comercialización do peixe. Os 
portos secundarios debían de descargar as súas capturas, salgalas, 
envasalas e comercializalas na vila correspondente, salvo existir un 
privilexio especial. As confrarías de mareantes debían velar polo 
cumprimento destas condicións, así como de facer respectar as 
“augas xurisdicionais”, as augas baixo dominio da entidade urbana.

25 (A.R.G:, 755:10), documento citado por Juega Puig, J. (2014): El 
comercio marítimo de Galicia. 1525-1640, p.336.
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recogía la pesca de todo el sector de costa 

comprendido entre la desembocadura del 

Tambre y la punta de Aguiño,y compartía las 

aguas de su ría, en sentido longitudinal, con 

Muros. Parte de los puertos subsidiarios de 

Noya, -Miñortos, Boa, Taramancos, Pereiro, 

Obre- habían recibido del arzobispo, desde 

1434, el privilegio de “faser puerto”, es decir, 

llevar las capturas a tierra en sus respectivos 

lugares, mediante avenencia en el pago de los 

derechos con el mayordomo arzobispal en la 

villa. Sin embargo, nadie si no esta, tenía el 

privilegio de cargar por mar hacia afuera. Entre 

sus capturas y las de estos puertos a los que 

hay que añadir Porto do Son, que descargaba 

directamente en la villa, Noya presenta unas 

importantes cifras de exportación y su pescado, 

sobre todo la sardina, era muy apreciado en 

los mercados exteriores. Igual ocurría con los 

puertos subsidiarios de Muros”. A destacar neste 

caso de Noia, a diferenza que se establece entre 

Porto do Son e o resto de portos subsidiarios 

no tocante á descarga de peixe. A ausencia 

de privilexio de “faser puerto” a Porto do Son, 

polo tanto máis suxeito á vila de Noia, pode 

estar en relación coa consideración deste 

porto –o máis importante dos subsidiarios da 

vila–, como un perigoso futuro competidor.

Para o caso de Muros, dinos a mesma autora: 

“Muros, cuya costa iba desde la desembocadura 

del Ézaro a la del Tambre, tenía en cambio un 

litoral bastante despoblado, con los puertos de 

Carnota y tal vez de Louro como únicos un poco 

importantes, y con una actividad pesquera muy 

dispersa que se intentaba concentrar en la villa. 

Esta inferioridad es bastante visible siempre 

que contamos con cifras de exportación y 

armamento naval”26.

26 Ferreira Priegue, E. (1988): op.cit., p. 134.

Por conseguinte, ás capturas propias das 

vilas hai que engadirlles as dos seus portos 

subsidiarios, o que vai significar importantes 

volumes de exportación, sobre todo de sardiña, 

peixe moi apreciado nos mercados exteriores. 

Tal como afirma Ferreira Priegue (1988: 132-

133), “El mapa de la Galicia pesquera, aunque 

más complejo, se corresponde directamente 

con el de la Galicia mercantil. El papel estelar 

con que aparecen La Coruña y las villas 

arzobispales de Pontevedra, Muros y Noya 

no se debe únicamente al hecho de disponer 

de una documentación más rica. Su situación 

geográfica facilitó en unos casos el acotado 

exclusivo de una ría para cada villa y un status 

privilegiado que dio a cada una de ellas una 

formidable capacidad de absorción de todas 

las capturas de los puertos secundarios de su 

jurisdicción”.

Cando, como no caso da Costa da Morte, 

limítrofe coa xurisdición de Muros, os seus 

pequenos portos non estaban comprendidos 

dentro da xurisdición dunha vila importante, 

os seus pescadores non podían comercializar 

directamente a súa pesca cara ao exterior, pero 

salgaban e vendían directamente ás terras 

do interior e moi especialmente a Santiago, 

e tamén ás vilas exportadoras como Muros27.

A importante e case única fonte de ingresos 

que constitúe a actividade pesqueira fai que todos 

(señores e veciños) queiran participar dunha ou 

doutra forma no reparto dos seus beneficios. O 

control da actividade pesqueira vai converterse 

nunha obsesión por parte das autoridades que 

van regulamentar todos os aspectos relacionados 

con ela, dende a súa captura ata a súa venda 

en fresco, así como as actividades que teñan 

que ver coa súa conservación e todo o referido 

á súa comercialización. 

27 Ibídem: 135-136.
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A división das augas xurisdicionais non 

vai solucionar totalmente a conflitividade 

entre Noia e Muros, pois as súas diferenzas 

van xurdir polo distinto emprazamento na ría, 

que os aboca a unha diverxente orientación 

comercial: Noia, no fondo da ría, sufrirá as 

consecuencias da incomodidade do seu porto, 

un fondeadoiro malo e perigoso, propio de ría 

morta, segundo recoñecen os seus veciños 

no ano 1550, no que só terían cabida navíos 

de minguado porte28. Pola contra, Muros, na 

bocana da ría, protexido, amplo e de gran 

calado, gozará dunhas inmellorables condicións 

portuarias.

Os conflitos dentro da ría, cando os houbo, 

sempre tiveron lugar por disputas polos 

28 Juega Puig, J. (2014): op. cit. p. 336.

caladoiros de pesca. Concellos e confrarías 

defenden os seus dereitos de uso das súas augas 

en exclusividade de varias formas29; no aspecto 

mercantil, en troques, pode falarse dunha estreita 

colaboración30: homes de Muros cargan en 

barcos de Noia e viceversa, desempeñan cargos 

municipais nunha e noutra vila, existen liñaxes 

con membros nos dous lugares, etc. Máis que 

rivalidade dentro da propia ría, pode falarse de 

rivalidade con outros portos da costa galega 

como posibles competidores. Podemos falar 

dunha interconexión amable establecida en 

29 No ano 1560, por exemplo, son dous os preitos dos que se fala: 
un contra a vila de Noia por carga, descarga e xurisdición do mar; 
e outro contra Porto do Son, sobre a pesca dos Cercos. Fabeiro 
Gómez, M. (1987): Páxinas históricas de Muros, pp. 79-88, fala de 
queimas de redes con encarceramento de mariñeiros, embargos 
de lanchas, que se sucedían con certa frecuencia, como maneira 
de castigo aos infractores.

30 Ferreira Priegue, E. (1988): op. cit., p. 96.

As Vilas de Noia e Muros cos seus portos subsidiarios
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función dunha comunidade de intereses. Así, 

por exemplo, mentres que Noia se coloca só por 

detrás de Pontevedra en número de buques e 

Muros está moi afastada das primeiras posicións, 

cando se trata de recadación de impostos por 

comercio Muros pon de manifesto un maior 

movemento. Este contraste pode servir de 

exemplo para comprender o grao importante 

de complementariedade entre os dous portos 

da ría e explica a ausencia de conflitos.

CONCLUÍMOS

A implantación dos núcleos urbanos 

mediante a concesión real de Cartas de 

Poboamento transformou a evidente 

homoxeneidade da paisaxe rural, difundindo 

as formas de hábitat concentrado propias da 

realidade urbana. As vilas convértense nun 

mecanismo de organización do territorio 

polo cal os pequenos núcleos e termos rurais 

quedan vinculados a un núcleo principal que 

concentra a xurisdición concellil e asume en si a 

representación do conxunto da súa xurisdición. 

Noia e Muros convertéronse nos núcleos reitores 

da ría tanto a nivel económico como político; 

ao mesmo tempo, contribuíu a fomentar o 

desenvolvemento das actividades mercantís 

ao concentralas nos novos establecementos 

urbanos ao amparo de privilexios económicos 

e fiscais establecidos nas cartas forais e os 

posteriores privilexios reais e señoriais. O aire 

da cidade, afírmase, facía máis libres os seus 

habitantes e, aínda poñendo en reserva dita 

afirmación, o que semella claro é que naquel 

tempo a situación dentro e fóra das vilas e 

cidades era bastante distinta. 

As vilas de Noia e Muros, unha no fondal 

máis interior da ría, a outra na súa bocana, 

compartiron protagonismo repartíndose a ría 

como espazo económico. As augas da ría son 

“territorios” que lles pertencen por concesión 

rexia e deben protexer da cobiza de “outros”. 

As augas son unha fonte “inesgotable” de 

recursos alimenticios. Son vías de acceso 

a lugares afastados, son roteiros polos que 

circulan homes e produtos na procura de 

mercados. Por elas chegan os inimigos, pero 

tamén comerciantes e peregrinos. 

Noia e Muros centralizaban toda a vida 

económica do sector costeiro por elas controlado. 

Os pequenos portos subsidiarios de Noia: 

Miñortos, Boa, Pereiro, Taramancos, Obre 

e Porto do Son; e de Muros: Carnota, Louro, 

Tal, Esteiro e O Freixo dependían dos dous 

principias. Estes pequenos establecementos 

pesqueiros van tecendo unha primeira trama 

de asentamentos costeiros e algúns deles 

chegarán a constituírse como pequenos nós 

na futura rede urbana da ría. Podemos dicir, 

xa que logo, que a actual rede urbana da ría de 

Muros-Noia é herdeira do proceso urbanizador 

que se produciu entre os séculos XI e XV na 

costa galega.
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“Un mal restaurador pode destruír un 

obxecto por mes, 

pero un mal conservador pode destruír 

unha colección enteira nun ano”.

Garry Thomson.

“Museo e contorno”

UN POUCO DE HISTORIA

Como ben sabemos, desde o abrente da 

humanidade as persoas tentaron deixar 

a pegada das súas actividades e pensamen-

tos, medos e soños. Mais o que nun comezo 

foi ilustración en afloramentos pétreos, coa 

chegada da escritura converteuse nun sen 

fin de soportes e utensilios empregados para 

deixaren a marca das súas actividades e duns 

pensamentos máis complexos que sentaron 

as bases das diferentes civilizacións.

Se ben se seguiu esculpindo na pedra ou 

raiando en táboas de arxila, estes materiais non 

eran os máis adecuados para que as persoas 

puidesen levar e traer consigo o saber que 

atesouraban.

Así pois, o papel converteuse no soporte 

máis común para os documentos gráficos ao 

longo da historia máis recente da humanidade.

Orixinario da China, o papel entrou en 

Europa polos límites españois, da man dos 

árabes. Sabemos que as follas de papel do Misal 

Mozárabe do mosteiro de Santo Domingo de 

Silos son consideradas as primeiras mostras de 

papel europeo. Inda que se toman como data 

clave da súa fabricación os anos anteriores 

a 1080, as características paleográficas do 

texto e a pertenza á liturxia mozárabe –que 

se aboliu neste ano en España durante o 

pontificado de Gregorio VII– fan desta data 

un fito que remarca o uso deste papel, e o 

coloca cronoloxicamente na historia. Así 

mesmo, en 1056 aparece o primeiro muíño 

papeleiro ás aforas de Xátiva, sendo o seu dono 

Abú Masaifa que, xunto a unha quenlla vella, 

construíu unha fábrica de papel con máis de 

vinte operarios. Dicía o xeógrafo Al-Idrîsî de 

Xátiva: “Se fabrica en ella un papel del que 

no se encuentra parangón en el mundo y se 

conoce en Oriente y Occidente”. 

A cuestión que pode pasársenos pola 

cabeza neste intre é: pero se xa existía con 

anterioridade o papiro e o pergameo, como 

tomamos o papel como punto de inflexión 

no noso estudo?

Un papeleiro e os seus utensilios (Manuscrito de Cachemir.  
1850-60. India Office Library and Records, Londres Add. 1699)
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Temos que dicir que o papel é o resultado 

dun longo proceso de fabricación moi diferente, 

no seu produto, ao estado primixenio das 

materias que o conforman.

Os primeiros papeis de fabricación europea 

proveñen de tecidos de fibra vexetal como o 

liño, o cáñamo ou o algodón, e que durou ata 

mediados do séculos XIX, no que se substituíron 

estes materiais pola madeira como materia 

prima. Con isto, temos dous tipos de papeis 

que xorden neste continente, como son: o 

papel de trapos e o papel de madeira.

O papel de trapos é aquel que provén dos 

trapos de algodón en último termo e de cáñamo 

e liño nun principio, o que nos conduce a 

dúas etapas na súa fabricación.

ETAPAS DE FABRICACIÓN

Etapa artesanal manual: 

A fabricación de papel, foi ao longo de 

varios séculos un proceso de experimentación e 

profesionalización. Neste punto, cabe destacar 

a Real Fábrica de Papel do Faramello, situada 

no Pazo do Faramello, no concello de Rois.

Xa que foi o primeiro muíño papeleiro 

de Galicia, construído en 1710, xa que Felipe 

V concedeulle a don Bartolomé Piombino e 

Francineto, natural de Xénova e afincado en 

Santiago de Compostela, a Real Cédula do 

6 de outubro e con ela a facultade de poder 

establecer unha fábrica de papel, prohibindo 

que nos sucesivos vinte anos ningunha outra 

persoa puidese introducir papel nin establecer 

fábrica del no Reino de Galicia. Concedeulle, 

ademais, franquía de alcabalas, centos e millóns, 

para el e os seus sucesores; e aos mestres, 

oficiais e aprendices a posibilidade de fabricar 

augardente e cervexa para o seu consumo, 

entre outras exencións.

Por un preito de 1732 con outro particular 

da Estrada que quixera poñer unha fábrica 

papeleira non tendo expirado eses vinte anos 

dos que falabamos, sabemos que o Faramello 

tiña dez casas: catro vivendas dos oficiais, 

outras dúas para almacenamento de papel, 

madeiras e outros efectos, unha longa na 

beira do río que era o muíño papeleiro; dúas 

ao seu carón que tamén estaban dedicadas á 

fabricación e, finalmente, unha con corredor 

que era a vivenda do xenovés.

Ilustración dos traballos nun muíño papeleiro. formado, 
escoado e prensado do papel. no libro Art de faire le papier

Real fábrica de papel do Faramello
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Así, as instalacións do muíño consistían 

nunha presa de pedra no leito do río que 

derivaba a auga por unha canle de pedra calar 

ata o muíño propiamente dito. Na parede do 

muíño había cinco grandes rodas, que se 

accionaban coa auga que se vertía sobre elas. 

No interior do muíño papeleiro había 

vinte e unha pías para fermentar o trapo, cada 

unha con tres mazos de dentes e pranchas de 

ferro. Outros apeiros cos que tamén contaba 

eran: dúas tallas con senllos tornos e bastóns, 

formas, burís, e demais aparellos empregados 

na fabricación do papel.

Da fábrica ocupábanse dez operarios; 

entre eles, os mestres papeleiros eran o por-

tugués Fernando Domingues e o xenovés 

Xacobe Gambino; o resto dos traballadores 

eran galegos e a maioría deles mulleres, pois 

eran máis coidadosas no traballo. Chegaban 

a fabricarse ao pé dunhas cincocentas follas 

(vinte resmas) de papel cada día. Os datos cos 

que se conta da produción da fábrica, do ano 

1732, falan de: 500 resmas de papel de escribir 

(de primeira, segunda e terceira clase), e 4900 

resmas de papel de cuarta, que era un papel 

sen encolar, áspero e basto, que se empregaba 

para “enlibrar” e envolver tabaco.

O pouco papel de escribir que se vendía 

facíase a razón de 25 reais a resma, e o papel 

de envoltura para tabaco de cada resma de 

marca maior ía a once reais de vellón, e a nove 

o de marca menor.

Curiosamente, a fábrica do Faramello tamén 

contou con imprenta, e foi das primeiras de 

Galiza nas que se imprimiu en galego; neste 

caso, os pasquíns revolucionarios contra os 

franceses. 

A partir do 1810, aparecen xa na zona de 

Noia e Lousame as seguintes fábricas papeleiras: 

Fábrica de Brandía, Fábrica del Castro, Fábrica 

de Fontán, Fábrica de Soutorredondo, Fábrica 

de don Francisco Iglesias, Fábrica de Labarta 

e Fábrica da Alvariza.

Para comezar a fabricar este tipo de papel 

era preciso escoller e clasificar os trapos que 

se almacenaban na fábrica, dependendo do 

En segundo termo imprenta do Faramello
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seu fin, reservando os mellores para elaborar 

un papel dunha calidade superior e deixando 

os de peor calidade para a fabricación dun 

papel máis basto, como o papel de “estraza”.

Cos trapos seleccionados deixábase que 

estes estivesen nos podredoiros enchoupados 

en auga arredor dun mes ou mes e medio. 

O podredoiro era un pío de pedra que estaba 

destinado xa a ese fin; a este podredoiro ía 

engadíndoselle auga e deixábase fermentar ata 

que a calor fose tan elevada que fixese que os 

trapos comezaran a desintegrarse. Rematada 

esta operación, os trapos ían rachándose 

manualmente en anacos pequenos, que logo se 

recollían cunha gadaña, e eran transportados 

deseguido a un muíño de mazos.

Nunha volta do río facíase unha presa 

de auga que facía que esta puidese derivarse 

a unha canle que tras uns cen metros de 

percorrido conducía o líquido elemento ás 

instalacións da fábrica de papel onde se vertía 

sobre cinco rodas hidráulicas verticais de 

case dous metros e medio de diámetro. Estas 

rodas motrices levaban os seus eixes con levas 

que accionaban os mazos, erguéndoos para 

bater nas pías ou tallas nas que se colocaran 

os trapos cortados logo da súa fermentación.

Nas fábricas papeleiras desta época xa se 

contaba con tres grupos diferenciados de mazos 

para cada un dos traballos específicos como 

eran o esfiañado (con tres pías), afinado (dúas 

pías de moenda) e unha pía para homoxeneizar 

a polpa que era a de disolvido. Desta última saía 

a pasta que se empregaba para facer o papel.

Logo de obterse esta polpa papeleira pro-

cedíase a callala meténdoa nunhas formas, 

que son uns moldes rectangulares que contan 

cunha malla de arames ou criba pola cal a auga 

escoaba formando así a folla de papel (iguais 

ás que hoxe empregan os nenos nos colexios 

cando fan papel reciclado). Operación máis 

rápida que as anteriores, pois levábase a cabo 

por un só operario, que podía chegar a facer 

unhas oito ou dez follas por minuto. 

Unha vez que estes pregos estaban listos e 

tiñan a maior cantidade de auga xa escoada, 

púñanse nas pías intercalando entre cada 

un deles uns panos ou lenzos sen costuras 

chamados tamén saiais, que logo se prensaban, 

na prensa ou en roletes, para tentar sacarlles 

toda a auga posible, ata finalmente deixalos 

secar ao aire. 

Mais este papel precisaba que a tinta se 

fixase coa suficiente rapidez e coa suficiente 

lentitude como para fixar os trazos. E para 

Pudridoiro e canle de auga cara ao muíño  
na fábrica do Faramello

Fabrication du papier, leçons élémentaires de chimie  
(B.Bussard, H.Dubois) 1906, Fig. 97
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que a tinta non se correse, o papel necesitaba 

tamén impermeabilizarse, para o que era mester 

un encolado con engrudos vexetais e colas 

animais, o que servía para unir as fibras. De 

aí que cando pasamos coa punta dos dedos 

as follas dun libro estas soen desa forma tan 

característica. Pero a peculiaridade do papel 

de trapos radica en que a distribución da polpa 

do papel na forma e como o operario a move 

esta, fai que a antedita “distribución” non sexa 

homoxénea de todo, pois fai que ao tacto e á 

vista poidamos distinguir un grosor desigual 

ou mesmo atopar filamentos orixinarios da 

materia empregada, o que tamén se chama 

papel barba, por estas fibras. Ao igual que as 

formas deixarán marcadas as liñas desa criba 

pola que pasaron no produto final facendo 

que o papel apareza con menor grosor onde 

se atopaban as estrías metálicas do soporte, o 

que as fai máis translúcidas se as ollamos con 

detemento. A isto é ao que se lle chama papel 

enreixado (verjurado), posto que o rastro de 

menor grosor semella unha reixa.

Ante o aumento da demanda deste tipo 

de papel, os fabricantes engadiron unha 

marca que distinguise o seu papel do resto 

dos papeis, (unha exclusividade) ao que hoxe 

en día chamamos “marca de auga”, e que se 

pon na forma antes da distribución da polpa 

para que a filigrana quede marcada.

E aquí engadimos un dato que máis adiante 

recuperaremos. O papel é un material moi 

higroscópico, é dicir, que absorbe con facilidade 

a humidade ambiental e vai gañar ou perder 

auga en función do grao de humidade relativa 

da atmosfera que atope, humidade residual 

que perdurará nas súas fibras expandíndoo 

ou contraéndoo.

A cola animal é o resultado da hidrólise 

do coláxeno da pel, a cartilaxe ou os ósos dos 

animais, para a cal se cocen os mesmos sen 

carne ou pelo, e a substancia viscosa resultante 

endurécese ao arrefriar, e perde humidade. 

E isto é o que se emprega para eliminar a 

porosidade do papel que fai que absorba a 

auga, e isto permitirá que colla ben a tinta 

pero evitará que esta logo se corra ou esvaeza 

o trazado. Así, logo dun novo prensado para 

eliminar o exceso de cola e un novo secado ao 

aire, o papel traballábase cun mazo de satinar 

para darlle os últimos retoques, eliminando as 

irregularidades que puidese presentar o acabado, 

e quedando listo para o seu empaquetado e 

posterior venda.

Etapa industrial:

Cara a mediados do século XVIII os im-

presores demandaban superficies máis lisas 

e uniformes, polo que o baruto das formas 

metálicas e máis vastas substituíuse por tecidos 

de tea, o que se coñece tamén como papel 

vitela, pola súa semellanza táctil co pergameo 

(feito de pelellas animais curtidas).
Marca de auga
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Así mesmo, nos derradeiros anos deste 

século que acabamos de referir, industrialízase 

o proceso axudados destas teas a xeito de 

baruto que eran soportadas por rolos que, 

coa presión dos mesmos, escoaban a auga 

facendo que o produto fose máis homoxéneo.

E seguindo coas “modernidades”, com-

plétanse os aprestos anteriores, os animais e os 

vexetais, con mineral de alume que, engadido 

á polpa antes da fabricación, axilizou o proceso 

ao non ter que engadir a xelatina ao final.

O papel de pasta de madeira aparece ante 

a gran demanda de papel e ao traballoso labor 

do papel de trapos. Solución á que chegou o 

alemán Köller e que deixou a un lado de modo 

irreversible o utilizado con anterioridade.

Usando o tronco limpo, sen casca e torado, 

esta será a base do novo papel, o que permitiría 

producir papel de pasta mecánica, de pasta 

química e de pasta semiquímica.

• Papel de pasta mecánica: chamado así por 

como se desfibran os troncos, con materiais 

abrasivos que o transforman en serraduras. 

Logo remata o proceso facendo pasta nunha 

pía e engadíndolle cloros e apresto con base 

de alume. 

Con este procedemento obtense un pro-

duto de baixa calidade, como é o da prensa 

periódica no que prevalece a urxencia da 

noticia en detrimento da permanencia do 

soporte, xa que queda neste papel a presenza 

de axentes clorados que non se eliminan de 

todo no branqueo, o que fará que o papel se 

acidifique primeiro, e se oxide con maior 

rapidez, conferíndolle ese aspecto amarelento 

que todos coñecemos.

• Papel de pasta química: os compoñentes 

da celulosa, que no proceso anterior facían un 

papel de menor calidade, serán sometidos a 

procedementos químicos, como o cocido da 

madeira con sosa cáustica, a desintegración 

da madeira con bisulfito cálcico e un sulfuro, 

que é o procedemento que se emprega na 

actualidade.

Desta pasta sae un papel de boa calidade, 

pero de coloración máis escura. O que pode 

mitigar o branqueo, mais á costa da súa resis-

tencia física, pois racha con maior facilidade.

• Papel de pasta semiquímica: Nela emprégase 

o proceso de desintegración mecánica xunto 

cun tratamento químico posterior. O produto 

resultante está entre os dous mencionados 

anteriormente.

• Papel cuché: Empregado nas ilustracións 

e fabricado con carga de caolín que enche os 

lugares entre fibras, dándolle máis peso e maior 

opacidade. De superficie satinada e compacta.

• Papel vexetal sulfurizado: Usado nos 

calcos e copias de deseños de arquitectura 

e enxeñaría. A fibra de celulosa queda case 

desintegrada na súa trama o que o fai máis 

translúcido, pero pouco resistente á humidade.

• Papel permanente: Pretende parecerse 

ao papel de trapos na súa resistencia e na 

lonxitude das súas fibras, algo que se consegue 

ao ser pouco alcalino e sen ácidos engadidos.

E a pregunta que xorde é, para que queremos 

nós saber todo isto? Pois porque non é o mesmo 

conservar un iogur ca un chourizo afumado. 

É preciso saber os materiais que conforman 

o patrimonio documental para saber como 

estes se van comportar nun medio ou noutro.
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AS TINTAS

En canto ás tintas que se empregan, estas 

tamén teñen unha composición específica. E 

unha variación nos seus compoñentes tamén 

fará que, por exemplo, sexa a encargada de abrir 

un furado nunha páxina co paso do tempo.

As tintas poden dividirse en: tintas cali-

gráficas, tintas de imprimir e tintas pictóricas. 

E poden ser estables ou inestables. 

Neste estudo imos centrarnos, sobre todo, 

nas tintas caligráficas, se ben as recomen-

dacións de conservación preventiva poden 

ser aplicadas, en parte, ao resto das mesmas.

Tintas caligráficas:

• De carbón: Está considerada a máis antiga. 

É unha tinta estable, porque o carbón dificil-

mente se altera con ácidos, luz, auga ou factores 

microbiolóxicos. Obtida a base da combustión 

de madeiras resinosas que eran moídas e con-

vertidas nunha cinza con alto contido de resina. 

A mellor calidade desta tinta débese á finura do 

po conseguido; por iso se aproveitaba a feluxe 

que se pegaba ás superficies próximas ao lume 

e, sobre todo, nas lámpadas de aceite.

Amais das madeiras anteriormente nome-

adas, tamén se empregan vidras, carabuñas, 

marfil, osamentas, graxas animais, aceites 

vexetais … e, nos últimos tempos, hidrocarburos.

• De sepia: Algúns autores menciónana como 

tinta conseguida a partir da combustión de 

madeira; outros autores falan dela como tinta 

que se prepara a partir das bolsas de tinta da 

sepia officinalis, ou mesmo da casula carnosa 

das noces (de onde se extrae a nogalina), e, 

incluso, dos bugallos. Por iso, teríamos diferentes 

tonalidades dependendo da súa procedencia. 

A súa preparación é parecida á do carbón; 

unha vez queimada (no caso de precisarse) ten 

que mesturarse con auga e aglutinante despois 

de telo diluído en ácido que posteriormente 

se neutraliza. É unha tinta sensible ao cloro, 

que cambia a unha cor alaranxada, e que é 

inestable á luz.

• De bistre: Ten cor gris-ocre e obtense 

cocendo feluxe. De peor calidade que a tinta de 

carbón ou fume. A luz descolóraa e é inestable.

Cuberta carnosa das noces, unha vez seca

Bugallo, tamén chamado nas recetas tradicionais de tinta  
nuez de agalla
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• Metaloácidas: Formadas por colorantes 

a base dun metal ou dun ácido que fan de 

mordente e de axente de oxidación.

 - Ferrogálica: composta de ácido e dun sal 

de ferro. Nestes compoñentes radica o seu 

problema.Son moi inestables quimicamente, 

o que fai que a documentación gráfica 

sufra danos. O ácido do compoñente, ao 

reaccionar co sulfato ferroso, transfórmase 

en ácido sulfúrico, o que fai que o papel se 

desintegre onde o trazo foi máis intenso e 

nos lugares que están en contacto con ela.

 - De campeche: A partir da cocción da árbore 

de campeche da que se obtén a hematoxilina, 

de cor avermellada, ao combinarse con sales 

metálicos colle un ton negro-azulado. Moi 

sensible á luz, polo que se descolora.

 - De alizarina: Colorante vermello obtido a 

partir da Rubia tinctorum xunto cun ácido 

que mantén o sal ferroso diluído. É unha 

tinta moi ácida, de cor verde pálida, que se 

volve negra ao oxidarse no contacto co aire.

Explicados tanto os diferentes soportes de 

papel como a tinta, que será a encargada de 

poñer ideas, procedementos e demais,… –que 

é o que buscamos que fique por sempre na 

Historia, ou na nosa historia– debemos saber 

que:

• É preciso quitarlle o po aos soportes acotío 

para evitar que se acumulen as bacterias

• Non deixalos expostos directamente á 

luz solar

• E, sobre todo, non telos en lugares húmidos.

QUE ENTENDEMOS POR CON-
SERVACIÓN PREVENTIVA?

A conservación preventiva son todas aquelas 

medidas e accións que teñen como fin evitar 

ou minimizar estragos futuros. E faise non 

só en canto ao ben cultural en si –neste caso 

os documentos–, senón tamén na área que 

o circunda. Estas medidas ou accións son 

indirectas e non interfiren cos materiais e as 

estruturas do ben, evitando modificalos no 

seu aspecto.

É un conxunto de accións destinadas a 

retardar e previr o dano do documento, mediante 

Depósito de tinta metaloácida

Transferencia de tintas dun soporte a outro. Esta é unha das 
manifestacións máis habituais detectadas en documentos 

escritos con tintas cun gran contido en ferro. Na parte inferior 
vese a transferencia da páxina volta
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o control do contorno, para garantir unha 

conservación e un mantemento correctos.

O máis importante da conservación preven-

tiva nun primeiro momento é a observación 

e avaliación do que temos diante, para logo 

poder actuarmos sobre a área na que se atopa, 

e isto é algo que todos nós podemos facer na 

nosa casa.

Debemos pois: 

1. Observar

2. Identificar

3. Avaliar

4. Detectar

5. Controlar os riscos do estrago actuando 

sobre a orixe dos problemas.

Tamén debemos ter en conta que non imos 

poder evitar ou deter toda a alteración sobre o 

ben pois, como xa explicamos, as peculiaridades 

do soporte e da tinta levan intrínsecos unha 

serie de problemas engadidos polo material 

empregado. Temos que estar atentos, pois, a 

aqueles riscos que fan que os axentes externos 

aceleren o deterioro, alterando o material que 

estudamos.

A conservación preventiva é algo así como 

prever o que vai pasar e minimizar os riscos, 

por dicilo dun xeito máis ilustrativo: o que 

facemos cando comezan a chegar os primeiros 

fríos e nos abrigamos para logo non ter que 

ir ao médico.

CAUSAS DE DETERIORO DO PA-
TRIMONIO DOCUMENTAL

Normalmente, as principais causas de deterioro 

son: a humidade, a temperatura, a iluminación 

–tanto natural como artificial–, a contaminación 

atmosférica, ou os axentes biolóxicos.

A humidade

No caso de materiais de natureza orgánica, 

como é este o caso, cando o ambiente é moi 

húmido aumenta o contido de auga no obxecto; 

e se o ambiente é demasiado seco, pérdese 

o contido en auga causando a súa rotura ou 

pregamento.

Ademais a humidade fai proliferar os fungos 

e as bacterias que aceleran os danos, ao tempo 

que oxida e reacciona coas tintas e co propio 

soporte. Isto é algo que debemos ter en conta 

en canto á almacenaxe de documentos.

A temperatura

Se é baixa, normalmente non afecta o 

comportamento dos materiais, mentres que 

se é alta acelera o proceso de deterioro. Polo 

que calquera conservador ou restaurador do 

patrimonio recomendará sempre evitar os 

extremos, pero a poder ser que a humidade 

non sexa alta e a temperatura tampouco, para 

que os axentes estean mellor controlados.

Deterioros por humidade e fungos  
dun exemplar eclesiástico do século XVII
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A iluminación

Tanto sexa natural como artificial, emite 

radiacións ultravioleta que deteriora os materiais, 

e tamén emite radiacións infravermellas que 

aumentan a temperatura. A iluminación con 

candeas causa danos pola calor e os gases 

contaminantes que desprende: penso, neste 

caso, en documentos eclesiásticos anteriores 

ao uso da luz eléctrica.

A contaminación atmosférica

As partículas de po transportadas polo 

vento lixan a superficie dos obxectos, producen 

abrasión e fan que aparezan fungos e bacterias.

INSERIR GRÁFICO 13

Danos por axentes biolóxicos

Son os producidos por insectos, aves, 

roedores, fungos e bacterias. As condicións 

ambientais fan que aparezan estes organis-

mos que atacan os materiais que compoñen 

os documentos xa que se alimentan deles, 

depositan alí os seus excrementos ou porque 

simplemente lles serve de medio para o seu 

desenvolvemento.

Insectos máis comúns que atacan os nosos 

libros: 

• Lepidópteros: Entre eles hai dúas familias 

que son especialmente agresivas cos libros. Os 

tineidos, que son pequenos, de cor gris, e que 

teñen larvas capaces de devorar encadernacións 

completas. A outra é a Tineola pellionella, unha 

couza moi destrutiva. Os individuos adultos 

teñen menos importancia pois, polas súas 

características bucais, non poden consumir 

materiais sólidos; pero as larvas teñen aparato 

bucal mastigador co que fan galerías no papel. 

• Os térmites: entre eles hai tres grupos: 

 - os térmites subterráneos, que teñen no 

chan os seus niños, e danan a madeira e 

o papel aínda que o ambiente sexa seco. 

 - os térmites da madeira húmida, que requiren 

de moita humidade pero adáptanse ben 

ás bibliotecas porque o papel ofrécelles 

menor resistencia cá madeira.

 - os térmites da madeira seca que destrúen 

por completo o interior da peza na que 

aniñan, coa excepción dunha capa ex-

terior de arredor de medio milímetro de 

grosor. Amais de celulosa, comen coiro, 

Exemplo de deterioro documental producido  
por humidade, fungos e couza
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pergameo… Non poden vivir en ambientes 

moi secos, pero a climatización non chega 

para erradicalos.

• Peixiño de prata (Lepisma saccharina): 

chamado así polo brillo prateado das escamas 

que cobren o seu corpo alongado, e que non 

mide máis de 1,3 cm de longo. Vive en lugares 

húmidos e entre libros e papeis. Aliméntase de 

substancias ricas en hidratos de carbono –papeis, 

pergameos, fotografías, liño, algodón, coiro...–. 

Traballa polas noites e raspa as superficies do 

coiro e do pergameo deixando forma de embude. 

Pon preto de 70 ovos. Soportan mal a luz e a 

sequidade. Poden chegar a vivir ata catro anos. 

• Piollos dos libros: son semellantes aos 

piollos en tamaño e forma, e aliméntanse 

só de mofo e fungos. Atópanse dentro das 

vivendas, son diminutos e non teñen ás. Non 

saltan, pero corren a bastante velocidade. 

Destrúen superficialmente as follas de papel 

e fan desaparecer o texto: as follas rematan 

perforadas dun xeito irregular, pero se a tinta 

non lles serve deixan intacta a zona da tintura. 

• Anóbidos (caruncho, couza, corta, traza, 

trilla): As larvas forman galerías e precisan de 

varios anos para completar o seu desenvol-

vemento ata o seu estado adulto. É a familia 

máis importante de insectos atacantes de 

bibliotecas e arquivos, poden dixerir a celulosa, 

e séntense atraídos polos fungos do papel. 

Evitan a luz. A súa presenza maniféstase por 

uns furadiños redondos polos que botan ao 

exterior unha capa de fino po. 

Accións humanas

Aquelas que facemos a meirande parte das 

veces sen decatármonos, ou mesmamente no 

seu transporte.

Non hai moito, unha persoa amosábame un 

libro da súa colección particular, sen decatarse 

de que sería o exemplo perfecto para este 

artigo. A cuberta era de pel curtida, pero chea 

de pregues e revirada cara afora nos extremos, 

por falta de hidratación da pel (moitas veces 

semella que non somos conscientes de que 

un libro provén dun organismo vivo e que se 

comporta como tal). 

O libro estaba medio aberto, posto que a pel 

sen hidratar non cubría ben e deixaba que a luz 

o iluminase e o po se depositase nel. Falábame 
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da marabilla de ter un libro do ano 1600 e poder 

fachendear del. Mais tiña na primeira páxina 

escrito en tinta ferrogálica un nome e non 

entendía como podía romperse o papel xusto 

a carón do trazo. Sen ser consciente de que el 

mesmo estaba a actuar dun xeito irremediable 

sobre o libro. Pasaba as súas páxinas coas 

mans núas, cando o máis adecuado sería 

que empregase guantes brancos de algodón 

ou cirúrxicos se o libro tiña páxinas rotas que 

puidesen engancharse nos primeiros deles. 

As nosas mans, malia que semellen limpas, 

poden ter restos de deterxente, do cloro da 

auga e da propia graxa que se deposita nelas 

de xeito natural e que fai que teñamos a pel 

hidratada.

Unha vez que lle enumerei as cousas que 

estaba a facer mal, non soubo como reaccionar, 

e rematou de asombrarme cando me dixo que 

tiña outro da mesma época, dun familiar que 

fora crego. Pois como, segundo el, “estaba 

en malas condicións” tíñao nunha bolsa de 

plástico pechado e descoñecía que o que 

estaba facendo era acelerar o seu deterioro: 

o plástico estaba condensando a humidade 

dos documentos e facéndoos máis fráxiles, 

alterando a súa temperatura e facendo que a 

oxidación e a proliferación de axentes biolóxicos 

aumentase.

RECOMENDACIÓNS PARA UN 
AXEITADO ALMACENAMENTO E 
LIMPEZA DE DOCUMENTOS

 - Malia que teñamos en mente os estantes 

das películas, de madeira e unha obra de 

exquisita beleza, os máis efectivos para o 

control e almacenamento de documentos 

son sen dúbida os estantes metálicos, por 

ser inertes e porque o material non vai sufrir 

cambios dependendo da temperatura e da 

humidade relativa na que se atope, dentro 

da normalidade.

 - En canto á limpeza, tanto dos estantes coma 

dos propios libros, é recomendable o uso 

de aspiradoras con depósito de auga xa que 

poden empregarse incluso para a limpeza 

en casos de ataque biolóxico (fungos) 

pois o que aspiran queda no depósito de 

auga do aparato e pode guindarse polos 

desaugadoiros.

 - A limpeza de libros e documentos debe 

facerse en sitios ventilados, lonxe de onde 

se almacenen os documentos.

 - Debemos coller os libros dende a parte 

media e non dende o lombo posto que 

poden romperse, e retirándoos cara arriba, 

Libro con cubertas de coiro sen limpar nin hidratar
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posto que se os arrastramos sobre os estantes 

poden sufrir abrasións.

 - Non debemos usas panos mollados nin 

para a limpeza dos estantes nin para a dos 

libros. Se os empregamos nos estantes 

estes deberán estar secos antes de que os 

libros se volvan colocar neles.

 - É recomendable que se comece limpando 

o libro polo exterior antes de abrilo, posto 

que se o abrimos sen limpar as posibles 

esporas de fungos ou axentes biolóxicos 

trasladaríanse tamén ao interior do soporte. 

 - Unha vez limpo por fóra debemos pasar 

as páxinas e comprobar que o interior está 

en orde e non ten indicios de deterioro. 

 - E como derradeira recomendación: os libros 

non deben estar “a presión” nos estantes, 

deben estar aireados e ben colocados para 

que non adquiran formas imposibles e 

para que non se estraguen os soportes, 

lombos e páxinas.

Unha biblioteca sa permitiranos gozar por 

máis tempo da sabedoría doutras épocas e será 

o xerme do coñecemento vindeiro.
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1. INTRODUCIÓN

A paisaxe da ría de Arousa cambiou no-

tablemente ao longo do último século. 

Dun litoral moi industrializado e vinculado á 

explotación dos recursos mariños, ás instalacións 

comerciais e a determinadas producións 

industriais, pasamos nas últimas décadas a 

unha nova definición de litoral máis vinculado 

ao paseo e ao disfrute turístico, con recheos, 

paseos marítimos e outras intervencións 

que transformaron de maneira notable a 

humanización da liña da costeira. 

No camiño entre un e outro desapareceron 

fábricas, estaleiros e infraestruturas para a 

navegación marítima. A súa desaparición non 

é só física, senón tamén da propia memoria, 

unha memoria industrial e mariñeira que 

só permanece nos recordos de mariñeiros, 

obreiros, armadores e outro tipo de traballa-

dores do mar a partir dos que aínda se pode 

reconstruír parte das instalacións marítimas, 

pero tamén os barcos e esas vidas de traballos. 

Desde hai anos estou inmerso nun traballo 

de recuperación ou rescate destas memorias 

orais, que contrasto na medida do posible cos 

arquivos dos centros administrativos do mar 

na ría de Arousa, nomeadamente capitanías 

marítimas. Non é, polo tanto, un traballo dun 

historiador, senón dun cidadán preocupado 

por recoller valiosos testemuños orais que 

están a piques de desaparecer. 

O traballo que presento neste Anuario 

aborda un dos aspectos máis descoñecidos, 

se cadra, desta antiga paisaxe industrial da 

ría de Arousa: a dos peiraos de madeira, que 

deron testemuño da temperá industrialización 

desta zona de Galicia. 

Estes peiraos foron creados polas necesidades 

loxísticas da industria da salga, serradoiros de 

madeira e algún incluso da industria pesada e 

logo das fábricas de conservas que evolucionaran 

a partir dos almacéns de salagre, creados desde 

finais do XVIII polos fomentadores cataláns. A 

isto sumábanselles outras actividades indus-

triais, coma o transporte de madeira e material 

manufacturado dos diversos serradoiros e 

telleiras, e o propio movemento comercial 

proporcionado polos portos de Vigo e Vilagarcía 

e distribuído ao longo da ría de Arousa por 

veleiros de diferentes tipos e especialidades, 

como balandros, galeóns, pailebotes ou polacras. 

Este intenso comercio e transporte marítimo 

rematou a partires da segunda metade do 

século XX, cando se construíron as estradas 

que permitían comunicar de maneira eficiente 

e rápida as vilas do Barbanza por unha banda 

e as do Salnés pola outra. Nos anos sesenta 

aínda quedaba algún en pé e en uso, pero a 

maior parte xa non estaban para andar por 

riba deles con seguridade. 

O seu proceso de desgaste pode apreciarse 

na figura 1, no que podemos distinguir como 

as diferentes calidades da madeira incidían de 

maneira directa na súa duración. Cando eran 

tratadas contra as incrustacións acadábase 

unha maior duración dentro dunha marxe. 

O principal motivo de afección destes 

pontóns de madeira era o crustáceo da madeira, 

que lles producía o efecto “reloxo de area” nos 

pilotes de soporte verticais, como se pode 

apreciar na figura 2. E neste outro da dereita, 

vemos como este tipo de lombriga chamada 

“teredo” ten o pilote todo comesto internamente. 

2. DISTRIBUCIÓN

Os peiraos de madeira que documentamos 

distribúense ao longo dun imaxinario eixo desde 
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Figura 1. Durabilidade das madeiras. Fonte: FAO2

Figura 2. Crustáceo da madeira e efecto “reloxo de area” nos 
postes (esquerda). Verme teredo e poste perforado  

internamente (dereita). Fonte: FAO2

Figura 3. Peirao da fábrica de Area Secada (1956).  
Fonte: Xunta de Galicia

Figura 4. Recreación do posible primeiro atracadoiro Figura 5. Porto da fábrica de Area Secada na actualidade

Medianamente duradeira 
(10–15 anos)

Duradeira 
(15–25 anos)

Moi duradeira 
(superior a 25 anos)

Madeiras duras
Carballo Tola branca Afrormosia
Sapelli Framiré Tindalo

Seraya branca Caoba (americana) Azobe
Nogueira (europea e africana) Carballo (europeo) Corazón verde

Caoba (africana) Castiñeiro Iroko
  Eucalipto caoba
  makoré
  Bilinga
  Teca

Madeiras brandas
 Alerce Piñeiro resinoso
 Piñeiro de Oregón Teixo
 Piñeiro (marítimo) Árbore da vida

2 FAO: Construcción y mantenimiento de puertos y desembarcaderos para buques pesqueros [http://www.fao.org/docrep/003/v5270s/
V5270S04.htm]
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o Touro (Area Secada de Ribeira) ata o Touro 

(Area da Secada) na Illa de Arousa. Hai unha 

especial densidade deles na zona de Vilagarcía 

de Arousa, que a principios do século XX era 

o núcleo económico e comercial, así como 

xurídico-administrativo no ámbito marítimo 

de toda a ría de Arousa. 

2.1. O Touro (Santa Uxía de Ribeira)

“Cando o mar ronca en Corrubedo, 

mariñeiro fica quedo”. 

2.1.1. Fábrica de Area Secada

Un porto de pequena entidade, construído 

aproveitando os cons de pedra nos que remataba 

o recheo e outros un pouco cara ao interior 

do mar. Construíron unhas trabes de madeira 

entre eles e logo as travesas. Nesta fotografía 

de 1956 (fig. 3) vemos un pequeno apéndice 

saíndo da terra

A fotografía da figura 4 amosa unha hipótese 

da súa estrutura orixinal. Logo modificouse por 

un acabado na punta en pedra e cunha ponte 

de cemento que se pode apreciar nestoutra foto 

dos anos setenta. Isto sería bastante lóxico xa 

que é un lugar moi aberto ao sur e suroeste e só 

un pouco abrigado polas pedras das Airó (Fig. 5)

Pertencía á fábrica dos Briz, oriúndos 

casteláns da parte de Salamanca. Nos últi-

mos tempos estivo nas mans dos Colomer 

de Palmeira, cando pecharon a factoría da 

Pobra do Caramiñal. Hoxe, sen actividade, é 

propiedade de Mauricio Rebollido, natural da 

Pobra do Caramiñal. 

2.1.2. O Touro

Preto do anterior está o porto do Touro. 

Aínda que tiña algo máis de lonxitude que o 

anterior, as súas dimensións eran reducidas 

porque nesta parte da Ría de Arousa as augas 

collen profundidade moi rapidamente e, xa 

que logo, non é preciso prolongar moito os 

peiraos. Estaba construído case todo en pedra e 

só unha pequena parte, as trabes e as travesas, 

en madeira, mentres que os pedestais son 

de pedra (Fig. 6). Estaba máis protexido dos 

ventos do sur que o anterior non só por unha 

barra de praia alta senón porque lle fixeron un 

muro de pedra para abrigo. 

Os espazos abertos entre a base da factoría 

e o tramo en pedra deben ter sido creados para 

que existise continuidade no acceso público 

á praia, de acordo coas normativas legais. 

Pertencía á fábrica dos Valeiras. A foto da 

figura 6 está atribuída en 1929, ao meu ver de 

maneira errónea, por dous motivos: o porto xa 

está moi deteriorado cando neses anos debera 

estar a pleno rendemento, e hai demasiados 

nenos tomando baños para a época e con 

"traxe de baño", polo que coido é de arredor 

do 1965. A fábrica xa non existe. Só fican as 

paredes restauradas, sen teito, e foi habilitada 

como parque infantil. 

2.2. Cerqueiras (Santa Uxía de Ribeira)

Pertencía e segue a pertencer a Cerqueiras. 

Hoxe esa zona está recheada aínda que a fábrica 

continúa (fig. 8). O interesante desta secuencia 

é que nos amosa o desenvolvemento no tempo 

do barrio de Bandaorrío, en Ribeira, modificando 

gradualmente o litoral a través de recheos que 

acabarán por facer desaparecer o peirao. 

O peirao tiña as bases de soporte en pedra, 

o que non era moi habitual. Só localizamos 

casos similares no anterior do Touro e noutro na 

Illa de Arousa. Na secuencia de fotos histórica 

observamos como o espazo da fábrica de 
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Figura 6. Foto do peirao do Touro (1956). Fonte: Xunta de Galicia/Arquivo Municipal

Figura 7. Recreación hipotética do porto do Touro

Figura 8. Vista aérea (1956). Fonte: Xunta de Galicia. Google Maps co peirao sobreimpreso

Figura 9. Vista aérea de Bandaorrío coa fábrica  
e dique de Cerqueiras. Fonte: Arquivo Municipal

Figura 10. Na esquerda o almacén de bacallau de Colomer. O 
peirao debaixo é unha fotomontaxe. O da dereita é o de Cardona
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Figura 11. O peirao de “Pelos Brancos é o primeiro que se ve

Figura 15. Fotografía de superviventes do naufraxio do Santa 
Isabel, despedíndose da cidade de Ribeira. O peirao pode ser o 

de Cardona ou o de Maldonado. Foto: Vida Gallega (1921) 

Figura 13. Estes dous mesmos peiraos

Figura 17. O de Andrés do Río (recreación).  
Fonte: Arquivo municipal

Figura 12. Peiraos de Cardona o primeiro  
e, ao fondo, o do Abadiño

FIGURA 16. Peirao do Filipino, o primeiro  
que se ve diante do seu almacén

Figura 14. Peiraos de Mariano Maldonado e Cardona.  
(posterior a 1904)

Figura 18. Peirao dos Vilas. Fragmento de foto de Tucho Parada
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Cerqueiras e o propio porto están directamente 

gañados ao mar. 

Como característica peculiar, este porto 

tiña unha orientación aproximada cara o leste 

e a parte final en pedra xiraba cara o norte 

facilitando que as embarcacións atracaran ao 

socairo dos ventos tan frecuentes do nordés. 

2.3. Ribeira (franxa portuaria)

“Cando ronca Teira,  

ou chuvia ou neboeira”

2.3.1. Peirao de “Pelos Brancos”

Este peirao pertencía a José Antonio Martínez, 

“Pelos Brancos”, oriúndo de Pontevedra3. Este 

comerciante tivo tenda de tecidos e de alimentos 

frescos, ademais de camións. O porto estaba 

feito a partir de taboleiros de madeira, moi 

similar ao de Cardona, e atopábase enfronte 

do almacén de bacallau de Colomer que hoxe é 

o Bulevar. Polas fontes orais, este comerciante 

tivo que marchar cando a guerra. Na figura 11 

podémolo apreciar en primeiro termo onde os 

mariñeiros estiraban os aparellos; logo seguen 

o de Cardona e despois o de Maldonado. 

2.3.2. Peiraos de Cardona e 
Mariano Maldonado 

Nesta primeira imaxe (fig. 12) están ambos os 

dous molles. Pertencían ás fábricas dos Cardona 

e de Mariano Maldonado –coñecido popular-

mente coma “O Abadiño”–respectivamente.

Nesta fotografía (fig. 13) aparece o peirao de 

Cardona e mais o de Mariano Maldonado (“o 

Abadiño”), vistos posiblemente desde a rampla 

do Cabalán. Aprécianse xa movementos de 

3 Información proporcionada por Juan Pérez Pérez e Chenel 
Pérez Lustres. 

terras para os recheos que se irán producindo. 

A laxe que aparece no centro pode ser o espazo 

orixinal do topónimo O Castelo, e atoparíase 

onde hoxe está o semáforo fronte aos barcos 

de Salvamento e da Xunta. 

Nestoutra figura podemos apreciar en 

primeiro plano o mesmo peirao do Abadiño 

e, máis ao fondo, o de Cardona. A fotografía 

debe ser posterior a 1904, ano no que está 

datada a construción da casa dos Vilas. O 

peirao de Cardona debía coincidir case coa 

localización actual da pastelería Fina ou o 

Liceo e un pouco máis ao norte a fábrica que 

logo foi garaxe de “Baltar y Sarasquete”. O de 

Mariano Maldonado máis ou menos onde o 

actual edificio de Abanca. 

2.3.3. Porto do Filipino

Esta foto amosa o porto do Filipino, que 

estaba anexo a un almacén empregado ata hai 

pouco coma os efectos navais A Poutada. O 

edificio sufriu poucos cambios ata a actualidade. 

Nesta rampla en primeiro plano amarraba ás 

veces algún barco porque tiña unha argola 

de pedra furada. 

O porto do Filipino estaba dedicado ao 

principio a almacén de salgadura e logo ao 

tráfico de materiais de construción, sobre 

todo ladrillo e tella das telleiras de Dena e 

de Abanqueiro, así coma os máis delicados 

procedentes de Vilagarcía de Arousa. 

Os dous seguintes estaban pouco máis ou 

menos onde hoxe temos o parque García Bayón.

2.3.4. Peirao de Andrés do Río

Don Andrés del Río Ferrer, fomentador/

armador de barcos e varias veces alcalde de 

Ribeira tiña este almacén de salga, e outro 
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en Aguiño. Nas fotografías poden apreciarse 

varias ruínas de pedra. A foto orixinal xa non 

ten máis ca a cuña final de pedra; a parte de 

madeira é unha fotomontaxe.

2.3.5. Peirao de Canucho (Vilas)

O peirao de Canucho tiña unha base saínte 

onde, ademais nunha caseta, estaba o obradoiro 

da fábrica. Despois o almacén converteuse no 

taller mecánico, 

Tarisa. Esta zona de Ribeira foi moi activa 

industrialmente. Houbo varios talleres mecánicos 

como o do “Alemán” e mais a fundición do 

Nervión, que fabricaba os excelentes motores 

mariños HMR. 

Tamén nos sesenta estaban nestes outros 

galpóns o estaleiro de José Rodríguez Saavedra 

que ten unha historia peculiar segundo industria 

pesqueira. A principios de século atopábase nos 

Areos da Pobra, logo na posguerra asentouse en 

Palmeira, e acabou por instalar xa un obradoiro 

cuberto en Ribeira. O mestre foi migrando ás 

localidades onde o traballo non lle ía faltar, e 

acertou. Púñalle un sinal identificativo aos 

seus barcos: unha lanza ao longo do costado 

debaixo da tapa de regala, máis ou menos 

polo cintón. 

2. 4. Palmeira 

“Os de Palmeira beben a caña  

na cunca dunha vieira”

2.4.1. Peirao da fábrica de Lojo 
(barrio de Insuela)

Era un porto de madeira que non remataba en 

punta de pedra. Aproveitábase para a provisión 

de materiais para a fábrica, e tamén para o tráfico 

de mercadorías. Temos constancia de que se 

traballaba con cerámicas, madeiras, animais 

nos días de feira, e os produtos propios das 

conservas de peixe. Foi o que máis tempo se 

mantivo útil na zona de Insuela, ata primeiros 

dos setenta. Aquí podemos ver os planos do 

pantalán (fig. 22), que tiña 76 metros de longo. 

A fábrica era bastante antiga. Procedía dos 

García Millán (familiares de Vicente García 

Millán, famoso médico-director do balneario 

da Toxa e sobriño de Romero Ortiz) que vivían 

no “Xardín”. Por casamentos sucesivos coas 

familias pobrenses Ribadulla, e logo unha filla 

con José R. Núñez Enríquez, palmeirán, avogado 

do Estado, pasaron de vivir en Palmeira, a vivir 

na Pobra. Logo emparentaron cos Lojo Gelpí 

de Cures, e os irmáns Lojo Núñez foron os 

derradeiros da estirpe. Os últimos tempos estivo 

nas mans do señor Álvaro Mariño (“Alvarito”), 

un pobrense moi emprendedor. 

2.4.2. Peiraos de Maldonado,  Colomer 
e Crusat (barrio da Insuela)

Trátase dunha curiosa combinación de 

peiraos. O de Maldonado (“Abadiño”) e Colomer 

era unha das ponlas e o de Crusat era a outra. 

Xuntábanse case ao final formando un Y, 

seguido dun tramo máis ancho ata finalizar 

nunha tradicional punta de construción de 

pedra. Os barcos de Crusat atracaban polo 

norte e os do Abadiño e Colomer pola banda 

do sur. Os dous portos deberon desaparecer 

a mediados dos sesenta. 

Era moi habitual a descarga de bacallau 

para proceder ao seu curado nun descampado 

próximo, nun campo de estacas situado onde 

están hoxe as ruínas da fábrica de Xaquín Gago. 

Maldonado era copropietario da sociedade 

Maldonado, Baspino y Domínguez, con domicilio 

en Insuela. A compañía tiña dous balandros 
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Figuras 19 e 20. Xente do estaleiro do Saavedra (“Pepe 
Saavedra), e o mestre, co seu fillo José

Figuras 23 e 24. Descarga do bacallau na parte do Abadiño e Colomer

Figura 25. Panorámica de Insuela (situación hipotética). Foto de 
Pobra Histórica

Figura 21. O molle de Lojo. Fonte Pobra Histórica

Figura 22. Planos do pantalán da fábrica de Lojo (1912). Cortesía: 
César Alonso/Pobra Histórica

Figura 26. Panorámica de hai poucos anos
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que encargaran nos estaleiros da parte norte 

da ría de Noia. Un deles chocou cun dos cons 

do Camallón o 22 de maio de 1925, partíndose 

en dous e afundíndose. Nese mesmo ano 

tamén mercou ao pobrense Francisco Villoch 

Gelabert o galeón denominado Paquito. 

Outro dos propietarios da compañía era 

Esmeraldo Domínguez Macaya, un sevillano 

propietario dun magnífico bacallaeiro, o Melitón 

Domínguez, que era un dos aprovisionadores 

do secadoiro de peixe. O terceiro socio, Baspino, 

puido estar vinculado co taller de mecánica 

naval “Paz y Baspino” da Pobra. 

2.4.3. Peirao de Gerardo Cobas, da 
familia dos Crusat (barrio da Insuela)

Estaba situado debaixo das pilas de madeira 

do serradoiro da familia Crusat (fig. 25). Foi 

construído por Gerardo Cobas, que empa-

rentara con esta familia. Como era moi alto 

polo desnivel que alí tiña a estrada, acontecía 

o mesmo cos barcos atracados coa marea 

baixa. Na primeira carga de madeira houbo 

un accidente cunha das pranchas que era 

escorregadiza, e as pezas de madeira collían 

tal velocidade que esfuracaron o plan da adega 

do barco facéndolle unha vía de auga. Foi o 

fin do peirao. 

Cando rematou a actividade madeireira, 

esa fábrica comezou a traballar como telleira, 

primeiro co mesmo propietario, Gerardo 

Cobas, e logo unha sociedade conformada 

por Luís Sexto, profesor do colexio Galaxia de 

Ribeira, e o señor Maneiro, un emprendedor 

do Caramecheiro, Ribeira. O derradeiro dono 

foi o Maroto, tamén de Ribeira, ata finais dos 

setenta. Ao porto chegaban balandros cargados 

de barro de Dena. 

Nesta fotografía recente (fig. 26), á esquerda, 

onde estaba o estaleiro de Saavedra, temos 

as ruínas da fábrica de Xoaquín Gago e a 

granxa dos rodaballos Stolt Sea Farm, logo o 

edificio da fábrica de Lojo que actualmente 

é propiedade do sindicato da UXT e con moi 

poucas posibilidades de transformación útil 

pola afección de Costas, un peirao de pedra 

sobre o que foi Colomer/Crusat coa casa de 

Colomer restaurada, a do Abadiño en ruínas, 

e xa non quedan trazas do “emporio” Crusat.

2.4.4. Peirao dos Martínez 
Riveiro (A Cambra)

Na Cambra había tres Salgaduras, pero 

a única que contaba con peirao era a dos 

Martínez Riveiro (“Os Nafonsos do Adro”) 

(fig.27). A principios do século XX pasou ás 

mans de Paulino Santos, un boirense residente 

na Pobra, e herdouno o seu fillo Paulino, un 

coñecido médico da Pobra que emparentara 

coa acaudalada familia dos Ribademar. O 

complexo foi vendido nos sesenta ao palmeirán 

Andrés Domínguez, que pasou a usalo como 

domicilio familiar. 

Ás outras dúas factorías, a de Soler e a de 

Crusat, accedíase a través dunha rampla de 

pedra. Ningunha delas evolucionou a fábrica 

de conservas de peixe. 

2.4.4. Portiño de Peña (A Corna)

Pertenceu tamén aos Martínez Riveiro 

e en 1904 a fábrica convértese, xunto con 

outra de Insuela, nas primeiras de Palmeira 

en conservaren o peixe en escabeche. En 

1912 pasa a ser de Pedro Peña, un industrial 

emparentado cos Peña de Vilaxoán e Cambados. 

O último propietario foi Anselmo Millán, d’O 

Grove, que converteu o solar en cine e pista 

de baile de verán. 
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Figura 27. Foto actual cedida por Domingo Regueira, da súa autoría

Figura 30. A Orquestra Ritmo Swing na pista de verán Millán, 
Foto Juana Torres

Figura 28. Foto de Benito Santos do ano 1958

Figura 32. Descarga de mercadoría do barco de Juan José 
Trasbach (“O Cheriff”), quen se dedicaba case en exclusiva a 
mercar luras, ameixas ou sardiña para a fábrica dos Barreras. 

(ca. 1954/1955). Fonte: Boiro Histórico

Figura 31. Molle de Barreras. Fonte: Pobra Histórica

Figura 29. Reconstrución hipotética do portiño de Pena

Figura 33. Porto de descarga da vila (anterior a 1925).  
Foto de Pobra Histórica na que a parte de madeira  

é unha fotomontaxe do autor



61

Manuel Gago Pérez

Nesta foto do ano 1958 aínda se pode ver 

unha fila de pedras pegadas ao muro que 

eran os restos da plataforma de arrinque do 

peirao. Coas mareas tamén se localizan restos 

dos pilotes. Baseándome nos materiais e a 

disposición, ofrezo unha reconstrución do 

peirao (fig. 29). 

E aquí outra foto da última etapa desta 

fábrica. A orquestra Ritmo Swing actúa nesa 

pista de verán (fig.30). Os compoñentes eran 

de Palmeira, A Pobra do Caramiñal e Vilagarcía 

de Arousa: Enrique Paisal, Juan Torres, Tatino, 

Gildo, Siso e algún máis esporádico. 

Na Corna, no porto da fábrica de Ignacio 

cargábase o volframio con destino ás fundicións 

de Carril. Cóntase que unha vez, cando non 

lles viñeron os barcos recoller o mineral, os 

carreteiros tiraron con todo ao mar e o sitio 

gañou o nome de “Pedras Negras”, hoxe xa 

aterrado.

2. 5. A Pobra do Caramiñal

“Curota cuberta,  

vendaval na porta”

2.5.1. Porto de Barreras  
(Os Areos, O Caramiñal)

Permaneceu en activo posiblemente ata 

finais dos sesenta. O peirao tiña na parte final 

un apoio en pedra sen chegar a ser rampla. 

Pertencía á fábrica da familia Barreras ata 

os anos sesenta, na que pasou en réxime de 

aluguer a ser explotada por Xoaquín Gago. Os 

Barreras construirían en Castiñeiras (Ribeira) 

outra fábrica con tecnoloxía de vangarda. 

Chama a atención como no barrio industrial 

de Os Areos, que tiña unha gran concentración 

de serradoiros, almacéns de salagre e conservas 

de peixe, tan só houbese este peirao. Unha 

explicación podería ser o tratarse dunha praia 

tan plana que só se inclina ao final e os barcos 

coa marea chea debían varar practicamente 

na estrada, ás portas mesmas das factorías. 

2.5.2. Antigo porto de descarga no 
centro da vila (O Caramiñal)

Esta fotografía permite apreciar un porto 

rematado en pedra enfronte do Casino. A 

memoria popular lembrará que os barcos 

de gran porte varados na praia chegaban 

co botalón-bauprés aos balcóns do Liceo e 

mais o Casino. De quen era non se sabe pero 

podiamos supoñer que podería pertencer a un 

tal Cadarso, posiblemente noiés que, no solar 

do Casino, tiña un almacén ata o abril do ano 

de 1.920 que llo mercou Manuela Ferro, quen 

fixo o actual edificio, e que xa figura na foto.

No ano 1925 comezan os preparativos 

para construír o recheo no que se atopa hoxe 

a alameda. O recheo, contan as fontes orais, 

fíxose cun desmonte no Maño, que despois 

rematou por ser o campo de fútbol: case todo 

foi carrexado nun sistema de vagonetas por raís 

para o que tiveron que construír unha ponte 

para pasar o río da Xunqueira pero, en parte, 

tamén a descargaban en cestas dos galeóns, 

balandros e pailebotes que atracaban nas 

ramplas que había xunto ao actual bar Gelys, 

e na de Maestú. Outra terra, traída de Vilanova 

de Arousa, foi para a superficie cultivable en 

parterres e xardíns. Así que non é de estrañar 

que don Ramón María del Valle-Inclán se 

sentise como na súa casa. 

2.5.3. Peirao de José Abal (“o Marelo”)

Este porto estaba construído para dar servizo 

ao almacén de salgadura do empresario José 



62

Os peiraos de madeira na ría de Arousa

Figura 34. Peirao de José Abal desde o porto de Casto Dios 
(1934). En primeiro plano está recostado Juan Pazos  

(“Juanito o Quico”) Foto: A. Abal

Figuras 35 e 36. Comparativa da foto do voo ‘americano’ de 1956 e PNOA 2016

Figura 39. Actual. Foto do autor

Figura 37. Foto actual con montaxe do autor

Figura 38. Actual. Foto do autor coa montaxe da luz entre a cuña e a terra

Figura 40. Recreación do autor coma a posible canle artificial
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Abal4. Os dous barcos que están abarloados 

son o Elvira e o Luisa, que eran os nomes de 

dúas irmás mudas que tiña este empresario 

(fig. 34). Tamén dispuña dunha boa flota 

de lanchas de pesca. Nos anos cincuenta a 

propiedade da salagre pasou a ser de Ramón 

Franco. Un pouco máis ao norte, en Punta 

Salera, fixo recheos e construíu a fábrica de 

conservas que dura ata hoxe. 

2.5.5. Peirao da Mercé  
(San Isidro de Posmarcos) 

O peirao de madeira estaba ubicado por 

riba da rampla de pedra xa existente desde 

os momentos da fundación do almacén. 

Esta salgadura foi fundada no Quinteiro da 

Mercé en 1896 polo palmeirán Higinio Andrés 

del Río González (casado con Josefa Ferrer 

Casellas e Marlés, do Caramiñal), despois 

de ter deixado outro almacén que tiña nos 

Areos do Caramiñal. A partir de 1901 pasa a 

rexentalo o seu fillo Enrique del Río Ferrer (“o 

Ghopiño”). Posiblemente máis tarde pasou a 

mans dun Marlés, Pepito Ferrer (“sen queixo”), 

que residía nos Areos na casa onde hoxe se 

atopa o supermercado GADIS. 

Nos anos 40 xa pertence a dous socios, 

Emilio Barreras e Francisco Crusat Barnet, que 

pertencían a dúas familias moi ben levadas, 

das que se contaba que mesmo viñeran xuntas 

de Cataluña. A instalación pode verse hoxe en 

día, cunha completa batería de lagares. Tiña 

unha fonte no medio do patio que daba auga 

para autoservizo da instalación, tanto para 

beber como para lavadoiro, e hoxe segue a 

correr ata a praia. 

O almacén estivo ocupado por catro familias 

de mantemento ata que o adquiriu o actual 

4 A identificación desta fotografía foi posible grazas á axuda de 
Joaquín Domínguez. 

propietario, empresario da construción, a 

Isabel Tato, viúva de Emilio Barreras. 

2.5.5. Peirao da Ribeiriña  
(San Isidro de Posmarcos)

Estaba vinculado ao serradoiro de Emilio 

Barreras. Era un peirao case todo en pedra, 

coma o de Area Secada, agás unha pequena 

ponte de madeira que era a única luz entre 

o recheo da fábrica e a prolongación que se 

introducía no mar. A día de hoxe a parte de 

madeira foi substituída por formigón. 

Contan que uns obreiros fóronlle pedir ao 

patrón unha suba de soldo e que este, entre 

gargalladas, díxolles que se o querían máis alto 

que gabearan á cheminea. Tamén contan deste 

porto que a principios dos anos 40 estaba un 

mercante de dous paus fondeado por fóra do 

peirao á espera de cargar táboas de madeira. 

Houbo un temporal e tirou co barco na praia, 

con algún pantoque crebado contra as pedras. 

O barco converteuse nunha especie de parque 

infantil, pois os nenos, no canto de ir á escola, 

ían xogar pendurados das xarcias de labor 

(brazas, escotas, etc.) e levaban ferramentas 

da casa para sacarlles os aros metálicos dos 

paus e faceren aros de xogar.

Nos anos sesenta, a viúva de Emilio Ba-

rreras vendeu o complexo a un empresario da 

construción de Escarabote, Castro “o Picoño”. 

A finais desa década estivo asociado con outro 

empresario de Santander, “Miguelín” Pombo, 

nunha aventura empresarial de criadeiro de 

salmóns. Construíu dúas piscinas, unha para 

criar os alevíns, aprovisionada directamente dun 

regato próximo, e outra na que ía mesturando 

paulatinamente auga de mar a través duns canos 

con bomba instalada no propio peirao. Unha 

vez adaptados, levábanos para unhas gaiolas 

colocadas no mar enfronte da instalación. 
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Figura 41. Distintos aspectos da estrutura d’O Dique na actualidade

Figura 45. Mulleres amontoando  
as táboas neste serradoiro.  

Foto: Boiro Histórico

Figura 42. Recreación do autor de como podería ter funcionado este enxeño

Figura 48. Veciños do lugar no porto do serradoiro de Figueiras e, ao fondo, o do Bodión

Figuras 46 e 47. Solución para o embarque/desembarque na ausencia de peirao. Foto: familia Casais de Graso

Figura 43. Foto actual do autor con montaxe 
dun molle de madeira
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Cóntase que parece ser que os mellores e 

máis grandes exemplares sempre morrían, 

segundo lles contaba o vixiante, e tiveron 

que pedir, desconfiados, que lles ensinase as 

pezas mortas a partir dese momento. Tamén 

foi depósito de embarcacións deportivas. A 

cheminea do almacén era de gran calidade 

e tiña unha franxa de azulexos co nome de 

Emilio Barreras. 

2.5.6. Peirao do Conchido

Tratábase dun portiño de madeira moi 

pequeno que logo foi construído en pedra. 

Segundo José A. Castrelo, sabemos que Enrique 

del Río Ferrer (“o Ghopiño”) en 1901 suma ao 

patrimonio familiar polo menos este alma-

cén da Mercé e un serradoiro de madeira no 

Conchido. No ano 1907 traspásallo a Gabino 

Crusat Barnet e el monta outro na Conlleira. E, 

posteriormente, pasa a mans de José Barreras. 

A transformación do almacén nunha fábrica de 

fariña de peixe (a famosa “fábrica do cheiro”, 

HADASA (fig. 38). 

A carón desta factoría estableceuse despois 

a conserveira La Onza de Oro no solar no que 

estaba a instalación industrial dos Rábago. 

Entre ambas as dúas fincas fixeron un peirao 

de pedra máis grande. Das vellas instalacións 

consérvase como reliquia a cheminea do 

serradoiro, de planta octogonal e non moi 

boa factura. Nesa praia tamén os Rábago 

mandaran facer un bo barco mercante e o 

mestre de ribeira foi o mestre Núñez. Pasou 

un caso similar ao do porto da Mercé. Co mal 

tempo, ese barco esnafrouse. 

2.6. Boiro

2.6.1. O Dique. Telleira de Manuel Lojo 
Blanco (Barraña, Santa Baia de Boiro)

Trátase dunha instalación moi singular 

para facilitar o acceso dos barcos á telleira. A 

historia, reconstruída a partir de fontes orais5, 

conta que nas proximidades a esta instalación 

había un serradoiro con dous socios, Arturo 

Sieira, o capitalista, e Manuel Lojo Blanco, que 

era o encargado do traballo. Sieira propúxolle 

a Lojo comprar ou vender o serradoiro, e Lojo 

decidiu vender ante a súa escasa capacidade 

económica. Alí mesmo ao carón el tiña unha 

casa cun pequeno anaco de terra. Xunto aos 

seus oito fillos, preparouna, construíndo as 

covas redondas (as pías), de 75 cm a 1 metro 

de profundidade, para depósito e amasado do 

barro, así como unha eira cha para o secado 

das tellas. Ademais, fixo unha lagoíña para o 

atraque dos barcos (fig.41). 

A praia de Barraña ten a dificultade que 

con marea baixa a liña de area é moi grande. 

Así que o aprovisionamento da materia prima 

e a distribución do produto era un problema 

que foi quen de resolver cunha auténtica 

marabilla técnica. Aproveitando o curso dun 

regato, cavou unha canle en U de contorno, 

un metro e medio de fondo, desde o cantil no 

que remata o solo areoso ata o seu obradoiro, 

onde tiña xa esa lagoíña que mencionamos 

antes (fig. 40). Deste xeito, os botes tiñan calado 

abondo para entrar a partir dun pouco de 

marea. Se o mar, por exemplo, tiña un calado 

de medio metro sobre Barraña, dentro da canle 

xa estaría nos dous metros, co cal un galeón 

xa podería subir ata a lagoa artificial. Cando 

5 Debemos agradecerlle a información a Josefa Sánchez, esposa 
de Manuel Lojo Torrado, fillo de Manuel Lojo Blanco. Tamén 
a José Romero (“o Crecho), quen me deu datos ao redor da 
aparencia da telleira. 
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Figura 50. Panorámica de Praia Compostela desde a Tomada (ca. 1950).  
Cedida por Ramón Quintáns

Figura 53. Poza de arrefriamento da fundición de Alemparte  
na actualidade

Figura 51. Actividade frenética coa madeira.  
Foto cedida por Daniel Garrido

Figura 55. Aérea do emporio de Juan Gil  
(cedida por Ramón Quintáns)

Figura 54. Peirao de Juan Gil. Recreación do autor,  
sobre foto actual. A praia era máis baixa,  

ata os recheos de area a primeiros dos ´90

Figura 52. Arranque do molle xunto ás fundicións de 
Alemparte. Foto cedida por Daniel Garrido

Figura 56. A praia da Compostela co peirao de Juan Gil  
ao fondo. ( A. Patrimonio Vilagarcía)

Fig. 49. Entramado de madeira 
topado no ‘ 59. Fonte: Historias de 
Pontecesures de José Piñeiro Ares)
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o mar devalaba, o barco pousaba no fondo e 

procedíase ás tarefas de carga/descarga (fig.41)

Para que a canle non se lle tapase de area 

espichou uns puntais cravados en forma de 

V e forrados por táboas. Os puntais aínda se 

poden ver en Barraña nos días de temporal, 

dando a impresión inicial dun barco ao que 

só lle quedaban as cadernas. 

Nesta recreación que realicei pode observarse 

a telleira en primeiro plano e o barco chegando 

pola canle artificial. Lémbranos os barcos 

subindo desde Maasluis Pilot ata Bottlek ou 

Dordrecht ou ata o mesmo Rotterdam. Manuel 

Lojo Blanco debera ter algún nome de rúa 

en Boiro para recoñecerlle este magnífico 

enxeño (fig.42)

A lagoíña continuou a dar servizo despois 

de pechada a telleira, pois foi aproveitada polo 

estaleiro do señor Silva. Botaba as táboas de 

carballo e castaño e logo íaas collendo para os 

barcos que facía. Os barcos daquela facíanse 

para durar e a madeira tiña os seus tempos 

e procesos antes de chegar á súa fixación 

definitiva. 

2.6.2. Peirao do serradoiro de Casais 
(Barraña, Santa Baia de Boiro)

Esta ponte de madeira tiña arredor duns 75 

m de longo. Nel cargábanse as trabes e táboas 

de todos os tipos para levalas a Vilagarcía de 

Arousa e desde aí distribuírense aos mercantes 

con destino a Canarias e ao sur da Península.

O serradoiro de Casais estaba situado onde 

se atopa hoxe o ambulatorio de Boiro. A fábrica 

foi feita por Arturo Sieira, que tamén era socio 

na empresa de explotación de volframio de 

Lampón. Cando xa era vello, Manuel Casais 

Sánchez fíxose coa fábrica por liberación 

bancaria. Casais entrou a principios dos cin-

cuenta no emerxente e puxante negocio das 

bateas de mexillón6. 

2.6.2. Peirao do Chouza  
(Barraña, Santa Baia de Boiro)

Atopábase moi preto do anterior, un pouco 

máis ao sur, e na actualidade foi substituído 

por unha plataforma e un peirao de pedra. 

O orixinal, con todo, era de madeira. Daba 

servizo ao serradoiro con fretes comerciais 

propios. Logo tamén se dedicou aos materiais 

de construción, que se traían por barco desde 

Vilagarcía. A factoría ao primeiro estaba da 

outra banda da estrada e contaba cun muíño 

fariñeiro, pero sufriu un incendio que o desfixo 

todo e foi reconstruído na banda do mar. 

O seu propietario era Jesús Chouza, quen 

foi alcalde de Boiro. Tamén instalou unha 

telleira de considerables dimensións no lugar 

de Exipto (Abanqueiro). Tiña un socio principal 

grovense, o médico Gonzalo López Romero, 

e tamén estaba na sociedade Manuel Escurís. 

Parece ser que un empregado, cando estaba 

xuntando barro cunha pala mecánica, tivo 

unha mala manobra e caeu coa máquina 

enriba del, e xa quedou no sitio. 

2.6.3. Abanqueiro

En Abanqueiro non había ningún tipo 

de peirao, pero non podemos resistirnos a 

amosar como nesta parroquia se solucionaba 

o transporte en ocasións sinaladas, como as 

procesións marítimas do Carme. Armaban 

unha pasarela de madeira cunha escada e 

unhas táboas de reforzo para que curas, acólitos 

e autoridades puidesen acceder aos barcos. 

6 Agradecemos esta información ao seu xenro Ruperto, do bar O 
Rodas (Barraña, Boiro).
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2.6.4. O Bodión

Este peirao foi durante moitos anos escala 

e logo o último terminal do último vapor que ía 

do Barbanza ata Vilagarcía. Era de titularidade 

pública. 

Nunca foi de madeira. O inicio era unha 

canteira onde se puxeran uns raís para uso 

dunha vagoneta que puidese levar a pedra ata 

os barcos. Como a zona era moi lamacenta, 

decidiron reenchela con bloques de formigón 

para logo botarlle a pedra enriba, como me 

confirmaron varias fontes da zona. 

Alí preto, onde se atopa actualmente o 

establecemento de venda de fibra e PVC dos 

Otero e Losada, estaba o serradoiro de Figueiras, 

pero o peirao que lle fixo xa foi de pedra. 

E nesa mesma zona temos un peirao mo-

derno que combina o cemento coa madeira. 

É o de Talleres Piñeiro, dedicado á montaxe e 

reparación de motores de barcos. Ten, coma 

todos estes, o problema dos calados, cando 

devala o mar. Foi feito polo propio titular do 

taller, Luis Piñeiro. No mesmo sitio xa o seu 

pai tiña unha fragua. 

2.7. Pontecesures

“Néboa en Padrón,  

sinal de cerrazón” 

2.7.1. Porto (Pontecesures)

As obras de fabricación do porto actual 

de Pontecesures conduciron á descuberta en 

1959 dunha serie de estruturas portuarias en 

madeira. Consérvase moi pouca documentación 

arqueolóxica sobre estas estruturas, adscritas 

tradicionalmente á época romana. As fotografías 

revelan grandes trabes de madeira e sistema 

de encaixe de pontóns (Fig. 49)

2.8. Carril

Ao Carril na súa época chamábanlle “das 

tres sereas”: a dos barcos, a das fábricas e a 

do tren7. Contaba cun tecido de industrias 

considerable, incluíndo fundicións. Só se 

documentaron, con todo, dous peiraos de 

madeira (fig.50). 

2.8.1. Porto de Cantalarrana

Ubicado á altura do lavadoiro polo lado 

sueste do actual peirao de pedra, despois 

da fundición dos Alemparte. Pertencía aos 

Cambón que tiñan un gran serradoiro a ambas 

as dúas beiras da estrada. Tiña raís para o uso 

de vagonetas na descarga/carga de madeira 

(fig. 51). 

A mediados dos anos corenta os Cambón, 

que constituíran Navicom (logo FINSA) en 

Pontecesures e xa prestaban menos atención 

a esta propiedade (fig. 52)

Na parte baixa, a carón da estrada, instalouse 

Mequinsa, unha fundición de volframio, que 

se sumaba a outra similar, Metales del Norte 

S.A. (Mensa). O mineral destas minas traíase en 

carros de bois desde as minas de San Fins e a 

través dos galeóns cargados na Ponte Beluso, 

e probablemente tamén desde as minas de 

Lampón en Escarabote e das de Mondelo, 

en Palmeira. 

Os barcos de ferro que tiñan problemas 

de chapa na súa estrutura varábanos nestas 

praias e procedíase á reparación ou cambio 

das láminas ou remachado das mesmas. A 

7 Información proporcionada por Agustín o “Tecelán”.
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tradición conta que destas fundicións saíu 

o primeiro barco de aceiro da ría de Arousa. 

Pola banda de Carril deste peirao hai hoxe 

outro de pedra, e un pouco máis cara ao norte 

aínda se pode apreciar na praia un cercado de 

pedra que non é unha concesión marisqueira, 

como se pensa popularmente. Trátase dos restos 

dunha poza onde os obreiros da fundición de 

Alemparte arrefriaban os caldeiros e outras 

pezas metálicas que elaboraban. Nunha época 

de carestía económica nos sesenta, as mulleres 

da contorna acudían a escarvar nesta poza na 

procura de pezas metálicas abandonadas que 

puidesen ser vendidas como chatarra (fig. 53). 

2.8.2. Porto de Juan Gil

Este peirao atopábase á altura do Museo 

de Renfe, á altura do edificio a continuación 

da pulpería Suso. Contaba con raís para va-

gonetas de carga e descarga, e daba servizo a 

un serradoiro cunha boa extensión de terreo. 

Tiña, ademais un muíño fariñeiro. Sufriu un 

incendio en 1933 e no 1955 Juan Gil vendeulle 

a explotación á empresa Carbonell & Cía, de 

Córdoba, que xa tiñan outro serradoiro na 

Ponte Beluso. 

Nesta espectacular fotografía aérea o peirao 

aparece en primeiro plano. Despois do xardín 

de Artime, pódese apreciar o que debeu ser o 

porto de Lantero. Antes de construírse en pedra, 

foi unha caseta-almacén tipo palafito sobre 

puntais que contaba cun pequeno atracadoiro 

con raís ata o serradoiro que estaba na outra 

banda da avenida. Aínda sobreviven hoxe 

unhas vías na beirarrúa que cruzan desde a 

antiga factoría ata a praia (fig. 55). 

Nestoutra fotografía desde a praia Compostela 

apréciase ao fondo o peirao de Juan Gil. A 

cheminea destaca por riba dos paus abandeirados 

(fig. 56). 

2.9. Vilagarcía de Arousa

2.9.1. O Ramal (Vilagarcía de Arousa)

Nesta fotografía pódese apreciar como 

mesmo con estas infraestruturas os galeóns 

non podían atracar coa marea moi devalada 

e era preciso facer a carga mentres estaban 

varados na praia. Apréciese a cargadora subindo 

unha prancha de madeira por unha pequena 

pasarela (fig. 58).

Este peirao, rematado de construír no 1903, 

foi fundamental para o desenvolvemento de 

Vilagarcía de Arousa como cabeceira comercial 

da ría. Estaba dotado de raís que chegaban 

ata a estación do tren. John Trulock, avó de 

Camilo José Cela e directivo da compañía de 

ferrocarril, chegou a escribir da importancia 

económica que este medio de transporte lle 

estaba a dar á vila e a profusión de obradoiros 

e industrias que se estaban a desenvolver ao 

seu redor. 

Unha fonte oral de Carril contoume que 

no ano 1944 produciuse un gran accidente 

neste peirao. Un posible fallo no cambio de 

agullas provocou que un tren de mercadorías, 

que proviña de Compostela destino Vigo con 

reses vivas, se desviase en dirección ao Ramal, 

descarrilou e precipitouse ao mar. Morreron 

moitos animais e, como a marea estaba subindo, 

as reses mortas subían flotando por Cortegada 

e polo río Ulla. Daban a impresión de que 

tornaban para os seus prados no canto de ir 

para os matadoiros do Porriño (fig. 59). 
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Figura 57. Maqueta feita polo xubilado de FENOSA Antonio 
Rodríguez. Unha peculiaridade deste peirao é que tiña na 

metade un escusado para donas

Figura 60. Peirao en construción. Se ampliaramos a imaxe, veriamos a caseta-almacén de Lantero  
e os peiraos de Juan Gil e Cantalarrana

Figura 59. Descarrilamento ferroviario en O Ramal (1944)

Figura 62. Manifestación durante a visita de El-Rei Alfonso XIII 
(1900). (A. Patr.Vilag.)

Figura 58. O Ramal. Data descoñecida

Figura 61. Molle de ferro. Data descoñecida.  
(A. Patr. Vilagarcía)

Figura 63. O peirao do Bouzada (A. Patr. Vilag.)
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2.9.2. O molle de ferro  
(Vilagarcía de Arousa)

Malia estar feito de metal, introdúzoo 

neste artigo porque a plataforma peonil era 

de madeira (fig. 61). Despois de doce anos 

de traballos, foi acabado en xaneiro de 1890 

cunha lonxitude de 429 metros. Estivo activo 

ata finais dos cincuenta. 

Durante a visita de El-Rei Alfonso XIII o 

1 de setembro de 1900 xuntáronse catro mil 

embarcacións de toda a ría de Arousa e uns 

vinte mil homes, protestando polo uso das 

traíñas na pesca da sardiña (fig. 62). Estas 

embarcacións, traídas polos fomentadores 

cataláns, desequilibraban o sistema ecolóxico 

da ría e as economías das xentes da pesca. Cos 

remos en alto escoitábase o berro: “Morran as 

traíñas, viva a nosa nai”. Descoñezo a quen se 

referían coa nai. Unha posibilidade puidera 

ser porque xunto co rei tamén estaba a súa 

nai, a raíña rexenta. 

Lembro unha copla que debeu xurdir destes 

feitos e que se cantaba na casa dos meus avós, 

na Ameixida (Ribeira):

Algún día largábanse as redes 

e quitábannos a nosa pobreza,  

e caeuse a motora no mar 

e acabóusenos toda a riqueza

O peirao non solucionou o problema de 

atraques dos mercantes. A mediados dos 

cincuenta puxéronse mans á obra para reencher 

un bo treito de praia e logo dragar o fondo 

para dar o calado preciso e poder operar con 

eficacia para manter o porto competitivo. 

2.9.2. Peirao do Bouzada.  
(As Hortiñas, Vilagarcía de Arousa)

Tratábase dun pequeno embarcadoiro de 

madeira ubicado no que hoxe é o principio 

da Avenida da Mariña. O peirao pertencía a 

José Bouzada, un comerciante que tiña un 

establecemento onde hoxe se atopa o banco 

Santander. Posiblemente este personaxe foi 

socio de Ramón Gil no almacén de salga 

ubicado no Cantiño da Illa de Arousa. 

2.9.3. As pontes do Castro  
(Vilagarcía de Arousa)

Estas dúas fotos amosan as pontes vincu-

ladas ao solar orixinal de Vilagarcía, o lugar 

ou insuela do Castro, e que permitían pasar 

á praia de Vista Alegre salvando o río Con. 

Posiblemente a figura 65 e a figura 66 corres-

pondan á mesma estrutura, pero estarianos 

a falar dunha renovación desta ponte, sendo 

a máis antiga a 65. 

Tamén había unha pequena carpintería 

de ribeira no Castro que daba cara ao río do 

Con. O pendello pódese ver nesta foto cun 

par de chalanas varadas. 

2.9.4. Comboa (Vilagarcía de Arousa)

Foi un peirao privado da casa dos Duques 

de Terranova e Medina de las Torres, e que 

tamén foi lugar de descanso de Alfonso XIII. 

Foi feito no 1877. Tiña tres metros de ancho, 

unha altura sobre a preamar de 0,60 metros 

e 145 metros de longo. 

Desapareceu co recheo polo novo deseño 

do porto no Ferrazo e a unión por estrada con 

Vilaxoán pola costa. 
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Figura 64. Regata de botes de Carril (faluchos)  
durante as festas de San Roque. Data descoñecida.  

Foto cedida por Daniel Garrido

Figura 68. Un rapaz rastrexa e amorea argazo  
para abonar as leiras

Figura 65 e 66. Pontes do Castro. (deben ser de finais do XIX ou principios do XX). Unha collida dun libro da Dept. de Pontevedra,  
na Asoc. Amas de Casa de Vilag., e a outra de A. Patr. Vilag.)

Figura 69. Peirao de Pita. (cedida por Ramón Vidal “Ramoné”)

Figura 67. Carpintería de ribeira no Castro.  
Foto: Asociación do Patrimonio de Vilagarcía

Figura 70. Restos do peirao de Pita. Foto actual do autor
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2.10. Vilaxoán

“Nubrado na Armenteira, norte na ribeira”

2.10.1. Conservas Pita  
(O Castelete, Vilaxoán)

Pertencía á fábrica de Pita (hoxe Garabi-

lla). Aínda quedan os restos dalgúns pilotes. 

Contáronme algúns veciños que de pequenos 

era habitual asexar por debaixo das fendas das 

táboas as mulleres cando pasaban por riba, na 

procura dalgunha visión insólita. 

2.10.2. Bieito Guillán (“Benitiño”)

Bieito Guillán procedía da Illa de Arousa e 

asentouse aquí, fundando unha fábrica logo 

absorbida por Pita. Máis tarde substituíu o 

peirao de madeira por outro de pedra. Na 

fachada en alto da súa factoría púxoselle un 

fornelo cun San Bieito. O santo acabou xunto 

cos restos de cascallos da reforma na barreira 

de escombro que desde a rúa daba á praia. 

Ao igual que o cruceiro de Casto Dios, tamén 

causou “danos colaterais” por mor do servizo 

que ofrecía como enfilación de fanequeiras. 

2.10.3. Praia do Preguntoiro (Vilaxoán)

Tiña almacén de salagre onde hoxe está 

o bar As Eiras e mais na casa que dá á estrada 

antiga antes do recheo (figs. 72 e 73). Era de 

dous espazos. O máis ao norte con orientación 

leste-oeste, e pegado o outro coa casa en 

sentido norte-sur. Tiña dúas ramplas de pedra: 

unha no recanto dos dous bloques e outra no 

extremo sur. Este espazo foi cuberto hai pouco. 

2.10.1. Peirao de José Rodríguez  Alarcón. 
Praia do Preguntoiro (Vilaxoán)

O peirao estaba construído posiblemente 

sobre tres filas de pilotes, e é o máis consistente 

dos que levamos analizado. José Rodríguez 

Alarcón tiña un almacén de salga que se de-

dicaba á elaboración de bacallau. Rodríguez 

Alarcón mercou tamén o pazo dos marqueses 

de Pardiñas pero moita da súa vida familiar 

facíaa en Madrid. Tiña tres barcos propios a 

traballar para a súa industria. Hoxe a fábrica 

está nas mans doutros propietarios, a empresa 

COINBA. 

2.10.4. Peirao de José Recuna.  
(Praia do Preguntoiro, Vilaxoán)

Foi tamén almacén de salgadura e tamén 

tiña barco propio. O empresario José Recuna 

foi o primeiro alcalde socialista de Vilagarcía de 

Arousa. A fábrica pasou despois por diversos 

propietarios, sendo un deles Jesús Alonso.

2.10.5. Peirao de Peña

Era moi pequeno e daba servizo á fábrica 

de conservas. Atopábase despois da curva 

que está no carreiro do Preguntoiro e que dá 

saída á estrada principal polas casas de Fontán. 

2.11. Vilanova de Arousa

“Barqueiros de Vilanova,  

que vento queredes levar? 

Pola mañá da ría  

e pola tarde do mar”

Para entender a intensa actividade con-

serveira do porto de Vilanova de Arousa 

mencionaría unha entrevista feita nun xornal 

a un mariñeiro nonaxenario na que contaba 
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Figura 71. Comparativa do litoral do Preguntoiro. Obsérvanse catro peiraos nas fotos antigas.  
Foto do voo “americano” de 1956 e ortofoto actual. Fonte: Xunta de Galicia

Figura 74. Posible imaxe do peirao de Rodríguez Alarcón. 
Fotograma do vídeo Lembranzas de Vilaxoán, de Teo Cardalda. 
A escena corresponde a un carrexo de peixe nun carro a cargo 

de mulleres

Figura 72. Fábrica de Zoilo desde a ribeira. (A. Patr. Vilag.)

Figura 76. Peirao de Peña. (do libro “As beiras do mar da 
Arousa”, de Teo Cardalda)

Figura 75. Na popa do barco vese o porto de José Rodríguez 
Alarcón e, sobresaíndo un pouco pola proa, apréciase mal o de 
José Recuna. Máis ao fondo a Atlántica, e logo o palacete dos 

Peña. Data sen identificar

Figura 73. Emporio industrial de Zoilo. Foto aérea. Foto: 
Asociación do Patrimonio de Vilagarcía

Figura 77. Ubicación dos peiraos de madeira de Vilanova de 
Arousa na fotografía do voo “americano” de 1956. O 3 e 4 que 
faltan estaban moi cerca, á esquerda do 5, na zona dos Olmos
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que había vinte e catro fábricas de salga con 

cadanseu barco para o abastecemento. Desde 

logo, non existían tantos peiraos de madeira, 

aínda que si unha boa cifra. 

2.11.1. Peirao de Rafael  Sanmartín. 
Praia da Cartaleira 

Este empresario tiña unha cetárea-depura-

dora con lagares de auga mariña. Fixo un peirao 

peculiar para o desembarco de mexillóns das 

bateas. Estaba soportado por piares en pedra 

e o ancho era o da vía de raís coas travesas 

de madeira. O carrexo levábase a cabo cun 

carro tirado por un sistema de cabo desde 

un molinete con cabrestante situado dentro 

da factoría, de maneira que o carro chegaba 

ata unha plataforma onde se procedía á súa 

descarga (fig. 78). 

As fontes orais detallan que Rafael Sanmartín 

foi o primeiro en facer tanques de poliéster 

para as numerosas bateas que eran da súa 

propiedade. Os actuais propietarios, a familia 

Janeiro, non quixeron renovar a concesión 

administrativa da Autoridade Portuaria. Tendo 

en conta que as concesións son por un período 

máximo de 99 anos, é posible especular coa 

antigüidade deste peirao. 

2.11.2. Peirao de Isidoro Peña

Estaba vinculado a unha fábrica de Salgadura 

e logo de fariña de peixe, do tipo das deno-

minadas popularmente, “fábricas do cheiro”. 

Hoxe está desaparecida no recheo do IES. 

2.11.3. Peirao dos Portas

Nun pequeno entrante de praia-mar, na 

zona chamada Os Olmos (figs. 79 e 80). Estaba 

asociado a un almacén de salga. Quedou 

tapado polo recheo. 

2.11.4. Peirao de Juan Pérez 
Lafuente (“Poutada”) 

Este peirao quedou absorbido polo recheo 

da actual confraría (fig. 81). Pertencía a Juan 

Pérez Lafuente, tamén propietario do cine de 

Vilanova de Arousa. 

2.11.5 Peirao de Abalo, Ozores e Cía. 

Non estaba perpendicular á dársena senón 

un pouco ao nesgo (fig. 82). Orixinalmente foi 

de madeira, pero posteriormente refixérono 

en pedra. 

2.12. A Illa da Arousa

“O barco cachou,  

mariñeiro para o illó!”

2.12.1. Conservas Goday (Praia do campo)

Foi un dos fomentadores cataláns que 

xunto cos Massó do Morrazo e os Curbera 

de Vigo chegaron como pioneiros de toda 

a avalancha das costas galegas. Anteriores 

a este peirao había dous moi preto o un do 

outro. Un do propio Goday e outro de Benito 

Guillán (“Benitiño”). Cando Guillán marchou 

para Vilaxoán, as súas propiedades pasaron ás 

mans do Campaneiro. Goday e Campaneiro 

refixeron os dous peiraos nun só (fig. 83). 

Tiñan cancela e emitíanse uns billetes para 

o pagamento por uso do atraque. 

O servizo principal era o dos donos coas 

súas fábricas de salgadura e conservas de peixe. 

A familia Goday tiña casa na Illa de Arousa 

e tamén en Vilagarcía, desde onde levaban 

a xestión do negocio. Como curiosidade, a 

tradición oral conta que todos os días levaban 

do almacén para unha rampla que había no 
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Figura 78. Restos do peirao de Rafael na actualidade, aínda coas 
formas de pedra enfiadas

Figura 81. Peirao de Juan Pérez Lafuente, no centro, á 
esquerda, un cacho do de Portas, e á esquerda de todo, o dos 

Abalo-Ozores

Figuras 79 e 80. Portas coa súa familia. Ao fondo o seu almacén de salgadura.  
Na outra imaxe, Portas no seu propio peirao (ca. 1930)

Figura 83. Porto de Goday. Data sen identificar.  
Foto cedida por Xoán DopicoFigura 82. Peirao de Abalo-Ozores. Data descoñecida

Figura 84. Grupo de mulleres carrexando na cabeza as 
pandeiretas (ou tabais) seguramente con sardiña  

salgada e prensada

Figura 85. Sobre foto actual, montaxe do molle
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Cantiño un baúl de considerables dimensións 

polos mozos empregados. Metíano no vapor 

que chegaba ás oito da mañá procedente de 

Ribeira e continuaba para Vilagarcía. Pola 

tardiña traíano no mesmo medio de volta. Os 

veciños consideraban que debían ser víveres, 

peixe, verduras e viño que producían na illa. 

2.12.2. Peirao de Conrretellado

Neste lugar existía un almacén de salagre 

pertencente no seu tempo a Manuel Guillán, 

irmán de Benito Guillán. Os maiores da Illa 

lembran que ían ás ameixas nesta praia e 

topaban cos tocos do que foran os piares dun 

peirao de madeira dese almacén (fig. 85) , que 

xa por aquel entón tiña a rampliña de pedra 

actual. A este fomentador chamábanlle “pouca 

cousa” porque cada vez que lle preguntaban 

que tal lle fora nesta ou naquela pescadoría, 

sempre respondía o mesmo: “pouca cousa”. 

2.12.2. O Naval 

Estaba situado aproximadamente onde 

está a brasería A Salga. As fontes orais indican 

que na década dos sesenta, os paus verticais 

que quedaban servíanlles aos xeiteiros para 

poñer a secar as pezas e posiblemente os 

polbos. Cando o mar está devalado nos días 

de mareas vivas, aínda se poden ver as pedras 

da punta (fig. 86). 

Pertencía a unha fábrica coñecida polo 

nome de A Francesa, situada onde hoxe está 

o edificio de vivendas xusto na outra banda 

da rúa. A Francesa era a persoa máis influínte 

da Illa, intermediaria en numerosos negocios 

e en favores na vila. 

2.12.3. Peirao de Ramón Gil 

No Cantiño, nas proximidades do actual 

miradoiro, localizábase este peirao. Non 

conseguimos fotos desta construción. Este 

Ramón Gil tiña un socio en Vigo que tiña un 

almacén de coloniais en Vilagarcía. Como o 

negocio non funcionaba moi ben, comezou a 

traballar de “masidán”, secando e exportando 

polbo (o de “masidán” vén de que os primeiros 

que empezaron co secado e exportación de 

polbo eran de Maside-Ourense). O lugar de 

secado era toda a Praia do Campo e maila 

Carbonera. As dúas fotos seguintes (figs. 87 e 

88) corresponden a esta explotación.

2.12.4. O Fabriquín de Ramón 
Nieto (“o da Ghesusa”)

Tratábase dun pequeno almacén de salga-

dura que máis tarde foi convertido en fábrica 

de conservas e logo en churrasquería. Hoxe 

está alí o banco Banesto. Nel atracaba todos 

os martes e sábados o bote de Paco “O Vello”, 

que traía do mercado de Vilagarcía os artigos 

dos que se carecía na Illa. Foi nun principio e 

durante un curto tempo de madeira pero logo 

xa o fixeron de pedra (fig. 89).

3. CONCLUSIÓNS

Esta pequena investigación permite deca-

tarnos da inxente cantidade de instalacións 

industriais desta Ría de Arousa. Hai que ter 

en conta que só falamos aquí dos peiraos de 

madeira, moitos deles desaparecidos, pero 

a inmensa maioría das industrias non tiña 

ningún e, noutros casos, fixéronos de pedra 

desde o primeiro momento. 

O fenómeno das pontes de madeira parece 

responder a lugares concretos. Localidades 
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Figura 89. O peirao, xa de pedra do fabriquín do Ramón Nieto 
(ao fondo) e, atracado, o bote do Paco “O Vello”.  
Dous carros de vacas esperan as mercadorías

Figura 87. Praia da Carbonera. Foto cedida  
por Ramón Abeleda (“Moncho Pasensia”)

Figura 90. Os peiraos de madeira na ría de Arousa

Figura 86. Sobre foto actual do autor, montaxe de madeira

Figura 88. Secadoiro de polbo de Gil.  
Foto cedida por Xaquín Besada
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como Corrubedo, Aguiño, Castiñeiras, Esca-

rabote, Ponte Beluso-Taragoña e Rianxo pola 

banda norte e, incriblemente na banda sur, 

nin Cambados nin O Grove dispuñan deste 

tipo de equipamentos, sen que teñamos por 

agora conseguido unha explicación clara para 

esta ausencia. 

Esta achega busca axudar a recuperar, 

ou cando menos preservar, a memoria dos 

traballadores da ría de Arousa no século XX. 

Unha memoria industrial moi afectada sempre 

pola perda da documentación. Desde a hu-

mildade dun traballador do mar, estes datos, 

estas imaxes e estas recreacións son unha 

homenaxe a todas as mulleres e homes que 

fixeron posible o que hoxe somos. 
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Rodríguez (Patrón Maior). 

Os comentarios de Carril foron do señor 

Jesús Romero Fandiño (Suso Fandiño) e mais 

do mestre Ramón Quintáns, que tamén me 

pasou algunha foto; o mesmo do señor Ramón 

Abenleda (Pasiensia) e do señor Vicente García 

(Pilleto). E, finalmente, o profesor Daniel Garrido 

Castromán. 



80

Os peiraos de madeira na ría de Arousa

En Vilagarcía-Carril as fotos son de “O faiado 

da Memoria”, Asociación Patrimonio Vilagarcía, 

un libro da Asociación de Amas de Casa, así 

como do libro LA CIUDAD DE AROUSA, de 

Manuel Villaronga, ambos os dous editados 

pola Deputación de Pontevedra, e mais os 

mesmos señores de Carril, especialmente as 

fotos do señor Abelenda e do profesor Daniel 

Garrido. 

En Vilaxoán, as fotos son, unhas de APV, e 

outra do señor Ramón Vidal Durán (Ramoné). 

Tamén collín algunha do vídeo do Sr. Teo 

Cardalda. Os informes de varias persoas, entre 

elas o mesmo Ramoné, Os Pelonios, o señor 

Escobar, Pepe (O Mariñeiro) e algún outro que 

se xuntou ás conversas. Por último, o señor 

José Conde Torrado (Pepe de Conde). 

En Vilanova, as fotos foron grazas a moita 

información e documentación gráfica de Luís 

Iglesias e mais sacadas do libro VILANOVA DE 

AROUSA. Crónicas dunha Vila, da Deputación 

de Pontevedra prestado por Antonio Piñeiro (Bar 

O Porto de Vilaxoán), Fotos subministradas pola 

Deputación de Pontevedra; e os comentarios 

de Luís Iglesias, Enrique (Riquitolo) e Manuel, 

o de Lelo. 

Na Illa, as fotos son grazas a Xoán Dopico 

e mais o señor Ramón Abelenda (Pasensia), 

de Carril. Os comentarios son dun corro de 

señores maiores un día de nordés no abrigo 

da praia do Campo aproveitando o morniño 

sol do mediodía e os señores Antonio Gon-

dar (Tucho, O Cobecho), o señor Manolo (O 

Parexo), e Augusto García (O Castelo), amais, 

loxicamente, do señor Xaquín Besada (Quinso 

da Casa do Mar). 

Ao meu fillo Manuel por axudarme coa 

edición deste documento para a súa publicación 

no Anuario Barbantia. 

E, finalmente, a xentes varias grazas a 

cuxos pequenos detalles e comentarios saquei 

as miñas conclusións. 
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Para los enemigos la ley, 

para los amigos el favor. 

(Lema do cacique)

Son caciques meu ben,

son caciques e non os queremos.

Cando veñan cobrar o consumo

Tres patadas no cu lles daremos.

(Copla cantada en Boiro)

Incluída na modernizadora reforma tributaria 

de 1845, a contribución ou imposto de 

consumos gravaba o hipotético consumo 

realizado polas poboacións, afectando a moitos 

dos produtos de primeira necesidade, como as 

carnes, peixes, viño, aceite, millo, trigo, xabón, 

etcétera. O seu cobro era responsabilidade dos 

concellos, que estaban obrigados a recadar 

a cota que a Facenda pública lles asignaba 

para posteriormente enviala ao Tesouro. Ao 

tempo que constituía a principal fonte de 

financiamento de case todos os municipios 

grazas á aplicación de recargas, o imposto de 

consumos resultaba un pesado lastre para as 

depauperadas economías das clases populares, 

sobre as que recaía gran parte do peso fiscal 

do Estado.

O feito de encarecer alimentos básicos 

e de ter que pagar unha cota fixa –asignada 

xeralmente a vontade dos caciques locais– en 

vez dunha cantidade proporcional ás com-

pravendas realizadas, daríanlle ao imposto 

de consumos o selo de tributo inxusto entre 

a cidadanía. Como se pode comprobar na 

prensa da época, as protestas populares na 

contra deste gravame, violentas na maioría dos 

casos, foron comúns no contorno barbancés 

ao menos dende finais do século XIX. Así, no 

verán de 1892, Noia era escenario dun motín 

tras unha concentración na alameda en protesta 

contra a suba das taxas. Ante a impotencia das 

escasas forzas da garda civil e carabineiros 

mobilizadas, unha turba marchaba polas rúas 

apedrando o edificio do concello e as casas 

do alcalde, concelleiros, secretario municipal 

e arrendatarios dos consumos, para acabar 

esnaquizando e tirando ao mar as casetas de 

recadación. Catro anos despois, en 1896, os 

noieses volvían alzar a súa voz, neste caso 

na contra dos novos impostos sobre o gando 

e os cereais que a corporación municipal 

pretendía introducir. A petición formal da 

anulación daqueles arbitrios, apoiada por unha 

manifestación ás portas da casa consistorial, 

conseguiría que o concello renunciase ao seu 

propósito. En 1897 era Porto do Son o centro 

dunha importante revolta, sufocada grazas á 

actuación dun numeroso continxente da garda 

civil, que tomaba a vila durante varios días, 

nos que os enfrontamentos entre amotinados 

e gardas deixaron feridos en ambos bandos. 

En 1898 unha bomba explotaba fronte á casa 

do alcalde de A Pobra do Caramiñal despois 

dun pleno sobre o imposto de consumos. E en 

1902 unha impoñente manifestación plasmaba 

o malestar pola subida das taxas en Ribeira. 

Nun ambiente de gran crispación, un galeón 

consignado ao arrendatario de consumos 

daquela localidade era botado a pique despois 

de que uns amotinados impedisen o alixo da 

súa carga no porto. A principios de 1904 unha 

nova explosión de violencia en Noia acababa 

coa oficina do arrendatario do imposto ape-

drada e tiroteada. E no outono daquel mesmo 

ano estalaba o conflito en Boiro, onde unha 

concentración veciñal contra o arrendo do 

gravame derivou no asalto do concello por 

parte dun grupo de exaltados, que conseguiron 

a suspensión da licitación tras intimidar os 

actuantes no proceso e ferir o notario que daba 

fe do acto. A suba das tarifas, especialmente 

as da carne de porco, case duplicadas, sería o 

detonante no ano 1910 doutra revolta en Noia. 

Unha multitudinaria manifestación confluía 

no Cantón para protestar diante da casa do 



84

Rebeldías antifiscais en Boiro: O Imposto de Consumos de 1930

arrendatario do imposto e acabar apedrándoa. 

Dúas persoas mortas e un número considerable 

de feridos de bala, incluíndo criaturas e anciáns, 

foi o balance da cruenta actuación da garda 

civil ante a veciñanza amotinada. 

Aínda que a supresión do imposto de 

consumos, obxectivo histórico dos políticos 

progresistas –que lograran a súa suspensión 

temporal en 1854 e 1868–, entrará oficialmente 

en vigor en 1911 tras a súa aprobación polo 

goberno liberal de José Canalejas, na práctica non 

desaparecería máis que nalgunhas cidades ao 

non atopar impostos substitutivos de garantías. 

En consecuencia, as protestas antifiscais na 

súa contra continuarán tendo lugar en moitas 

poboacións. Así sucederá durante a Segunda 

República en Boiro, onde se vai producir unha 

forte resistencia ao pago deste imposto desde 

o mesmo inicio do período. A diferenza das 

etapas precedentes, nas que non nos consta 

existisen máis que denuncias e protestas 

espontáneas, agora, no período republicano, na 

localidade boirense verá a luz un movemento 

organizado e prolongado no tempo liderado 

pola Sociedad Agraria y de Oficios Varios La 

Fraternidad, entidade sindical vencellada á 

UGT que se constituía na primavera de 1931. 

Despois de quedar á marxe da corporación 

tras as eleccións municipais do 31 de maio, La 

Fraternidad –tamén coñecida popularmente 

como a Agraria ou a “Sociedá”– vai centrar os 

seus esforzos na defensa dos intereses dos seus 

asociados (pequenos propietarios agrícolas, 

medianeiros, xornaleiros e obreiros en xeral) ao 

tempo que nunha tenaz oposición ao goberno 

local, ao que acusaba de ser instrumento do 

caciquismo imperante en Boiro e adoptar un 

republicanismo de conveniencia. Con esta 

dobre finalidade encabezará un movemento 

de resistencia veciñal ao pago do imposto de 

consumos confeccionado para cubrir os gastos 

do exercicio de 1930, argumentando que o seu 

cobro estaba prescrito e que a asignación das 

cotas aos contribuíntes fora realizada a capricho 

dos caciques da localidade. O seu primeiro 

movemento ao respecto será a solicitude formal 

ante o concello da anulación do imposto e, a 

maiores, a rebaixa do 25% aos contribuíntes 

con cotas inferiores a 150 pesetas do de 1931:

Tenemos el sentimiento de participar a 

V. que la Sociedad LA FRATERNIDAD 

en junta general acordó elevar a esa 

corporación que V. dignamente pre-

side; lo siguiente. Que interpretando 

el sentir general y el malestar de todos 

los labradores pequeños propietarios y 

pobres en general, se dirige a la expresada 

corporación Municipal, solicitando la 

anulacion del impuesto de utilidades 

pertenecientes al año 1930, por haberse 

dejado pasar el periodo cobratorio despues 

de haber sido anunciado en público; y 

no estando empeñado el Municipio, 

pudiendo poner al cobro el presupuesto 

de 1931, con un reparto justo y equitativo 

y sea cobrado por trimestres. Pedimos 

al mismo tiempo sea rebajado el 25% de 

los contribuyentes menores de 150 pts 

anuales. Con ello no creemos perturbar 

la buena marcha del Municipio; sino 

reclamar un derecho de Justicia, siendo 
Selo da sociedade La Fraternidad
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norma de esta Sociedad resolver las 

aspiraciones de sus asociados por vias 

de transigencia armonicas; respecto y 

acatamiento a la autoridad Municipal.

Esta solicitude, firmada polo presidente 

do sindicato, Manuel B. Pena, e o secretario 

Manuel Brión, tratábase no pleno do 15 de xullo 

daquel primeiro ano republicano, quedando 

para o estudo e posterior informe da comisión 

de facenda xunto con outro escrito que, en 

termos similares, presentaba un grupo de 

veciños da parroquia de Cespón relacionado 

coa ORGA (Organización Republicana Gallega 

Autónoma), partido da oposición municipal. 

Con estas esixentes peticións de condonación 

enriba da mesa, o goberno boirense terá que 

afrontar unha delicada situación despois de 

que moitos contribuíntes decidisen implicarse 

persoalmente nas reivindicacións, acudindo 

en masa aos plenos.

TRAS A SUSPENSIÓN DE DOUS PLENOS, 
UN DELEGADO DO GOBERNADOR 
PRESIDE A SESIÓN QUE DESESTIMA 
A PETICIÓN DE LA FRATERNIDAD

Nun contexto de crecente tensión, a sesión 

do día 20 de xullo tería que ser suspendida 

debido aos incidentes producidos no propio 

salón de plenos do consistorio de Cimadevila, 

ateigado dun público contrario ao pago do 

imposto. O correspondente boirense do xornal 

El Pueblo Gallego –que en todo este proceso 

se erixirá en voceiro dos rebeldes contra o 

consumo– daba conta do sucedido e facía unha 

chamada de atención sobre a inexistencia de 

cambio político real no goberno local respecto 

a etapas pasadas:

Boiro

SESIÓN BORRASCOSA.- El pasado 

lunes celebró sesión el Ayuntamiento 

a la que asistió el pueblo en masa en 

son de protesta contra el cobro del 

impuesto de utilidades del año 1930, 

pues según parece, además de estar 

(mal) repartido, se halla prescrito.

Después de un pequeño escándalo hubo 

un apagón de luz, suspendiéndose la 

sesión para otro día. Ahora compren-

derán “los de siempre” que el pueblo no 

está con ellos y que hay que cambiar 

el sistema, porque si hemos de estar 

lo mismo, ¿a qué vino la República? 

En este municipio no se sabe que se 

halla proclamado la República más 

que por los periódicos, pues imperan 

las mismas personas con los mismos 

procedimientos, favoreciendo al amigo 

y aplicándole la “justicia” al que no lo 

es. Y aquel ciudadano que tiene ideas 

demócratas, se le tilda de comunista 
Manuel Brión, secretario de La Fraternidad
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o algo peor y se le declara la guerra 

caciquil.

El Pueblo Gallego

23 xullo de 1931

A esta suspensión plenaria seguiría outra, 

a da sesión do día 27, neste caso debido aos 

incidentes producidos cando se daba conta 

do escrito do grupo de veciños de Cespón 

solicitando a condonación do imposto. Na 

acta da sesión facíase recaer a responsabilidade 

no concelleiro e líder da ORGA na oposición, 

Jesús Vázquez, que xunto co resto do seu grupo 

político se erixira en defensor das demandas de 

anulación dentro da corporación municipal. 

As súas acaloradas intervencións derivarían 

en insultos cara aos concelleiros do goberno 

e nun rebumbio tal que o alcalde Arturo Sieira 

decidiu suspender a sesión, ordenando á garda 

civil o desaloxo do salón, ante a resistencia 

do propio Jesús Vázquez, quen instaba o 

público á desobediencia antes de ser sacado 

el mesmo pola forza. El Pueblo Gallego daba a 

súa versión do sucedido na polémica sesión:

Boiro

LA LUCHA CIUDADANA.- El pasado 

lunes 27, se celebró sesión en este 

Ayuntamiento asistiendo numeroso 

público, quedando mucha gente en 

la calle por no haber sitio en el salón.

Se trató del impuesto de utilidades 

originándose discusiones entre los 

concejales. La proposición del edil don 

José Benito Torrado, mostrándose par-

tidario de la condonación del cincuenta 

por ciento a los labradores que paguen 

menos de ciento cincuenta pesetas al 

año, fué muy elogiada por el público.

Algunos concejales de la mayoría no 

están conformes con dicha proposición 

promoviéndose por este motivo violentas 

discusiones.

Como del público partieran voces dando 

la razón a uno de los concejales, el 

alcalde ordenó desalojar el salón por 

la Guardia civil.

La opinión es partidaria de que se rebaje 

el reparto de 1930, una vez que no fué 

hecho con equidad. Además el pequeño 

labrador debido a las malas cosechas 

pasadas se halla agobiado. Transigiendo 

en este asunto se pacificarían los espíritus, 

bastante excitados en esta ocasión.

El Pueblo Gallego

30 de xullo de 1931

O xeito de proceder do belicoso concelleiro 

da ORGA –que xa dera mostras do seu carácter 

ao cesar como presidente da xestora republicana 

que precedera ao actual goberno– movería 

o alcalde a informar o gobernador civil do 

malestar que a situación estaba a causar entre 

os concelleiros do goberno, dispostos mesmo 

a dimitir, e tamén do risco que as actitudes de 

Jesús Vázquez podían supor:

… Cúmpleme manifestar a V.E. que los 

tres señores Tenientes de Alcalde y siete 

Concejales más, molestados por las 

injurias que públicamente les infirío el 

compañero Sr. Vázquez Rodríguez, han 

anunciado su decidido propósito de no 

concurrir a las sesiones por incompa-

tibilidad con dicho señor, y de poner 

sus cargos edilicios a su disposición. 

Hállase plenamente justificada esta 

actitud, señor Gobernador, si se tiene 
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en cuenta que la campaña empren-

dida por el señor Vázquez Rodríguez, 

aunque injustificada y sin fundamento 

alguno legal que la avalare, encuentra 

campo abonable para germinar, por la 

repugnancia que la generalidad siente 

hacia el pago de toda clase de tributos, 

siendo desairada y expuesta a riesgos 

personales y aún materiales, la postura de 

los que, conscientes de sus actos velan 

por el cumplimiento de la Ley y por los 

intereses que les están encomendados. 

Además, como interin tal campaña 

perdure, han de reproducirse los mismos 

desagradables acontecimientos que 

tuvieron lugar en la sesión de ayer, y 

han de tener que efectuarse las sesiones 

con la presencia de la Guardia Civil, 

entienden el que suscribe y los Con-

cejales que le siguen, que una actuación 

municipal en esta forma, aparte de ser 

poco prestigiosa, puede dar margen 

a desagradables y tristes sucesos que 

seríamos los primeros en lamentar.

Pola súa parte, Jesús Vázquez tamén 

se dirixirá ao gobernador civil para dar 

unha versión totalmente oposta do que 

estaba a pasar, e responsabilizar da 

situación así coma de posibles estali-

dos de violencia popular o secretario 

municipal Ramón Dios. Como colofón 

do seu escrito, o concelleiro orguista 

realizaba catro peticións: 

1º Inmediata y justa resolución de las 

instancias presentadas referentes al 

asunto del Repartimiento general de 

Utilidades de 1930.

2º Intervención del pueblo mediante 

sesiones públicas, en el confecciona-

miento de los Repartimientos de años 

sucesivos empezando en el del presente.

3º Un voto de censura por su desacertada 

actuación en este asunto, para el Alcalde 

D. Arturo Sieira Alonso y

4º Destitución del Secretario de este 

Ayuntamiento D. José R. Dios Rivademar 

y revisión del expediente que le instruyó 

un Coronel, nombrado juez especial, 

cuando el advenimiento de la Dictadura.

Este es el sentimiento de la mayoría de 

este pueblo, que abriga en su pecho el 

noble sentimiento de la República na-

ciente, y que lucha por su consolidación, 

contra esta mesnada calvosotelista que 

hace lo posible por desprestigiarlos.

Tras as convulsas sesións precedentes, 

a solicitude de La Fraternidad tratarase nun 

pleno, moi concorrido como os anteriores, que 

Jesús Vázquez, concelleiro da ORGA no bienio progresista
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presidirá un delegado especial do goberna-

dor civil. A pesar de que o informe realizado 

pola comisión municipal de facenda atopaba 

prudentes e razoables as demandas do sindi-

cato, aconsellaba ao goberno municipal a súa 

desestimación. Argumentaba a comisión que, 

malia a súa próspera situación económica, 

coa condonación total do imposto de 1930 o 

concello non podería satisfacer as obrigas de 

pago pendentes. E no referido á rebaixa do 25% 

no imposto de 1931 aos contribuíntes con cotas 

inferiores a 150 pesetas que tamén se pedía, 

informábase que ao ser a maioría das cotas 

menores desa cantidade cometeríase agravio 

respecto a un número reducido de contribuíntes, 

“quebrando las reglas de equidad y justicia a 

que deben ajustarse los repartos”. Se ben este 

informe era referendado polo pleno, cedendo 

ante a presión popular e buscando calmar na 

medida do posible os excitados ánimos dos 

contribuíntes, aprobarase a condonación 

do 50% (un semestre) do imposto de 1931 e 

a prórroga por un mes do prazo de período 

voluntario de pago das cotas pendentes de 

1930. El Ideal Gallego facíase eco da noticia 

na súa portada:

El Ayuntamiento de Boiro condona 
un semestre de los consumos ...

Hoy ha celebrado sesión el Ayuntamiento 

de Boiro. Vino a presidirla, en calidad de 

delegado del Gobernador, su hermano 

don Abelino. Objeto de esta reunión 

tan interesante era dar cuenta de una 

solicitud de la Fraternidad socialista de 

Boiro, en la cual se pedía al Ayunta-

miento que condonase algunas cuotas 

de consumos. Una de las fracciones 

concejiles proponía condonar todo el año 

1930, pero otros concejales estimaron 

era muy exagerada la pretensión, y 

se opusieron a tanta generosidad. Al 

fin, después de una larga discusión se 

acordó condonar el primer semestre 

del año corriente, pero a condición de 

que en un semestre no se pretendan 

del municipio obras ni trabajos que 

supongan salida de dinero, porque este 

sólo podía ingresar por ese concepto 

que ahora se condona. 

Se hacen muchos comentarios de este 

acuerdo.

El Ideal Gallego

11 agosto 1931

Esta solución arbitrada polo goberno civil 

non satisfará os contrarios ao pago do imposto, 

que continuarán loitando pola condonación. 

Ademais, a batalla polos consumos de 1930 

estará impregnada de intencionalidade política 

e dun fervente desexo de descabalgar do poder 

o secretario Ramón Dios Rivademar e tamén 

o doutor José María Gómez Gorordo, xefes 

políticos de Boiro na sombra dende había 

anos. Nin a ORGA de Jesús Vázquez nin a 

socialista La Fraternidad, aliadas e perdedoras 

das pasadas eleccións do 31 de maio, estaban 

dispostas a transixir con este statu quo, que 

consideraban anómalo e prexudicial para a 

localidade. A súa animadversión contra aqueles 

persoeiros partía de finais da Restauración 

Borbónica cando, baixo o amparo do liberalismo 

gassetista, ambos iniciaran a súa soterrada 

traxectoria política, converténdose en amos 

do concello e do xulgado, lugares onde non se 

movía un papel sen que “Don Ramón Dios” e 

“Don José María” o autorizasen. Unha posición 

que lles permitía, por exemplo, cargar de 

impostos os seus adversarios políticos, como 

tiñan denunciado algúns dos que agora se 

aliñaban coa ORGA e daquela o fixeran no 

Partido Conservador. Tras a instauración da 

ditadura de Primo de Rivera e superados uns 
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primeiros momentos de incerteza –nos que 

Ramón Dios mesmo fora encarcerado–, ambos 

persoeiros seguirán mantendo boa parte do 

seu poder grazas ás enormes influencias do 

doutor Gómez Gorordo –o xeneral Jordana, 

un dos membros do Directorio militar, era 

sogro dun irmán seu–. E agora, na Segunda 

República, improvisando a organización dunha 

agrupación afín, engancháranse á última hora 

ao carro republicano despois de ser suspendido 

o concello saído das eleccións do 12 de abril, 

nas que os seus acólitos, baixo a etiqueta 

da Unión Monárquica Nacional, obtiveran 

dezaseis dos dezaoito concelleiros. Deste xeito 

ambos personaxes volvían a gobernar Boiro ao 

seu antollo a través de persoas de confianza, 

simples marionetas que obraban ao seu ditado. 

“En este pueblo –opinaban os dirixentes de 

La Fraternidad– existen desgraciadamente 

gentes de muchas caras a los que conviene 

desenmascarar para bien de los trabajadores 

y de los ciudadanos en general. Los que ahora 

se llaman republicanos ... son los mismos 

gassetistas que persiguieron y cargaron de 

impuestos, llamándoles “come-hostias”, a los 

electores de Varela de Limia. Son los mismos 

que poco después impidieron a Calvo Sotelo 

celebrar sus mítines llamándole afilador de 

Orense. Los mismos que por evitar ciertas 

“cositas” y no perder la poltrona se entregaron 

de lleno a Calvo Sotelo organizando la Unión 

Patriótica y el Somatén. Son los mismos que 

el 12 de abril de 1931 enviaron a Calvo Sotelo 

el siguiente telefonema: “Sotelistas 17, albistas 

1”, y que en la misma semana organizaban un 

comité republicano y se afiliaron a la FRG, cuyo 

centro se evaporó como evaporan todas sus 

organizaciones cuando ya le son inútiles para 

sus fines personales [...]”. (La Lucha, 6 novembro 

1932). Mesmos persoeiros e mesmas formas 

caciquís de antano que agora, nos tempos 

republicanos, non estaban dispostos a aturar 

nin os socialistas da Agraria nin o enrabechado 

Jesús Vázquez.

O ALCALDE ARTURO SIEIRA DIMI-
TE MENTRES A LOITA LEGAL DE 
LA FRATERNIDAD SE INTENSIFICA

Sen os ingresos procedentes dos consumos 

de 1930, coa metade dos de 1931 condonados 

e cunha crecente crispación manifestada 

tanto na rúa coma nos plenos municipais, 

o alcalde Arturo Sieira acabará dimitindo 

cando aínda non pasaran tres meses dende 

o seu nomeamento. Presentada oficialmente 

no pleno do 17 de agosto, a súa renuncia era 

admitida por once votos a favor –dez dos 

concelleiros do goberno e un da oposición– e 

catro en contra –os doutros tantos concelleiros 

da minoritaria ORGA–. Na mesma sesión 

procedíase á elección do novo alcalde, que 

non recaerá nun membro do goberno, como 

en principio parecería lóxico, senón nun 

edil da oposición, Benito Calo, que obtiña 

curiosamente os once votos dos concelleiros 

gobernamentais, mentres os cinco votos do 

seu partido ían para o dimisionario Arturo 

Sieira. A prensa informaba sobre este cambio 

de rexedor:

Boiro

LA DIMISIÓN DEL ALCALDE .- El lunes 

17, celebró sesión ordinaria el Ayunta-

miento. En ella y después de terminada 

la discusión de los asuntos del orden 

del día, ha presentado la dimisión con 

carácter irrevocable el que hasta ahora 

fué alcalde don Arturo Sieira Alonso. 

Para sustituirle ha sido nombrado don 

Benito Calo Beade, quien a su vez hizo 

constar en acta su renuncia.
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La noticia causó gran sensación en 

el pueblo, pues nadie esperaba una 

retirada tan prematura no obstante 

reconocer el vecindario lo desacertado 

de su actuación.

El señor Sieira Alonso en un breve y 

sincero discurso declaró que su gestión 

al frente de la Alcaldía había fracasado.

Ya debía comprender el ex alcalde, 

cuando se posesionó del cargo, que 

esta villa no consentiría más caciquismo 

el cual al proclamarse la República 

recibió su último golpe. Esperamos que 

esta retirada sirva de ejemplo para los 

aspirantes al cargo de primera autoridad 

local; el pueblo hasta ahora tan sufrido, no 

tolerará continúe la política personalista, 

abandonando los intereses locales sin 

tener en cuenta el agobio en que se ven 

las clases trabajadoras.

El Pueblo Gallego

23 agosto de 1931

Conceptuado tan boa persoa como mani-

pulable e sen inquedanzas políticas coñecidas 

máis alá da súa filiación de última hora á 

ORGA, Benito Calo, labrador da parroquia 

de Macenda, pasaba a ocupar a alcaldía de 

Boiro tras presentar en van a súa renuncia. 

Este peculiar relevo na alcaldía –asumida 

agora por un teórico aliado dos contrarios ao 

pago do imposto– non modificará en nada a 

estratexia do sindicato La Fraternidad que, a 

pesar da desestimación das súas demandas 

iniciais, proseguirá coa súa loita legal contra 

os consumos de 1930. 

Despois de reiterar formalmente ante o 

concello a petición de anulación das cotas sen 

conseguir nada positivo, a principios do mes de 

setembro daquel primeiro ano republicano vai 

interpor un recurso ante o Tribunal Contencioso 

Administrativo contra o acordo denegando a 

súa petición de anulación. Ao mesmo tempo 

recorrerá de novo ao concello para solicitar 

desta vez unha rebaixa no propio imposto, 

baseándose na precaria situación económica 

que atravesaba a maioría da veciñanza do 

municipio boirense, afectada por unha sucesión 

de malas colleitas, a elevación do prezo do 

millo e a depreciación de gando e madeiras:

Los abajo firmantes, presidente y se-

cretario de la Sociedad agraria y de 

oficios varios LA FRATERNIDAD, en 

nombre de la colectividad que rigen 

y de numerosos vecinos mas de este 

Arturo Sieira, alcalde dimisionario
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término municipal a la digna presidencia 

y a la Corporación exponen:

1º Que la situación porque atraviesa 

la mayor parte de los vecinos de este 

termino municipal, especialmente en 

aquellos sectores en donde los bienes y 

las propiedades y los medios de aportar 

recursos a la economía familiar para el 

sustento diario son escasos, les impide 

reunir las cantidades necesarias para 

cubrir las multiples obligaciones del 

Estado y del Municipio.

2º Que esta carencia de recursos de toda 

especie dimana de la falta de cosechas 

óptimas y la escasez de negocios y la 

ausencia de objetivos donde desarrollar 

actividades que puedan posibilitar un 

incremento en la misma economía 

familiar de referencia.

3º Que esto produce un estado tal de 

estrechez, de indigencia, de desasosiego 

y de debilidad en todos los ánimos 

que muchos vecinos de Boiro en su 

mayoría nos hallamos encallejonados, 

poco a poco en un angustioso ambiente 

de inquietud y nos vemos caminar a 

pasos agigantados hacia un laberinto 

de miserias espantosas. Adviertase 

que tenemos encima unas cosechas 

francamente mezquinas. Piensese en 

que muchísimos de nuestros vecinos 

hace seis meses que estan pasando 

hambre y malviviendo como parias. 

Tengase en cuenta que centenares 

de ellos hace mas de medio año que 

estan comprando el maiz para poder 

evitar un hambre cierta sabe Dios a 

cuenta de que imensos sacrificios y en 

que forma. Reconozcase que ademas 

aquellos que aun pueden disponer de 

unas fincas para venderlas y poder 

comer unos meses, no hallan quienes 

se las adquieran ni a los precios mas 

reducidos. Sepase que el trabajo escasea 

y el número de parados forzosos nos 

alcanza a nosotros tambien.

4º Un año malo estamos viviendo y un 

año de hambre incruenta nos amenaza 

de muerte. Ya no tenemos recursos, ya 

no queda en nuestros bolsillos nada.

Tras a dramática argumentación do seu 

escrito, os responsables do sindicato uxe-

tista suavizaban as súas demandas respecto 

ás anteriores, solicitando neste caso, non a 

condonación total do imposto, senón unha 

rebaixa nas cotas:

Por todo ello recurrimos a la humanidad, 

a la generosidad, a la reflexión de nuestro 

regidores a proponerles, señores, dos 

fórmulas razonables, equitativas, medi-

tadas, para que los vecinos de Boiro se 

les alivie la enorme carga que supone 

el impuesto de utilidades. Helas aquí;

a/ Que la Corporación autorice la rebaja 

del 50% (cincuenta por cien) a aquellos 

vecinos contribuyentes inferiores a 125 

pts (ciento veinte y cinco pts), o, 

b/ Que se anulen todas las cuotas 

inferiores a 60 pts (sesenta pts).

Se comprenden estas rebajas en el cupo 

de 1930. Ofrecemos dos soluciones a 

elección de la Corporación y suplica-

mos, tan sólo, que sea aprobada la que 

mejor parezca, a nuestros municipes, 

porque sea cualquiera la aprobada ha 

de remediar muchos males y aliviar 
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centenares de dolores a convecinos 

en nombre de los cuales hablamos. [...]

Con todo, as novas demandas da Agraria, 

do mesmo xeito que as dos veciños de Cespón 

vinculados á ORGA, serán desestimadas con 

firmeza polo goberno. 

Chegado o outono, a resistencia dos con-

tribuíntes a satisfacer as súas cotas facía que 

o concello acumulase importantes retrasos 

nos seus pagamentos, mesmo nos soldos dos 

seus traballadores, que levaban moitos meses 

sen cobrar. Así se desprende dun informe da 

alcaldía ao gobernador civil (8 outubro 1931), 

onde tamén se pon de manifesto o temor 

do goberno boirense a altercados caso de 

decretar a aprema aos debedores. Ante esta 

posibilidade, e mentres o secretario Ramón 

Dios buscaba nos balnearios de A Toxa e Caldas 

de Reis a tranquilidade que en Boiro lle faltaba, 

varios vogais da comisión de avaliación do 

polémico gravame decidían presentar a súa 

renuncia. Polo contrario, seguindo coa súa 

batalla legal, ao tempo que reclamaba contra 

o nomeamento dalgúns novos vogais, La 

Fraternidad solicitáballe ao concello a inclusión 

de dous dos seus asociados nas comisións 

de avaliación, integradas en exclusiva polos 

maiores contribuíntes e o clero parroquial. 

Debido á excitación que reinaba en parte do 

pobo, e para evitar conflitos de intensidade, 

a alcaldía renunciaría finalmente a apelar ao 

procedemento executivo, concedendo sucesivos 

prazos para que os morosos puidesen saldar 

as súas débedas sen recargas.

O PRESUPOSTO MUNICIPAL, O 
FRACASO DO CONTENCIOSO E O 
COBRO DO CONSUMO VÍA EXECUTIVA 
INCREMENTAN A CRISPACIÓN

Aínda que na primavera de 1932 algúns 

contribuíntes decidían ceder e buscar na 

administración local facilidades para satisfacer 

os seus débitos sen recargas ou coa minoración 

destas –especialmente os labradores fortes afíns 

ao sindicalismo agrícola católico–, a maioría 

seguirá negándose a pagar á espera da sentenza 

do Tribunal do Contencioso Administrativo. 

En consecuencia, a falta de ingresos seguirá 

lastrando a administración municipal, imposi-

bilitada para afrontar con normalidade os seus 

pagos e realizar obras públicas que mitigasen 

o crecente paro. Neste contexto, a intención 

do goberno de incrementar os presupostos 

coa subida salarial dos funcionarios –seica 

preceptiva– enervará os ánimos da veciñanza, 

sabedora de que aquel incremento redundaría 

nunha suba dos impostos. Así, na mañá do 

30 de maio, un numeroso grupo de persoas 

concentrábase en Cimadevila, nas proximidades 

da casa do concello, en espera da celebración 
Benito Calo, alcalde dende agosto de 1931
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do pleno onde se trataría o asunto. A falta 

de quórum para celebrar a sesión, alegada 

polo secretario Ramón Dios, non disuadirá 

os concentrados que, segundo informará a 

alcaldía ao gobernador civil (7 xuño 1932), 

entre berros e sen atender a razóns nin á 

promesa da celebración da sesión supletoria 

nunha data próxima, conseguían que o alcalde 

Benito Calo e o alguacil, acompañados de dous 

dos rebeldes, saísen nun coche á procura do 

número necesario de concelleiros. Finalmente, 

o pleno celebraríase ás sete da tarde, despois 

de que o secretario, funcionarios e algún 

edil decidisen non saír en todo o día da casa 

consistorial por temor a represalias. Entre 

os acordos que, mediatizado pola situación, 

tomaba o concello incluíanse a reclamación 

ás autoridades gobernativas contra os soldos 

da comadroa e practicante, e os pagos aos 

inspectores farmacéuticos e veterinario. Tamén 

se decidía solicitar a supresión de todas estas 

prazas, así como a rebaixa da categoría dun dos 

médicos municipais e a redución dos soldos 

dos outros dous. Baixo o esclarecedor titular 

“Deben mandar los verdaderos republicanos”, o 

correspondente boirense de El Pueblo Gallego 

daba a súa versión do sucedido: 

Desde que se proclamó la República, que 

este pueblo viene luchando tenazmente 

para que aquí se aprecie algo el cambio 

político del país; pero, ¡vano empeño! 

El elemento caciquil no quiere ceder 

un paso en su tradicional mangoneo.

Cuando se va a tratar en alguna sesión 

municipal algún asunto de vital interés 

para el pueblo y el público concurre a 

la Casa Consistorial, ésta se suspende 

por falta de concejales y la supletoria 

lo mismo por falta del alcalde.

El pasado lunes como se trataba de 

aumentar los presupuestos, no para 

obras que remediarían en parte la crisis 

de trabajo, sino para pagarles más a 

algunos funcionarios municipales, 

ya bastante retribuídos hasta el punto 

de poner los presupuestos fuera de 

la ley puesto que no se atienen a lo 

establecido en el Estatuto municipal, 

asistió el pueblo en masa y como de 

costumbre, se suspendió la sesión por 

falta de concejales.

Pero el pueblo ya cansado de tanta burla 

con un gesto heróico fué a buscar a los 

concejales a sus casas y se celebró sesión 

a las siete de la tarde dentro del mayor 

orden, aunque dando a comprender 

su disgusto por seguir mangoneando 

caciquilmente en contra de la opinión 

de la mayoría de los vecinos.

Terminada ésta el público se disolvió 

dando vivas a la República.

El Pueblo Gallego

4 xuño de 1932

A proposta de poda dos presupostos com-

pletarase noutro caótico pleno, o do 6 de 

xuño, no que a instancias dos concelleiros da 

minoritaria ORGA, alentados pola multitude 

presente, acordábase pedir a supresión dos 

quinquenios do secretario Ramón Dios, así 

como das prazas de escribentes e de dúas das 

tres prazas de médicos. 

Esta irada reacción da veciñanza –cansa 

de pagar os impostos sen ver rendementos– 

non collía por sorpresa o goberno, que uns 

meses antes (pleno 24 xuño 1931) acordara 

reclamar á superioridade contra a asignación 

obrigatoria de dous inspectores farmacéuti-
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cos, argumentando: “Que los presupuestos 
municipales están recargados con exceso 

y se nutren, puede decirse, exclusivamente, 

con el reparto general de utilidades, medio de 

tributación que alcanza a la clase proletaria y 

trabajadora, que constituye el mayor número 

del vecindario; y que por esta razón cualquier 

aumento sería motivo de alarma e inquietudes y 

causa, seguramente, de disturbios y alteraciones 

de orden público”.

Rematando o mes de decembro, o Tribunal 

do Contencioso Administrativo pronunciábase 

sobre o recurso que, un ano atrás, interpuxera 

La Fraternidad contra o acordo do concello, 

denegando a petición de anulación do imposto 

de 1930. Facíao declarándose incompetente 

e, por conseguinte, deixando sen resolver 

o problema. Sen que se presentase recurso 

ningún na súa contra no prazo legal, o 12 de 

xaneiro de 1933 a sentenza declarábase firme. 

Tras a frustración xerada polo veredicto do 

contencioso e encoraxados pola decisión do 

goberno de iniciar as xestións previas ao cobro 

do imposto mediante procedemento executivo 

–vía que podería implicar o embargo de bens–, 

a principios de marzo arredor de duascentas 

persoas cos principais dirixentes sindicais á 

fronte dirixíanse en manifestación ao concello, 

onde tramitarían un escrito solicitando a 

suspensión do cobro das cotas non satisfeitas. 

Prevendo que a asistencia ao pleno onde se 

trataría esta proposta ía ser multitudinaria, a 

alcaldía solicitaba ao goberno civil o envío de 

efectivos que reforzasen a Garda Civil do posto 

boirense. Pero parece que esta petición non 

debeu de ser satisfeita, pois nin a sesión do 13 de 

marzo nin a supletoria do día 15 se celebrarán 

ante a ausencia do alcalde e os concelleiros. 

Sexa como for, o cobro vía executiva quedará 

en suspenso, concedéndose un prazo de 

quince días para pagar sen recargas, que será 

prorrogado posteriormente. 

Impotente ante esta situación, o goberno 

municipal non podía facer outra cousa que 

informar as autoridades superiores da súa 

reiterada obriga de tomar acordos contra a 

súa vontade, que o secretario Ramón Dios 

tiña que ratificar a pesar de non consideralos 

axustados á legalidade. Nun extenso artigo, o 

correspondente boirense do conservador El 

Ideal Gallego relataba o que na súa opinión 

estaba a suceder en Boiro, descualificando 

duramente os rebeldes contra os consumos 

e prevendo violentos sucesos en caso de que 

non se atallara a situación:

LO QUE PASA EN BOIRO 

Unos cuantos exaltados de esta lo-

calidad, animados no precisamente 

por un ideario político o doctrinal que 

favoreciese en algo a sus convecinos, 

sino que contaminados de perversos 

sentimientos orientados en el único y 

exclusivo deseo de perturbar el normal 

desarrollo de nuestra vida municipal, 

han constituído una sociedad que titulan 

“La Fraternidad”. Y a pesar de que sus 

ideas caen fuera del marco de cualquier 

partido por extremista que éste sea, han 

enarbolado la bandera socialista, sin 

duda, por haber creído era la postura más 

cómoda en las actuales circunstancias.

Su actuación, como era de esperar, estuvo 

en todo momento inspirada en favorecer 

el desorden y por una actitud legal que 

adoptaban, se cuentan por docenas 

aquellas en las cuales injustamente se 

colocaban por venganza o a despecho 

infringiendo con ello grandes males a los 

ciudadanos sensatos de este municipio.

Y en estas condiciones, después de 

corta vida en contínua rebeldía, llegan 
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estos dias en que nuevamente salen a 

las barricadas en airada protesta contra 

el cobro del impuesto por utilidades de 

este Ayuntamiento.

No quiero meterme en que si es legal 

o no, el cobro de tal exacción, ello no 

interesa al caso, porque hay Tribunales 

en donde esto puede esclarecerse. Sólo 

me preocupa hacer resaltar la forma de 

llevarse a cabo esta protesta; organizando 

manifestaciones con obreros (que son 

precisamente los que no pagan tal 

impuesto) y dedicándose a recorrer el 

pueblo entre gritos y protestas, ejerciendo 

indudable coacción sobre las propias 

autoridades (y esto es lo lamentable) y 

sobre el pueblo en general consciente 

y timorato. Improvisando mítines, 

sin permiso de ninguna autoridad y 

con manifiesta infracción de la ley; 

pronunciando discursos de temas tan 

consoladores como el de reparto de 

tierras, apropiamiento de ellas por los 

medianeros, incautación del ganado de 

aparcería y otras bravatas por el estilo.

Y cabe preguntarse, ¿es posible que 

las autoridades sostengan por más 

tiempo estas demasías llevadas a cabo 

solamente por unos cuantos indeseables, 

que pretender transformar ese noble 

y democrático ideal de libertad en un 

rabioso y descarado libertinaje?

Es urgente que se tomen cuanto antes 

las necesarias medidas para prever lo 

que luego resulta inevitable. Todos 

recordamos hoy con pena los graves 

sucesos de Casas Viejas, que tuvieron 

principio parecido. Pero asusta el pensar 

que el pacífico pueblo de Boiro, vaya a 

tener reservado un puesto en la Historia 

junto al del pueblecillo gaditano.

El Ideal Gallego

17 marzo 1933

Pola súa parte, nun artigo publicado o 

mesmo día que o anterior, o correspondente 

boirense do semanario socialista pobrense La 

Lucha expoñía as razóns da rebeldía contra o 

pago do consumo de 1930, argumentando que 

as cotas do polémico repartimento respondían 

ao criterio dos caciques da localidade e non 

ao que en xustiza debía ser: 

EL PUEBLO PROTESTA

No cabe duda que una gran masa de 

este pueblo no está de acuerdo con 

las personas que caciquilmente lo 

representan.

No nos referimos a los concejales, quie-

nes, en su mayoría, fueron puestos en el 

cargo por uno u otro señor, valiéndose 

de los votos con que cuenta por fuerza 

o voluntad.

La mayor parte de esos concejales que 

constituyen el Ayuntamiento de Boiro 

no tendrían quince votos, propiamente 

simpatizantes.

La protesta contra el “consumo” de 

1930 no significa más que la rebeldía 

de un pueblo contra el yugo caciquil.

El pueblo no ignora que hay que pagar 

impuesto de utilidades al Ayuntamiento, 

pero todos sabemos perfectamente que 

ese impuesto está mal repartido y que 

todo el peso cae encima de los pobres.
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Los vocales de las comisiones de eva-

luación fueron siempre designados 

por los caciques y se prestaron por 

conveniencia o ignorancia a firmar las 

cuotas que convienen a los caciques y 

cuando algún año se trata de mejorar 

en conciencia el repartimiento nos 

encontramos con que los que estaban 

acostumbrados a ser favorecidos recla-

man ante la Delegación de Hacienda, 

informan a su manera los funcionarios 

del Ayuntamiento, y le son rebajadas 

sus cuotas.

Esto ocurrió el año pasado.

A D. Manuel Sánchez, sacerdote y 

propietario; a D. Benigno Sánchez, 

ganadero, labrador y propietario; a 

doña Isabel Maestre, comerciante y 

propietaria, y a otros, como Carsero 

(sic), etc.

Ahora estos señores se ensalzan y en 

alta voz manifiestan que su influencia 

vale más que las sociedades y que el 

mismo pueblo.

Compárense estos personajes con 

algunos labradores que no recogen 

maíz para sus necesidades del año y 

que, arrastrados a trabajar viviendo 

miserablememente, pagan más de cien 

pesetas anuales.

Así el pueblo se resiste y llegará un día 

en que no pagará.

Súmese a esto la desastrosa administra-

ción municipal y la soberbia y pedantería 

de los señoritos de Boiro, conducta 

improcedente ante el pueblo que con 

sus cuotas contributivas los sostiene.

La Lucha

17 marzo 1933

O IMPOSTO DE 1932 TAMÉN 
PROVOCARÁ MOBILIZACIÓNS

Ao tempo que no verán do 33 a resistencia 

ao pago seguía aínda activa –segundo informes 

oficiais só se cobrara arredor da metade–, 

xurdía unha nova protesta, agora contra a 

asignación das cotas do imposto de 1932. No 

pleno municipal do 12 de xullo, ao que acudía 

numeroso público en son de protesta, dábase 

conta dun escrito de La Fraternidad denunciando 

as inxustizas e anomalías cometidas no seu 

repartimento entre a veciñanza, afirmando que 

“mientras propietarios, terratenientes, figuran 

con cuotas inferiores a 60 pesetas a otros 

labradores pobres, medianeros, le asignaron 

mayores cantidades”. En vista de que o concello 

permanecía alleo ás súas denuncias, coincidindo 

coa celebración do pleno do día 26 de xullo, 

organizábase unha impoñente manifestación 

cos dirixentes dos distintos sindicatos uxetistas 

da localidade (La Fraternidad, Sociedad de 

Canteros y Oficios Varios e Sociedad Agraria, 

Marítima y de Oficios Varios El Centro Obrero, 

de Escarabote) á fronte. O xentío que integraba 

a marcha concentrábase en Cimadevila, nos 

arredores da casa consistorial, agardando 

poder condicionar o goberno local no sentido 

que acordase a anulación do imposto e a 

realización dun novo repartimento nun pro-

ceso transparente, aberto a toda a veciñanza. 

Nunha tumultuosa sesión plenaria, onde se 

comprobou que a ORGA de Jesús Vázquez xa 

deixara de ser aliada dos rebeldes contra os 

impostos, o concello veríase obrigado unha 

vez máis a aprobar a petición realizada. No 

informe que a alcaldía enviaba o día seguinte 

ao goberno civil (27 xullo 1933) indícase esta 

circunstancia: 
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[…] Ante la pertinaz insistencia del público, 

que en medio de la mayor confusión 

y con frases poco respetuosas para la 

municipalidad, decía que no abandonaría 

el salón interin tal acuerdo no se tomase, 

viéndose la Corporación coaccionada 

e indefensa, adoptó el siguiente, que 

reproducimos a la letra la exigencia 

de los reclamantes:

El pueblo entero acude a protestar contra 

el repartimiento de 1932 debido a las 

injusticias cometidas, cuyo repartimiento 

debe ser confeccionado nuevamente 

por las Comisiones y Junta respectiva, 

asistidas de los vecinos que quieran 

concurrir y con intervención de los 

Concejales.

Pide también que en lo sucesivo concu-

rran todos los Concejales a las sesiones, 

y caso contrario, renuncien los cargos 

para que fueron nombrados. 

Arredor dun mes máis tarde, a xunta xeral 

do repartimento de 1932 presentaba a súa 

renuncia alegando os receos e prexuízos con 

que o pobo acollera o repartimento, así como 

a campaña de coaccións á que os membros 

da xunta estaban a ser sometidos, incluíndo 

os actos vandálicos contra as súas propie-

dades, como a tala de viñedos e piñeirais. 

Recoñecendo que a xunta carecía da liberdade 

e independencia necesarias para actuar, o 

concello acordaba solicitar ao delegado de 

Facenda o nomeamento dun comisionado 

para continuar cos traballos de confección 

do repartimento de 1932. Ao mesmo tempo, 

e tendo en conta que os vogais responsables 

do repartimento de 1933 negábanse a tomar 

posesión dos seus cargos, o goberno acordaba 

realizar a mesma solicitude respecto a este. 

A pesar desta nova controversia fiscal, que 

complicaba aínda máis o xa de por si crispado 

ambiente, a principios de setembro o goberno 

decidía retomar o cobro do imposto de 1930 

mediante procedemento executivo, agora 

cun novo axente tras a renuncia do anterior. 

Con todo, non sabemos se por solicitarllo 

La Fraternidad ao gobernador, ou porque a 

Garda Civil enviada polo gobernador marchara 

concentrada fora de Boiro, un mes despois a 

vía da aprema sería novamente suspendida. 

AS ÚLTIMAS RESISTENCIAS CON-
TRA O PAGO DOS CONSUMOS 
REMATAN AO LONGO DE 1934

Segundo informes da alcaldía ao gobernador 

civil (26 febreiro 1934), cando se inicia 1934 

só restaban por cobrar dos consumos de 1930 

unhas 5.000 pesetas dun total de 70.000 ás que 

ascendía a cantidade asignada pola Facenda 

pública ao municipio boirense. Para acabar 

coas últimas resistencias, o goberno local 

–adscrito agora ao gobernamental Partido 

Radical en unión aos concelleiros da oposi-

ción– reactivaba en febreiro o procedemento 

executivo suspendido catro meses atrás. E facíao 

nun momento especialmente crispado como 

consecuencia dos altercados das eleccións a Casa do Concello, en Cimadevila,  
centro das protestas antifiscais
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Cortes de novembro do 33, a raíz dos que foran 

detidos e encarcerados varios significados 

membros de La Fraternidad –un deles ferido 

de gravidade por disparos da Garda Civil– para 

ser sometidos a consello de guerra. E tan só 

uns días despois do suicidio do doutor Gómez 

Gorordo, un dos xefes políticos de Boiro na 

sombra, ao que a esquerda lle atribuíra a res-

ponsabilidade última dos sucesos electorais 

tras a contratación de pistoleiros dereitistas. 

Co auxilio das forzas da Garda Civil enviadas 

polo gobernador, xunto ás licenzas de armas 

curtas para varios funcionarios, entre media-

dos e finais de ano a vía de aprema acabará 

dobregando as últimas resistencias contra o 

pago do imposto, procedentes basicamente 

de asociados da Agraria. 

Como queda exposto, a oposición ao pago 

dos consumos constituíu un permanente foco 

de conflitividade en Boiro dende o verán de 

1931 ata máis alá da metade de 1934. Só con 

moito esforzo, a través da vía de aprema, e coa 

intervención da forza armada, o goberno local 

sería capaz de recadar o imposto. Sometidos 

durante tres anos a unha presión abafante, 

os gobernantes e funcionarios boirenses 

entenderon a protesta antifiscal só como un 

xeito de perturbar o desenvolvemento da vida 

municipal, obra de “profesionales de la revuelta” 

ou “exaltados contaminados de perversos 

sentimientos”. Sabedores da arbitrariedade 

do imposto e da administración municipal, 

os dirixentes da Agraria consideraban, en 

cambio, que a súa protesta significaba a rebeldía 

da xente común contra as formas caciquís 

imperantes. Unha combativa actitude que, 

con todo, non lles permitiría materializar o 

seu lema: “Obreros de La Fraternidad: no os 

desaniméis. La República vencerá al caciquismo, 

no os quepa duda”.
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Na península do Barbanza, ao igual que 

no resto de Galicia, podemos considerar 

fundamentais a emigración a América, a 

emigración a Europa e as migracións interiores. 

A elas hai que sumar as migracións á seitura 

en Castela e a emigración a Portugal.

A mala situación económica que padecía 

Galicia ao longo do século XVIII obrigou a moitos 

galegos a emigrar. Agás casos puntuais, nun 

comezo a partida fíxose temporal participando 

na seitura en Castela ou na veciña Portugal. 

Logo xa pasou a ser definitiva cando os destinos 

foron os países de América e de Europa.

Nun comezo, a emigración mantivo a ilusión 

e a esperanza na volta, baseada na vitalidade 

dos emigrados, posto que a inmensa maioría 

eran mozos en plenitude das súas facultades 

físicas e espirituais.

Os sentimentos que vive o emigrante son 

contraditorios pois “por máis que se renegue da 

súa orixe, o que é frecuente, o amor e a saudade 

polo mesmo están sempre presentes, á vez que 

diga querer a súa terra como a súa nai, por riba 

de calquera outra cousa, o resentimento está 

sempre alí”1. Tamén senten a envexa dos que 

teñen a riqueza e o benestar, todo aquilo do 

que o emigrante carece e desexa. Malia todo, 

xunto coa morriña da terra, tamén estaba a 

gratitude á xente e á terra de acollida.

Para minguar tales diferenzas, o emigrado 

recorreu ao aforro. Para eles o aforrar é facer 

máis curta a emigración e volver á terra o 

antes posible cos problemas que o levaron 

alí totalmente resoltos.

“Sempre co retorno ao lar presente nos 

seus pensamentos, algúns emigrantes galegos 

1 CALVO, Francisco: Que es ser emigrante. Ed. La Laya Ciencia. 
Barcelona, 1977. Páx. 39.

progresaron –non moitos– e melloraron 

económica e socialmente respecto das súas 

situacións persoais pre-migratorias” 2. Outros 

medraron profesionalmente chegando mesmo 

á especialización, pero a meirande parte non 

superaron o nivel co que chegaron. Aínda así, 

intentaron acadar, a forza de aforros continuos 

e de exceso de traballo, a cantidade de cartos 

suficientes para montar o seu propio negocio 

ou volver á terra.

O emigrante nada máis chegar ao destino 

comeza a súa adaptación ao novo medio para 

irse integrando como un membro máis no 

país de acollida. Mais “a súa fantasía primeiro, 

e logo na realidade da súa vida, o emigrante 

abre unha paréntese coa súa decisión, o que ao 

comezo non pensa que pode acabar doutro xeito 

que coa volta á casa, unha vez que as causas 

determinantes do cambio foron superadas”3.

Finalmente, a volta dos emigrantes pode ser 

temporal (viaxes de vacacións) ou definitiva. 

Esta pode ter dous matices: uns, os menos, 

cun regreso con éxito, e outros, a maioría, que 

non conseguiron adaptarse ao novo país, non 

fixeron fortuna ou non chamaron a atención 

de ninguén.

Máis critico semella Castelao nesta cita 

recollida por Neira Vilas4. “Afora cabía ben aquí 

a impresión que me deixaron os emigrantes 

galegos que eu tratei. Conservo na miña man 

dereita o estruchamento de milleiros de mans 

galegas, endurecidas polo traballo e moitas 

amolecidas pola folganza miserable. Vin o 

2 REDONDO ABAL, Francisco Xavier: O fulgor e as tebras. As 
bibliotecas na Galiza da II República e a súa destrución durante a 
Guerra Civil. Edicións Laiovento. Bertamiráns, 2009, páxs.58-59.

3 Ibídem, páx. 14.

4 NEIRA VILAS, Xosé : Historias de emigrantes. Ediciós do Castro. 
Sada (A Coruña), 1993. 
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trunfo e a derrota de moitos galegos; pero 

endexamais ollei a súa felicidade”. 

A SEITURA EN CASTELA

No primeiro terzo do século XVIII a emi-

gración temporal a Castela foi moi importante. 

Os segadores que partían desde as terras do 

Barbanza para traballar na seitura, ao igual que 

os que saían desde outros lugares da Galicia 

interior e das terras occidentais, organizábanse 

en cuadrillas de número variable, guiados por 

un xefe chamado maioral ou capataz, que 

case sempre era un segador con experiencia. 

Uns días antes da partida, este organizaba cos 

veciños do lugar ou da parroquia os detalles 

da partida. Unha vez preparada a viaxe saían 

a pé a partir do mes de maio e polo camiño 

atopábanse con veciños doutras aldeas e lugares. 

Camiñaban ilusionados coa clara intención 

de gañaren uns cartos que lles axudasen a 

mellorar a súa precaria situación económica 

ou acadaren uns ingresos cos que satisfacer 

débedas pendentes de pago ou mercaren 

algunhas terras.

Permanecían en Castela, Estremadura e 

mesmo Andalucía durante un mes ou algo 

máis se quedaban para axudar noutros labores 

do campo como a recollida de garavanzos, 

lentellas e outros legumes. Mesmo había 

quen agardaba á vendima ou á recollida da 

remolacha.

Cando a viaxe se efectuaba a pé, o capataz 

podía levar un cabalo que facilitaba o transporte 

das ferramentas para a sega, roupas e provisións 

para a viaxe: pan, touciño, chourizos, queixo, 

etc. O grupo podía levar, ademais do xefe de 

cuadrilla, un equipo de segadores ou peóns 

e algúns rapaces. Estes facían traballos como 

atar o cereal, recollían restroballos e achegaban 

aos membros da cuadrilla auga e alimentos. 

O resto dos homes levaban tamén roupa, 

calzado e algo de comida nun fardo. Tamén 

podían levar as ferramentas da seitura como 

fouces, protectores (xeralmente de coiro), a 

pedra de afiar gardada nunha funda que as 

máis das veces era un corno de vaca. Na viaxe 

levaban poucos cartos polo que, a miúdo, 

pedían prestado a outro acompañante ou ao 

propio capataz que logo llelo descontaba do 

seu xornal.

Para chegaren aos lugares de sega os cam-

pesiños de toda Galicia empregaban unha 

ruta norte atravesando a provincia de León e 

introducíndose en Castela. Máis ao sur outra 

ruta que, deixando atrás a provincia de Ourense, 

chegaba a Zamora, Salamanca e ao resto de 

Emigrante agardando a saída do seu barco
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Castela e mesmo Estremadura. As condicións 

de traballo eran moi duras cunha calor extrema 

e onde non se escatimaban esforzos para 

acadar maiores ingresos. Nos días de lúa chea 

mesmo aproveitaban a claridade para seguir 

traballando. Na zona de Arévalo (Avila) a lúa 

chea no tempo da recolleita coñécese como 

“Lúa matagalegos”.

Da dureza desta estadía en Castela deixou 

escritos estes versos Rosalía de Castro en 1863, 

ano da publicación de “Cantares Gallegos”5.  

“Castellanos de Castilla,

tratade ben ós galegos; 

cando van, van como rosas;

cando vén, ven como negros.

...

Aló van, malpocadiños,

todos de esperanza cheios,

e volven, ¡ai!, sin ventura, 

con un caudal de despresos.”

A partir de 1883 xa se empregou o tren que 

unía Madrid e A Coruña. Progresivamente os 

grupos de segadores viaxaban xa en tren, logo 

en autobuses e camións, sempre na procura 

5 ROSALÍA DE CASTRO: Cantares Gallegos. Biblioteca de autores 
galegos. Editorial Grupo ACSA. Vigo, 1991. Páxs 137-138.

do medio de transporte máis barato que, a súa 

vez, era o máis incómodo.6

Volvendo a Rosalía de Castro, esta volta na 

introdución “Dúas palabras da autora” do libro 

“Follas Novas”, deixou escrito: “A emigración 

i o Rei arrebátanlles de contino o amante, o 

irmán, o seu home, sostén da familia decote 

numerosa, e así, abandonadas, chorando o 

seu desamparo, pasan a amarga vida ante 

as incertidumes da esperanza, a negrura da 

soidade i as angustias dunha perene miseria. 

I o máis desconsolador para elas é que os seus 

homes vanse indo todos, uns porque llos levan 

i outros porque o exempro, as necesidades, ás 

veces unha cobiza, anque disculpabre, cega, 

fannos fuxir do lar querido daquela a quen 

amaron, da esposa xa nai e dos numerosos 

fillos, tan pequeniños que aínda non acertan 

a adiviñar, os desdichados, a orfandade a que 

os condenan.”7

Para valorar a importancia desta salientable 

emigración á seitura en Castela, abonda con 

botar unha ollada ás referencias que dela se 

atopan nos libros de fábrica e sacramentais da 

parroquia sonense de San Pedro de Baroña. 

No Libro de Defuntos (1700-1793) aparecen 

varias anotacións nas partidas de defunción 

doutros tantos veciños desta parroquia que 

morreron en Castela, no camiño tanto de ida 

como de volta e outros máis que tiveron que 

volver precipitadamente polo falecemento 

dalgún familiar. Deste xeito sabemos que a 

mediados de xuño de 1709, Andrés García 

faleceu no Reino de Castela. No hospital de 

Toledo tamén morreu Carlos Blanco, o 23 de 

outubro do ano seguinte. Catro días despois 

6 GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel. “Galicia e a sega en 
Castela ó longo dos tempos”. Consello da Cultura Galega. Sección 
Antropoloxía Cultural. 2002. Páxs. 20, 28-30.

7 ROSALÍA DE CASTRO: Follas Novas. Introducción. Biblioteca 
de autores galegos. Editorial Grupo ACSA. Vigo, 1991. Páx. 27.

As maletas da emigración
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enterrouse a Pedro García que falecera en 

Rabanal del Camino (León), localidade situada 

entre Ponferrada e Astorga, en pleno camiño 

de Santiago. O mesmo día redactouse a partida 

de defunción de Domingo Paz Caamaño que 

morrera en Huecas (Toledo).8 

Da mesma maneira quedou anotado na 

partida de defunción de María Núñez que 

Bernardo de Vilasoa “vino de Castilla y le hizo 

un acto y fue cabo de año” o 15 de outubro de 

1711. Tamén regresou antes de tempo Juan 

Pais por idéntica razón que o veciño anterior, 

feito que quedou anotado no libro ao que se 

fixo referencia, o 11 de maio de 1717.9

Outra interesantísima anotación aparece 

reflectida nas constitucións da Confraría de 

San Roque do ano 1721 na mesma freguesía de 

San Pedro de Baroña. Alí, na correspondente 

ao número 8 no referente á festa que debían 

celebrar ao santo, indicábase que o día elixido 

era o último de setembro ao non poder ser o 

16 de agosto por “thener aquel día que estar a 

este glorioso santo, y por ello no poder juntarse 

sacerdotes para la zelebridad de ella y ademas 

la mayor parte de los ermanos allarse en aquel 

tiempo en (Castilla) a las siegas”. 10

Algúns anos mais tarde aparecen outras 

citas, non menos valiosas. Así sabemos que 

Martín de Ben, natural de Lavandeira, faleceu 

en Sarria na viaxe de volta de Castela o 17 de 

decembro de 1733, segundo dixeran algúns 

veciños. No mesmo Libro de Difuntos citado 

quedou anotado que o día 10 de setembro 

de 1736 levouse a cabo o enterro e cabodano 

por Francisco de Queiruga, natural de Abuín 

8 Libro de Difuntos (1700-1793) da parroquia de San Pedro de 
Baroña (Porto do Son). Fol. 20 e 20 vto.

9 Ibídem. Fol. 22 e 31 vto.

10 Libro de la Cofradía de San Roque (1721-1793) da parroquia de 
San Pedro de Baroña (Porto do Son). Constitución nº 8.

(Baroña) que falecera no hospital de Toledo, 

segundo dixeran os compañeiros da súa cuadrilla 

Gregorio Gaziño, Estevan Gaziño, Andrés 

Maneyro, Francisco del Río y otros también 

de fuera de la cuadrilla. En Benavente faleceu 

outro veciño da parroquia, Domingo Romero, 

segundo contou o seu fillo José. Fíxoselle o 

acto de enterro o 12 de outubro de 1738 .11

E unha cita máis “en veinte y seis de no-

biembre de mil setecientos setenta y quatro 

dentro de la Iglesia Parroquial de San Pedro 

de Baroña se tuvieron los funerales a Pedro de 

Ces, que era marido de Francisca Queyruga, 

vecinos de Orellan; segun noticia que trajeron 

sus compañeros murio en el Hospital de Toledo 

a los ultimos de agosto...12

2.- EMIGRACIÓN A PORTUGAL

A finais do século XVIII estableceuse unha 

nova corrente migratoria entre a poboación 

galega e Portugal. Ía dirixida sobre todo aos 

centros urbanos de Lisboa e Porto, aínda que 

tamén abrangueu as terras situadas entre os 

ríos Miño e Douro, en lugares como Coim-

bra, Braga e Viana do Castelo. A estancia no 

país fronteirizo podía ser temporal en tempo 

de sega e vendima ou duradeiro, cando os 

emigrados traballaban nos portos daquelas 

cidades, dedicándose a diferentes oficios 

como carpinteiros, canteiros ou albaneis, e 

mesmo no servizo doméstico.13 

11 Libro de Difuntos (1700-1793) da parroquia de San Pedro de 
Baroña (Porto do Son). Fol. 63 vto, 71 e 75 vto.

12 Ibídem. Fol.147.

13 de JUANA LÓPEZ, Jesús e FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuel 
Ángel. “La población de Galicia (s. XIX -XX) El papel de la emigración. 
In Historia de Galicia”. Edición do Faro de Vigo. Pontevedra, 
1991. Páx.736.
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3.-EMIGRACIÓN A AMÉRICA

A partir de 1750 hai referencias a barbanceses 

que por diversos motivos xa se decidiran a 

buscar noutros países uns ingresos que aquí 

non acadaban. Na maior parte dos casos 

recorrían ás amizades e contactos familiares 

que facían máis doada a saída. Deste xeito 

podían embarcar como pasaxeiros nas fragatas 

da frota que partía desde varios portos da 

península, sobre todo de Cádiz.

Este foi o caso do sonense Roque Yáñez. 

Nacera en Porto do Son o 15 de xaneiro de 

1735. Á morte do seu pai a familia deixou de 

gozar da posición social que tiveran anos atrás 

e comezou a traballar no mar. Con 16 anos 

marchou a Cádiz grazas á mediación e ós 

cartos do seu tío frade. Alí acadou traballo no 

despacho dun marqués. Pero, ao pouco tempo 

e pese á oposición do seu irmán Francisco 

Xavier, tomou a firme decisión de embarcar 

para México en canto se presentase a ocasión. 

Esta chegou o 4 de agosto de 1755 cando puido 

embarcar como pasaxeiro na fragata “San 

Raimundo” que formaba parte da frota que 

levou á Nova España a Agustín de Ahumada 

y Villalón, que acababa de ser nomeado virrei. 

Aínda que comezou traballando ao servizo dun 

rico comerciante, ao longo dos anos prosperou 

ata acadar o cargo de administrador xeral 

das Rendas Reais, en tempos do rei Carlos 

III, fixando a súa residencia en Valladolid 

(hoxe Morelia), na provincia mexicana de 

Michoacán. O novo administrador xeral da 

Real Facenda en México fixo fortuna e no 

ano 1784 enviou a Porto do Son 20.000 reais 

destinados á construción da capela maior da 

igrexa parroquial de San Vicente de Noal e a 

da capela de Nosa Señora da Misericordia, na 

mesma parroquia, indicando que se debían 

destinar a metade deses cartos a cada templo.

A finais do século XIX e, sobre todo a comezos 

do XX, cobra especial interese a emigración a 

América. Para os galegos desta época, América 

era o destino soñado onde o que alí ía traballar 

podía facerse rico en pouco tempo. Deste xeito, 

os que se decidiron a embarcar tiñan claro que 

despois de faceren fortuna regresarían aos 

seus fogares felices dos seus logros.

Para xustificar o masivo éxodo dos galegos en 

xeral e dos barbanceses en particular podemos 

apuntar as seguintes causas:

Reclamo publicitario publicado no boletín A Nosa Terra, nº 102 (05-10-1919)
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• Unha agricultura en xeral atrasada e pouco 

rendible.

• Unha elevada presión demográfica na 

Galicia rural que o campo non podía reter.

• Unha economía pechada e pouco desenvol-

vida na que se empregaban os intercambios 

dos produtos do agro en maior medida 

que os cartos.14

• A fuxida de moitos mozos evitando o 

servizo militar e a participación nas guerras.

• A actuación dos axentes, coñecidos como 

“ganchos ” que se dedicaban á busca de 

man de obra barata.

• A emigración de tipo familiar, onde os 

emigrados chaman polos seus familiares 

e veciños.

O goberno español intentaba ter un control 

da situación prohibindo a emigración a través 

de diversas Reais Ordes, en 1834 e 1838 aos 

países que se independizaron como Arxentina, 

Uruguai ou Venezuela. Pola contra permitía 

14 VILLARES, Ramón: Historia de Galicia. Ed. Mar maior. Vigo, 
2004. Páxs. 338-346.

a emigración cara ás colonias que aínda se 

conservaban como Cuba ou Porto Rico. 

Pero nin as restricións dalgúns países de 

América Latina, nin as prohibicións lograron 

conter a emigración clandestina que, partindo 

desde os portos portugueses, levaba os bar-

banceses a América do Sur; de aí a presenza 

de tantos veciños en Brasil. 

Eran precisamente os armadores e capitáns 

dos barcos os que moitas veces actuaban 

como intermediarios que se poñían de acordo 

con empresarios americanos para convencer 

os galegos en mala situación para buscaren 

en América Latina os salarios que aquí non 

acadaban. Nos portos galegos situaban os 

“ganchos” que clandestinamente procuraban 

completar a pasaxe cara a América.

Nesas circunstancias, o goberno de España, 

a través da Real Orde do 16 de setembro de 

1853, tratou de impedir os abusos que aqueles 

especuladores mantiñan cos emigrantes. Entre 

os obxectivos que pretendían acadar estaban a 

Reclamo publicitario publicado no boletín A Nosa Terra, nº 109 (01-01-1920)
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mellora das condicións dos pasaxeiros na viaxe 

esixindo unha fianza aos armadores e capitáns por 

cada un dos viaxeiros transportados. Ao mesmo 

tempo debían ser desembarcados no porto de 

destino escollido e poderen elixir libremente o 

traballo a realizar no lugar que escollesen.

A lei autorizaba a emigración nos países 

que tivesen representantes do goberno español 

ou nas colonias españolas. Pero, na práctica, 

estas condicións non se cumpriron e o proceso 

migratorio continuou de maneira imparable.15

Rosalía de Castro á que xa fixemos referencia 

liñas atrás, tamén deixou escritos algúns versos 

sobre a emigración a América.16

A Gaita Gallega

...

III

Falas, i o meu pensamento

mira pasar temerosas 

as sombras deses cen portos

que ó pe das ondiñas moran,

e pouco a pouco marchando

fráxiles,triste e soias,

vagan as naves soberbas

aló nunha mar traidora.

I ¡ai!, como nelas navegan

os fillos das nosas costas

con rumbo á América infanda

que a morte co pan lles dona, 

desnudos pedindo en vano

á patria misericordia,

anque contenta a gaitiña

o probe gaiteiro toca,

eu podo decirche:

non canta, que chora.

15 No ano 1856 ditáronse dúas novas Reais Ordes que obrigaban 
a cumprir as disposicións que se sinalaban nesta de 1853, pero 
pouco ou nada cambiou na práctica. 

16 ROSALÍA DE CASTRO: Cantares Gallegos. Biblioteca de autores 
galegos. Editorial Grupo ACSA-Diario 16 de Galicia.Vigo, 1991. 
Páx. 143-144.

a) A saída

Os emigrantes adoitaban coller o barco 

nos portos máis achegados aos seus lugares 

de residencia. Os habitantes desta península 

do Barbanza, a metade de camiño entre A 

Coruña e Vigo, repartíronse entre ambos os 

dous portos, e mesmo algúns emigrantes 

optaron por coller o barco en Vilagarcía. En 

xeral, partían d´A Coruña cando os destinos 

foron Cuba, Porto Rico e México. Do porto 

de Vigo saían os que levaban como destino 

Arxentina, Brasil e Uruguai.

b) A viaxe

Antes de 1880, cando os barcos navegaba 

a vela, as primeiras compañías eran galegas. 

Logo, coa chegada dos grandes vapores, foron 

as compañías estranxeiras, como a alemá 

North Lloyd, as que se encargaron do nego-

cio. Estes novos buques reduciron de xeito 

notable a duración das viaxes, favorecendo 

a emigración. As condicións da viaxe, en 

xeral, foron moi malas e os emigrantes sufrían 

abusos, unha vez a bordo, xa que os armadores 

consentían a masificación para reducir os 

costos. Os emigrantes polo xeral viaxaban en 

terceira clase e soportaban con resignación 

a masificación, a incomodidade, a falta de 

hixiene, ou a cativa alimentación. Arredor 

de 1920 un billete en terceira clase á Habana 

Barco Cataluña (compañía Trasatlántica Española)
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custaba 298,60 pesetas, a Veracruz, 313,60 e 

a Bos Aires, 407,10. Outros máis afortunados 

puideron acceder a camarotes de segunda e 

primeira clase, gozando de oportunidades 

que se lle negaban á maioría. 

O testemuño do sonense Manuel Pérez 

Fernández déixanos algún detalle da viaxe. 

Nacera en Porto do Son en 1881 e con 25 anos 

emigrou a Arxentina o 29 de novembro do 

ano 1906. Partiu do porto de Vigo a bordo do 

vapor “Cataluña”, da Compañía Transatlántica, 

nunha viaxe que tamén emprenderan outros 

tres mozos da mesma vila mariñeira. O vapor 

levaba carga e pasaxeiros. Afortunadamente el 

puido viaxar en segunda clase con camarote 

individual e boa comida pero a maioría da 

pasaxe non tiña esa sorte. A longa viaxe ata a 

Arxentina durou 28 días. A viaxe, en función 

das compañías e a duración, custaba entre 

60 e 80 pesos, cartos que non tiñan polo 

que se facían ao fiado. Os emigrados –dicía 

el– en moitos casos estaban abafados polas 

débedas, polo que no estranxeiro só pensaban 

en atopar traballo para desempeñarse. Logo os 

primeiros aforros sempre virían para a familia 

que quedaba en Porto do Son. Manuel Pérez, 

como tantos outros, nunca regresou á súa 

vila natal. Só en contadas ocasións, e cando 

a situación económica o permitiu, viaxou ata 

Galicia a ver os familiares que deixou aquí.

c) A chegada

Logo dunha longa e dificultosa travesía, na 

que nunca faltaban sobresaltos, chegaban aos 

destinos despois de case un mes de navega-

ción. Facían escala en Lisboa, Santa Cruz de 

Tenerife, Dakar, Bahía, Río de Xaneiro, Santos, 

Montevideo e Bos Aires.

Ao chegaren a porto eran inspeccionados 

por médicos e policías, seguindo as directrices 

de cada país. Así, por exemplo, a Dirección 

Xeral de Inmigración da Arxentina, ordenaba 

comprobar se os acabados de chegar cumprían 

as circunstancias que permitían a entrada 

de pasaxeiros naquel país, de non presentar 

síntomas de enfermidades contaxiosas e outros 

defectos que “impidan ser considerados aptos 

para el trabajo”. Tamén se verificaba se traían 

“un certificado judicial o policial que acredite 

no haber estado bajo la acción de la justicia 

por delitos comunes o contra el orden social 

durante los últimos cinco años”. Finalmente, 

chegaban os contratistas ou os familiares para 

facerse cargo deles. 

d) O traballo

Eran os contratistas os encargados de 

levalos ao lugar de traballo. Só aqueles que 

Cédula de Identidade dos emigrados á 
República do Uruguai. (07-04-1953)
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tiñan contactos e, polo tanto, un traballo 

apalabrado, tiñan certa tranquilidade. Os demais 

terían uns comezos complicados pois, con 

frecuencia, facían os labores máis duros xa 

que non poucos traballaron nos procesos de 

obtención do azucre en Cuba ou sementando 

e facendo a colleita do café e cacao. En Bos 

Aires traballarían en tendas, mercerías, cafés, 

bazares, almacéns, etc. En Montevideo como 

pequenos empresarios, fábricas de bebidas, 

confección de roupas, mobles e curtidos. 

En Brasil, no comercio e na agricultura. En 

moitos casos os cartos que cobraban non lles 

abondaban para vivir. 

Unha inmensa maioría escollía traballar 

nas cidades porque estas ofrecían máis po-

sibilidades de atopar emprego e medrar máis 

rápido. Pola contra, rexeitaban o campo xa 

fora polas duras condicións do traballo ou 

pola explotación que sufrían.

Cando o contacto era familiar era o residente 

o que se responsabilizaba da súa estadía no 

novo país. Polo xeral, dáballe ou buscáballe 

traballo, e facíalle máis doada a primeira etapa 

no estranxeiro.

Outros non tiveron tanta sorte e mesmo 

houbo quen se tivo que botar á rúa a pedir esmola. 

Os máis novos andaban de “changadores”, que 

eran os que facían recados ou cargaban cousas 

ao lombo. Tamén traballaban de criados aos 

que, nun comezo, se lles daba aloxamento e 

mantenza, exclusivamente. 

Tamén houbo moitos que co tempo mon-

taron negocios, adegas, ferrarías ou tabernas, 

e conseguiron facer fortuna. Logo trouxe-

ron os familiares que quedaran en Galicia e 

convertéronse nun grupo numeroso e cun 

relativo poder.

Francisco Piñeiro nacera en Porto do Son 

o ano 1894 e con tan só 15 anos tomou o 

camiño da emigración embarcando para a 

Arxentina porque “en realidade non importaba 

que fose Arxentina, Uruguai ou Venezuela; para 

nós non existía Arxentina, nin Bos Aires, nin 

Uruguai, nin Montevideo. A ilusión era chegar 

a América” porque como ben dicía el: En Porto 

do Son a xente nova só tiña dúas opcións: 

pescar ou emigrar. (Lembra o que Castelao 

–1916-917– xa expresaba no debuxo 32 do 

que logo se compilaría no Álbum NÓS que 

“En Galiza non se pide nada. Emígrase”).  

Partiu do porto de Vigo no buque holandés 

“Zeelandia” que acababa de incorporarse ao 

servizo rápido de vapores. Con el ía outro 

sonense xa afincado naquel país e que volvera 

ao Son para levar a muller e os fillos para Bos 

Aires.

Ao pouco tempo os seus dous irmáns 

tamén escolleron o camiño da emigración, 

esta vez cara a Montevideo, mentres que a 

irmá elixiu Arxentina. Outra irmá quedou en 

Porto do Son para coidar dos vellos, non así 

os seus fillos que tamén colleron o barco da 

emigración. Francisco casou alá e traballou 

como contador, na compra e venda de artigos, 

empresario... e xa, nacionalizado arxentino, 

non regresou a Galicia. 

Vapor holandés Zeelandia
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e) Fases 

Aínda que non é doado establecer fases ou 

períodos de maior ou menor saída de emigrantes, 

si se pode resumir en varios apartados:

• 1750-1880: Período caracterizado pola saída 

lenta e puntual, incrementada a partir da 

metade do século do XIX.

• 1880-1895: Forte emigración, sobre todo 

dirixida a Cuba, Arxentina e Brasil coin-

cidindo coa presenza dos vapores que 

minguaron a duración da viaxe.

• 1896-1919: Continúa a forte emigración, 

sobre todo dirixida a Arxentina pola crise da 

agricultura galega e a política inmigratoria 

dos países americanos que precisaban 

man de obra.

• 1920-1930: Recupéranse os índices do 

período anterior, apreciándose un notable 

descenso durante os anos da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918).

• 1931-1950: A emigración traza unha liña 

descendente cun importante retroceso 

durante o período republicano (1931-1936) 

e unha clara paralización durante a Guerra 

Civil española (1936-1939) e a política 

restritiva do franquismo. Tralo remate da 

guerra abandonan o país moitos militan-

tes de esquerdas que sufriron as trabas e 

persecucións do réxime franquista. Aquel 

exilio político obrigou a moitos veciños 

da bisbarra a cruzaren a fronteira cara 

a Francia e poñer rumbo aos países de 

América Latina. 

• 1951-1960: Forte recuperación da emigración 

dirixida sobre todo a países como Venezuela 

e Panamá. Continuou a saída desesperada 

de emigrantes á forza. Cara a alá se dirixiron 

moitos milleiros de galegos porque, como 

ben escribiu Celso Emilio Ferreiro17 “a miña 

terra é intima e tenra, / pro, a mocedá fuxe 

dela / en busca de outra terra / onde o pan 

/ se pode comer sen bágoas.” Estes versos 

de denuncia non gustaron a certo sector 

favorecedor da emigración. 

Naquela situación estaba Xerardo Díaz 

Fernández. Nacera en Porto do Son o 18 de 

decembro de 1907. Completou a súa primeira 

ensinanza e, no ano 1924, estudou en Noia 

e logo posteriormente na Escola Normal de 

Santiago onde se fixo mestre. Traballou no 

xulgado co seu pai ata o falecemento deste 

en 1928 e logo continuou como oficial ata o 

mes de xullo de 1936.

Pertenceu a Esquerda Republicana e, tras o 

golpe militar, foi encarcerado permanecendo 

preso dous anos no cárcere de Santiago e outros 

dous no d´A Coruña. Xa en liberdade en 1940 

realizou diversos traballos e máis adiante fíxose 

procurador, profesión que non lle permitiron 

exercer polos seus antecedentes políticos, malia 

os moitos recursos que presentou.

En 1947 casou con Carmen Moreira García, 

tamén veciña de Porto do Son e tiveron dous 

fillos. Desestimado o seu último recurso polo 

Consello de Ministros o 8 de xuño de 1951, 

decidiu emigrar a Montevideo o 29 de setembro 

daquel mesmo ano. Elixiu Uruguai como destino 

porque para el “era o país de América hispana 

que máis garantías de liberdade lle ofrecía”.

Embarcou en Vigo o 29 de setembro daquel 

ano, 1951, no vapor francés “Formose”. No 

peirao quedaron a muller e a súa filla maior; 

o pequeno quedara a cargo dunha tía. “Con 

17 FERREIRO MÍGUEZ, Celso Emilio: Viaxe ao país dos ananos. 
Ed. Akal, 1981.
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un esfuerzo sobrehumano me aparté de ellas 

y subí al barco que enseguida levó anclas y se 

fue separando del muelle poco a poco. Desde 

la cubierta les decía adiós con la mano y ellas 

también hacían lo mismo. Mi mujer tenía un 

pañuelo blanco en la mano con el que me 

mandaba el triste y esperanzado adiós; de vez 

en cuando enjugaba las lágrimas con él y volvía 

a agitarlo hasta que ya no nos podíamos ver.”18

Transcorrida unha longa e triste travesía de 

27 días, atracando en portos da costa oriental e 

occidental do Atlántico, chegaron a Montevideo 

o 25 de outubro. Fondeados na baía recibiron 

18 DÍAZ FERNÁNDEZ, Xerardo: Desde la diáspora. Ediciós do 
Castro. Sada (A Coruña), 1891. Páx. 10. 

a visita das autoridade portuarias e sanitarios 

que os revisaron e lle entregaron os pasaportes.

Alí traballou nunha casa importadora e nun 

comercio. Ao pouco chegaron a Montevideo a 

súa muller e os fillos. Traballou como sereno, 

porteiro, nun supermercado e contable nunha 

empresa. Logo xa de maior escribiu varios libros 

sobre feitos históricos relacionados con Porto 

do Son, a Guerra Civil, as mortes na ponte de 

Cans (Nebra) ou Contos.

A partir de 1952 o novo período ditatorial en 

Venezuela coincidiu cunha etapa de expansión 

económica caracterizada pola realización de 

grandes obras públicas. A partir de 1960 creouse 

a Corporación venezolana do petróleo, que 

en teoría debería controlar aquel importante 

recurso. Todo isto fomentou a emigración de 

traballadores europeos. 

Nesta vaga migratoria participou o sonense 

Antonio Lourido Fernández que emigrou a 

Venezuela en 1956 cando contaba con 22 anos. 

Alí estaba o seu irmán Manuel. Embarcou no 

porto d´A Coruña no correo italiano “Irpinia” 

que cubría a rota entre Southanpton con aquel 

país americano facendo escala no porto coruñés 

e Vigo. Logo, na Illa de Madeira, Illas Canarias… 

Daquela, as condicións da viaxe melloraran 

Trasatlántico italiano Irpinia

Reclamo publicitario publicado no boletín 
A Nosa  Terra, nº 186 (01-06-1923)
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bastante malia que as arredor de 500 persoas 

que levaba enchían os compartimentos desde 

a proa á popa. As 6.000 pesetas que custaba 

a viaxe permitiron mellorar as comidas e 

durmir en liteiras. Desembarcaron no porto d´A 

Guaira e desde alí foi en autobús ata Caracas 

onde buscou pensión e solicitou o caderno 

como residente por un ano. Traballou pouco 

tempo nunha gasolineira, como mecánico, 

nunha canteira e de soldador, durmindo en 

barracóns. Tamén nunha areeira e nun taller 

de fabricación de ventás. Gañaba daquela 3 

“cachetes”, é dicir 15 bolívares diarios, que non 

lle daba para cubrir gastos. Máis tarde comezou 

a traballar nunha fábrica de mobles tapizados 

durante máis de catro anos. O traballo arreo 

permitiulle gañar xa entre 30-40 bolívares ao día 

co que conseguiu saldar contas, e aforrar algo. 

En 1961 regresou a Porto do Son e ao pouco 

casou con Josefa Ventoso Romero, tamén 

sonense. Xuntos embarcaron no porto coruñés 

no transatlántico da Compañía Transatlántica 

Española “Begoña” (que xunto co Montserrat 

fora mercado a mediados do ano 1957 por mor 

do incremento da emigración a Venezuela) 

e chegados ao seu destino, traballou dous 

anos máis na mesma empresa de mobles. 

Regresaron a Galicia en 1963 e construíu unha 

carpintería en Porto do Son, na que traballou 

co seu irmán Milucho e tres homes máis. En 

1972 xa con dous fillos decidiron tomar de 

novo o camiño da emigración. Esta volta xa 

en avión desde Madrid a A Guaira. Seguiu 

traballando no taller de mobles ata que xunto 

con outro socio montaron un taller no que 

tiñan varios empregados e unha boa carga de 

traballo. Estableceron contactos con compañías 

americanas, sucursais bancarias e mesmo co 

Instituto Venezolano de Petróleo para o que 

construíron mobiliario logrando unhas boas 

ganancias. En 1979 deciden regresar aínda que 

mantivo contacto coa empresa algún tempo e 

mesmo tivo que viaxar aló en dúas ocasións.

f) A tardía incorporación da muller

Case as tres cuartas partes dos emigrantes 

cara a América foron homes. A partir de 1911, 

e sobre todo entre 1920 e 1930, a muller foise 

incorporando progresivamente á busca de 

traballo lonxe da terra ou acompañando os 

seus maridos, establecéndose nos países 

de acollida. A menor presenza das mulleres 

xustifícase polas limitacións que poñían algúns 

países como Cuba: “las mujeres menores de 

veintiún años no podrán desembarcar si no van 

acompañadas de sus padres o de un pariente 

o tutor autorizado” ou Arxentina, por exemplo, 

que entre as circunstancias que impedían a 

entrada de pasaxeiros naquel país indicaba a 

de “ser mujer sola con hijos menores de quince 

años, salvo que posea permiso especial de 

desembarco expedido por la Dirección general 

de la inmigración de la República Argentina.” 

Tamén influíu a menor oferta de traballo para 

a muller ou simplemente por razón de sexo.

Moitas mulleres comezaron a traballar na 

casa do familiar que as reclamou ou en casas 

doutras persoas particulares onde realizaban 

as tarefas domésticas. Outras veces facían 

estes traballos en fondas ou aloxamentos. 

Barco Begoña (compañía Trasatlántica Española)
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Nun comezo mesmo recibían como paga a 

comida e a residencia; logo acadaron outros 

traballos en empresas e comercios e foron pro

g) Creación de sociedades 
nos países de acollida

Os emigrantes constituíron centros e 

sociedades nos países de acollida. Xurdiron 

como resposta ás condicións que vivían ao 

chegaren e cando algúns deles xa medraran 

económica e profesionalmente aínda que, en 

xeral, non estaban integrados na vida social 

daqueles países.

A súa finalidade era dar solución aos pro-

blemas tanto a nivel sanitario como social, 

propios da xente que acababa de chegar e se 

adapta ás condicións do novo destino. Axu-

dábanlles aos acabados de chegar nos procesos 

de adaptación, facilitándolles información e 

resolvendo os trámites burocráticos para a súa 

estadía nos países de acollida. Finalmente, estas 

sociedades levaban a cabo un bo número de 

actividades culturais vinculadas con Galicia. 

Malia todo, estes centros non souberon reunir 

atractivos para os mozos que, decontado, se 

desvincularon das súas raíces galegas.

-Sociedad Hijos de Puerto del Son. Foi a 

primeira sociedade que se creou en América por 

parte dos emigrantes que saíron do Barbanza. 

Constituíuse en Avellaneda (Bos Aires) o 6 de 

abril de 1918 co nome de “Sociedad Recreativa 

Juventud Unida del Ayuntamiento de Puerto 

del Son”. Esta sociedade foi medrando co tempo 

e aínda no 2000 superaba os 380 socios. Estaba 

composta por emigrantes do concello de Porto 

do Son e os seus descendentes que non querían 

perder os seus costumes e tradicións, e tamén, 

dentro do posible, axudar economicamente o 

concello sonense nos tempos máis difíciles. No 

mes de febreiro de 1992 pasou a denominarse, 

como na actualidade, “Hijos del Ayuntamiento 

de Puerto del Son.”19

-Asociación Hijos del Ayuntamiento del 
Puerto del Son. Foi fundada o día 2 de maio de 

1919 e tiña a súa sede social na Villa del Cerro 

(Montevideo). No ano 2000 superaba os 1050 

socios. A súa finalidade, recollida no capítulo I 

dos seus estatutos, foi unir a todos os nacidos 

ou vinculados por lazos familiares ao concello 

de Porto do Son, protexer a todos os emigrados 

do concello sonense, proporcionándolles 

axuda e a posibilidade de traballo. Tamén se 

19 XIXIREI PAREDES, Carlos, CAMPOS ÁLVAREZ, Xosé Ramón e 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: Asociacionismo galego no 
exterior. Tomo I: Achegamento ao asociacionismo galego. Xunta 
de Galicia. Santiago, 2001. Páx. 126.

Incorporación das mulleres á emigración. Uruguai, (ca 1950)

Reunión de emigrantes galegos no Uruguai (ca 1950)
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preocupaba de cooperar na mellora dos socios 

protexéndose das enfermidades e socorréndose 

nos falecementos. Desde a asociación tamén 

se fomentaron as actividades de carácter social 

e cultural e mesmo crearon unha biblioteca 

e unha escola.20 

-Sociedad de Residentes Ayuntamiento 
de Santa Eugenia de Ribeira. Constituíuse 

en 1927 en Bos Aires. No ano 1998 tiña 220 

socios que levaban a cabo o seu labor cívico e 

social nas instalacións da Federación Galega, 

da que formaba parte.21

-Centro Noia-Rianxo Cultural y Recreativo. 
Asociación Civil. Fundouse o 10 de maio de 

1931 en Bos Aires co nome de “Sociedad Hijos 

del Partido Judicial de Noya” e posteriormente 

quedou como “Asociación del Partido Judicial 

de Noya”. O ano 1998 tiña 450 socios. Creouse 

como unha asociación cultural e recreativa sen 

fins de lucro coa idea de fomentar a cultura e 

organizar actividades de ocio.22

-Asociación Hijos del Ayuntamiento de 
Boiro. Cando se fundou en Bos Aires o 20 de 

decembro de 1931 denominábase “Sociedad 

Hijos de Parroquias Unidas del Ayuntamiento de 

Boiro. No ano 2000 superaba os 980 asociados. 

Os seus obxectivos foron manter a unión 

de todos os boirenses e galegos en xeral na 

Arxentina, promocionar e manter a cultura 

galega e os costumes galegos. Sempre estivo 

moi vencellada á federación de sociedades 

Galegas, destacando pola súa axuda á República 

Española.23

20 Ibídem, páx. 599.

21 Ibídem, páx. 313.

22 Ibídem, páx. 256.

23 Ibídem, páx. 114.

-Centro Barbanza. Creouse en Bos Aires o 

9 de xullo de 1949. En 1998 contaba con máis 

de 200 socios. Foi creada para ter un lugar 

onde poderse reunir e compartir as festas 

patronais, non esquecer as raíces galegas e 

crear un lugar de vacacións para os fillos de 

galegos e anciáns.24

-Centro Ayuntamiento de Rianxo. Fundouse 

o 13 de xullo de 1963 na cidade de Bos Aires. 

Constituíuse como unha asociación instrutiva, 

cultural e recreativa, lembrando a Rianxo e 

Galicia desde a admiración e o respecto á 

terra de acollida, e organizar actividades de 

lecer facendo que a vida entre os emigrados 

de Rianxo fose o máis agradable posible.25 

h) Volta á terra

A idea de buscar fortuna en América e volver 

á terra tivo moito de soño e, en moitos casos, 

moi afastada da realidade. Moitos emigrantes 

saíron do Barbanza solteiros e regresaron para 

buscar esposa, e outros casaron nos países 

de acollida. Os que emigraron recentemente 

casados viñeron pola familia, compraron casa 

24 Ibídem, páx. 212.

25 Ibídem, páx. 210.

Maleta na estación
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ou piso e fóronse integrando na vida cotiá 

do novo destino. Malia todo, este proceso 

non resultou doado pois, polo feito de seren 

galegos, tiveron que soportar discriminacións 

e burlas. En moitos casos víronse na obriga de 

realizar as tarefas que outros rexeitaban e o seu 

progreso na sociedade foi lento, soportando 

receos e xenreiras. 

En resumo. Moitos emigrantes da bisbarra 

volveron á terra despois duns anos nos países 

de acollida. Foron moitos, tamén, os que 

regresaron á terra pero volveron unha e outra 

vez. Por último foron moitos os que quedaron 

en América para sempre e nunca quixeron ou 

non puideron volver á terra onde naceron.

4.- A EMIGRACIÓN AOS PAISES 
DA EUROPA OCCIDENTAL

A partir de 1960 a emigración cambiou de 

destino dirixíndose case exclusivamente aos 

países da Europa Occidental. Despois da II 

Guerra Mundial, Europa comezaba un proceso 

de reconstrución que atraeu a miles de galegos. 

Foron aqueles uns anos caracterizados por 

unha falta de traballo e pobreza que deixaban 

un futuro de incerteza, polo que centos de 

barbanceses emprenderon unha vida fóra 

de Galicia.

Naqueles intres o Goberno español estableceu 

cos países europeos máis industrializados 

acordos que condicionasen a emigración 

segundo os seus criterios, tratando de reter os 

traballadores cualificados tan necesarios para 

impulsar a industria en España. Pola contra, 

o Instituto Español de Emigración facilitaba 

a saída de traballadores desempregados e de 

escasa formación que naqueles intres eran 

os que máis abundaban, e que sairían do país 

como man de obra barata.

Aqueles acordos pretendían regular os 

dereitos dos emigrantes nos países receptores. 

Estes, á súa vez, exercían un estrito control 

sobre a clase traballadora á que se lle esixía 

ter superado un control médico e estar en 

posesión dun contrato de traballo para ser 

visado. Malia todo, naquela corrente migratoria 

tamén houbo contratos acadados de xeito 

clandestino.

a) Factores que impulsaron a emi-
gración aos países europeos

Entre os factores que impulsaron este 

enorme fluxo migratorio, os estudosos na 

materia adoitan sinalar os seguintes:

• O despegue económico de moitos países 

despois da Segunda Guerra Mundial, ne-

cesitados de man de obra que suplise as 

consecuencias dunhas taxas de natalidade 

moi baixas e unha poboación envellecida.

• A precariedade económica de moitas familias 

barbancesas como consecuencia do peche 

de moitas empresas, non poder realizar 

horas extraordinarias, dispoñer de máis 

dun emprego e do paro que comezaba a 

medrar, que obrigaron a levar a cabo unha 

emigración masiva. Deste xeito, entre 

1956 e 1962 produciuse a firma de acordos 

laborais con Alemaña Federal, Francia, 

Suíza, Bélxica, Holanda, etc.

• As maiores restricións impostas polos 

países de América latina, que solicitaban 

unicamente man de obra cualificada para 

darlle pulo ao crecente desenvolvemento 

industrial. Pola contra, os países europeos 

demandaron man de obra de escasa cuali-

ficación para o campo ou obreiros e peóns 

para a industria e os servizos.
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• A vantaxe que supoñía a maior proximidade 

dos países de Europa para atopar emprego 

e mesmo o maior nivel salarial.26 

b) Etapas da emigración cara a Europa

A partir de 1959, a emigración, que abran-

gueu toda Galicia, tivo como destino os países 

europeos. Este cambio de dirección na corrente 

migratoria viuse impulsado polas novas di-

rectrices da política económica do Goberno 

español. Tivo uns límites pouco definidos pero, 

malia todo, este éxodo podería resumirse polo 

menos nestas etapas:

• 1961-1973. Este período caracterízase por 

unha saída masiva cara aos países europeos 

máis industrializados. Tivo como destinos 

Suíza, Alemaña Federal e, en menor medida, 

Francia, Holanda, Bélxica e Gran Bretaña. 

A porcentaxe de mulleres foi menor que 

a dos homes e foise reducindo co paso 

dos anos.

• 1974-1980. Caracterízase pola crise mun-

dial que freou drasticamente aquel fluxo 

migratorio. 

• 1981-2000. Leve aumento da emigración 

que dará paso á emigración do século XXI.

c) A viaxe en tren

Agás a emigración ás Illas Británicas, a viaxe 

ao resto de Europa realizouse por tren e logo 

xa en avión pois facilitaba o desprazamento e 

reducía moito o tempo do traslado. A partida, 

nunca desexada, tiña un único e común ob-

xectivo: traballar arreo para gañar e aforrar uns 

26 de JUANA LÓPEZ, Jesús e FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuel 
Ángel. “La población de Galicia (s. XIX -XX) El papel de la emigración. 
In Historia de Galicia”. Edición do Faro de Vigo. Pontevedra, 
1991. Páx. 740.

cartos que lles permitisen regresar e obter unha 

vivenda propia. Para iso tiveron que demostrar 

unha grande capacidade de sacrificio para obter 

os suficientes beneficios a base de privacións 

e de levar unha vida moi austera. Logo de 

realizaren os trámites na aduana chegaban a 

un país ata entón descoñecido, unha lingua 

que non comprendían, novos costumes aos 

que adaptarse e, en moitos casos, un futuro 

en soidade cheo de privacións.

d) Países de destino

Os países europeos que recibiron un maior 

número de inmigrantes foron: Suíza, Alemaña 

e Francia (o 94,2% no período 1962-1977). Xa 

en moito menor número, os destinos foron 

Holanda, Bélxica, Reino Unido...

O éxodo cara a Suíza comezou en 1959. 

En Xenebra instalouse unha oficina onde 

se organizaba os emigrantes que chegaban 

en tren. Ofrecían traballo e mesmo levaban 

os acabados de chegar aos seus destinos. A 

partir de 1961 comezaron a facerse contratos 

persoais entre as empresas e os traballadores. 

Con esta man de obra, Suíza seguía medrando 

economicamente a pesar de que a política de 

captación de inmigrantes foi restritiva, con 

contratos anuais e temporais, tratando de que 

se establecesen en familia. Cando o traballador 

levase ano e medio en Suíza, podía conseguir 

a residencia no país. 

Aqueles contratos permitíronlles a moitos 

emigrados desde a península do Barbanza 

dedicarse á construción, á industria ou á 

hostalería. En moito menor número traballaron 

no servizo doméstico e na agricultura. Os 

destinos principais foron Xenebra e Vaud, e 

logo tamén Zurich e Berna.
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O sonense Luís Vila Vila colleu a maleta da 

emigración en 1989. Apenas levaba tres anos 

de casado coa veciña de Xuño, Juana Sobrido 

Pando, cando se viu na obriga de coller o 

avión con destino a Xenebra. Levaba consigo 

un contrato de traballo o que nun principio 

lle facilitou as cousas. Nada máis pisar terra 

pasou un recoñecemento médico, trámite 

preceptivo para recalar en Suíza. Desde alí 

viaxou en tren ata o Cantón VD de Lausanne, 

onde xa o estaba a agardar un traballador de 

Noia, membro da empresa de construción que 

o contratara, que o deixou instalado nunha 

vivenda na que compartiría aloxamento con 

outros 15 obreiros (galegos e portugueses).

Ao día seguinte comezou a traballar naquela 

empresa e, ao cabo de dúas semanas, xa dispoñía 

do permiso de residencia para poder realizar 

o seu labor desde marzo a decembro de cada 

ano. O resto do tempo volvía a Porto do Son.

Sen dúbida, o atranco máis difícil co que 

se atopou foi o da lingua francesa. Decontado 

asistiu a uns cursos que organizaba o sindicato 

de traballadores, despois da xornada laboral, 

unha hora diaria e durante seis meses. Tamén 

lle axudou a mellorar o idioma o contacto cun 

xefe suízo.

Despois de levar catro anos traballando 

en Suíza, acadou o permiso de residente polo 

que pensou en levar con el a muller e a súa 

filla maior, pero foron os propios compañeiros 

suízos os que non llo aconsellaron. Daquela 

seguiu traballando durante o ano no país de 

acollida volvendo a Galicia un mes, coincidindo 

co Nadal, e outros quince días no verán. O 

traballo permitiulle sacar adiante a súa familia, 

Estación de tren de Lausanne (Suíza)
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e as condicións laborais facilitáronlle o retorno. 

Daquela, nos meses do frío inverno mesmo 

permanecían semanas sen poder traballar 

pero por acordo entre o persoal e os sindicatos 

aqueles días eran igualmente remunerados. 

Naqueles intres un franco supoñía unhas 114 

pesetas. 

No ano 2001, o peso da familia no Son –a 

muller e dous fillos– e a oferta de traballo nunha 

empresa de Noia foron motivos que abondaron 

para comezar unha nova etapa na bisbarra, 

onde continúa a traballar na actualidade. 

A República Federal Alemá organizou 

a chegada de emigrantes con acordos que 

permitiron unha emigración asistida. Para obter 

o permiso de residencia naquel país había que 

permanecer nel dous anos. A permanencia 

definitiva chegaría despois dos cinco anos. 

Os traballadores empregáronse na industria 

(un 70%), nos servizos (co emprego de máis 

mulleres) e na construción.

A proximidade de Francia favoreceu o fluxo 

migratorio tanto definitivo como temporal. Nos 

anos sesenta o incremento notorio, favorecido 

polo desenvolvemento económico e a política 

inmigratoria que suplise o feble crecemento 

da poboación naquel país. Francia favoreceu 

a chegada de moitos emigrantes. Para atraer 

os traballadores, a Oficina Nacional de Emi-

gración, logo do trámite preceptivo de valorar 

a cualificación profesional e de facerlles un 

control sanitario, tratou de captar mozos e 

familias mediante contratos de residencia aos 

emigrados que dispoñían de traballo naquel 

país, integrándoos na sanidade e no ensino 

públicos. Podíase acadar a nacionalidade 

francesa a partir dos cinco anos. 

Os traballadores que elixían Francia, 

dedicáronse sobre todo á construción e á 

industria o 54%), ao servizo doméstico (case 

exclusivo das mulleres), no comercio e na 

agricultura. Pero Francia tamén favoreceu 

o traballo temporal na recolleita de produtos 

agrícolas: vendima, remolacha e froita, que 

deron traballo durante un mes ou algo máis. O 

traballo estableceuse con contratos pechados 

que fixaban as condicións da estancia no país 

(habitacións comúns, comidas pola súa conta, 

etc.). A emigración de veciños do Barbanza 

foi importante en Marsella e no resto da costa 

do Mediterráneo, París e arredores, e no val 

do río Ródano.

5.- EMIGRACIÓN INTERIOR

Ao longo do século XX foi tamén importante 

a emigración interior. Atraídos polo proceso de 

urbanización e industrialización que experi-

mentaron determinadas zonas de España como 

José Luís Vila na estación de Renens (Suíza)
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O Baracaldo, barco do bacallau no que 
faenou Salvador D. Permuy

Barcelona, País Vasco, Madrid ou Asturias. Nos 

concellos da península do Barbanza tivo moita 

repercusión a emigración aos portos vascos 

que ofrecían moitas oportunidades no sector 

pesqueiro. Poden establecerse varias etapas:

-A primeira vaga migratoria que comezou 

a comezos do século XX dirixiuse ás vilas e 

cidades máis industrializadas, sobre todo de 

Viscaia. (Bilbao, Baracaldo, Santurtzi,...). 

-Nos anos sesenta, o ámbito xeográfico 

aumentou e dominaba todo o País Vasco. 

Os barbanceses establecéronse sobre todo 

nos portos e vilas mariñeiras ou industriais 

e alí mesmo, xunto cos outros galegos que 

elixiron este destino, organizaron centros 

sociais e sociedades. Estes centros e sociedades 

agruparíanse na Irmandade de Centros Galegos 

en Euskadi e a ela pertencen:

• Centro Galego de Biscaia en Baracaldo 

constituído en 1901.

• Casa de Galicia en Bilbao (1926).

• Casa de Galicia en Guipúscoa, en San 

Sebastián (1931).

• Agrupación “Hijos de Galicia” de Sestao-

-Biscaia (1952).

• Centro Galego de Álava en Vitoria-Gasteiz 

(1955).

• Centro Galego de Ermua-Biscaia (1968).

• Casa de Galicia de Ondarroa-Biscaia (1969).

• Casa de Galicia de Santurtzi-Biscaia (1969).

• Centro Galego de Llodio-Álava (1969).

• Casa Cultural de Galicia “As Burgas” de 

Éibar-Guipúscoa (1984).

A Irmandade de Centros Galegos en Euskadi 

creouse coa finalidade de promover e establecer 

lazos de unión e manter a cooperación e 

solidariedade entre os centros e sociedades 

galegas creadas en Euskadi. Tamén promoveron 

a lingua galega, a historia, a xeografía, a cultura, 

os costumes, o folclore e a gastronomía de 

Galicia. Para acadar estes fins, a Irmandade 

organiza actividades como concursos literarios 

en galego, fotografía, etc. que se levan a cabo 

en todos os centros e agrupacións asociados, 

rotando entre as distintas sedes. 

Ao País Vasco emigrou Salvador Digno 

Permuy Piñón, natural de A Graña-Ferrol pero 

moi vencellado a Porto do Son por vínculos 

familiares.

Con tan só 14 anos colleu o tren con destino 

a Pasaia, sen billete, pois os cartos que levaba 

non abondaban para compralo. Grazas a un 

viaxeiro que lle entregou o seu puido chegar 

ao seu destino. De novo a xenerosidade doutro 

compañeiro de viaxe, natural de Escarabote 

(Boiro) permitiulle durmir na casa dun familiar. 

Ao día seguinte, coa axuda e mediación doutros 

compañeiros, embarcou no “Farruco” que se 

dedicaba á pesca do bacallau para a compañía 

PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao de 

España). Pouco tempo despois solicitou do 

armador un adianto do seu soldo para enviarllo 

á súa nai como proba de que xa tiña traballo. 

Aquelas 500 pesetas nunca llas quixo cobrar. 

Logo estivo enrolado en barcos que faenaban 
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no Gran Sol. Ano e medio despois coñeceu a 

Consuelo Lourido Barreiro, natural de Porto 

do Son, coa que casou no ano 1969, despois 

de realizar o servizo militar. 

A comezos da década dos setenta navegou 

en mercantes estranxeiros de carga xeral por 

toda Europa e África e, xa entre 1973 e 1975, 

acudiu á Escola Náutico Pesqueira de Pasaia 

onde acadou a titulación de patrón de pesca 

e cabotaxe, exercendo de patrón de costa en 

barcos que faenaron no Gran Sol.

En 1981 comezou a traballar nun estaleiro 

especializado en remolcadores de altura nos 

que foi primeiro oficial e patrón. Cinco anos 

despois a compañía pasou a formar parte 

de Salvamento Marítimo e percorreu toda 

España, illas incluídas, levando as lanchas 

de salvamento aos portos de destino. A partir 

1996 realizou funcións de inspección ata a súa 

xubilación no 2003.

Pola súa banda Consuelo Lorido Barreiro 

tamén emigrou xunto coa súa irmá maior 

desde Porto do Son a Pasaia, con tan só 14 

anos. Alí traballou na fábrica de produtos 

alimentarios Starlux situada en Pasai Antxo 

durante nove anos ata o traslado da fábrica 

a Barcelona. Daquela foi unha das primeiras 

persoas que foi ao paro negociado a través do 

Sindicato Vertical. Ao pouco tempo comezou 

a coser nunha fábrica na que estivo outros 

cinco anos. Finalmente entrou a traballar no 

Apostolado do Mar “Stella Maris”, asociación 

de carácter benéfico asistencial e de axuda a 

outros colectivos, entre outros ás tripulacións 

dos barcos, ás que axudaban e informaban. 

Permaneceu en activo durante 22 anos ata 

que o a asociación pechou. A partir daquela 

a familia ocuparía o seu tempo.

Salvador e Consuelo sempre lembraron a 

súa terra e agora, xubilados, volven cada ano 

á súa casa no concello sonense nos períodos 

de vacacións.

6.- EMIGRACIÓN DE FINAIS DO 
SÉCULO XX E COMEZOS DO XXI

No remate do século XX e na actualidade 

estase a producir unha dobre emigración. 

Dunha banda, a que efectúan algunhas familias 

na procura dun traballo que na súa terra non 

conseguen. Estanse a dirixir ás Illas Canarias e a 

Nova York. Logo están os barbanceses máis novos 

e titulados universitarios e desempregados que 

non atopan en Galicia o seu primeiro emprego 

e os funcionarios, traballadores, empresarios 

e profesionais destinados temporalmente no 

estranxeiro que procuran novas expectativas 

laborais e mellorar a súa calidade de vida. 

Nestes casos, os destinos son moito máis 

variados, segundo as súas profesións: Alemaña, 

Inglaterra, Francia...Os billetes, nun comezo, 

son de ida e volta. 

Patricia Martínez Ventoso emigrou aos 

EEUU cando tiña 17 anos. Vivía no concello 

sonense na casa de seus tíos e avoa materna. 

Os seus pais xa estaban vivindo alá. Aínda 

que non lle gustaba a idea de marchar tivo 

que acompañar os seus proxenitores, unha 

vez amañados os papeis para residir e estudar 

naquel país. Era o ano 1992. 

Malia as dificultades do idioma, non lle 

custou moito adaptarse á nova vida. Os pri-

meiros meses foron os peores pois botaba de 

menos os seus amigos, a familia sonense e o 

estilo de vida galego, a comida e, sobre todo, 

o peixe fresco.
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Graduouse no instituto acadando unha das 

tres mellores cualificacións dunha promoción 

de trescentos. Logo foi á universidade onde 

a concesión dunha beca lle permitiu cubrir 

unha parte dos gastos. Ao graduarse comezou 

a traballar na compañía Bloomberg onde 

traducía documentos financeiros. As condicións 

laborais eran axeitadas, o mesmo que o seguro 

médico. Decontado ascendeu de categoría e 

tivo a oportunidade de viaxar moito por mor 

do seu traballo polos EEUU e Canadá, aínda 

que pasaba pouco tempo na casa. A situación 

trocou a partir de 2008 ao cambiar de compañía, 

onde xa non precisaba viaxar, e puido formar 

unha familia e dedicarlle tempo ao seu fillo.

Con Galicia sempre na lembranza –volve 

cada ano no verán– pensa que no futuro volverá 

a ela para vivir e gozar dunha vida tranquila e 

viaxar por Europa.

As cifras de emigrados nos últimos anos 

son similares ás da década dos sesenta do 

século pasado. Como exemplo, deixamos 

constancia do volume de emigrados na bisbarra 

entre os anos 2008 e 2012. Neses cinco anos 

partiron para outras comunidades e para o 

estranxeiro 12.161 persoas, distribuídas do 

seguinte xeito: Lousame, 521; Noia, 2178; Porto 

do Son, 1385; Ribeira, 3254; Pobra, 1304; Boiro, 

2236; e Rianxo, 1273.27
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RESUMO

As novas tecnoloxías están a permitir novos 

modos de documentación e análise da arte 

rupestre. Ademais da súa innegable capacidade 

para xerar modelos dixitais das estacións 

e facilitar, deste xeito, a súa preservación 

documental, as ténicas dixitais permiten observar 

con máis facilidade aquelas gravuras máis 

deterioradas polo desgaste natural ou artificial. 

A través do uso da fotogrametría tridimensional, 

é posible propoñer unha nova interpretación 

do petróglifo de A Pedra Leirada II (A Pobra do 

Caramiñal), que amosa a existencia de dúas 

fases claramente diferenciadas no monumento, 

e na que a máis recente actúa deliberadamente 

sobre a antiga a través dun procedemento de 

posible carácter ritual. 

1. INTRODUCIÓN

A maior parte das estacións de arte rupestre 

na península do Barbanza atópase nos concellos 

do norte desta bisbarra. Rianxo, Porto do Son 

e Boiro destacan pola gran diversidade de 

conxuntos, de motivos e tamén mesmo de 

parámetros de localización dos conxuntos 

de arte rupestre. Pola contra, os concellos da 

Pobra do Caramiñal e de Ribeira dispoñen 

de moi poucas estacións de arte rupestre e 

estas teñen sido consideradas, na súa maior 

parte, “históricas”, entendendo como tales, 

cronoloxías medievais, modernas ou mesmo 

contemporáneas. 

O elemento máis habitual destes gravados 

no sur do Barbanza son os cruciformes. Aínda 

que o motivo central destes motivos adoita 

ser a cruz, dentro do ámbito dos petróglifos 

cruciformes existen numerosas variantes, e 

non todas poden ser situadas, por exemplo, 

nunha cronoloxía plenamente histórica. A 

título ilustrativo, as cruces inscritas en círcu-

los poderían corresponder á Idade do Ferro 

(Mañana-Borrazás, P., Santos-Estévez, M., 2002).

Na maior parte dos casos, con todo, as 

formas cruciformes en Galicia están claramente 

asociadas a contextos históricos, como 

corresponde a un territorio con presenza cristiá 

desde a Antigüidade Tardía (Sánchez-Pardo, 

J. C., 2016). Estes motivos teñen unha gran 

presenza no Barbanza, como ten demostrado 

o investigador Domingo Regueira para o 

concello de Ribeira (Regueira, 2017). 

A cruz é unha representación de forte carga 

simbólica e, polo tanto, empregada para todo 

tipo de accións que precisa solemnidade, ou 

nas que se necesita un signo recoñecible e 

identificable por toda a comunidade. . Deste 

xeito, é habitual que moitos marcos de división 

territorial, tanto comunitaria (parroquias) 

como de terreos, sexan delimitados nalgún dos 

seus puntos por unha cruz ou cruces. O seu 

carácter profiláctico é tamén coñecido, e de 

aí a gran frecuencia do seu uso, por exemplo, 

nos linteis das casas, muíños e cortes, como 

unha técnica –ás veces complementaria 

doutras sen traza visible– de protección fronte 

a agresións de carácter máxico (mal de ollo, 

etc.). A diversidade de representacións tamén 

corresponde en gran medida ás devocións 

cristiás que se foron sucedendo ao longo do 

tempo: cruces de Caravaca, de Calatrava, de 

Santiago, etc. 

A maiores, as cruces teñen importantes 

usos asociados a peregrinacións, a tránsitos, 

a viaxes que procuran unha intercesión divina 

e outro tipo de prácticas rituais asociadas a 

lugares concretos. Na comarca do Deza, por 

exemplo, é moi frecuente que os peregrinos dos 

diversos santuarios pinten deliberadamente no 

exterior do templo con tella ou outros materiais 
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unha cruz que é parte da aserción devota, de 

afirmación individual da finalización da viaxe, 

de constancia da ofrenda. Esta práctica puido 

ter existido, a través dos gravados rupestres, 

nalgúns espazos do noso ámbito territorial: os 

petróglifos da Capela de Loreto (Porto do Son), 

a Pedra das Cruces do Campo da Ermida de 

San Lourenzo (Abelleira, Muros), o Abrigo das 

Cruces (Louro, Muros), próximo ao convento 

franciscano, nas proximidades do Eremitorio de 

San Xoán da Miserela, na Pobra do Caramiñal, 

na Pedra da Ra de Mourelos (Palmeira) ou de 

maneira máis complexa, a coñecida como 

Pedra do Altar (Esteiro, Muros). Nestes sitios 

non existe memoria do uso desta práctica ritual, 

que parece non terse conservado na tradición 

oral. Este é un fenómeno habitual a este tipo de 

prácticas: sobre elas existe pouca documentación 

antropolóxica, como se fosen actividades non 

demasiado públicas ou coñecidas. 

A cruz como afirmación dun momento, ou 

dun episodio, tamén puido ser aplicada en pedras 

de marco nas que se poden apreciar diferentes 

cruces con diferentes motivos. Deste xeito, a 

cruz podería estar sancionando, como unha 

rúbrica case inmemorial, un acordo tomado 

ao redor do linde ou da propiedade entre as 

partes implicadas: comunidades parroquiais, a 

Igrexa, os señores ou simplemente propietarios, 

e se cadra tamén a súa renovación a partir da 

revisión de lindes, preitos ao redor da propiedade 

entre comunidades, propietarios, etc. 

A presenza de cruciformes –en moitos 

casos claramente históricos– canda outros 

motivos clásicos da arte rupestre é moi fre-

cuente. Deste xeito, é posible atopar cruces 

en paneis con todo tipo de representacións: 

labirintos, combinacións circulares, zoomorfos, 

escaleiriformes, etc. Aquí, de novo, existe unha 

gran diversidade. Se ben algúns cruciformes 

parecen coincidir na técnica de gravado e 

antigüidade con outros motivos, en moitos 

casos podería ser posible que as cruces se 

superpuxesen sobre motivos anteriores, mesmo 

empregando técnicas distintas, presupoñendo 

un carácter deliberado de interacción simbólica 

entre o novo motivo e os anteriores. Isto é 

apreciable con facilidade na Laxe da Serpe, en 

Bealo (Boiro), que está acompañada de varios 

cruciformes (figura 1). 

Os cruciformes tamén interveñen noutro tipo 

de espazos que deberon estar cargados no seu 

momento dunha certa significación simbólica, 

e exercen na actualidade como marcadores 

mudos da relevancia de determinados espazos, 

obedecendo a determinadas pautas. Un elemento 

salientable son os accesos a determinados 

abrigos naturais entre rochedos. Deste xeito, 

é posible localizar cruciformes ou similares 

na entrada –pero non no interior– de abrigos 

e cavidades como a Cova da Xoana (Monte 

Pindo, Carnota), Cova da Loba (Pedregal de 

Esteiro), Pena Furada (A Baña) ou mesmo na 

zona superior de esteos de dolmens coma o 

de Axeitos coa súa cámara. 

Ese tipo de representacións de cruciformes 

sobre antigos petróglifos ou na entrada de 

Figura 1. Pedra da Serpe (Bealo, Boiro). Apréciense os 
cruciformes baixo a serpe, cun suco moito menos profundo.
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covas coñécese de maneira xenérica como 

“cristianización”. Pola nosa conta, consideramos 

que baixo ese termo paraugas agóchanse 

toda unha serie de prácticas con diferentes 

alcances e obxectivos e nos que non sempre 

é preciso gravar as cruces como acción para 

conseguir o efecto desexado sobre o elemento 

identificado como pagán. Un exemplo é o 

caso do petróglifo de San Vitorio, en Baños de 

Molgas. Neste caso, o panel de representación 

na pedra, con motivos circulares e coviñas, 

non inclúe cruciformes posteriores, pero 

sobre el colocouse un cruceiro cun anxo en 

baixorrelevo. 

Noutros casos, a cristianización ten que ver 

coa anulación ritual ou apropiación simbólica 

dun motivo específico sobre o que debe existir 

algún tipo de consideración ou interpretación 

previa. Un exemplo de aniquilación atopámola 

na nosa comarca, no petróglifo de Rego do Corzo 

I (Porto do Son), onde unha das combinacións 

circulares do panel foi deliberadamente destruída 

–neste caso sen uso de cruces (Fábregas, R., 

Rodríguez-Rellán, C., 2012)–. En varias ocasións 

este tipo de roturas responden tamén á busca 

de tesouros, como acontece no caso da famosa 

estación de Auga dos Cebros (Oia), onde o 

espléndido barco mediterráneo representado 

foi destruído no seu centro a principios do 

século XX con esta fin. Noutros casos existe 

un propósito claro de uso das cruces como 

parte desa acción. No labirinto do petróglifo 

de Lousado (Burgueira, Oia), cando menos 

trece motivos cruciformes graváronse enriba 

da superficie do motivo prehistórico nunha 

disposición específica, partindo do centro 

do labirinto e expandíndose cara á súa zona 

superior. Trátase dunha acción deliberada de 

supresión do motivo, a súa significación ou 

o seu poder, na que a disposición das cruces 

parece responder a algún tipo de patrón. 

Estes fenómenos de intervención ao redor 

dun motivo, con todo, son relativamente escasos. 

O máis habitual é a inclusión de cruces dentro 

dos paneis de arte rupestre que non afecte 

aos que poden ser visualmente considerados 

motivos principais, se atope mesturado con 

eles, ou forme paneis por si mesmo.

O interesante é que só algúns tipos de 

petróglifos teñen tradición oral documentada. 

Non hai unha memoria clara de que moitos 

destes lugares estivesen vinculados aos mouros 

ou con prácticas fóra da ortodoxia católica que 

xustificasen accións de cristianizar. Moitos 

destes cruciformes adoitan estar en espazos 

alleos á propia memoria conservada nas últimas 

décadas da comunidade campesiña (o cal non 

quere dicir que non houbese unha memoria 

anterior). Curiosamente, moitos dos petróglifos 

con folclore asociado adoitan estar vinculados, 

precisamente, a relatos con presenza católica. 

Identifícanse con testemuñas da presenza de 

santos ou elementos importantes da relixión. 

Velaí os que coñecemos como “pasadas”, nas 

que poden estar representadas ferraduras ou 

podomorfos –ou, ás veces, formas naturais que 

son interpretadas como tales–, e que na nosa 

zona poden estar asociadas a zonas nas que 

pousou o cabalo branco de Santiago, como 

nas proximidades da lagoa de Carregal, ou 

santos de veneración máis ou menos local. 

Podemos afirmar que non existe por norma 

unha asociación entre petróglifos e tradición 

oral, como pode existir en relación aos castros 

ou aos dolmens. O antropólogo Buenaventura 

Aparicio tenos definido acertadamente como 

“símbolos sen memoria”, no sentido de que 

grandes paneis, de motivos claramente visibles, 

poden ser lembrados na memoria dos veciños 

pero a eles non se asocia, na sociedade tradicional 

galega, un capital simbólico específico: non hai 

lendas, non hai historias asociadas (Aparicio, B., 
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2011) . Non ha de existir unha única causa para 

explicar como nun territorio, tan densamente 

habitado ao longo da Historia –e, polo tanto, 

tan intensamente semantizado– os grandes 

e máis visibles petróglifos carecen dunha 

interpretación simbólica nas comunidades 

tradicionais. Aínda que quizais, a través do 

exemplo de Pedra Leirada II, onde si atopamos 

boa parte do repertorio lendario da sociedade 

tradicional galega, poidamos ver algunhas 

posibles claves. 

2. O CONXUNTO ARQUEOLÓXICO 
DE PEDRA LEIRADA

O conxunto arqueolóxico de Pedra 

Leirada (Santa Cruz de Lesón, A Pobra do 

Caramiñal) está composto de tres estacións 

de arte rupestre catalogadas e unha cuarta, 

inédita, que tamén damos a coñecer neste 

artigo. Atópanse ubicadas na aba do monte 

Curota, a unha altura comprendida entre os 

215 e os 300 metros de altitude, nunha zona 

de gran pendente, aínda que algunhas das 

estacións teñen unha microtopografia un 

pouco máis suave. Neste sentido, segue os 

patróns de ubicación en altura habituais na 

comarca ou noutros puntos da costa atlántica 

para petróglifos de cronoloxías prehistóricas, 

a media montaña. A agrupación de estacións 

de arte rupestre en áreas concretas tamén é un 

fenómeno habitual no Barbanza (Rodríguez 

Rellán e Fábregas Valcarce, 2015), aínda que, 

no caso do conxunto de Pedra Leirada, esta 

concentración parece ser feita ao longo dunha 

dilatada secuencia cultural. 

Foi Domingo Regueira quen deu a coñecer 

este conxunto na súa publicación Petroglifos 

cruciformes, cruceros y petos de ánimas. 

Riveira (1986). Posteriormente, serían obxecto 

dunha revisión durante a elaboración do 

Catálogo de Bens do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal da Pobra do Caramiñal, por parte da 

arqueóloga Dolores Gil no ano 2000; as súas 

denominacións serán as que empregaremos 

neste pequeno estudo. A lectura realizada dos 

petróglifos manterase tamén en publicacións 

posteriores (Guitián Castromil e Guitián, 2001). 

Pedra Leirada é un gran batólito granítico 

en zona de pendente, hoxe en día inmersa 

nunha explotación forestal de eucaliptos. As 

insculturas atópanse nun panel vertical, do lado 

oeste do batólito. Consisten en, cando menos, 

seis cruciformes dispostos entre os vinte e 

os noventa centímetros de altura a partir do 

chan. As cruces teñen remaches en todas as 

súas puntas. No caso do stipes (pau vertical) o 

peche é circular en varios casos, tanto na zona 

superior como a xeito de peaña no inferior. 

A cruz máis ao norte dispón dunha sorte de 

perna en forma de ángulo recto que sobresae 

do stipes e que complementa o seu remache. 

A profundidade dos sucos é moi reducida; os 

Denominación Código Xunta Altitude Coordenadas UTM

Pedra Leirada I GA-15067022 233 m 502611E; 4717833N (29T)

Pedra Leirada II GA-15067027 224 m 502578E; 4717754N (29T)

Pedra Leirada III GA-15067028 300 m 502519E; 4717984N (29T)

Canteira Vella Inédito 223 m 502478E; 4717743N (29T)

Figura 2. Cadro de localizacións das estacións de Pedra Leirada. (altura, UTM) 



131

Manuel Gago Mariño

liques e a auga que caen desde a zona superior 

do batólito afectan a súa conservación. Aínda 

que esta pedra é denominada Pedra Leirada no 

PXOM, consideramos que se trata dun erro, xa 

que todos os informantes nos indicaron que, 

en realidade, a Pedra Leirada é a identificada 

no catálogo municipal como Pedra Leirada II. 

Pódese establecer un paralelo moi claro entre 

Pedra Leirada con As Lobeiras, outra estación 

de arte rupestre inédita ubicada na marxe 

contraria do monte da Curota e identificada 

por Domingo Regueira, e que tamén consiste 

nun gran batólito granítico que na súa cara 

leste dispón dunha acumulación de cruces 

moi concreta (figura 4). 

Pedra Leirada III é a estación ubicada a máis 

altura do conxunto. Atópase nun batólito exento 

de grandes dimensións, duns catro metros 

de altura. Consta de dous paneis, “ubicados 

respectivamente nas paredes leste e norte 

da rocha. No primeiro caso trátase de cinco 

alfabetiformes dispostos en liñas paralelas. No 

segundo, outros alfabetiformes en mal estado 

de conservación” (Agra, 2002). Na parede norte 

tamén foron practicadas unha serie de gravuras 

que facilitan a subida ao alto da pedra, que é 

cha na súa zona superior e que ofrece unha 

ampla perspectiva da ría de Arousa. 

Un pouco máis distanciada do conxunto 

está tamén unha nova proposta, Canteira Vella. 

Trátase dun penedo ubicado na zona superior 

dun amplo conxunto de penedías graníticas, 

ao oeste da Canteira Vella, unha explotación de 

pedra abandonada que se interpón entre esta 

estación e o resto do conxunto de Pedra Leirada. 

Non obstante, a pesar da forte incidencia da 

canteira no seu contorno, consideramos que, 

pola proximidade, Pedra Leirada IV é parte deste 

conxunto. A pedra en cuestión está exenta, 

soportada sobre unha laxe, e puido ter sido 

obxecto de extracción dalgunhas partes no 

Figura 3. Distribución das estacións de arte rupestre na aba do monte Curota. 1,2,3 corresponden ás tres estacións  
de Pedra Leirada  e o 4 ao petróglifo da Canteira Vella. Gráfico: MDT Xunta de Galicia.
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pasado por parte dos canteiros que traballaban 

na zona. Na zona superior están traballadas un 

conxunto de nove coviñas de diferentes tamaños, 

de bordes regulares. A cronoloxía dos petróglifos 

de coviñas en Galicia tense considerado moi 

dilatada no tempo, podendo chegar desde o 

Calcolítico ata a mesma Idade Media. 

Pedra Leirada II é a estación máis complexa 

e obxecto do noso estudo. Atópase situada 

nun pequeno rechán, e é un conxunto de 

afloramentos e batólitos graníticos. Xusto ao 

norte do afloramento pasa a canle do rego 

Leirado. Algunhas das pedras que rodean a 

Pedra Leirada II no afloramento teñen gravados 

motivos cruciformes illados, dispostos tanto 

de maneira vertical como en superficies máis 

horizontais. Un dos aspectos máis interesantes 

da Pedra Leirada II é que os motivos non se 

atopan a simple vista desde o chan, senón 

que é preciso subir a unha plataforma pétrea 

de dous metros de diámetro para poder ob-

servalos, establecendo unha diferenciación 

formal entre o espazo de representación e o 

espazo de circulación. Un paralelo podería 

atoparse no petróglifo de Oca (Ames) (Sobrino 

Figura 4. Panel de cruciformes en Pedra Leirada (esquerda) e Lobeiras (dereita) 

Figura 5. Modelo dixital elaborado a partir de fotogrametría  
do petróglifo de Canteira Vella 
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Lorenzo-Ruza, R., 1952), no que os petróglifos 

se atopan tamén nunha plataforma no alto do 

outeiro, denominado Os Pedrouzos, ao que 

hai que acceder gabeando, nunha vontade 

clara de separalos do seu contorno e crear 

un espazo limitado para a súa observación.

A plataforma superior de Pedra Leirada II 

é irregular. Está inclinada cara ao oeste, e na 

súa zona norte pódense observar unha serie 

de cazoletas de orixe natural que evacúan auga 

cara á zona norte, que dá ao Rego Leirado. 

A superficie máis cha está ubicada na zona 

nordeste. O primeiro que destaca da Pedra 

Leirada II é a profusión de motivos cruciformes, 

repartidos –aínda que non de xeito uniforme– 

por toda a superficie. A catalogación oficial 

sinala que “na súa superficie aprécianse gravuras 

tanto na parte superior do soporte como nos 

laterais norte e leste. Os motivos representados 

son cruciformes de diferente tipoloxía cuias 

dimensións medias oscilan entre os 10 e os 20 

centímetros. O número total de motivos supera 

os 60”. (Gil Agra, 2002). Outros investigadores 

tamén teñen corroborado a elevada presenza 

de motivos cruciformes na Pedra Leirada 

(Guitián Castromil e Guitián, 2001). 

Un dos factores que se aprecia ao observar 

a rocha é o considerable desgaste ao que 

parecen estar sometidos moitos dos motivos. 

As difíciles condicións de visualización (as 

posibilidades de luz rasante son ausentes 

debido á existencia de eucaliptos que impiden 

a observación con este procedemento, e a 

forte pendente da montaña impide aproveitar 

as sombras provocadas polo solpor) limitan 

tamén as posibilidades de visualización do 

panel de Pedra Leirada II. Aínda así, en varias 

visitas puidemos apreciar que, ademais dos 

motivos cruciformes, na Pedra Leirada II 

parecían existir unha serie de motivos, moi 

confusos, mesturados cos cruciformes, sen 

ir máis alá na súa disposición, execución no 

tempo ou forma. 

3. ESPAZO, MOBILIDADE E 
PETRÓGLIFOS CRUCIFORMES 

Esa ladeira do monte da Curota é hoxe un 

espazo marxinal. Cunha canteira abandonada, 

as únicas pistas construídas están destinadas 

á extracción forestal de eucalipto. Con todo, 

polas fontes orais das aldeas próximas (Lesón, 

Gonderande, A Tomada, etc.) sabemos que 

non sempre foi así, e estes primeiros altos do 

Barbanza xogaban un papel importante nas 

economías agrarias da Pobra do Caramiñal. 

Para as comunidades rurais da zona inferior, 

había un camiño óptimo a fin de chegar ás 

gándaras e chairas do Alto dos Curros, a 330 

metros de altura, e pasaba xusto polo conxunto 

de Pedra Leirada. Este camiño levaba, xa que 

logo, a unha zona de especial importancia 

para as comunidades agrarias, dado que alí 

colectaban o toxo necesario para producir 

batume/esterco co que abonar os campos. 

Tendo en conta o narrado polos nosos 

informantes, adoitábase subir en grupos 

integrados por varias familias, e existía unha 

percepción moi precisa da topografía de ba-

tólitos graníticos e dos espazos significativos 

do camiño. A referencia fotográfica máis 

antiga de que dispoñemos destes camiños 

de acceso desde as aldeas a estes primeiros 

chans é o voo americano do ano 1946 (figura 

6). Nesta foto é xa posible apreciar o choque 

entre dous usos do monte: o propiamente 

forestal, que comeza a implementarse, e o 

uso extensivo de aproveitamento de monte 

baixo, que se detecta nos camiños que levan 

ata os primeiros chans da serra. Debido á tala 

de varias parcelas, no ano 1956 é máis doado 
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apreciar o antigo sistema de camiños de acceso 

aos chans da Curota. 

Malia a confusión de usos, é apreciable con 

claridade o camiño ao que aluden as fontes 

e moi significativa a ubicación das estacións 

de Pedra Leirada I, II e III ao seu carón. Outro 

dato importante é a topografía: Pedra Leirada 

II atópase xusto no espazo no que o camiño 

supera un desnivel forte, ofrece un pequeno 

descanso, un acceso sinxelo ao curso de auga 

do Rego Leirado e inicia unha subida máis 

moderada ata o Alto dos Curros. Como temos 

apreciado noutras ocasións, parece existir 

unha relación directa entre os petróglifos 

cruciformes e os camiños de acceso ás serras 

e ás zonas de monte e aproveitamento agrario 

extensivo (figura 7).

4. TRADICIÓN ORAL DE PEDRA LEIRADA II

A existencia dun profuso folclore ao redor 

da Pedra Leirada por parte de labradoras de 

diferentes lugares da Pobra do Caramiñal 

fíxonos tamén considerar a relevancia do 

espazo. Como diciamos previamente, non é 

 Figura 6. Fotografía aérea de 1956, con contraste elevado para facilitar a visualización do sistema de camiños. 
 Os números corresponden á denominación das estacións de arte rupestre de Pedra Leirada.  

Pode observarse a posición de Pedra Leirada I e II como espazo no que conflúen varios itinerarios. Fonte: Xunta de Galicia

 Figura 7. Microtopografía da área do petróglifo  
Pedra Leirada II a partir de datos LiDAR. Curvas de nivel  

de 1 metro. Fonte: Xunta de Galicia



135

Manuel Gago Mariño

habitual que as pedras con insculturas teñan 

un contexto de tradición oral rico. 

As lendas ao redor da Pedra Leirada II 

sinalan a existencia dun “encanto” na pedra, 

vinculado aos “sete reinados”. No folclore 

recollido, a pata dunha cabra revelará o tesouro, 

definido ás veces con ese termo e outras co máis 

xenérico de “ouro”. Un elemento importante é 

a extracción social das fontes: todas mulleres 

de máis de sesenta anos que lembran pasar 

ao carón da Pedra Leirada durante os labores 

de pastoreo de gando menor ou durante os 

traxectos para acceder aos primeiros chans 

do monte Curota na procura de toxo para 

producir batume. Hai que dicir que a única 

pedra da que documentamos folclore era a 

Pedra Leirada II; no resto delas non acadamos 

máis información. 

5. NOVOS MÉTODOS DE 
DOCUMENTACIÓN DO 
PATRIMONIO CULTURAL 

Nos últimos anos, o patrimonio cultural 

está a vivir unha considerable revolución 

derivada das novas técnicas de dixitalización, 

non intrusivas. Unha delas é a fotogrametría 

3D aplicada aos petróglifos, de amplo uso 

en toda Europa (Rabitz, 2013; Chandler et al., 

2007) e con aplicacións tamén no caso da 

arte rupestre galega. A fotogrametría é unha 

técnica non intrusiva na que se xeran modelos 

3D dunha superficie a través de fotografías e 

software que interpreta o relevo derivado desa 

colección fotográfica. A través da aplicación 

de filtros que xeran sombras no relevo das 

texturas desde diferentes ángulos é posible 

obter unha visualización óptima dos relevos 

gravados en superficies de pedra e, polo tanto, 

percibir e detectar alteracións na superficie 

dificilmente detectables pola observación do 

ollo humano en condicións de luz natural. 

Aplicáronse estas técnicas ao soporte superior 

de Pedra Leirada II, obténdose un detallado 

modelo 3D de 195.118 caras en PhotoScan, 

construído a partir de 40 fotografías que 

permitiron xerar unha nube de case nove 

millóns de puntos sobre a que despois se 

construíu unha malla 3D (figura 8). 

O procesado destes datos e a aplicación 

de filtros como Radiance Scaling no software 

Meshlab, para conseguir estas sombras 

multiángulo, revelou que no petróglifo non 

só estaba representada unha gran profusión de 

cruciformes, senón que, moi desgastada, podíase 

percibir unha serie de motivos anteriores que 

encaixan co estilo da arte rupestre atlántica e 

con numerosos paralelos na rexión occidental 

de Galicia.

Estes motivos estaban concentrados na 

zona norte da plataforma, dispostos preto das 

grandes pías naturais desta área, e dispoñéndose 

a partir dun resalte natural da rocha que foi 

deliberadamente intervido, situando na súa 

zona superior unha ringleira de coviñas e 

despois dividindo o relevo en sucos circulares 

Figura 8. Malla 3D do petróglifo de Pedra Leirada II (detalle) 
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concéntricos moi alongados. Ao oeste deste 

motivo que aproveita deliberadamente o relevo 

natural, o seguinte motivo, unha estrutura de 

círculos concéntricos, tamén aproveita un relevo 

natural. Este tipo de adaptacións dos motivos 

da arte atlántica rupestre á superficie da laxe 

para aproveitar e xerar volumes e relevos é 

relativamente habitual no Barbanza e ámbitos 

próximos, coma nos petróglifos de Bouza Badín 

(Dodro), nalgún motivo de As Laxiñas (Carnota) 

ou O Rexío (Santiago de Compostela). 

E a partir dela, avanzando no panel, nunha 

superficie plana, sucédense polo menos catro 

combinacións circulares máis. Son precisamente 

estas catro combinacións circulares as de 

visibilidade máis difícil do conxunto. 

Hai que ter en conta que as lecturas e 

interpretacións deste petróglifo ata o momento 

só tiñan en consideración os cruciformes, 

máis doadamente apreciables nesta rocha na 

que, como xa indicamos, é difícil ter unhas 

condicións ideais de observación. Tras esta 

revisión, consideramos que Pedra Leirada II, 

mentres non se produzan novos achados, 

é o petróglifo con motivos da arte atlántica 

ubicado máis ao sur na península do Barbanza. 

 Figura 10. Motivos prehistóricos no panel principal de Pedra 
Leirada II. Modelo tridimensional a partir de fotogrametría dixital 

Figura 9. Modelo tridimensional a partir de fotogrametría, co filtro Radiance Scaling aplicado,  do petróglifo de Pedra Leirada II
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6. RELACIÓN ENTRE AS 
REPRESENTACIÓNS HISTÓRICAS 
E OS CRUCIFORMES

Consideramos que o panel de representacións 

circulares é anterior ás representacións con 

cruces debido a que, alomenos en 11 casos, 

as cruces están inscritas directamente sobre 

os motivos circulares, cun trazo de suco en V 

diferenciado do suco en U moi aberto dos sucos 

do panel de motivos circulares. Existe, por tanto, 

unha diferenza técnica clara na gravación dos 

motivos circulares e cruciformes pero tamén 

evidencias da superposición de motivos, o 

que nos permite falar cando menos de dúas 

fases distintas na composición do conxunto. 

Neste sentido, cómpre preguntarse tamén se 

o desgaste ao que están sometidas as catro 

combinacións circulares da superficie máis 

lisa ten que ver precisamente coas accións de 

gravación dos motivos cruciformes. 

 Malia pertencer, posiblemente, a cronoloxías 

distintas, é posible afirmar que para o espectador 

moderno os dous paneis hoxe conforman 

unha unidade de lectura nesas dúas capas 

de representación. Non é posible entender 

os motivos modernos sen a presenza dos 

antigos. Podemos observar, xa que logo, unha 

interpretación e uso dos motivos prehistóricos 

da Pedra Leirada II por parte dos gravadores dos 

cruciformes. É posible, ademais, que a inscrición 

das cruces se trate dunha práctica dilatada no 

tempo, xa que as cruces presentan diferentes 

facturas, formas, tamaños e profundidades 

do suco. 

Esa interpretación baséase no diálogo e 

interacción que os gravadores dos cruciformes 

estableceron cunha parte do panel prehistórico. 

Existen dous patróns recoñecibles que asentan 

esta interpretación: 

1. Eixo de disposición dos cruciformes. 
Unha cruz é un símbolo que debe lerse nun 

sentido concreto. Na tradición católica romana, 

o patibulum (pau horizontal) colócase máis 

próximo ao que se entende como zona superior 

do stipes, simulando a cruz do calvario de Cristo. 

Esta colocación marca o sentido direccional 

da cruz. Inicia as procesións, santifica o que 

está detrás e o que está na dirección do stipes, 

e os sacerdotes branden a cruz cara adiante, 

frontalmente, nos procedementos rituais, como 

as beizóns das casas ou os exorcismos. En 

Pedra Leirada II a maior parte dos cruciformes 

dispoñen o seu stipes apuntando cara á zona 

norte, máis plana, do panel dos petróglifos 

prehistóricos circulares. Se prolongamos os 

seus eixos podemos ver, efectivamente, como 

boa parte das cruces acadarían simbolicamente 

ao menos un dos catro motivos de círculos 

concéntricos situados na zona chan (figura 

11). Polo menos en once casos as cruces 

superpóñense sobre eses motivos circulares 

prehistóricos. Curiosamente, os dous motivos 

circulares que aproveitan o volume natural da 

pedra para acadar máis relevo parecen atoparse 

nunha situación periférica con respecto a esta 

concentración da atención simbólica nos 

máis convencionais motivos da zona plana 

da laxe. A maiores, é interesante resaltar que 

o nivel de desgaste dos motivos prehistóricos 

Figura 11. Prolongación da dirección dos stipes das cruces 
en Pedra Leirada II. Modelo tridimensional a partir de 

fotogrametría dixital 
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da zona plana é moi superior ao dos motivos 

resaltados. 

2. Tamaño proporcional dos cruciformes. 
A nivel máis hipotético, é posible detectar un 

patrón, non tan definido, polo cal conforme 

as cruces están distanciadas dos petróglifos 

prehistóricos fanse máis grandes. A elección 

do tamaño parece ser ademais ben deliberado 

no caso dos cruciformes da zona oeste, tallados 

nunha área na que é difícil traballar nunha 

posición segura, e a bastante altura do solo. 

Os cruciformes tallados directamente sobre os 

petróglifos ou nas proximidades inmediatas 

son moito máis pequenos; un segundo nivel 

marcaría un tamaño intermedio e un terceiro 

nivel, a máis distancia, sinalaría as cruces 

máis grandes. 

Estes dous patróns indícannos que existe 

unha interpretación do petróglifo prehistórico 

por parte dos gravadores que xera un proce-

demento con compoñentes codificados para 

intervir nel, e no que determinadas partes 

do conxunto da representación prehistórica 

teñen un papel determinante. A cruz parece 

estar encamiñada a interaccionar cos motivos 

circulares. Establecendo paralelos con outros 

procedementos da maxia tradicional galega, 

podemos interpretar que estas representacións 

cruciformes en dirección ao panel prehistórico 

teñen un obxectivo determinado e concreto 

que non somos quen de afirmar, son un acto 

do que se agarda unha consecuencia. Como 

sinalamos previamente, a Pedra Leirada II é 

o soporte dunha numerosa tradición oral que 

sinala a existencia dun “encanto” e, como 

acontece moitas veces, existe un “tesouro” 

vinculado a este encanto. Estaremos, xa que 

logo, vendo unha parte dun procedemento 

para “desencantar” a pedra? 

Non é posible, neste sentido, ir alén das 

conxecturas, xa que a tradición oral neste 

lugar, así como noutros paneis de cruciformes, 

é muda en canto á realización destas cruces. 

Temos tesouros, pero as lendas non explican as 

conexións entre eses tesouros e estas cruces. Hai 

que sinalar tamén, que na sociedade tradicional 

galega, os motivos para desencantar encantos 

recollidos de maneira tradicional non adoitan 

incluír a gravación de cruces como parte dos 

rituais (Reigosa, A., 2015). O procedemento pode 

corresponder a unha fase máis antiga da que 

non se conserva tradición oral, corresponder a 

unha práctica non declarada polos informantes 

ou, se cadra, detallar unha práctica distinta á 

busca de tesouros. 

7. CONCLUSIÓNS 

Esta nova interpretación do petróglifo de 

Pedra Leirada II ten interesantes consecuencias 

desde un punto de vista comarcal. En primeiro 

lugar, a nova lectura permítenos afirmar que 

se trata do petróglifo de arte rupestre atlántica 

ubicado máis ao sur da comarca; a súa ubicación, 

non obstante, non é excéntrica, senón que 

segue un patrón común ao de moitos outros 

petróglifos do Barbanza (a media ladeira, facendo 

grupo con outros, etc.). A súa singularidade, 

con todo, é a actividade na pedra durante dúas 

fases claramente diferenciadas e na que, na 

máis moderna, se aprecia unha vontade de 

intervención/uso da fase anterior de acordo 

cun procedemento que chegamos a albiscar 

ao menos na súa parte material. 

Se ben é relativamente habitual localizar 

cruciformes de época histórica en petróglifos 

prehistóricos, practicando procedementos 

de “apropiación simbólica” destes antigos 

monumentos por parte das comunidades 

campesiñas, na Pedra Leirada II vaise un 
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paso máis alá e amósasenos con claridade 

unha determinada forma de apropiación, 

de esconxurar o petróglifo ou de dialogar co 

“encanto” que este garda, a través do gravado 

das cruces. Un elemento importante é tamén 

comprobar que aínda que este comportamento 

se aprecia especialmente na laxe principal 

de Pedra Leirada II, a necesidade de marcar 

con cruces este lugar trasládase tamén ás 

laxes inmediatas. É dicir, o “encanto” do lugar 

esténdese alén dunha representación visual 

concreta e involucra a unha superficie máis 

ampla. 

Neste sentido, é preciso reivindicar unha 

análise diacrónica dos petróglifos, que vaia alén 

da súa visión arqueolóxica e prehistórica, e que 

permita unha lectura social e antropolóxica 

destes sitios en relación ás transformacións 

da sociedade, dos seus usos e necesidades. Na 

miña percepción, os petróglifos cruciformes 

foron sempre considerados como de “segunda 

fila” en relación aos motivos prehistóricos, pero, 

con todo, estes ofrecen numerosa información 

sobre como as comunidades campesiñas 

galegas interpretan e usan o seu territorio. 

Como podemos observar, Pedra Leirada II é 

moi rica en folclore da sociedade tradicional e 

non podemos evitar relacionar este feito –nin 

a profusión de motivos– coa ubicación desta 

pedra, e das do resto do conxunto, ao carón 

dun moi concorrido camiño empregado polas 

comunidades campesiñas, e xusto formando 

unha pequena campa na que tamén circula 

auga corrente. Dalgún xeito, a nivel hipotético, 

podemos considerar que aquelas estacións de 

arte rupestre próximas a camiños ou a zonas de 

actividade agropecuaria tradicional, dispoñen 

de folclore e mesmo prácticas similares á 

doutros lugares de memoria coma os castros 

ou os dolmens. 

Non obstante, aqueloutras que ficaron máis 

illadas, en ladeiras montesías non cultivadas, 

desaparecen do imaxinario e da memoria 

colectiva. No caso do Barbanza, e outras 

comarcas, a habitual ubicación das estacións 

de arte rupestre da Idade do Bronce en terreos 

de montaña pouco produtivos, pode ter que 

ver coa ausencia de tradición oral de moitas 

das estacións. Porén, aquelas que participan 

do contorno agrario das aldeas dispoñen 

de numerosas referencias e, como vemos, 

prácticas rituais asociadas a elas. 

É moi rechamante que dúas das outras 

pedras do conxunto se atopen situadas tamén 

a carón deste camiño de acceso inda que 

non recollan en absoluto folclore similar, e 

descoñezamos o motivo das gravuras, se estas 

son puramente instrumentais (marcos, ou 

mesmo entretemento ou actos de afirmación de 

identidade individual) ou responden a algunha 

motivación adicional vinculada a esas propias 

pedras. Estas ausencias de folclore nas pedras 

cruciformes, ou a ausencia de memoria, de 

cando e por que foron feitas estas cruces, é un 

aspecto singular que convén destacar. Tamén 

é preciso apreciar o feito de que o conxunto 

de Pedra Leirada, do cal, cando menos, tres 

das estacións foron sen dúbida realizadas en 

épocas históricas, sigan a mesma tendencia 

a agruparse, igual que as estacións da Idade 

do Bronce. 

En gran medida, a antropoloxía galega 

documentou, desde o século XIX, determinado 

tipo de información de acordo coa estrutura 

de relatos que os etnógrafos e antropólogos 

esperaban recompilar de acordo ás súas lecturas 

previas, expectativas e buscas. Pero como se 

ten dito: “son máis importantes as preguntas 

que as respostas”. É moi posible que este 

tipo de prácticas que derivan no gravado 

de cruciformes en lugares significados non 
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sexan prácticas explícitas, non son lendas nin 

contos concibidos para seren contados, e a súa 

transmisión fose máis opaca, máis privada e 

máis íntima. Se isto se combina con que ese 

tipo de prácticas foran abandonadas, se cadra, 

antes do inicio das primeiras recollidas antro-

polóxicas en Galicia, poderiamos atopar unha 

solución para comprender esta desconexión 

entre práctica e memoria.

De aí a clave do interese de Pedra Leirada 

II e doutras estacións similares ao longo do 

país: cuestiona e diversifica o tópico e lugar 

común da “cristianización” de espazos. Con-

sideramos que a ‘cristianización’ se revela 

como unha categoría demasiado simple para 

acoller usos, prácticas e crenzas máis diversas 

e complexas, dentro das cales os petróglifos 

se resignifican ao longo do tempo en función 

das transformacións das sociedades que se 

suceden ao seu carón. Valla este artigo para 

abrir un debate e novas aproximacións a este 

fenómeno pouco considerado no estudo do 

noso pasado. 
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Castelao

Cando cheguen os tem-

pos non chegados

cando canten as mans traballadoras

nas doídas manceiras dos arados

e nas salgadas redes pescadoras,

Galicia ceibe tallará o teu nome

nas outuras do Pórtico da Groria

pra que falen os anxos con un home

que leva a patria enteira na memoria.

Unha nova Galicia sen cadea,

que non esportará mais 

sangue humán

nin asoballará unha man allea:

Unha Galicia nova, a de mañán,

que xa ven alborando, xa clarea,

no peito arrolará teu soño irmán.

Por múltiples razóns, este soneto constitúe 

unha das máis interesantes achegas do 

autor monterrosino Lorenzo Varela: que non 

pasara desapercibido quedou demostrado pola 

fortuna da séxtupla impresión ao longo de 

varias décadas. Escrito en decembro de 1969, 

foi publicado por primeira vez aínda en plena 

ditadura franquista, nun volume colectivo 

certamente arriscado co título de Castelao na 

voz dos poetas (1970), un conxunto de poemas 

dedicados ao egrexio político, artista plástico 

e escritor, complementado cunha abundante 

bibliografía sobre o prócer rianxeiro (1886-1950). 

A segunda vez foi nun libro compilatorio de 

poemas soltos do autor lugués, nas linguas galega 

e castelá: Homaxes (1979); logo, no opúsculo 

Dez poemas (1988). A cuarta e quinta vez, na 

Poesía galega (1990) da colección Biblioteca 

das Letras Galegas e na Poesía completa (2000) 

da colección Biblioteca del Exilio; a derradeira, 

no volume Lorenzo Varela. Antoloxía (2005). 

Tanto os tres primeiros volumes coma o quinto 

saíron na infelizmente extinta Ediciós do 

Castro, editorial creada polo forte compromiso 

cultural e político do grande intelectual Isaac 

Díaz Pardo (1920-2012), mecenas tanto de 

Lorenzo Varela como doutros persoeiros 

galeguistas e que consideraba este “o primeiro 

poeta galego do noso tempo (...) non só pola 

calidade da súa poesía sinón tamén pola 

poesía da súa conducta exemplar, escrita co 

sangue da súa vida.”

O breve poema solto non pertence ás obras 

primixenias e máis coñecidas do escritor en 

lingua galega. Entre a primeira e sucesivas 

publicacións do soneto percíbese unha notable 

diferenza: a primeira acontecera durante a longa 

e férrea ditadura onde, debido a problemas coa 

censura do Ministerio de Información e Turismo, 

omitía un verso certamente significativo, o 

que encabezaba o primeiro terceto: Unha nova 

Galicia sen cadea, quedando substituído por 

unha máis que sospeitosa concatenación de 

puntos suspensivos de curiosa fasquía:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

que non esportará mais sangue humán

nin asoballará unha man allea:

Co remate do período fascista, nas sucesivas 

edicións o poema puido aparecer xa íntegro, 

sen mutilacións; a única mudanza salientable 

é a do punto final do primeiro cuarteto, que 

vai ser substituído por unha coma coa fin de 

enlazar as dúas estrofas para así mellorar a 

sintaxe, unindo a oración subordinada coa 

principal. 

Cunha esperanza rotunda na consumación 

do legado moral transmitido polo adaíl Castelao, 

a mensaxe implica a sólida certeza nunha 

Terra por fin dona do seu destino e fraterna, 
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polo tanto, libre e igualitaria. Este é un dos 

poemas máis optimistas do autor, que arroupa 

na realidade unha mensaxe revolucionaria; 

Galiza amósase personificada como unha 

muller traballadora e nai, que arrola no colo a 

súa singular criatura: o soño do rianxeiro dun 

futuro mellor. O tópico da terra natal como 

unha nai tenra e valente xa fora maxistralmente 

tratado por Ramón Cabanillas (1876-1959) en 

Vento mareiro (1921): Galicia! Nai e Señora, / 

sempre garimosa e forte; / preto e lonxe; onte, 

agora, / mañán... na vida e na morte! 

Alén do ideal nacionalista, existe unha nota 

verdadeiramente salientable: a importancia do 

pobo traballador, tradicionalmente desprezado 

e deostado, que quere e sabe forxar o seu 

futuro; secasí, o proletariado constitúeno os 

sufridos traballadores tanto do agro –presente 

mediante os arados– coma do mar –coas redes 

pescadoras–. Este poema constitúe unha clara 

denuncia da emigración e do colonialismo, 

ou sexa, da explotación do ser humano polos 

seus semellantes; do maltrato inflixido no 

pasado queda constancia na antiquísima dor 

(“doídas manceiras dos arados”), que vai ser 

superada por unha grande alegría (“cando 

canten as mans traballadoras”).

Todo o texto recrea unha pura antítese 

entre a vulgar e inxusta realidade e o gran-

dioso soño, entre pasado e presente hostís 

e un futuro glorioso. De aí que se retome un 

verso e o contido da cuarta estrofa d´Os Pinos 

(1890) de Eduardo Pondal (1835-1917), erixido 

co tempo no Himno Galego: Os tempos son 

chegados / dos bardos das idades / que as vosas 

vaguedades / cumprido fin terán; / pois, onde 

quer, xigante / a nosa voz pregoa / a redenzón 

da boa / nazón de Breogán.

Para un poeta laico, non crente, o mellor 

soño non é o da evasión individual cara a unha 

mellor vida no Alén, senón o da propia terra 

convertida nunha especie de novo ceo para 

todo o pobo, unha terra xusta e culta, orgullosa 

da súa identidade, de aí a simbólica mención 

ao Pórtico da Gloria da catedral. Compostela, 

símbolo de Galiza e fin de todos os camiños, 

constitúe o excepcional espazo onde as persoas 

extraordinarias poden convivir, simbolicamente, 

cos mesmísimos anxos nas alturas. 

Esta Galiza nova, que alborexa e coida no seu 

seo o soño do irmán Daniel –un Daniel guieiro 

que asemade profetiza–, anuncia unha nova 

epifanía, unha significación transcendental 

para a persoa sensible que sabe percibila, 

unha entrega irrenunciable á xustiza social e 

asemade á beleza artística, á ética e á estética.

Sirvan as certeiras palabras do tamén exiliado, 

escritor e amigo Arturo Cuadrado (1904-1998) 

no Limiar do poemario Lonxe, como remate 

da mensaxe poética: “Mais outra verba despois 

da verba de Lorenzo Varela xa non cabe. O 

total, o esperado, fica dito. Compríuse ao fin 

a grande esperanza. E pol-a poesía ténsenos 

devolto todo. A fé e a Victoria.”

Consonte a orixe, a lingua materna do 

monterrosino maniféstase nun excelente 

dominio tanto léxico como morfolóxico. Porén, 

vanse plasmar algunhas interferencias, sobre 

todo léxicas, xa que na época non existía aínda 

unha normativa común, tras o malogrado 

intento do Seminario de Estudos Galegos antes 

da Guerra Civil con Algunhas Normas pra a 

Unificazón do Idioma Galego (1936). 

De aí a paritaria presenza de dialectalismos, 

castelanismos e hipergaleguismos (estes últimos 

pretenden contrarrestar os castelanismos 

mediante invencións diferencialistas). Dentro 

dos dialectalismos aparece a terminación –án 

para os substantivos: man(s), mañán e irmán, 
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aínda que sorprendentemente, tal terminación 

non corresponda ao bloque lingüístico central 

e á área lucu-auriense a onde pertence o poeta 

(pois sería –ao/á), senón ao bloque occidental; 

na realidade, tratábase de formas literarias xa 

consagradas por boa parte dos devanceiros e 

quizais escolleitas para se inseriren de cheo 

na tradición. Aos castelanismos pertencen as 

interferencias morfolóxicas sin por sen, con un 

(por cun, probablemente pola necesidade de 

respectar o cómputo silábico) xunto coa elisión 

do artigo diante do adxectivo posesivo en teu 

soño; finalmente, figuran os hipergaleguismos 

outuras, Groria e humán. Outras interferencias, 

minoritarias, son os vulgarismos gráficos 

esportará (común na época) e mais (sen o til 

diacrítico); a preposición pra e o verbo ven, 

non normativos na actualidade, constituían 

as formas aceptadas daquela. 

O dominio léxico nótase no emprego da 

verba manceira, comunmente coñecida como 

rabela, referida ao mango ou peza curva do 

arado por onde se agarra para traballar; tamén 

nos verbos alborar (ou alborecer) e clarear. 

Realmente, a lingua do poema segue a 

liña da época, inzada maioritariamente de 

dialectalismos e castelanismos, xunto con 

algúns vulgarismos sumados á nota culta 

dos hipergaleguismos, revelando logo unha 

mestura das diversas solucións consideradas 

polo vate máis axeitadas ao carecer dun patrón 

lingüístico fixo. Con todo, escribir deste modo 

desde o exilio demostra unha sensibilidade 

excepcional. 

O estilo parte dunha base popular, espe-

cialmente visible nas repeticións, mesturada 

con múltiples usos cultos. Cómpre salientar no 

texto a complexidade da temporalización para 

poñer de relevo esa aguda contraposición entre 

un atroz presente e un futuro arelado: cheguen 

/ canten / falen (o Presente do Subxuntivo 

manifesta a irrealidade), desde un realismo 

atípico por pasado ou aínda non realizado: 

leva / ven alborando / clarea (marcado polo 

Presente do Indicativo, para facelo “real”) e 

un futuro que transmite un valor de rotunda 

realidade, de promesa: tallará / non esportará 

/ nin asoballará. Certamente, pódese percibir 

unha fortísima vontade estilística a través da 

enorme riqueza de tropos e figuras presentes, 

que conforman un texto brillante e precisan 

dunha análise pormenorizada para a súa 

clasificación. 

Os tropos son licenzas estilísticas que 

consisten no uso de vocábulos cun sentido 

distinto ao que lles corresponde. Aparecen catro: 

metáfora, alegoría, sinécdoque e sinestesia. 

A metáfora substitúe o sentido propio dun 

termo por outro imaxinario nunha relación 

de semellanza, trátase dun dos recursos máis 

expresivos e asemade estéticos; a forma máis 

perfecta é a metáfora pura ou in absentia, na que 

ha de deducirse do contexto o segundo termo: 

Unha nova Galicia sin cadea (nin escrava nin 

asoballada, libre). Que esta metáfora constitúe o 

máis poderoso piar do poema axiña o detectou 

a censura da época, facéndoa desaparecer e 

distorsionando o sentido global.

A alegoría constitúe unha metáfora conti-

nuada que se verifica nun conxunto de palabras; 

neste caso, para salientar o desexo polo remate 

da emigración –produto do colonialismo– e a 

consumación da loita galeguista: Unha nova 

Galicia sin cadea / que non esportará mais 

sangue humán/ nin asoballará unha man allea 

(...) / no peito arrolará teu soño irmán. A sinéc-

doque implica unha relación de contigüidade 

dentro dun mesmo concepto, restrinxíndoo ou 

ampliándoo; no poema preséntase a parte polo 

todo: as mans traballadoras; sangue humán; 

man allea. Finalmente, a sinestesia atribúe 
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unha calidade sensorial a un concepto que 

non a ten: salgadas redes pescadoras.

A diferenza dos tropos, as figuras son 

vocábulos utilizados nun sentido apropiado 

pero afastados da norma usual e de aí a súa 

particular expresividade. As figuras de dicción 

baséanse maioritariamente no significante 

ou forma das palabras. Ás figuras de dicción 

pertencen as figuras de metaplasmo, que 

consisten na adición, supresión ou alteración 

de fonemas nun vocábulo; no cambio de lugar 

da sílaba tónica ou na alteración da división 

silábica: como a sinalefa ou fusión nunha única 

sílaba da vogal final dun vocábulo e da inicial 

doutro, que no cómputo silábico constitúen 

unha mesma sílaba. Frecuentes no poema, 

aparecen un total de oito veces: tallará o; leva 

a; patria enteira; sangue humán; asoballará 

unha; nova, a; peito arrolará; soño irmán.

As figuras de repetición consisten na 

reiteración dun elemento lingüístico, a estas 

pertence a aliteración ou repetición dun fonema 

como reforzo do ritmo, no texto o /s/ final das 

palabras: nas doídas manceiras dos arados 

/ e nas salgadas redes pescadoras. Tamén 

a anáfora ou epanáfora, repetición dunha 

palabra ou grupo de palabras no comezo do 

verso para crear un efecto musical, enfático e 

demorador do ritmo: Cando cheguen / cando 

canten; que leva / que non esportará / que xa 

ven; nas doídas / nas outuras. A epímone ou 

repetición mixta consiste na reiteración dunha 

mesma palabra por motivos enfáticos: que xa 

ven alborando, xa clarea. O políptoto baséase na 

reiteración dun mesmo lexema con diferentes 

morfemas flexivos; no poema trátase do políptoto 

verbal: cheguen-chegados. Un paralelismo de 

simetría sintáctica moi marcada é o parison, 

de estrutura case idéntica: Cando cheguen 

os tempos non chegados / cando canten as 

mans traballadoras / nas doídas manceiras dos 

arados / e nas salgadas redes pescadoras. Por 

último, o quiasmo constitúe unha construción 

cruzada de elementos equivalentes; no poema, 

un simple cambio de posición: Unha nova 

Galicia / Unha Galicia nova.

As figuras de posición baséanse nunha 

alteración da sintaxe común; a anástrofe 

amosa unha inversión da orde sintáctica: no 

peito arrolará teu soño irmán.

As figuras de pensamento, a diferenza das 

figuras de dicción, baséanse sobre todo no 

significado das palabras. As figuras lóxicas 

están alicerzadas na significación contraditoria 

dos vocábulos; no oxímoro percíbese a breve 

fusión de dous termos contrarios: Cando 

cheguen os tempos non chegados.

As figuras de diálogo e argumentación 

perfilan os trazos físicos ou psicolóxicos de 

persoas, animais ou obxectos; a apóstrofe 

constitúe unha apelación a un destinatario 

textual, que converte en máis intenso e real 

o expresado: Galicia ceibe tallará o teu nome; 

no peito arrolará teu soño irmán. As figuras 

de ficción presentan situacións imaxinarias 

coma se fosen reais; a prosopopea ou perso-

nificación consiste en atribuír características 

humanas a seres inanimados, non racionais 

ou obxectos. Neste caso, trátase tanto dun 

obxecto concreto: doídas manceiras como 

dunha entidade abstracta: Galicia ceibe tallará o 

teu nome (...) no peito arrolará teu soño irmán. 

Desde o punto de vista formal, o soneto 

presenta unha estrutura clásica que lle outorga 

prestixio e solidez, non en van o soneto ten 

orixe italiana e fora consolidado por Dante e 

Petrarca. Esta breve composición de catorce 

versos hendecasílabos consoantes espállase 

ao longo de catro estrofas constituídas por 

dous cuartetos –estrofas de catro versos de 
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arte maior, que normalmente riman ABBA– e 

dous tercetos ou estrofas de tres versos de arte 

maior, con rima CDC - DCD. 

O de Lorenzo Varela non é un soneto 

clásico en canto á estrutura (ABBA - ABBA - 

CDC - DCD), senón un soneto de influencia 

francesa con distinta rima nos cuartetos, que 

presenta as variantes ABAB - CDCD - EFE - FEF, 

combinando sabiamente tradición e innovación. 

O clasicismo maniféstase tamén mediante 

a homometría a través dos versos de once 

sílabas, hendecasílabos cultos de orixe antiga 

xa utilizados, entre outros, polos primeiros 

trobadores medievais galego-portugueses. De 

novo se pode ver mesmo na forma a conexión 

entre antigüidade e modernidade, entre pasado 

e futuro e non por acaso: o poeta pretende 

establecer un elo entre un tempo ido e un 

futuro aínda por desvelar. 

A rima consoante, na que se repiten vogais 

e consoantes a partir do acento, distribúese 

da seguinte maneira: 

Versos Rimas Esquema

1 - á - dos A

2 - ó – ras B

3 - á – dos A

4 - ó – ras B

5 - ó – me C

6 - ó – ria D

7 - ó - me C

8 - ó – ria D

9 - é - a E

10 - án F

11 - é - a E

12 - án F

13 - é - a E

14 - án F

Ao longo do soneto prodúcese unha 

alternancia entre os versos paroxítonos ou 

graves –once en total– e os oxítonos ou agu-

dos –soamente tres–. O esquema vén sendo: 

Verso 1:  ´_ _ ´_ _ _´_ _ ´_ _´_ _ 

Verso 2:  ´_ _ ´_ _ _ ´_ _ _ _ ´_ _ 

Verso 3:   _ _ ´_ _ _ ´_ _ _ _ ´_ _

Verso 4:   _ _ _ ´_ _ ´_ _ _ _ ´_ _

Verso 5:   _ ´_ _ ´_ _ _ _ ´_ _ ´_ _

Verso 6:   _ _ ´_ _ _ ´_ _ _ _ ´_ _

Verso 7:   _ _ ´_ _ _ ´_ _ _ ´_ ´_ _

Verso 8:   _ ´_ _ ´_ _ ´_ _ _ _ ´_ _

Verso 9:  ´_ _ ´_ _ _ ´_ _ _ _ ´_ _

Verso 10:   _ ´_ _ _ _ ´_ ´_ ´_ _´_

Verso 11:   _ _ _ _ _ ´_ _ ´_ _ ´_ _

Verso 12:  ´_ _ _ ´_ _ ´_ _ _ _ ´_

Verso 13:   _´_ ´_ _ _ ´_ _´_ _ ´_ _

Verso 14:   _ ´_ _ _ _ ´_ _ ´_ _ ´_ 

A mestría poética do autor ponse de mani-

festo tanto no contido, coa mensaxe anovadora 

que sabe transmitir, como na forma. No plano 

formal prodúcese unha sabia unión entre 

unha linguaxe en aparencia sinxela, de cerna 

popular, e a complexidade do estilo, inzado 

de recursos; ademais, a composición mestura 

a súa orixe culta mediante a estrutura e os 

longos versos coas variacións modernas da 

rima. Secasí, solidamente ensamblado, este 

soneto constitúe un verdadeiro modelo literario.

Lorenzo Varela escribiu pouco despois do 

anterior, en febreiro de 1970, un interesante 

segundo poema titulado tamén Castelao, 

pero que decidiu non publicar e que saíu á 

luz tarde. Aínda que temática e formalmente 

sexa superior o primeiro, non por iso perde 

importancia estoutro. Trátase dunha especie 

de oración laica (“olla por nós” reitera unha das 

ladaíñas máis coñecidas do rosario: “ora pro 

nobis”) que sitúa o guieiro na cúspide, xa por 

riba do ben e do mal desde o máis alá. Porén, 
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o rogo laico –ou máis ben desexo– presenta 

outra grande innovación, que é posicionarse 

desde a fraternidade e a igualdade, a prol da 

lembranza, da liberdade e da xustiza; mediante 

abundantes repeticións pídese forza para a loita 

de cada día, así como poder lexítimo para o 

pobo debido precisamente á dignidade do seu 

traballo. Velaquí un significativo fragmento: 

Irmán, / olla por nós. / Dános hoxe tamén a 

forza enxebre / pra loita xerminal de cada día. 

/ Até que a nosa sangue acenda / labaradas en 

guerra contra a morte, / lumieiras que canten 

nos outeiros / os poderes da fouce i-os poderes 

da frol, / os poderes do pranto, do traballo e 

do pan, / i-os poderes da pólvora viva / que 

nos arreventa no corazón.

Xesús Manuel Lorenzo Varela Vázquez (A 

Habana, 1916-Madrid, 1978) destacou como 

prolífico intelectual. Na súa vertente literaria 

e artística foi xornalista, poeta, crítico literario 

e de arte, tradutor de francés e portugués, 

conferenciante, alén de colaborador en im-

portantes proxectos de tipo editorial e cultural. 

Na súa vertente cívica foi militante político, 

miliciano voluntario durante a Guerra Civil 

Española (1936-1939) e, finalmente, exiliado. 

Pola calidade e importancia da súa obra foi 

escolleito pola Real Academia Galega como 

persoeiro homenaxeado para o Día das Letras 

Galegas 2005.

Mediante unhas pinceladas biográficas, 

pódese dicir que Lorenzo Varela tivo unha vida 

complexa e dura, posto que a hostil realidade 

acabou por o converter nun “perdedor”. Nacido 

na emigración, volta con tres meses para 

se criar como fillo único nun Monterroso 

xenuíno, onde se empapa de raíces galegas 

e que permanece na memoria como lugar 

predilecto.

Ese monte es mi ley, y todo 

cuanto acierte (...)

aprendí, allá en los años 

primeros de mi vida,

a ser fiel al pasado que 

en mi sangre circula

y al futuro que llevo, do-

liéndome, en el alma. 

No ano 1923 emigra de novo a familia, esta 

vez a Bos Aires. En 1931 retorna coa nai para 

moraren en Lugo, locus amoenus fulcral por 

ser onde agroma o primeiro amor adolescente 

e nace a conciencia cívica, participando na 

Fundación das Mocidades Galeguistas de Lugo 

á vez que militando en Izquierda Comunista, 

partido de raíz trotskista. Ademais, vai nacer 

unha férrea amizade cos escritores Ánxel Fole 

(1903-986) e Ramón Piñeiro (1915-1990) que 

perdurará no tempo. Dous poemas testemuñan 

a forte pegada da cidade:

¡Ay!, Catedral de Lugo,

Puerta de Santiago,

¿Qué haré yo sin veros,

lejos, desterrado?

Na vida, na morte, no amor e no ren,

loubaréite, Lugo de aceiro e de mel.

Vixiado pola policía no represivo período de 

1934 –con centos de detidos, feridos e mortos–, 

foxe a Madrid. Alí introdúcese nos círculos 

culturais e literarios da cidade, participando 

na tertulia dos cafés Granja El Henar e Pombo 

e coñecendo escritores como Valle-Inclán, 

García Lorca, Neruda, Gómez de la Serna...

Aínda adolescente, iníciase como literato 

mediante a crítica literaria nunha revista; 

colabora no prestixioso xornal El Sol e coa 

República Española a través das “Misiones 

Pedagógicas”, que pretendían levar a cultura, 
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o estímulo moral e mais o progreso ao pobo; 

tamén milita nas Juventudes Comunistas. 

Alumno universitario de Filosofía e Letras, 

non pode rematar a carreira polo estalido 

da Guerra Civil, converténdose en soldado 

popular. Asina tamén o Relatorio presenta-

do polos intelectuais españois no Congreso 

Internacional de Escritores para la Defensa 

de la Cultura (1937). Despois, abandona toda 

actividade cultural para se dedicar integramente 

a combater con coraxe na fronte; na defensa 

de Madrid resulta ferido no ombreiro esquerdo, 

padecendo secuelas de por vida. No ano 1938 

é nomeado oficialmente Comisario Delegado 

de Brigada.

En 1939 comeza un longo exilio. En Francia 

queda recluído no campo de concentración 

de Saint-Cyprien e no vapor Sinaia parte en 

dirección a México, alí permanece até 1941 

para logo se dirixir a Bos Aires, onde coñece 

a Castelao e se une ao grupo galeguista do 

café Tortoni liderado polo artista, escritor e 

avogado Luís Seoane (1910-1979) –e símbolo 

do exilio porteño, que vai ser decisivo na súa 

vida e obra.

O primeiro libro escrito na Arxentina 

tivo serios problemas para se publicar polo 

forte contido ideolóxico que transmitía, con 

lembranzas da Guerra Civil e o eloxio aos 

milicianos. Trátase do poemario en castelán 

Torres de amor (1942). Precisamente este vén 

sendo o título do poema que inicia o libro, a 

oscilar entre a agarimosa lembranza dun pasado 

e a fe nun futuro mellor, baixo o renacemento 

dunha vella terra liberada.

 Paloma o toro, novia o 

guerrero: torres.

¡Torres de amor del recuerdo,

castillos de la esperanza!

Logo traducirá desde o francés e o portugués 

diversas obras de autores como Gérard de 

Nerval, Paul Gauguin, Baudelaire e Jorge 

Amado. Pronto comeza a publicar en galego 

desde o exilio. Con Catro poemas pra catro 

gravados (1944) preténdese lembrar e rei-

vindicar a historia de Galiza mediante catro 

personaxes destacados pola súa coraxe fronte 

aos agresores, a maioría de extracción popular. 

Tres deles corresponden á Idade Media; son a 

soldadeira María Balteira, Roi Xordo e o bispo 

Ataúlfo II, que engrandeceu Compostela por 

a converter en cidade episcopal. Só unha 

pertence ao Renacemento, a heroína María Pita. 

Velaquí algúns versos dedicados ao fidalgo e 

líder irmandiño Roi Xordo que, a pesar da súa 

extracción social, loitou contra o feudalismo: 

Os que pidan o fruto sin labores,

si non morren de seu, 

morran de guerra,

e desta terra, así, serán señores.

O poemario Lonxe (1954) pon de relevo 

desde o mesmo título o forte sentimento do 

desterro. A pesar diso, a temática reitera a 

omnipresenza de Galiza, de novo a través de 

loitadores destacados –neste caso, guerrilleiros– e 

da súa milenaria historia, alén dos emigrantes, 

dos costumes populares e do mundo labrego 

que tanto coñecía. 

E vou, lonxe de vós, inda mais lonxe,

pra vos lembrar millor, 

mais docemente,

o mesmo cun pandeiro que caíra,

baixara dando tombos

dende o berce do monte alboreado

ao cadaleito, xa sin fin, da mar:

lonxe de vós, inda mais 

lonxe. Lonxe. Lonxe.
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Xusto un ano despois figura na primeira 

Escolma de poesía galega, podendo ser lido por 

primeira vez na súa terra. Tras unha etapa de 

profunda crise, sentimental e existencial, que 

deriva no alcoholismo, en 1960 Lorenzo Varela 

estabilízase e casa coa profesora e anticuaria 

de orixe xudía Marika Gerstein; el non vai ter 

descendencia. O derradeiro poema, extenso, 

publicado con sona no exilio é Homenaje a 

Picasso (1963).

Aos tres meses só da defunción de Franco 

regresa a España, finando en Madrid pouco 

tempo despois. En 1979 Ediciós do Castro 

reivindica a importante figura, editando os 

catro libros de poesía xuntos para logo, en 

2000 e 2001, tirar en dous volumes a práctica 

totalidade da obra poética e narrativa. Tamén 

o concello natal acorda dedicar unha rúa 

ao ilustre fillo do que, desde o ano 1981, os 

restos mortais descansan xa para sempre no 

cemiterio de Monterroso.

Intelectual e militante, tanto a poesía como 

a vida pivotaron sempre arredor de dous 

fortísimos piares: a cultura, liberadora da 

ignorancia e a solidariedade, redentora da 

escravitude dos pobres da terra. No fondo 

subxacía a profunda convicción sobre o 

lexítimo feito diferencial de Galiza xunto co 

ideal marxista da Revolución Permanente, 

que alicerzaron o seu compromiso cívico. Así 

remata a historia dun home excepcional a teor 

da mensaxe d´Os pinos: Os bos e xenerosos / 

a nosa voz entenden / e con arroubo atenden 

/ o noso rouco son / mais só os iñorantes / e 

féridos e duros, / imbéciles e escuros / non 

nos entenden, non.

Segundo unha carta de Luís Seoane a 

Isaac Díaz Pardo, o seu grande amigo “Fue 

una de las naturalezas más nobles y tiernas 

que conocí”. Lorenzo Varela, bo e xeneroso, 

vítima dun cruento exilio e, xa para sempre, 

torre de amor.



Carlos Casares  
cabalga no polbo xigante

Pilar Sampedro
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Este ano, no que a Real Academia Galega nos 

levou aos eidos de Casares, os estudosos 

completaron a imaxe que del tiñamos. Hai tan 

pouco tempo da súa morte e era alguén tan 

recoñecido que, agás a rapazada de ensino 

obrigatorio, os demais sabiamos quen era, 

leramos os seus libros e artigos de prensa, 

asistiramos ás súas conferencias e, seguramente 

coincidiramos con el en diferentes lugares. 

A pesar do seu pasamento en plena ma-

durez, a súa traxectoria fora rutilante: alumno 

predilecto de Ramón Piñeiro, acompañárao na 

carreira política formando parte do primeiro 

Parlamento de Galicia, asumira a dirección da 

editorial Galaxia e da revista Grial, a presidencia 

do Pen Club e do Consello da Cultura Galega, 

fora un dos académicos máis novos da RAG... 

e autor dunha obra fundamental dentro da 

literatura do seu tempo. 

O seu quefacer foi notorio en moitos campos, 

tamén no da literatura infantil galega, tanto 

como autor como tradutor ou editor. Neira Vilas 

falaba das conversas con Ramón Piñeiro sobre 

a necesidade de apoiar obras en galego para a 

infancia e Casares demostrou o seu compromiso 

co mestre e con este empeño. Ese anhelo que 

nacera coas Irmandades da Fala e as Escolas de 

Ensiño Galego tentando xunguir a rapazada coa 

Terra e a Fala. Aí, Casares, estivo onde tocaba 

estar desde o principio, a modo de pioneiro 

dunha literatura que había que construír desde 

os cimentos, porque o pouco que se fixera ficara 

esquecido na longa noite de pedra. Casares 

é o prototipo deses primeiros escritores para 

a infancia, como se demostra cando gana o 

Primeiro Premio do Concurso Nacional de Contos 

Infantís O Facho no ano 1968 con A galiña azul; 

ou cando a asociación cultural O Facho convoca 

por primeira vez, en 1973, o Concurso Nacional 

de Teatro Infantil e resulta ganadora a súa obra 

As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. 

Como autor, segue a ser pioneiro cando 

crea a primeira serie literaria infantil e galega: 

Toribio. Isto foi así porque era coñecedor da 

necesidade de fidelizar os lectores mediante 

uns personaxes que se repiten –e, polo tanto, 

se converten en familiares– e unhas historias 

que manteñen un esquema para facilitarnos o 

seu seguimento. Os seus títulos: Este é Toribio, 

Toribio contra o profesor Smith, Toribio e o 

contador de contos, Toribio ten unha idea e 

Toribio revoluciona o tráfico. O seu prota-

gonista, un neno de oito anos, un inventor, 

que é amigo de Sara, outra rapaza inventora, 

e está en contacto con grandes profesores 

distribuídos polo mundo na súa loita contra 

o profesor Smith que anda empeñado en 

facer o mal. Nesta serie mostra Casares a súa 

preferencia pola variedade e a loita contra a 

uniformación ou estandarización cando ten 

que deter a Smith que pretende que só haxa 

un conto e unha maneira de contalo, ou cando 

grazas aos debuxos de Penélope Ares tamén 

vemos que o pai de Toribio é máis pequeno 

que a súa nai. O peor dos trebellos é o Lapis 

Ladrón de Smith que consegue que todo 

aquilo que debuxa pase de calquera parte do 

mundo a Manhattan; imaxinades a fachada 

do Obradoiro ou o edificio do CGAC nas mans 

deste malvado profesor? 

Pois ben, ademais de ir estreando os pre-

mios de contos e teatro d´O Facho, publica a 

primeira serie galega para primeiros lectores 

que se publica na colección Árbore de Galaxia 

cando estaba dirixida por Mª Victoria Moreno, 

David Otero e Antonio García Teijeiro. Pero hai 

outros aspectos nos que segue a ser precursor, 

coma na tradución de obras imprescindibles 

para a nosa lingua coma O Principiño, de 

Antoine de Saint-Exupéry que deu de ler 

a moitas xeracións de galegos desde a súa 

publicación, ou outras coma Os escaravellos 

voan á tardiña, de María Gripe. Falando de 
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traducións, este ano non deberiamos deixar de 

lembrar que María Victoria Moreno (a próxima 

autora homenaxeada nas Letras Galegas) 

foi tradutora das obras de Casares a outras 

linguas... porque a literatura é unha rede na 

que se atopan creadores, obras e linguas en 

diferentes nós. 

Outras veces seguiu Casares a ir na dianteira, 

como sucedeu cando o Centro Dramático 

Galego puxo en escena por primeira vez unha 

obra infantil e resultou ser As laranxas máis 

laranxas de todas as laranxas, xa desaparecido 

o seu autor, en 2004. Unha ocasión de ouro 

para lembralo por medio dunha adaptación 

de director luso José Caldas, que introduciu 

A galiña azul na trama, para darlle aínda máis 

peso autoral. As laranxas que podían ser limóns, 

bolas, toromelos, lambetadas, cereixas, ciro-

las,... eran un pretexto para xogar e divertirse 

co absurdo, para que os veciños da aldea 

acompañaran a Anxa e Elías na loucura dun 

día calquera no que o marabilloso ou aparece 

ou se crea, para poñer en solfa a escopeta que 

sempre anda por onde non debe, botar a voar 

zapatos e introducir a maxia de contos para 

cascar os ovos, abrir as fontes ou falar coas 

galiñas chocas. Un humor tan necesario coma 

a fantasía, unha falta de sentido que nos salve 

dun cotián que nos afogaba. Antes de que o 

CDG representase a obra, As laranxas máis 

laranxas de todas as laranxas, xa fora levada 

aos escenarios pobres das escolas do país. 

Con Aventuras e desventuras dunha espiña 

de toxo chamada Berenguela, de Manuel María, 

constituía o par de pezas máis representadas do 

pequeno abano do noso teatro infantil. Por iso, 

cando volveu ás táboas coa compañía nacional, 

eran os pais e profesores os que se empeñaban 

en acompañar os fillos para lembraren os 

tempos nos que eles a leran e representaran. 

A carga simbólica dun divertimento surreal, 

que para iso tamén daba a nosa literatura nesa 

hora, para traballar a reivindicación fronte ao 

totalitarismo da ditadura pero tamén para rir 

de todo, e de nós mesmos.

De autoritarismo e defensa fronte á unifor-

mación trataba A galiña azul, unha reclamación 

da diferenza e a liberdade. Unha galiña azul 

que aparece no galiñeiro de Lorenzo, unha 

galiña que pon ovos de cores e di cocorocó en 

vez de cacaracá. Un alcalde de nome Manolito 

Listón que di que non se pode consentir esta 

extravagancia e pretende perseguila. Os ve-

ciños que se xuntan en plan solidario e pintan 

todas as galiñas de azul para que non poida 

distinguilas… pero o tolo da aldea, Leoncio, 

despístase e pinta a súa de vermello (de que 

outra cor se podía pintar, desde a loucura, 

nese tempo?) e acubilla a súa galiña mentres 

corre e berra que para gustos se fixeron as 

cores. O tolo leva con el a razón. Os veciños 

a solidariedade. Lorenzo vaille ensinando á 

galiña a cantar coma as demais en público. O 

alcalde, pouco listo e moi mandón, agarda a 

que chova para descubrir cal é a galiña azul, 

pero por agora... quenta o sol. Acompañan este 

conto pequenas historias nas que participan 

estes veciños, como Leoncio que en “A bomba 

da felicidade” crea unha bomba que produce 

risa e vida en vez de morte como sucede 

nas bombas que inventan os cordos, ou que 

en “O peixe da fonte do xardín”, ademais de 

botar discursos, fai xustiza ao explicar como 

foi que morreu ese peixe por darlle de beber 

a un paxariño que trae moita sede e non por 

culpa de ningún neno; un sacrificio xeneroso... 

fora a causa. 

Cando volvemos a A galiña azul, nunca 

podemos esquecer toda a mensaxe que contén 

a dedicatoria e que segue a emocionarnos 

pasado o tempo, cando o autor se dirixe á 

nai da rapaza para a que escribe a obra e 
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dille: “Que non se esqueza nunca de que é 

galega”, e continúa xa falándolle á nena: “Eu 

non sei se te decatas de que es galega, Ana, 

nin sei siquera se sabes ben que é Galicia ou 

como é (...) Mentres non voltas, mándoche 

estes contos, escritos na túa lingua, para que 

ó escoitar estas palabras poidas relembrar 

aquelas outras ditas por aquela campesiña (...) 

“. É a lingua das clases populares (a que fala a 

labrega que nun momento se dirixira a Ana), 

é a lingua de Galicia e é “a túa lingua”. Non se 

pode dicir máis claro. Negar o sentido desa 

lingua é como non permitir que haxa galiñas 

diferentes, como non entender que exista o 

sacrificio e a solidariedade, ou a bondade e 

o pacifismo fronte á agresividade, a tiranía 

e a guerra. Nesa lingua, o galego, escríbelle 

Casares a Ana, falándolle do lugar que coñeceu 

e dos personaxes que por alí andaban; da 

aldea, do país.

A reivindicación da loucura que aparece 

nesta obra, na persoa de Leoncio, vainos 

lembrar ese xogo literario que Riveiro Coello 

organiza en A ferida do vento, a modo de 

homenaxe ao Casares de Vento ferido e a todos 

os seres aos que o aire lles entra na cabeza 

para abrirlles horizontes propios, preñados 

de vidas alternativas. 

As súas obras infantís eran dunha orixi-

nalidade que pretendía ser inocente pero non 

ocultaba o real. Loló anda en bicicleta, está 

publicado na colección Bambán de Galaxia & 

Editores asociados (unha agrupación de seis 

editores: asturianos, bascos, cataláns, galegos 

e valencianos que traballan colectivamente 

para conseguiren unha meirande difusión 

das obras dos seus creadores ao pertencer a 

culturas e linguas minorizadas, da que forman 

parte: Bromera, Elkar, La Galera, Librs del Pexe, 

Tádem e Galaxia) para lectores a partir de seis 

anos. As magníficas acuarelas de Manolo 

Uhía axudan a contar a historia dun rapaz 

que sofre a inxustiza de non poder andar en 

bicicleta mentres o fai seu pai que non ten 

nin idea de como facelo e crea problemas 

de tráfico de continuo. A esaxeración é o sal 

da historia, pois Lolo adéstrase montado na 

bicicleta do pai ás agachadas, primeiro nun 

cuberto polo medio de todos os obstáculos e 

trebellos posibles, e logo sobre o muro da horta 

para que non o vexan; cando o descobren, 

a través da sombra, quedan abraiados. Ben 

merece unha bicicleta o rapaz!

Outra obra, O can Rin e o lobo Crispín, 

conta coas ilustracións do arquitecto Pedro 

de Llano, as únicas (que eu coñeza) desta 

autoría na literatura infantil e xuvenil galega. 

Foi publicado na colección Árbore da editorial 

Galaxia en 1983. Nel atopamos personaxes 

da aldea sumados á hipérbole, á esaxeración 

tan radical que deixa entrar a maxia no real, 

introducindo un algo de fábula e de historia 

tradicional. Imaxinemos un can tan listo, 

valente e falador que di as oracións en latín e 

por esa razón é regalado ao bispo de Ourense 

e posteriormente ao abade de Beade. Tan 

amigo é de facer favores que nunha ocasión 

ten que ir buscar o médico para unha enferma 

no medio da noite. O medo ao lobo Crispín 

paraliza o doutor e só se deixará convencer 

para acompañalo cando o can Rin lle mostra a 

súa forza; forza que ha de empregar atacando 

ao lobo e soltándoo só cando este lle prometa 

“que o día da festa de Beiro baixará á aldea á 

saída da misa e que diante de todo o mundo 

vai lamber unha ovella”. Así se fará. Nesa 

ocasión acompañaraos a enferma que coa 

febre crérase unha princesa china, e que 

cando ve o que este fai coa ovella afirma que 

lle dixeron que iso pasara unha vez en China, 

hai máis de vinte mil anos. China, nos albores 

da Historia, os soños que os levan e nos traen 

pola ruta do imaxinario e contan as mesmas 
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historias unha e outra vez. Eu afirmaría que 

non hai nada máis fantástico que ese Oriente 

que nos remite a Marco Polo pero tamén a 

Cunqueiro; esa fantasía que se baña no mar 

da posta do sol, diante dos homes da fin da 

terra, que pasman escoitando o paso do tempo. 

Para rapaces adultos poderiamos considerar 

que están escritos O galo de Antioquía e O 

polbo xigante. O primeiro publícase na editorial 

Galaxia, fóra de colección, coa colaboración de 

Caixa Galicia. As ilustracións de Andrés Meixide 

traballan coas metáforas do texto constituíndo 

un artefacto de grande orixinalidade, con 

símbolos e transposición de figuras literarias 

á imaxe, de tal maneira que asume o prodixio 

dándolle carta de normalidade. Se falamos 

do interese de Casares polos tolos, tamén o 

deberiamos facer polos curas, que neste caso se 

polarizan a través dos dous personaxes, o cura 

paisano con todos os vicios e virtudes dos seus 

fregueses e o outro radicalizado e convertido 

nun fundamentalista que nin entende a cultura 

do país nin as súas xentes, que non é quen de 

ver nada máis que o que está diante dos seus 

ollos e aplica a lei con todo o seu peso. Este é o 

libro que trata a intolerancia relixiosa. Cóntao 

así: un bo día o ferreiro comeza a poñer ovos e 

ve como lle nacen plumas nas costas, asústase 

e vaillo contar ao párroco, e este, ao non saber 

que dicir nin facer, confíalle o segredo a un 

seu amigo compañeiro de seminario, que o 

narrador define como flor de pitiminí e medio 

amariconado. Aí comeza o desastre porque o 

que era extraordinario pero podería convivir 

coa realidade, nas mans de don Luís pasa a 

ser herexía, Inquisición, tortura... Enternece 

ler as preguntas que o crego lle fai ao ferreiro 

en latín para descubrir se está nas mans do 

maligno e o que este lle contesta: “que o Diluvio 

tivera lugar había catro mil setecentos anos, 

seis meses e quince días, e que Deus fixera 

o mundo o día 27 de xaneiro do ano cinco 

mil catrocentos sete antes de Cristo, ás tres 

e media da tarde, e que ese primeiro día fora 

frío e venteado, con moita chuvia, ata que 

o Creador acabou a faena a iso das cinco, 

que entón saíu o sol”. O ferreiro escoita as 

campás da cidade asolagada de Antioquía 

e don Marcelino, o crego rural, tamén, igual 

que o verá convertido en galo escapando da 

fogueira onde don Luís e os seus o executan. 

Para falar de O polbo xigante teño que 

retrotraerme a outra historia. Escoitádea: 

Cando miña prima, emigrante retornada, me 

falou de dous irmáns dunha aldea do Barbanza 

hiperbólicos no realismo, eu recoñecín unha 

figura que xa tiña no imaxinario. Contaba 

ela que Mansamino da Becha viña en barco 

desde a América cara a Holanda cando caeu 

ao mar; os compañeiros dérono por morto, 

pero non fora así e desta maneira o contaba 

el: “colléronme dous delfíns e leváronme para 

Roterdam case voando; de tal xeito que cando 

chegou o barco a porto, estaba eu agardándoo 

no peirao, para coller os cabos e amarralo”. Esa 

imaxe era a mesma de Un polbo xigante, un 

dos libros que máis lle agradezo eu a Casares. 

E Mansamino, puido aseguralo, non coñecía 

a Casares nin a historia que el creara. 

Apareceu Un polbo xigante nunha edición 

marabillosa de Galaxia (pola historia, o formato 

e as ilustracións de Enjamio), unha edición que 

comparte con outro libro imprescindible, A 

lingua das bolboretas, de Manolo Rivas, nese 

caso ilustrado por Miguelanxo Prado.

Páxinas coa letra apertada porque as palabras 

van ser ditas para non perder ningunha delas; 

ímolas aproveitar todas e aínda nos van saber 

a pouco, xa que é como beber dunha fonte 

limpa onde importa o que se conta pero, 

tamén, e moito, como se conta. Ese polbo 
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xigante lévame a El ahogado más hermoso 

del mundo nesa verdade que vai cambiando 

parágrafo a parágrafo sen por iso ser mentira, a 

ese realismo máxico galego que é tan esencial 

en nós, que deus é bo pero o demo non é malo, 

e unha cousa pode ser unha cousa pero tamén 

a contraria. Neste conto para goce de todos os 

públicos, pero tamén da mocidade, conta un 

home –en primeira persoa– as súas sensacións 

e lembranzas na volta á casa da infancia onde 

xa non están os pais, só a vella criada, Delfina. 

O aire da tarde noite, a néboa envolvendo a 

paisaxe e convertendo a illa –que se ve no 

horizonte– no lombo dunha tartaruga, fanlle 

pensar que é bo tempo para pescar polbos e aí 

comeza a historia, tecéndose cos recordos, nos 

que Delfina entra para exercer de corifeo. Cando 

aparecen os polbos na narración, ábresenos 

unha espita, porque confesa que sendo neno 

seu pai lle ensina os polbos nos seus tobos, 

el non os ve “pero recoñecía con el que eran 

enormes e preguntáballe se serían capaces de 

envorcar a nosa pequena dorna de madeira”. 

Porque xa sucedera... houbera un afogado, 

o Capitán Lobo Negro, que enfurecera a un 

polbo xigantesco que cun tentáculo lle dera 

un lategazo ao barco e o afundira; o náufrago 

cando é devolto á terra trae unha caracola na 

orella dereita, argazos e percebes nos ollos 

e a boca, e un arrecendo a mar envolvendo 

o corpo. E deste polbo ao outro, ao que viu 

directamente o rapaz e tivera que contar: “O 

polbo agarrara o pobre Nicolás pola cintura 

co tentáculo máis gordo, o que se parecía á 

pata dun boi, e así o levou, izado como unha 

bandeira ó vento, mar abaixo, ata desaparecer 

con el entre os farrapos da néboa.” Mentres 

el conta, as intervencións de Delfina van 

transformando a historia: desde a forma como 

vai construíndo o relato que o rapaz fai seu, 

como o van cambiando facendo que o polbo 

pase a ser o xastre de Agüeiros (que seica se 

vestía moitas veces dese papel) e a maneira na 

que a criada trata o rapaz dándolle labazadas 

e chamándolle de todo sen que el llo tome a 

mal. A historia vaise modificando por canles 

imposibles pero nós seguimos créndolla a eles 

os dous e a Casares, porque así é o marabilloso 

co seu misterio, o deleite das verbas na lectura, o 

imaxinario evolucionando desde o inconsciente 

co que nos contan e o que vivimos, coa terra 

nas raíces e as ponlas ao vento.

Por iso, agora que collo o libro de Casares, 

reléoo dándome ese gusto de volver a facer 

meu o relato como se fora a primeira vez ou 

como se nunca saíse del, miro as ilustracións 

de Enjamio e lembro o outro irmán da Becha, 

aquel que contaba que ao ir doar sangue sempre 

lle quitaban como dez galóns, porque tiña de 

máis; daba el para medio Newark e, cando 

lle dicían: “es un fenómeno!”, el contestaba: 

“fenómeno fenómeno o meu fillo que con 

catorce anos me fixo dous traxes nunha noite: 

corte, confección e “planchado”, eh”. 
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O concepto de xeración é discutible pero 

considéroo un instrumento útil que axuda 

a comprender e sistematizar a literatura, e 

que debe compaxinarse coa comprensión do 

momento histórico, social, político e artístico 

no que os autores que a formaron viviron. 

Unha xeración literaria sería, segundo Aguiar 

e Silva, “un grupo de escritores de idades 

aproximadas que, participando das mesmas 

condicións históricas, enfrontándose cos 

mesmos problemas colectivos, compartindo 

unha mesma concepción do home, da vida e 

do universo, e defendendo valores estéticos 

afíns, teñen un lugar de relevo na vida literaria 

dun país polas mesmas datas”. 

Dáse este caso nos homes que nacen no 
Barbanza entre 1880 e 1890? 

Non todas as características as comparten 

todos, sobre todo porque Galicia é un país onde 

conviven, coas dificultades que iso comporta, 

dúas linguas e das que unha, o castelán, era a 

lingua oficial e de poder, e outra a minorizada, 

a popular, ás veces a menosprezada, o galego. 

A lingua galega vai ser o factor diferencial 

entre Castelao, que a cultiva e a defende, e 

os outros membros da súa xeración, que non 

a atacan, que ás veces a defenden, pero que 

non a empregan máis que ocasionalmente 

na súa obra, aínda que a elección estea ás 

veces condicionada polas circunstancias e 

non só pola propia vontade autorial. Son, 

pois, escritores de dúas literaturas distintas, 

pero que conviven no mesmo territorio, o que 

non empece para que compartan iniciativas 

culturais e políticas comúns.

E QUEN SON ESES OUTROS 
ESCRITORES QUE NACEN NO 
BARBANZA ENTRE 1880 E 1890? 

Foi unha época excepcional na nosa co-

marca, na que certa prosperidade da pequena 

burguesía permitiu o acceso dun número moi 

significativo de mozos á Universidade. Eu 

seleccionei cinco nomes coa característica 

común de que todos tiveron relación, en maior 

ou menor medida, con Castelao. Estes cinco 

intelectuais son:

• Victoriano García Martí, nado n'A Pobra 

do Caramiñal en 1881.

• Alejandro Rodríguez Cadarso, nacido en 

Noia en 1887.

• Manuel Lustres Rivas, nado en Ribeira 

en 1888.

• Ramón Fernández Mato, nacido en Boiro 

en 1889.

• Eduardo Dieste, nado en Rocha, Uruguai, 

en 1881, pero vencellado a Rianxo.

QUE COMPARTIRON ESTES CINCO ESCRI-
TORES E INTELECTUAIS CON CASTELAO?

Naceron no espazo xeográfico do Barbanza 

na década de 1880 a 1890.

Todos foron universitarios e como na 

Galicia da época só existía a universidade de 

Compostela, que formaba as elites do país, 

e Santiago era unha pequena cidade cun 

número reducido de universitarios, todos se 

coñeceron e participaron nalgúns casos na 

fundación de revistas (Galicia Moza), na tuna 

universitaria, nas aulas (Castelao, Lustres Rivas, 

Fernández Mato e Rodríguez Cadarso estudaron 

Medicina), e nos acontecementos históricos 

da época (o agrarismo, logo o galeguismo, a 

caída da monarquía...).
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Todos asumiron como propia a II República, 

aínda que con diferentes matices políticos. 

Todos serán sinceramente autonomistas e 

republicanos.

Todos vivirán a Guera Civil e a caída da 

República como unha derrota (agás Cadarso, 

que xa falecera): Castelao e Fernández Mato 

irán ao exilio, Lustres Rivas morrerá asasinado, 

García Martí vai ao cárcere e Eduardo Dieste, 

cónsul de Uruguai, dimitirá do seu cargo.

Todos participan na política do seu tempo 

e, mesmo, serán deputados en Madrid Castelao, 

Rodríguez Cadarso e Fernández Mato, mentres 

que Dieste o foi no Uruguai.

Tiveron unha gran presenza na prensa 

galega, madrileña e da emigración americana 

(coa excepción de Cadarso, un científico), 

como foi o caso de García Martí, Lustres Rivas, 

Fernández Mato e, algo menos, Eduardo Dieste.

Só o uso do galego é determinante para 

diferenciar a Castelao dos seus coetáneos, 

pois Eduardo Dieste e Fernández Mato só 

empregaron o galego de xeito ocasional, 

Lustres Rivas poucas veces, e García Martí só 

nalgúns diálogos das súas obras narrativas. 

Cadarso foi un científico que publicou en 

castelán, francés e portugués.

Explicadas algunhas características comúns, 

farei unha pequena aproximación á obra desta 

xeración, necesariamente breve, parcial, por 

limitacións de tempo, e porque parte da obra 

destes autores non é de acceso moi doado.

Comezarei polo pobrense VICTORIANO 
GARCÍA MARTÍ, doutor en Dereito, funcionario 

do ministerio de Fomento e escritor, que 

cultivou o teatro, a narrativa, o xornalismo 

e, sobre todo, o ensaio. Aínda que a súa obra 

non se reedita, con 

algunha excepción, 

é bastante doada a 

súa consulta; pero 

ademais conta cun 

bo estudoso da súa 

obra, Ramón Sánchez 

Rodríguez, quen dedi-

cou a súa tese e varios 

volumes ao estudo 

do pensamento do 

escritor pobrense, co 

que concordamos en liñas xerais. Pero antes 

de falar do pensamento do autor d’A Pobra, 

quero facerlles unha clasificación aproximada 

da súa obra, unha obra que comprende, en 

primeiro lugar:

As súas obras narrativas, as menos estudadas 

hoxe, que gozaron de aprecio crítico na súa 

Capa de Castelao para García Martí

Victoriano García Martí
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época, e que tiveron logo o seu mellor estudoso 

en Benito Varela Jácome, quen prologou a 

mellor das súas novelas, Don Severo Carballo, 

de 1917, na edición que o Concello da Pobra 

do Caramiñal tirou do prelo en 1991. Pero 

esa non foi a súa primeira obra narrativa xa 

que en 1911 editou La sonrisa de un espíritu, 

para a que Castelao fixo a capa, pero que, non 

sabemos por qué, non se empregou. Aínda así, 

García Martí conservouna e logo foi exposta 

nalgunha ocasión e recuperada por Sánchez 

Rodríguez no seu libro Victoriano García Martí: 

arredor da vida e a morte, de 1995. Don Severo 
Carballo é, na miña opinión, a súa novela 

máis importante, que leva como subtítulo, “Del 

alma gallega”. Desenvólvese na súa vila natal 

e quizais por iso foi clasificada como novela 

costumista, erroneamente, creo eu, pois se 

ben contén elementos costumistas, é unha 

novela de ideas: o estudo dun personaxe, un 

médico que vai formando a súa personalidade 

ata que se reencontra a si mesmo na propia 

terra. Varela Jácome, con razón, vía nela un 

antecedente do Arredor de si, de Otero-Pedrayo. 

É, pois, unha novela de ideas, de “cámara” 

definida polo importante crítico da súa época 

Bernardo G. Candamo, non lonxe das novelas 

de ideas, novelas-ensaio e novelas de formación 

características da xeración novecentista en 

Galicia e na literatura castelá (Otero Pedrayo, 

Castelao, Pérez de Ayala, Madariaga).

O segundo acerto narrativo de García Martí 

foi a novela curta La tragedia del caballero de 
Santiago, publicada en 1925, e que reeditou 

en 1930 con outras prosas compostelás nun 

volume con capa de Carlos Maside, con fermosas 

recreacións da cidade de Compostela.

Outra novela relacionada con Galicia é 

El emigrante (1931), que recollerá con Don 
Severo Carballo e La tragedia del caballero 
de Santiago no volume Tres narraciones 

gallegas, en 1950. Menos importancia teñen 

outras dúas novelas curtas, La Odisea de 
Olga (1929) e ¡Una más! (1932), publicadas 

en dúas famosas coleccións de novelas de 

preguerra (Los Contemporáneos e El Cuento 

de Hoy). Publicou tamén un volume de relatos 

en 1936, A través de la vida, onde emprega 

ocasionalmente o galego nalgúns contos 

ambientados na súa vila natal.

O segundo núcleo da obra de García Martí 

está formado polas súas obras teatrais. Editou 

tres, a primeira en 1906, Fidelidad, estreada en 

Vigo en 1905, a menos importante. Xa en 1927 

publica La tragedia de todos, unha peza máis 

para ser lida que representada, e que foi moi 

gabada polos críticos do seu tempo (Manuel 

Bueno, Ramiro de Maeztu, Ledesma Ramos), 

e, xa en 1941, tras saír do cárcere, La voz de los 
mitos, na que dialogan Don Quixote, Don Juan, 

Fausto e Hamlet coas súas parellas (Dulcinea, 

dona Inés, Margarida e Ofelia). Teatro, pois, 

de ideas sobre os grandes temas universais: 

a vida, a morte, o amor, a acción.

En terceiro lugar está a súa obra ensaística 

que eu subdividín en varios grupos: 

• O primeiro estaría formado polos seus 

ENSAIOS LITERARIOS, nos que destacan dúas 

obras: Rosalía de Castro o el dolor de vivir, de 

1944, que ademais de volume exento foi tamén 

o prólogo da edición das Obras completas 

de Rosalía que García Martí preparou para a 

editorial Aguilar de Madrid. Malia as moitas 

críticas que ten recibido esa edición, foi o 

primeiro intento verdadeiro de editar toda a 

obra de Rosalía, pois as anteriores só editaban 

os tres libros poéticos maiores e a novela El 

caballero de las botas azules, e por iso tivo 

moita difusión en Galicia, en España e en 

Hispanoamérica, coñeceu moitas reedicións 

e foi logo mellorada por Arturo del Hoyo. Xa 
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non é a edición que quizais debe empregarse 

para ler a Rosalía hoxe en día, cando contamos 

con outras edicións, mesmo críticas, pero foi 

esencial durante vinte e cinco anos e aínda 

útil nalgúns casos ata 1975. 

O segundo ensaio literario que quero 

destacar leva por título Don Quijote y su 
mejor camino, que se editou en 1947, quizais 

como consecuencia do cuarto centenario 

do nacemento de Cervantes ese ano. Non 

é un libro académico ou erudito, senón un 

ensaio, reflexivo e na liña do pensamento 

intimista e intuitivo do autor, e con algunhas 

achegas interesantes. Sinala nel a influencia 

da literatura galega medieval no concepto do 

amor cabaleiresco do Quixote e a relación da 

novela co mito de Fausto. Pero a obra é tamén 

unha reflexión sobre o ser de España, da que 

Don Quixote é símbolo, que busca a gloria 

terrea, non a infinitude do saber como Fausto. 

Personaxe moi enfático e, como España, falto 

de prudencia, representativo da decadencia 

española, dun país falto de disciplina, fóra do 

tempo, do tempo da razón e da ciencia. Non 

deixa de ser un atrevemento de García Martí á 

altura de 1947 criticar a relixiosidade española 

exarcebada, propia do nacional-catolicismo, pois 

como crente liberal quere unha relixiosidade 

humilde, con máis caridade, o mellor camiño 

da infinitude. 

• Pero quizais o núcleo máis orixinal da obra 

de García Martí sexan os ENSAIOS DE RAÍZ 
FILOSÓFICA, moi apreciados na súa época por 

Ortega y Gasset, Unamuno, Valle-Inclán, Otero 

Pedrayo e Maeztu, e á que dedicou o groso do 

seu traballo Sánchez Rodríguez. Neste apartado 

estarían os volumes Del mundo interior (1911), 

Del vivir heroico (1924), El sentimiento de 
lo eterno (1929), El amor (1935), La muerte 

(1936), Climas de misterio (1949) e, en parte, 

Rosalía de Castro o el dolor de vivir, de García Martí Don Quijote y su mejor camino. Ensaio de V. García Martí
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Verdades sentimentales (1921) e Máximas, 
caracteres y reflexiones (1942). Non podo, claro 

é, facer referencia pormenorizada a cada un 

deles, pero si, seguindo a Sánchez Rodríguez, 

facer unha caracterización xeral. Trátase dun 

humanista cristián, intimista e que basea o 

seu acercamento ao mundo na cordialidade 

sentimental, onde predomina o individuo 

fronte á sociedade, como é propio dun liberal, 

pero os valores non son só individuais, teñen 

dimensión social. A vida é un camiño, para 

García Martí, un camiño de perfección onde 

a espiritualidade e o ascetismo son os piares 

para acadar a aristocracia do espírito. A morte 

é consubstancial á vida e axuda a comprender 

o que é o humano e a súa actuación na vida. A 

subxectividade, o intimismo vital é o esencial ao 

ser humano, por iso os intelectuais representan 

o mellor dos homes; pero para iso deben ter 

os valores axeitados e buscar a felicidade dos 

demais, baseada na liberdade, na xustiza e na 

paz. Un mundo sen violencia é o ideal, que se 

logra pola xenerosidade. Malia a importancia 

da dor e da morte, a súa é unha antropoloxía 

altruísta que cre que a paz é unha conquista 

continua, unha loita contra os privilexios, a 

ignorancia, a pobreza. O seu aristocratismo 

é para todos, non para unha elite. A paz é a 

guerra contra o mal, contra a inxustiza.

• O terceiro grupo de ENSAIOS, son os 

que fan referencia á REALIDADE SOCIAL E 
POLÍTICA do seu tempo e abrangue os ensaios 

Caracteres de la vida social y mundana 

(1921), La emoción del momento (1929), Entre 
dos extremismos. Ideología política (1934), 

La voluntad y el destino (1941), e España. 
Panorama de la vida espiritual (1946). Algúns 

deles tiveron a súa orixe no labor xornalístico 

que García Martí desenvolveu en El Liberal de 

Madrid co pseudónimo “El Duque de Él”. O seu 

pensamento é de raíz liberal, anticentralista, 

pero non nacionalista, que busca a paz e o 

entendemento, que foxe de extremismos, 

propio dun republicano moderado, moi amigo 

de Azaña, e que procurou sempre o equilibrio, 

que de nada lle serviu en 1937, o momento 

dos fanáticos.

• De asunto galego son os volumes Lugares 
de devoción y de belleza. Impresiones de 
Galicia (1922), Una punta de Europa. Ritmo 
y matices de la vida gallega (1927), De la 
zona atlántica. Galicia y Portugal (1934), e a 

compilación de artigos Galicia. La esquina 
verde (1954).

A súa visión de Galicia foi fundamental no 

seu pensamento. Anticentralista e autonomista, 

non foi nacionalista. A súa Galicia peca ás 

veces dun exceso de sentimentalidade, da 

morriña do galego en Madrid, que lembra 

un país bucólico, de clima sombrizo, ideal 

para adentrar os homes na súa identidade, na 

súa espiritualidade, conformando a terra aos 

galegos como seres irónicos, reflexivos e non 

violentos, sempre vencellados ao seu país, ao 

seo materno. Galicia ten para el unha forte 

personalidade propia, chea de matices, con 

orixe na emoción da terra, no pasado céltico, 

pero que condiciona os seus habitantes para 

seren pouco dinámicos, atemporais, que 

buscan un certo ideal; de aí a pouca influencia 

galega no mundo dos grandes feitos épicos. 

O galego é máis pasivo que actuante, será en 

Portugal onde concentre as arelas de aventura. 

Portugal nace de Galicia, seguen a ter ambas 

as dúas a saudade do infinito, en Galicia cara 

ao interior e en Portugal cara aos camiños 

do mundo. Para García Martí, Galicia bota de 

menos Portugal, porque se complementa con 

el e xuntos atoparían o equilibrio. 

García Martí vai defender Galicia pero no 

que el chama “Nación plurirrexional” onde cada 

parte conserve a súa personalidade. Oponse 
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ao centralismo, pero non pensa claramente 

nunha diferenciación político-administrativa. 

É un autonomista cultural, aínda que non se 

opuxo ao Estatuto na II República. Nel a rexión 

ten un compoñente sentimental que vivifica 

o conxunto. Nación española e rexións con 

personalidade propia non se opoñen no seu 

pensamento. Esa é a chave da súa diferenza 

cos homes do galeguismo nacionalista. Cre 

na galeguidade, sente o orgullo de ser galego, 

pero rexeita calquera ruptura co español. 

Busca unha España nova, na que Galicia teña 

un fortalecemento da súa conciencia cultural 

e da súa dignidade, lonxe da vella política 

caciquil da Restauración, pero sen rachar coa 

integración española.

MANUEL LUSTRES RIVAS foi un dos 

grandes xornalistas galegos de preguerra, a 

carón de Antón Vilar Ponte, Basilio Álvarez, 

Jacinto Santiago e Roberto Blanco Torres. 

Levaría moito tem-

po enumerar todas as 

cabeceiras xornalísti-

cas nas que colabo-

rou, en Galicia e en 

América, dende que 

en 1906, con dezaoito 

anos, publicou os seus 

primeiros artigos en El 

Miño de Ourense. Pero 

a importancia do seu 

labor xornalístico é di-

fícil de valorar hoxe, ao cabo de oitenta anos 

do seu asasinato, o 10 de novembro de 1936, 

xa que non contamos cunha boa escolma dos 

seus artigos, que non foron só políticos, senón 

tamén culturais, maioritariamente en castelán 

(a lingua, como hoxe, dominante na prensa). 

Malia iso, cómpre lembrar as súas importan-

tes colaboracións en Vida Gallega, Galicia de 

Vigo, onde foi redactor xefe, El Pueblo Galle-

go ou Céltiga (Buenos Aires). Foi sempre o seu 

un xornalismo comprometido, proagrarista e 

galeguista, con fortes ataques ao caciquismo 

e ao centralismo. O seu foi un galeguismo de 

forte raíz culturalista, próximo a Vicente Ris-

co, ao que apoiou na Asemblea Nacionalista 

de Monforte en 1922. 

O seu agrarismo, vencellado a Basilio Álvarez, 

faino partícipe do Manifesto Agrarista de Ourense 

en 1912, a carón do boirense Fernández Mato. 

Será Lustres Rivas quen dirixa o voceiro agrarista 

El Heraldo Gallego en 1913, que defendía as 

ideas da Liga de Acción Gallega. Isto tróuxolle 

moitos problemas e cando pechan o Heraldo 

verase obrigado, en 1915, a irse a Madrid, onde 

colabora en España Libre e España Nueva. 

Foi membro das Irmandades da Fala, pero 

apoiou non só o Partido Galeguista, senón 

tamén a ORGA de Casares Quiroga. 

Lustres coñeceu a Castelao en Compostela, 

pois ademais do bacharelato comezou nesa 

cidade a carreira de Medicina e na facultade fixo 

amizade co rianxeiro e con Fernández Mato, 

cos que compartiu tertulia no Café Colón, e 

a quen seguiu os pasos xa en artigos dende 

1909, mais co que xa colaborara en Galicia 
Moza, impulsada polo grupo compostelán, 

impresa en Vilagarcía. Colaboraron todos nos 

“Lunes Literarios” da Gaceta de Galicia, onde 

Castelao comeza a publicar as súas estampas.

Sobre a obra de Lustres Rivas contamos 

con breves estudos de Gustavo Luca de Tena, 

Xesús Pérez Besada e Luís Teira, moi útiles, 

pero sería importante contar cunha edición 

que reunise os seus artigos máis significativos.

Cultivou tamén o escritor ribeirán a literatura, 

e ademais dalgúns poemas, o seu maior esforzo 

dirixiuse ao teatro, xénero no que estreou en 

Manuel Lustres Rivas
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Vigo a comedia La hora grande en 1923, en 

colaboración con Ramiro del Valle; colaborará 

tamén con Ramón Fernández Mato noutra 

comedia, Peregrino de la ilusión, pero non 

teño coñecemento de que se editasen estas 

dúas pezas. Foi autor dalgunha novela curta 

como La fratricida, publicada como folletín 

do xornal La Correspondencia de España.

O único volume que publicou en vida foi 

Pandemonium, en Vilagarcía, no ano 1917, 

tampouco de fácil acceso, pero que agora 

vén de reeditar o concello de Ribeira. Libro 

fragmentario, moi persoal, unha especie de 

manual co seu pensamento. Organizado como 

un dietario, pero sen datas, amosa as ideas do 

autor, ás veces con anécdotas onde non faltan 

os diálogos en galego nalgunhas ocasións.

O noiés ALEJANDRO RODRÍGUEZ CA-
DARSO, nacido en 1887, foi catedrático da 

universidade de Compostela dende 1916, autor 

dunha trintena de traballos científicos da súa 

especialidade que se publicaron en importantes 

revistas españolas, francesas e inglesas dende 

1909, pero tivo tamén moita presenza na vida 

científica portuguesa. Foi, pois, un médico 

de alto nivel, unhas das figuras principais da 

ciencia galega no período de preguerra.

Pero a importancia de Rodríguez Cadarso 

na historia de Galicia vénlle dada pola súa 

condición de Reitor da Universidade de Santiago, 

que o foi dende o 29 de marzo de 1930 ata a 

súa morte nun accidente de automóbil o 15 

de decembro de 1933. A el se debe o mellor 

da Universidade compostelá de preguerra: 

o acercamento da institución á sociedade 

galega para servila, o seu firme autonomismo 

e a modernización dunha antiga institución 

por medio de importantes iniciativas. Isto 

percibírono moi ben Otero-Pedrayo e Antón Villar 

Ponte, pero tamén os estudantes republicanos 

da FUE e todos os intelectuais progresistas 

de Galicia. O seu mellor coñecedor, Antón 

Capelán, cualificouno de “motor e símbolo da 

modernización e aproximación á sociedade 

galega”.

E CALES FORON AS INICIATIVAS 
DE RODRÍGUEZ CADARSO?

Pois en síntese, estas:

• A creación da Residencia de Estudantes.

• A fundación do Instituto de Estudos 
Portugueses en 1931. Cadarso, que era un 

médico anatómico moi recoñecido, mantiña 

fortes vínculos cos científicos portugueses e, 

dende 1930, comezou a xestionar a creación 
Pandemonium, de Lustres Rivas
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desa institución que 

permitise o intercam-

bio de coñecementos 

e profesores co país 

veciño. No labor foi 

axudado por Hernâni 

Cidade e por José 

Cervaens Rodríguez, 

un profesor portugués 

de orixe galega.

Cadarso era mem-

bro da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa 

e do Instituto de Coímbra, Porto e Lisboa. Era, 

xunto con Henrique de Vilhena, o copresidente 

da Sociedade Luso-Hispano-Americana de 

Lisboa, e Comendador da Ordem de Instruçao 

Pública, en 1933.

Non foron estas dúas as únicas iniciativas 

de Cadarso, pois a elas hai que sumar a creación 

do Centro de Estudos Hispanoamericanos, 

a modernización universitaria, para a que 

conseguiu fondos en Madrid, pois foi deputado 

na Cortes Constituíntes de 1931 e de novo nas 

lexislativas de 1933, como membro do Partido 

Republicano Gallego. En 1930, antes xa da 

II República, pediu ademais que se crease a 

Cátedra de Lingua e Literatura Galega na 

Universidade.

A súa morte foi percibida polo galeguismo 

e o progresismo galegos como a desaparición 

da gran esperanza dunha universidade galega, 

moderna e universal. E así foi, pois o seu 

sucesor Ricardo Montesqui deixou esmorecer 

todas as iniciativas de Cadarso, confundindo a 

universalidade da investigación universitaria 

co illamento da sociedade a quen vai dirixida.

Para unha visión de conxunto breve e 

clara sobre Cadarso é moi útil a biografía que 

Xosé Agrelo lle dedicou. Por esta monografía 

podemos coñecer o contexto histórico da 

Noia na que nace Cadarso, as súas orixes 

familiares (era fillo de médico), o seu currículo 

académico, os logros no Instituto de Estudos 

Rexionais, que pretendía a galeguización 

universitaria, no que colaboraron Risco e 

Otero Pedrayo, así como a consecución das 

Xornadas Médicas Galegas na Coruña, Vigo e 

Lugo, e o seu apoio ás Misións Pedagóxicas a 

través de Rafael Dieste, co que colabora para 

organizar a Misión Pedagóxica Galega en 1933.

Figura respectada non só en Galicia e en toda 

España, foino tamén en Francia, Portugal e Gran 

Bretaña. El foi o primeiro reitor compostelán 

que anovou a institución universitaria para 

poñela ao servizo de Galicia.

A. Rodríguez Cadarso

Busto de A. Rodríguez Cadarso
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RAMÓN FERNÁNDEZ MATO, nacido en 

Cespón (Boiro) en 1889, foi médico como 

Castelao e Rodríguez Cadarso, pero a súa 

vida consagrouna ao xornalismo e á política, 

sempre dende posicións liberais moderadas. 

Cofundador con Castelao de Galicia Moza en 

1909, desenvolveu un enorme labor na prensa, 

chegando a dirixir o xornal El Pueblo Gallego, 

e colaborando en grandes periódicos como La 

Nación, de Bos Aires. Os seus artigos só foron 

compilados moi parcialmente.

Foi gobernador civil de Cidade Real, 

Málaga, Xaén e Cáceres, Director Xeral de 

Seguridade e deputado na II República. Foi 

un dos participantes nas Cortes de México 

que referendaron o Estatuto Galego. Exiliado 

en Cuba, Venezuela e Santo Domingo, volveu 

logo a España, falecendo en Vilagarcía de 

Arousa en 1980.

Dedicou a Castelao varios artigos antes 

da guerra, algúns asinados co pseudónimo 

Cardenio, pero tamén o fixo á súa volta a España. 

O gran erro da súa vida cometeuno no seu 

exilio en Santo Domingo, onde actuou como 

corifeo do ditador Trujillo, ao que dedicou a 

obra Trujillo o la transfiguración dominicana 

(1945). O papel dos galegos no exilio de Santo 

Domingo (Almoina Mateos, Eugenio Fernández 

Granell) merecería un estudo á parte.

A carón do seu labor político e xornalístico 

desenvolveu unha extensa carreira literaria, 

que comezou en 1913 co libro de relatos El 
atrio profanado, de raíz modernista. Xa en 

1916 publicou o folleto Patriotismo e, en 1924, 

a obra Cartas. Mondoñedo; en 1929 publicou a 

novela curta La tragedia del delantero centro, 

unha das primeiras novelas españolas sobre 

fútbol (aínda que tiña o antecedente de El 

coloso de Rande, do tamén galego José Luís 

Bugallal Marchesi, publicada en 1924). Pero 

foi tamén poeta en Títeres del corazón (1931), 

aínda de raizame modernista, ben que o teatro 

será o xénero literario que lle dará máis fama e 

éxito, con obras como El altar, Galleguita, La 
retirada, Estirpe, Heroica cobardía, Yo quiero 
ser monja e, sobre todo, Muros de oro (1917) 

–obra moi atacada por algúns nacionalistas– e 

La Montaña, que foi estreada en Bos Aires e 

recensionada positivamente por García Martí.

Xa no exilio reuniu moitos dos seus artigos 

en España. Con los ojos del recuerdo (1941) 

e cando volva a España en 1965 reunirá outro 

conxunto deles en La pelea gozosa.

Que eu saiba só publicou un poema en 

galego, o soneto “Brindis”, dado a coñecer 

polo portugués António Rodrigues Baptista 

en 1986, que editara na Aurora do Lima e 

que fora lido o 29 de agosto de 1923 nunha 

sesión do Instituto Histórico do Minho, un 

Fernández Mato, por Castelao
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canto a Portugal, que amosa a habilidade 

poética do autor.

Fernández Mato é unha figura complexa, 

non é fácil hoxe facerse unha idea do seu 

labor xornalístico e político, pois a dispersión 

dos seus artigos e a falta dunha monografía 

dificultan a comprensión da súa obra, se ben 

unha publicación do concello de Boiro en 

2004 ven paliar relativamente esta carencia.

Xa para o final, e como estamos en Rianxo, 

falaremos de EDUARDO DIESTE, o irmán de 

Rafael, nacido en Rocha, Uruguai, de pai galego 

e nai brasileira de orixe portuguesa, no ano 

1882, pero que xa en 1888 volve a Galicia coa 

súa familia, primeiro a Pontevedra e en 1893 

a Rianxo. Nesa época Eduardo Dieste ingresa 

no Seminario Conciliar de Compostela, onde 

estuda ata 1904, pero decide non ordenarse 

sacerdote e estudar Filosofía e Letras. Dende 

1910, aproximadamente, aparece vencellado 

a Castelao e participa na aventura do xornal 

El Barbero Municipal. En 1911 volve a Uruguai 

ao tempo que aparece o seu primeiro libro de 

relatos, Leyendas de la música, na Biblioteca 

de Autores Gallegos, creada en Madrid. Xa en 

Uruguai, dedicarase ao ensino e ao xornalismo, 

chegando a dirixir o Liceo de Cerro Largo, 

e cultivando tamén a tradución de autores 

ingleses. No ano 1915 entra na Cámara de 

Representantes como deputado nacional e 

publica Los místicos. Na súa madurez sentirá 

pouco agarimo polos seus primeiros libros. 

En Montevideo cumpre un papel de animador 

cultural a través do grupo Teseo, que deu nome 

a unha revista homónima, moi influínte tamén 

na Arxentina. Nesta segunda estadía uruguaia 

xurdirán obras como a peza teatral El viejo, 

Buscón poeta e a primeira edición de Teseo. 
Discusión estética y ejemplos, e é cando 

atopa o seu camiño definitivo como escritor. 

Compaxina entón a escrita coa carreira como 

diplomático e en 1927 ocupa o cargo de Cónsul 

Xeral de Uruguai en Londres, ocupando logo 

ese cargo en Cádiz, Bilbao e Madrid, cidade na 

que reordena a súa obra, reunindo a narrativa e 

as pezas teatrais Castidad, El viejo e La ilusión 

no volume Buscón Poeta y su teatro, ilustrado 

por Arturo Souto. Esas pezas reuniraas logo, 

sen a narrativa e o ensaio, na obra Teatro de 
Buscón en 1947. 

En 1934 publica Introducción a una lógica 
del arte, que inclúe un ensaio do seu irmán 

Rafael, e no ano 1935 patrocina en Madrid a 

revista P.A.N. (Poetas Andantes y Navegantes) 

na que escriben Otero Espasandín, Rafael 

Dieste e, ademais, os autores españois Antonio 

Sánchez Barbudo, Antonio Espina e Serrano 

Plaja, entre outros. Cando estoupe a guerra 

civil, Eduardo Dieste, partidario da II República, 

dimite como cónsul, porque o seu goberno 

rompera relacións coa República española.

Eduardo Dieste, por Colmeiro
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De novo en Montevideo, en 1938 publica 

Teseo II. Los problemas literarios, e unha 

edición aumentada en 1940 de Teseo. Los 
problemas del arte, que imprime en Bos Aires, 

ademais dunha edición da súa tradución 21 
sonetos de Shakespeare. Bo coñecedor da 

literatura inglesa, traducira tamén textos de 

Shelley e Chesterton.

En 1943 é nomeado cónsul en San Francisco 

e en 1952 en Nova York. Xa no ano 1953 é 

cónsul en Santiago de Chile, onde falece o 2 

de setembro de 1954.

Foi unha das grandes figuras que o Barbanza 

achegou ás letras hispanoamericanas, xunto cos 

pobrenses Carlos Montenegro (Cuba) e Leonardo 

da Jandra (México), e o noiés Manuel Millares 

Vázquez (Cuba), pero que non esqueceron as 

súas raíces galegas nin a súa bisbarra natal. 

Eduardo Dieste, narrador lixeiro, reflexivo 

ao mesmo tempo, cun humor moi galego 

recreará algunhas anécdotas rianxeiras nos 

seus contos, como se pode ver en “Uno quiere 

morir, otro resucitar, y no lo consiguen”, onde 

aparece mesmo Castelao como personaxe.

Eduardo Dieste reorganizou a súa obra 

literaria dende 1938 en catro volumes: Teseo. 
Los problemas literarios, Teseo. Los problemas 
del arte (1940), Buscón poeta. Recorrido 
espiritual y novelesco del mundo (1942) e 

Teatro de Buscón (1947). En 1944 reeditou 

os 21 sonetos de Shakespeare.

En 1964, Esther de Cáceres, a gran poeta 

uruguaia (falecida en Rianxo), editou o Teseo. 
Los problemas del arte, cun prólogo e unha 

bibliografía, na Biblioteca Artigas, pero fóra desa 

compilación quedaron ensaios importantes 

como “El tiempo épico”, que publicara na revista 

Nosotros, de Bos Aires, en 1940 e “Francisco 

de Asís”, publicado en La Licorne, de París.

En España contamos cun volume antolóxico, 

Obra selecta, de 1987, prologado polo seu 

irmán Rafael e polo uruguaio, moi unido a 

Galicia, Carlos Gurméndez. Inclúe catro contos, 

a peza teatral El viejo, un grupo de ensaios 

e a peza “Promesa del viejo y la doncella”, 

escrita a medias co seu irmán Rafael. Penso 

que é unha boa forma de acercarse á obra de 

Eduardo Dieste, e os prólogos de Rafael Dieste 

e Carlos Gurméndez iluminan a comprensión 

da súa obra. Salienta este último que Eduardo 

Dieste quixo liquidar a Estética “como forma 

universal de xuízo” e substituíla pola “filosofía da 

literatura”, que debe ser unha meditación sobre 

a obra dende a obra mesma e non dende fóra. 

Tamén é de gran orixinalidade o seu ensaio 

“Base folclórica del conocimiento”: acatando 

a realidade inmediata é como se adquire o 

verdadeiro coñecemento, porque o home illado 

afoga en si mesmo, necesita a comunicación 

co exterior e por iso os saberes populares 

penetran o espírito, fertilizan o labor creativo. 

Gurméndez sinalou a Eduardo Dieste como 

precursor das teses estéticas de raíz marxista 

de G. Lukács contrarias ao abstraccionismo, 

ao idealismo e ao solipsismo.

O ensaio de Eduardo Dieste é dunha gran 

riqueza reflexiva, o mesmo có seu teatro, pero 

non podo estenderme agora na explicación 

dunha obra tan ricaz e complexa. Lembrar, 

iso si, que a presenza do galego en Eduardo 

Dieste é grande, e nosos son o seu humor, unha 

certa tenrura irónica e o seu antidogmatismo. 

Mesmo cultivou a lingua galega nun soneto 

que publicou en 1911 (divulgado por Santos 

Suárez) e nunha tradución de Horacio que 

estudou Alonso Montero. Interesouse, e moito, 

pola obra de Manuel Antonio, como pode lerse 

no seu ensaio “Navegación de altura”. 
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Un intelectual galego, Eduardo Dieste, que 

nos serve de ponte con América, o destino de 

tantos galegos, un teórico literario e artístico 

digno de ser lido e que Rianxo pode tamén 

reivindicar.

 

Non foron estas cinco figuras as únicas 

que, unidas a Castelao, achegou o Barbanza 

ás letras, pois fóra da nosa atención quedaron 

o noiés DANIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, nacido 

en 1884, narrador, dramaturgo e xornalista; o 

periodista sonense ANTONIO RODRÍGUEZ DE 
FRAGA (1881-1958), moi presente na prensa 

galega da Arxentina, e os noieses JAVIER LÓPEZ 
MEDINA (1885-1952) e EDUARDO NÚÑEZ 
MARTÍNEZ (1888-1952), poeta establecido 

en Cuba.

Non foi, pois, pequena a contribución 

do Barbanza ao mundo literario e cultural da 

época de Castelao, e aínda que este é a figura 

fundamental, é xusto lembrarmos outros 

autores que complementan o cadro da cultura 

da época na bisbarra do Barbanza.
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Casa de saúde mental “Laxesdocrego” 

(Portosín). Ano cero, día DLL, hora quince.

ARGUMENTO

Dous curmáns parolan, sentados nun 

banco de madeira, nun mal coidado xardín, 

tendo detrás deles a fachada dunha casa moi 

grande, na que se pode ler: MANICOMIO.

Un deles chámase Liborio, home pequeneiro, 

sen pretensións de ningunha clase, que adoita 

andar algo escarranchado; o outro, de nome 

Servando, pretensioso ata o cume, considérase 

a si mesmo un grande orador, camiña moi 

recho, loce un fermoso bigote e quere que 

todos lle chamen don Servando.

PERSONAXES
Liborio Cagaña

Servando Cagaña

Silverio Paz Lugareño

Oliveria

Perfecto, alcalde de A Coruña

Filomena, vice 2ª

Vice 1º

presidente

ACTO PRIMEIRO

 Servando: Alto rumbo, grande escusa, 

ambición desmesurada. 

O que das loas abusa 

 (grandilocuente) 

 ten a idea disfrazada 

para recoller un froito.

 Liborio: Coido que ti sabes moito.  

 (movendo no ar o dedo índice) 

 

 Servando: En Venezuela aprendín, 

en Brasil moito gocei; 

ata Miame cheguei, 

e alí mesmo vivín 

cunha fermosa habanera. 

 Liborio: Ai, meu curmán, quen me 

dera...!

 Servando: Hai que ser máis decidido, 

máis bravo e máis arrichado; 

 (altivo) 

 non dar xamais por perdido 

 o que se ten desexado... 

e se quere conseguir.

 Liborio: Ti si que sabes vivir! 

 Servando: Á vella Europa arribei 

con esta nova elegancia, 

 (mirándose) 

 e enchín ca miña presenza 

salóns de rango e de lei... 

Carecedes de prestancia, 

 (reprochando) 

 curmán, e esa carencia... 

lévavos á depresión. 

Non abonda ter razón, 

hai que ter polivalencia, 

 (convencido) 

 darlle un retoque á conciencia, 

impregnala de aroma... 

e así adormecela.

 Liborio: Que é a forma máis sinxela 

de afogar remordementos.  

 (aceptando)

 Servando: É que son cruciais momentos 

os que vive a sociedade. 

Hai que pensar e mollarse, 

por unha opción decantarse 

sen ter en conta a bondade... 
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ou mal que poidas facer. 

 (érguese e dá uns pasos) 

¿Ou vasme, curmán, dicir 

que no fondo podes crer 

na boa fe do veciño? 

Abofé que no camiño, 

 (sinálao cun dedo) 

no cruel camiño da vida, 

terás tido desenganos, 

terás sufrido a mordida 

de xigantes e de ananos, 

de cóbregas envexosas, 

de almas viles e afanosas 

de riqueza e de poder. 

Ah, pois iso rematou! 

 (dá unha volta arredor do 

banco) 

Aquí a razón chegou, 

nesta testa pensadora! 

 (sinala a súa propia testa) 

Ninguén poderá deter 

a verdade relucente 

que bule na miña mente... 

Que nin antes nin agora 

me deixei asoballar!

 Liborio: Deixa de esbardallar, que tes 

pouco quen escoite: 

 (ousa recriminar) 

neste lugar sempre é noite... 

inda vendo o sol brillar!

 Servando: O que eu digo: falas ben..., 

pero es de poucas luces. 

Deixa de facerte cruces, 

que non che axuda ninguén! 

Este é o lugar apropiado. 

 (sinala a contorna) 

Un hotel de cinco estrelas, 

con fermosas camareiras! 

Con bancos entre roseiras 

e as papoulas máis belas, 

con vieiros polas beiras... 

e mil palabras sinxelas! 

Este é o lugar ideal 

para un descanso fecundo! 

 (admirado) 

O mellor lugar do mundo... 

para afastarte do mal!

 Liborio: Non me sexas animal: 

esta é unha casa de tolos... 

onde non dan máis que bolos 

para comer e cear! 

 (rotundo) 

Enfermeiras para todo... 

que están máis tolas ca nós 

e non fan máis ca berrar! 

Árbores de follas secas, 

toxos, pedras e silveiras, 

con alacráns polas beiras... 

que ninguén quere limpar! 

 (exaspérase) 

Nin auga para lavar, 

e pouca para beber! 

Quéresme ti convencer, 

coa túa florida labia, 

pra que me coma esta rabia... 

que xa me empeza a roer? 

 (interrogante)

 Servando: Liborio, es un Cagaña, 

e somos fillos de irmáns. 

Temos que darnos as mans 

para unir forzas e maña. 

Eu son un gran avogado! 

 (altivo) 

Fun avogado na Habana, 

en Barcelona, fiscal... 

Fun exemplo de togado!

 Liborio: A quen llas queres meter? 

A min que son un Cagaña?
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 Servando: Debes ser de mala entraña, 

 (séntese incomprendido) 

porque non me queres crer. 

Non podes crer que en min 

teñas 

o deus que che axudará... 

cando con problemas veñas. 

Todo isto cambiará 

cando as vacacións rematen 

e volvamos á cidade. 

Faremos publicidade 

dun proxecto electoral, 

 (entusiasmado) 

que vai facer que se maten 

pola nosa confianza 

e riqueza intelectual! 

Virán pedirnos consello 

homes de categoría! 

Faremos alegoría 

de principios moi decentes, 

e ata baterán os dentes 

vendo a profundidade 

sacada da sinxeleza... 

que é o que no pobo “cala”.

 Liborio: Ti si que debes calar!  

 (bisbando)

 Servando: Que nunca a felicidade 

se leve mal coa pobreza! 

A pobreza hai que honrala!

 Liborio: Mira ti quen vai falar!

 Servando: Escoita, Liborio, escoita;  

 (senta de novo no banco) 

esta vida é unha loita 

lenta, xorda e permanente, 

onde o peor é a xente 

pechada á liberación. 

Temos que cambiar a mente 

de toda unha xeración! 

Todo é unha desmesura,  

 (abre moito os ollos, acenando) 

un continuo peloteo,  

unha sociedade impura, 

carente de sentimentos... 

que aos grandes xenios pon 

freo, 

esmaga cultura arreo 

e déixase ir cos ventos 

da envexa e da traizón! 

Nós somos a boa opción... 

no pouco que vai quedando!  

 (afirma)

 Liborio: Curmán, debes ir pensando  

 (moi serio) 

onde vives e por que. 

Isto é un manicomio,  

 (sinala o que ten arredor) 

isto nega todo encomio, 

dende a cabeza ata o pé, 

a toda a túa persoa. 

A túa intención é boa, 

pero é negro o teu futuro. 

Parecerache moi duro, 

pero sabes que é así.

 Servando: Cala, Liborio, que ti 

estás tolo, estás tocado... 

Non tes alcance pra máis 

nin es nada agradecido 

Insultas moi decontado,  

 (baixa a voz) 

non loas endexamais...

 Liborio: A quen vou louvar, Servando? 

A un que fala moi enteiro, 

un badanas, preguiceiro, 

que anda sempre soñando?
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 Servando: Eu vexo a realidade,  

 (claro e contundente) 

vexo do mundo as fraquezas, 

vexo a porca vaidade 

que mergulla en mil tristezas 

a aquel máis necesitado; 

vexo a inxustiza cruel 

cebarse no máis coitado, 

no que sempre foi máis fiel!  

 (altivo) 

Vexo corrupción a eito, 

vexo sentenzas sen xeito... 

e lamber os burros mel!  

 (moi claro) 

Vexo falta de cariños, 

algo que é tan vital; 

vexo moito e vexo mal 

por calquera dos camiños. 

A xustiza a ritmo lento, 

tan lento que me dá noxo.  

 (cospe no chan) 

Non hai político coxo, 

todos corren coma o vento 

na procura dun escano... 

E asegurar ben o ano 

é a súa pretensión!  

 (cospe de novo)

 Liborio: Non me fales de política, 

que teño hipertensión!

 Servando: Teño que facer a crítica!

 Liborio: Iso mátame a ilusión!

 Servando: Hai que incidir no mal feito.  

 (máis paciente) 

Di un dito: “Ergue o peito”. 

E para erguelo, Liborio, 

o xugo hai que sacudir. 

Eles montan un emporio 

a base de trapalladas... 

para gozar e vivir. 

Métennos en mil alladas 

para sacarnos proveito... 

Iso ten que rematar!  

 (altérase de novo) 

Imos a unha sociedade 

cega, xorda e insensible, 

quérennos robotizar... 

Non ves cariño na xente, 

nin respecto aos maiores, 

nin amor aos máis cativos. 

Ante un mal somos pasivos, 

ante un deber, desertores.

 Liborio: Non sei que hai na túa mente,  

 (pestanexando) 

curmán, non entendes nada. 

Princípiasme na Arxentina, 

vas a América do Norte, 

coas mulleres pisas forte; 

volves pola terra alpina 

á nosa bendita terra...,  

 (incrédulo) 

e o teu corazón berra 

contra toda desventura. 

Sempre é culpa dos demais? 

A túa alma é máis pura? 

Avogado e fiscal! 

Carafio, que cara dura! 

Pero se ti endexamais 

estudaches, animal!

 Servando: Cala, Liborio...!

 Liborio: Non quero!

 Servando: Que esteas comigo espero 

nesta emprendida cruzada.  

 (con moito don da palabra) 

A vida é unha encrucillada 

onde loita o ben co mal, 

co mesmo afán de vitoria; 

nós somos algo vital... 

para alcanzar a gloria.  

 (convencido)
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 Liborio: Non quero entrar nun fregado! 

Servando: Teño todo prepa-

rado 

para vencer sen matar. 

Repartiremos amor,  

 (miro ao ceo soñador) 

volveremos á nenez, 

viviremos outra vez 

as xuntanzas e a calor 

do fogar e do respecto.

 Liborio: En cousa grave non meto... 

nin sequera un pensamento.  

 (nega coa cabeza)

 Servando: Para dentro dun momento, 

teño unha cita importante... 

Un home moi elegante, 

de profesión avogado, 

virá comigo falar.  

 (sorrí feliz, apoiándose  

 de costas)

 Liborio: Iso tíñalo soñado...

 Servando: Non. Iso está por soñar. 

E neste fermoso hotel 

temos a oportunidade 

de facer un bo papel 

e impor as nosas ideas!

 Liborio: Bailaremos coas máis feas!

 Servando: Hai que ter tenacidade.  

 (semella estar só) 

E neste grande edificio, 

con xuntanzas permanentes, 

principiará o beneficio 

para as nosas boas xentes... 

E seremos recordados!  

 (olla ao ceo)

 Liborio: Ou seremos maldicidos!  

 (un pouco desbotado)

 Servando: Coitado e de pouca fe!  

 (achando o bigote 

 e pecha os ollos)

 Liborio: Bah! Imos ser bendicidos! 

Despois de ser internados...  

 (acena coa man dereita)

 Servando: Vimos tomar o café.  

 (sorrí, máis durmido  

 ca esperto)

 Liborio: ... neste lugar miserable 

quen vai querer ser amable 

con dous tolos coma nós!  

 (pecha os ollos, 

 soña un e soña o outro)

CAE O PANO

ACTO SEGUNDO

Laxesdocrego (Portosín). Ano cero, día DSS, 

hora dezaseis. 

No mesmo banco segue sentado Servando, 

durmindo e soñando... e soña que diante 

del aparece un home moi ben traxado, moi 

elegante e moi culto, lucindo nas súas costas 

unhas brancas ás, coma se fosen dun anxo: é 

o avogado Silverio, procedente de A Coruña.

 Silverio: Boa tarde, don Servando. 

Saudalo é un pracer.
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 Servando: Se algo lle podo ofrecer, 

non debe vir dubidando.  

 (ponse en pé e aperta 

 a man que se lle ofrece) 

Neste lugar, a diario, 

no medio de tanta xente, 

séntese un moi solitario.

 Silverio: É vostede ocorrente;  

 (sorrí o descoñecido) 

  

non en van é coñecido 

en gran parte do planeta; 

emporiso a miña meta, 

despois de seguirlle a pista, 

é gozar dunha entrevista 

coa súa clara eminencia.

 Servando: Non opoño resistencia. 

Gústame a súa elegancia, 

o seu xeito de pisar,  

 (fai a pelota) 

esa innegable prestancia...

 Silverio: Oh, que forma de falar!  

 (fai que se admira) 

Hónrame esa benquerenza, 

e aproveito a circunstancia 

prá miña presentación: 

Silverio Paz Lugareño, 

de profesión avogado, 

galego afervoado,  

 (achica os ollos) 

de todo ben... defensor. 

Da mesma capital veño, 

na procura de consello...  

 (facéndose humilde) 

A súa sona é un espello 

onde me estou a mirar.

 Servando: Aquí estou para axudar,  

 (moi ledo) 

agrádame a súa ciencia. 

Será unha boa experiencia 

parolar con tolerancia... 

cun home da súa sapiencia.

 Silverio: É boa esta concordancia. 

Moitas grazas, don Servando!  

 (exclamativo)

 Servando: É unha honra, don Silverio, 

tratar home culto e serio, 

que, ledo, estou observando. 

Dígame sen artificio, 

neste intre tan propicio... 

que se lle pode ofrecer.

 Silverio: Aproveito o beneficio 

da súa amable acollida... 

nesta magna residencia.

 Servando: Como ben se pode ver,  

 (interrompe, agudo) 

lugar de pracer e ciencia.

 Silverio: ... para expor con humildade 

que teño en portas un preito 

de profunda resonancia. 

Non é contra a humanidade, 

pero teima no meu peito  

 (leva a man ao corazón) 

con feroz intolerancia... 

e quero acabar con el. 

Quero facer un papel 

clamoroso e rotundo, 

que resoe en todo mundo... 

de xeito espectacular!  

 (crécese)
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 Servando: Aplaudo sen dubidar! 

O éxito gratifica, 

o éxito dá arrogancia 

ademais de elocuencia; 

o éxito fortifica,  

 (explícito, acenando) 

e non é incongruencia... 

por vivir querer triunfar.

 Silverio: En min xa é cousa de infancia. 

Fun sempre de gañador,  

 (fachendoso) 

e dende que son de oficio... 

xamais perdín un litixio!

 Servando: É vostede un orador 

de éxito asegurado: 

seriedade, intelixencia, 

saber estar e agudeza.  

 (facendo a pelota) 

Ao seu carro con presteza, 

me subo, señor letrado... 

E cheo de impaciencia 

por brindarlle humildemente 

canto hai dentro de min.

 Silverio: É vostede vehemente; 

ten vostede esa arrogancia, 

cunha pinga de humildade, 

que lle dá ar de político... 

que aproveita a circunstancia 

para expoñer a verdade. 

Será o seu facer mítico,  

 (non se corta en peloteo) 

meu don Servando Cagaña, 

e súa será a fazaña 

do preito que imos gañar.  

 (moi seguro) 

Pero quen pide son eu, 

son eu quen prega favor. 

A súa estrela naceu 

co máximo de esplendor... 

e nada a vai enlamar.  

 (vehemente)

 Servando: Sentemos pois, don Silverio.  

 (sentan) 

Se a cousa é de adulterio, 

Niso estou moi versado; 

se é cousa dunha herdanza, 

tamén estou preparado... 

e non me causa inquedanza 

o posible resultado. 

Se o litixio é por branqueo, 

aí toda nube é branca..., 

porque coa miña retranca, 

o triunfar será un paseo!

 Silverio: Que ledo me pon, Servando, 

con esa seguridade... 

propia do seu intelecto! 

Será un binomio perfecto, 

cun chisco de boa vontade, 

o que estamos conformando! 

A cousa no é doada,  

 (prosegue máis serio) 

non é corrente a disputa, 

non é xente que discuta 

por un derrego ou piñeiro. 

Loito por un monte enteiro... 

pero é un monte especial!

 Servando: Non hai litixio imposible 

ante sapiencia e agudeza, 

arte, maña e destreza... 

e letrado incombustible!  

 (seguro de si mesmo) 

Un pensamento é vital: 

sempre máis, sempre por 

diante; 

que o contrario non resolle, 

nin sequera a pluma molle... 
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moito menos se é fiscal! 

Vostede, meu don Silverio, 

teña en conta esta premisa: 

“Aquel que de tacón pisa, 

andará moito mellor!”  

 (engaiolante) 

Home que vai recho e serio, 

fai de mentira verdade, 

dálle forma e claridade 

ao asunto que é máis gris 

Logo, boa información, 

Deixar o “dis que lle dis”; 

información abundante, 

poñer tanto papel diante... 

que o opoñente dubide. 

Sempre gaña quen divide,  

 (riqueza de labia) 

pois fai perder o control!

 Silverio: Escoitando, don Servando, 

esa sabia exposición, 

quédase curto o meu rol 

e curta a miña carreira. 

Vostede vai razoando  

con tan pulcra precisión, 

que me transmite a razón 

de todo que vai pensando... 

e da súa vida enteira. 

Atinado considero 

canto acaba de dicir... 

Doado é predicir 

que faremos boa feira!

 Servando: Iso é o que eu espero. 

Hai que facer un estudo 

rigoroso, ben severo; 

datos, nomes, situación; 

se pode ser, precedentes... 

Debemos ser consecuentes 

durante a exposición.  

 (acena) 

É importante o preludio, 

e despois seguir o fío. 

O proceso é coma un río,  

 (dáse importancia) 

logo de que bota a andar, 

el só se busca o camiño, 

arroutado ou paseniño... 

para chegar a triunfar! 

Don Silverio, está de sorte,  

 (apúntalle cun dedo) 

petou na porta axeitada, 

iremos co preito a morte 

nesta loita afervoada! 

Póñame en antecedentes... 

e amosaremos os dentes!  

 (fachendoso)

 Silverio: A iso vou, con permiso. 

Eu sen intención de lucro, 

aínda que non de balde, 

represento a un alcalde 

que en obrar non é remiso. 

O alcalde de A Coruña, 

traballador incansable, 

benfeitor, persoa amable... 

que é comigo carne e uña.

 Servando: De poder considerable,  

 (interrompe) 

que vai para presidente.

 Silverio: Vostede o di, don Servando, 

pero sería prudente 

non abusar pregoando...

 Servando: Don Silverio, non se apure, 

mentres o fin non madure, 

non hai que ir alarmando. 

Pero dígame, de feito, 

que pretende ese señor... 

que nin mal galego fala?
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 Silverio: É home de pelo en peito, 

do modernismo impulsor, 

ante a inxustiza non cala... 

e a mandar está afeito!

 Servando: Pero diga o que pretende 

ese churrusqueiro mozo.

 Silverio: El quere o Monte do Gozo!  

 (deixa caer coma se nada)

 Servando: Oh, oh, xa vexo que entende! 

Ese é un lugar importante. 

Cantos o tiveron diante 

e ninguén o soubo ver!  

 (con aire de suficiencia) 

Admiro a ese gran ser, 

que por gozo pasa sede.

 Silverio: Entón conto con vostede?

 Servando: Comigo pode contar! 

Mais... a cousa ten metralla, 

porque é grande ousadía 

ir a allea moradía 

e pórse alí a mandar! 

Mire que se algo falla...

 Silverio: Nada, nada vai fallar!  

 (moi seguro) 

Debémonos concienciar 

de que A Coruña é de feito 

capital, e ten dereito 

ao que Santiago non ten! 

Non podemos consentir 

que leve todo proveito... 

do que tanto nos convén!

 Servando: Noso é o pau de medir!

 Silverio: Exacto! Enténdeme ben!

 Servando: A idea xa toma forma 

no meu preclaro cerebro. 

Fixen a guerra no Ebro, 

en Mongolia andei de caza, 

vivín máis dunha reforma 

para defender a raza. 

Nada me vai asustar!  

 (resolutivo)

 Silverio: Así quero oír falar!  

 (movendo as pequenas e 

brancas alas) 

A Coruña engrandece e segun-

do os seus defensores. 

Somos, entre os bos, mellores... 

e non hai volta de folla! 

A historia lembra e agradece 

a quen lle trae máis que flores... 

A quen se esforza e se molla!

 Servando: Pois nós historia faremos! 

Seremos conquistadores, 

modernos, opositores; 

mil cousas argallaremos 

e Á Coruña lle daremos 

ese monte que é un gozo... 

E pode ser de ouro un pozo 

se o sabemos explotar! 

 Silverio: Somos afíns no pensar, 

sóubeno á primeira ollada; 

e nesta súa morada, 

meu don Servando Cagaña, 

xerminará sen defecto 

o ambicioso proxecto 

nacido da nosa maña! 

A Coruña maxestosa, 

prolongada, sen fronteira! 

Monte do Gozo a unha beira, 

e para ledicia nosa... 

noutra beira ceo e mar!
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 Servando: Pois non hai máis que falar, 

benquerido don Silverio; 

este proxecto é tan serio... 

que me teño que esmerar!

 Silverio: Adeus, adeus, don Servando,  

 (ponse en pé) 

e moitas grazas por todo... 

Marcharei de aquí voando!  

 (téndelle a man) 

 

 Servando: Buscareille acomodo...  

 (apertándolle a man)

 Silverio: Non, home, de ningún modo! 

Ata outra, meu amigo!

 Servando: Que sexa ata mañá,  

 (queda só, murmurando) 

e non sexa un soño van... 

este soño que persigo!

CAE O PANO

ACTO TERCEIRO

Laxesdocrego...

Liborio tamén soña, aínda que non coma o 

seu curmán Servando (cun home ben vestido e 

lucindo brancas alas). Liborio soña cunha moza, 

guapa e “chea” moza, que aparece sorrindo, 

saltaricando polo medio dos toxos do “xardín”, 

vindo cara a el, co cabelo negro peiteado 

dun xeito que semella ter dous corniños..., 

aínda que de demo non ten nada esta moza 

chamada Oliveria.

Oliveria: Busco a Cagaña, señor...

 Liborio: Este é o lugar axeitado.  

 (segue sentado, cun ollo 

 aberto) 

E neste lugar sagrado, moi  

refuxio de tanta xente,  

 (sinala o manicomio) 

sempre un Cagaña hai pre-

sente, 

e un Cagaña servidor!  

 (érguese e exclama 

 para asustala:Uuhh!)

 Oliveria: Estou curada de espanto, 

aínda cos meus poucos anos;  

 (moi tranquila) 

nin xigantes nin ananos 

me asustan co seu pranto.

 Liborio: Vaia! Paseime de listo, 

por querer ser agradable. 

Xa me din que estou moi visto 

e, a verdade, non resisto 

sen admirar o admirable!

 Oliveria: Vai por min?

 Liborio: Vai por ti, moza.

 Oliveria: É un cumprido? 

Liborio: Máis ben non. 

É signo de paixón... 

cando a miña vista goza 

da fermosura presente!

 Oliveria: Unha palabra elocuente.

 Liborio: Pero pasa ao interior,  

 (faille unha reverencia) 

e trátame en confianza.  

Ves que estamos de mudanza, 

pero hai onde sentar.
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 Oliveria: ... Verba de conquistador.  

 (dá uns pasos cara ao banco) 

Xa estou dentro.

 Liborio: Por favor, 

permite que vou limpar...  

 (limpa o banco 

 coa manga da camisa) 

Senta e dime quen es.

 Oliveria: Que amabilidade tes.  

 (senta ela) 

O meu nome é Oliveria, 

Meu pai, piloto de Iberia, 

e miña nai... “mala pata”. 

Eu, licenciada en dereito...

 Liborio: Seguro que tes un preito 

para unha próxima data... 

e procuras asesor.  

 (de pé diante dela)

 Oliveria: Adiviña, adiviñando...

 Liborio: Todos buscan a Servando, 

a don Servando Cagaña,  

 (moi burlón) 

que é o máis tolo de España, 

pero é un gran orador.

 Oliveria: Eu busco a un tal Liborio:

 Liborio: Ese son eu, non me amoles! 

Único no Sanatorio, 

a quen se lle inchan os foles 

cando... Perdoa, rapaza. 

Polas bágoas de María!  

 (senta tamén) 

O meu siso desvaría... 

cando van á miña caza. 

E ti vés tan ben armada...

 Oliveria: E se non traio escopeta...!  

 (sorrí moito ela)

 Liborio: Nin falta che fai, Tiberia! 

Tes tan pouca liña recta...

 Oliveria: O meu nome é Oliveria.

 Liborio: Serás por min respectada, 

calquera que sexa o nome!  

 (moi poético)

 Oliveria: Liborio, fai o favor...   

 (humilde)

 Liborio: Meu curmán é o asesor, 

eu apenas chego a home.

 Oliveria: Quero que ti me asesores 

coa túa humilde franqueza; 

teu curmán é un falador. 

Ti es persoa moi seria!  

 (conquistadora)

 Liborio: Por mil cravos, Oliveria!

 Oliveria: ... E non hai máis que falar

 Liborio: De acordo, pide o que queiras. 

Nada che podo negar!  

 (faise o duro... que 

 abranda diante da beleza)

 Oliveria: Non andarei polas beiras: 

represento nun litixio, 

preito ruín e aciago, 

ao alcalde de Santiago. 

As cousas van moi lixeiras; 

está en xogo o prestixio 

do noso ilustre Concello.  
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 (redundante) 

Non podemos dubidar; 

dende o máis novo ao máis 

vello, 

todos temos que loitar!

 Liborio: Polo satélite ruso, 

conta e di quen é o intruso 

e o obxecto da intrusión..., 

que argallamos con razón, 

do xeito máis inmediato, 

a estratexia defensora... 

para levar á auga o gato!  

 (decidido e valente)

 Oliveria: O alcalde de A Coruña, 

en actitude invasora 

e ignominioso facer, 

se non atopa unha cuña... 

quere o Concello estender!

 Liborio: Carballo para os “varales”!

 Oliveria: Serán moi grandes os males, 

de non pararlles os pés! 

Quere poñer do revés 

a nosa xeografía!  

 (enfática) 

E digo eu que é utopía, 

ademais de gran traizón, 

acto de usurpación, 

signo de piratería...!

 Loborio: Estou, rapaza, contigo. 

Os meus varais de carballo! 

Que se mire o seu embigo, 

que pode ir para o tallo... 

coma o porco, seu amigo.  

 (cal veterano avogado) 

Temos que afiar o dente, 

somos labregos varudos, 

retranqueiros e agudos, 

e non deixamos pendente 

golpe baixo coma este. 

Estudémolo asunto,  

 (rasca o queixo) 

Poñamos a cousa a punto... 

e cortaremos a peste!  

 (ousado)

 Oliveria: Aí quería chegar...  

 (mirándoo aos ollos) 

E debemos matinar, 

con lexítimo dereito, 

sopesando cada feito,  

a maneira de triunfar! 

Sei que sabes moito máis 

do que dis e aparentas.  

 (sorrindo) 

Onde outro pousa, ti sentas, 

touro de real divisa, 

e vés de volta ademais... 

cando os demais van á misa!  

 (sabedora)

 Liborio: Graciñas por tantas flores,  

 (incha o peito, gabado) 

moza de ferrado e medio.  

 (non quere ser menos) 

Para salvar un asedio, 

hai que desbotar temores. 

Sempre usarei o meu lema: 

morder ben... e á calada,  

 (oufano) 

así que de papeis nada! 

Hai que darlle volta ao tema 

con trucos e argucias mil, 

comerlle coco e perfil 

ao fiscal e contendentes!
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 Oliveria: Ben, meu querido Liborio; 

o miolo da cuestión, 

o que eu digo que é ilusorio, 

parte dunha sen razón: 

ese alcalde tan bo mozo, 

quere invadir por pelotas, 

e facer de ouro unhas botas... 

o noso Monte do Gozo!

 Liborio: Que cacho de badulaque!  

 (ponse de pé coma se 

 o banco lle quedase 

 pequeno) 

Pero aquí estamos nós, 

listos para o seu ataque... 

defendendo pais e avós! 

Non permitiremos nunca 

que veña un “caga na cunca”  

 (rotundo) 

con alma de ditador... 

roubar o monte mellor 

do noso ilustre Concello! 

Ese monte é un espello  

 (abre moito os ollos) 

onde o santo Pai se mira, 

finca os xeonllos con dor, 

bendice, sorrí, suspira, 

e con divino ademán...  

 (moi poético) 

dálle ao espírito pan 

cada vez que vén de xira! 

Ese monte é sagrado, 

de valor incalculable, 

o Edén imaxinable... 

por todos nós tan soñado, 

que temos que preservar!  

 (seguro de si mesmo)

 Oliveria: Senta, Liborio Cagaña;  

 (sinala o banco, 

 sen exaltarse) 

senta de novo e ten calma; 

e xa que falas de alma 

direiche que nesta España 

iso queda desfasado.  

 (sabendo ben o que di) 

O alcalde mencionado 

ten máis altos intereses; 

pensa nun lugar de ocio, 

como un enorme negocio... 

E leva días e meses 

sen deixar de cavilar. 

Ese monte é un lugar 

pra concertos musicais, 

para obras teatrais 

e para grandes rockeiros. 

Peregrinos a milleiros 

chegarán este ano santo... 

e hainos que desplumar, 

quitarlles cuncha e manto... 

para mandalos rezar!

 Liborio: Cornos de vaca marela, 

como corre Lucifer! 

Porque só el pode ser 

quen por ese alcalde vela! 

E din que aquí estamos tolos!  

 (acaba sentando, 

 dándolle á cabeza)

 Oliveria: Sodes pobres inocentes, 

pensando en comer bolos. 

Os verdadeiros dementes 

andan ceibos, delinquindo, 

e pouco a pouco van indo 

superando o mesmo diaño. 

Comezan por un fiaño 

e tecen un mundo enteiro,  

 (sedutora) 

con trolas, dun modo arteiro, 

e levan á perdición 

o mundo máis inocente... 

Son coma unha maldición!
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 Liborio: Coma este prepotente 

que nos quere asoballar... 

Polo calcetín furado,  

 (exaltado) 

Oliveria, hai que loitar!

 Oliveria: Temos que pensar con xeito, 

preparar unha defensa, 

non permitir que esta ofensa 

nos leve ao cadaleito: 

Dime, Liborio Cagaña, 

ti que tes arte e tes maña... 

cal é o camiño mellor?

 Liborio: Sempre conto sen rancor 

que aló no ano da pera, 

un día en Portosín houbo 

algo semellante a un roubo... 

no que aínda o demo non dera: 

Pau róuballe un remo a Xan, 

e este plántalle un preito. 

E Pau, catalán de feito,  

 (entusiásmase contando) 

home de carto na uña, 

escolle de testemuña 

un raparigo inocente... 

Disque o xuíz competente 

lle di ao malpocado Arnau: 

“Fale con sinceridade”, 

e este, sen ter maldade, 

dixo o que el tan só sabía: 

que o remo era de “pau”.  

 (xogo de palabras entre 

 nome propio 

 e nome de madeira) 

Era o que Pau perseguía, 

que dixera o seu nome!

 Oliveria: Catalán tiña que ser!

 Liborio: O outro, Xan, pobre home, 

quedou sen remo e sen honra... 

e puidérono prender, 

se o “moco” non arriara. 

Inda o demo non piara, 

a de trucos que hai que ver! 

Moza de ferrado e medio, 

trucos que hai que evitar... 

se veñen do inimigo; 

trucos que hai que argallar... 

se te alías comigo!

 Oliveria: Gústame, Liborio, o xeito 

que tes de contar a historia. 

Nótase que estás afeito, 

que tes talento e memoria... 

e que sabes onde pisas!

 Liborio: Terá que dar unhas misas 

ese alcalde petulante 

se quere saír adiante 

nesa traidora querela!  

 (anímase cada vez máis)

 Oliveria: Pois non hai máis que falar, 

Liborio, a boa estrela 

estanos a iluminar!  

 (érguese e dálle a man)

 Liborio: Miña divina Oliveria,  

 (bícalle a man) 

xamais a porca miseria 

triunfará sobre a razón... 

Ese barril de ambición, 

todo pico e todo leria... 

ca verdade vai topar!

CAE O PANO
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ACTO CUARTO

O soño lévanos á capital. Ano cero, día 

DKK, hora doce.

No escenario aparecen tres da presidencia, 

detrás dunha alongada mesa. O da dereita ten 

como símbolo, ás súas costas, o ás de copas; a 

da esquerda, que é unha loura e ben peiteada 

moza, ten como símbolo o ás de espadas. O 

do medio, que, loxicamente é o presidente, 

ten detrás dous símbolos: á esquerda, a riqueza 

do ás de ouros e, detrás da man dereita, como 

poder ameazante, o ás de bastos.

Postos de pé, a un lado da mesa atópase 

Silverio, o das brancas ás, e mais o talentoso 

Servando. Ao outro lado, a maciza Oliveria e 

mais o escarranchado Liborio. 

 Presidente: Que falen os litigantes 

con enteira liberdade; 

quero que brille a verdade, 

neste país de moinantes...  

 (a voz do presidente, 

 como bo político que é, 

 case non se entende) 

e rematar canto antes  

con calquera atrocidade. 

 Vice 1º: Ten a palabra o señor 

que propugna a unión total, 

como ben fundamental 

prá nosa comunidade.  

 (sinala a Silverio-Servando)

 Silverio: Moitas grazas, é un honor  

poder expresar con ciencia, 

diante desta presidencia, 

unha idea con valor. 

Unha idea integradora, 

unha idea salvadora..., 

porque a forza está na unión!  

 (comeza xa  

 con moita énfase) 

Nun país de dispersión, 

coma este noso país, 

de desorde e de histeria, 

penso que estamos nun tris 

de afundirnos na miseria!  

 (fai unha pausa)

 Servando: Hai que pensar xa, agora,  

 (colle a palabra 

 sen pensalo máis) 

do xeito máis inmediato, 

e elaborar un pacto... 

con seiva gobernadora!  

Poñer a provincia enteira 

baixo mando capital! 

Iso é o fundamental 

Para facer boa feira! 

O alcalde, don Perfecto, 

de privilexiada mente, 

é persoa competente... 

para levar o proxecto! 

Ideas innovadoras, 

futuro prometedor,  

 (exáltase) 

baixo un bastón protector 

e unha mente salvadora! 

Porque Compostela morre,  

 (exáltase máis) 

morre por falta de ideas, 

baila sempre coas máis feas... 

e cara ao inferno corre!

 Presidente: Xa!  

 (ergue unha man) 

Vice 2ª Falen os da oposición, 

que tamén teñen dereito. 

Cada punto e cada treito, 

rebatan... se hai razón,
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 Oliveria: Moitas grazas, señorías.  

 (moi ergueita ela) 

hai razón e hai motivo 

pra rebater e acusar 

as verbas necias e frías, 

que con afán tan cativo, 

acaban de pronunciar... 

os benqueridos colegas. 

Non hai aquí toupas cegas; 

xa todos sabemos quen 

fai o mal e fai o ben, 

e quen arela proveito... 

asoballando os veciños!

 Liborio: Señorías, é un feito  

 (irrompe co seu raro estilo) 

que sempre o noso camiño 

vén sementado de escollos... 

que temos que sortear; 

pero o máis gordo é escoitar 

a tan egrexios letrados 

falar cos ollos pechados, 

recitando unha lección 

que aprenderon de memoria, 

pasando por alto a historia... 

preconizando unha unión. 

Polos cravos do meu Cristo! 

Temos ben sabido e visto... 

eles queren a invasión!  

 (medra falando) 

Queren invadir Santiago..., 

porque Santiago é divino! 

De seguir o desatino... 

será un futuro aciago!

 Presidente: Abonda polo momento.

 Vice 1º: Expoñan razóns concretas  

 (diríxese a Servando) 

e ideas avanzadas, 

plans de futuro e metas... 

que agardan ter acadadas.

 Liborio: Eixes das miñas carretas!  

 (interrompe) 

Contos chinos e de fadas 

é o que teñen na mente!

 Vice 1º: Cale, Liborio Cagaña, 

se quere seguir presente.

 Liborio: Calarei... Manda castaña!

 Servando: Para empezar, señorías, 

prolongaremos o acuario.  

 (faille abrir a todos 

 moito os ollos) 

Será un fluír diario  

de peixes, con alegrías, 

ata Área Central.  

 (admírase el mesmo 

 do que di) 

Por tubaxes de cristal,  

cheas de luz, auga e cores, 

que A Coruña capital 

doará con mil amores... 

á caduca Compostela!

 Liborio: Manda truco, que pibela...! 

Calo outra vez, señorías.

 Servando: Peixes de todas as rías 

e de aló, doutros mares, 

farán as nosas delicias... 

enchendo as arcas de ouro.

 Liborio: Iso non era o previsto.  

 (á orella de Oliveria)

 Oliveria: Deixa que se faga o listo.  

 (á orella de Liborio)

 Presidente: Son unhas xeniais noticias. 

Prosiga, amigo letrado.  

 (claramente ledo)
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 Servando: Aumentará o tesouro, 

que xa estaba esgotado, 

por este e outros conceptos.

 Silverio: Ideas temos a mares,  

 (intervén para  

 reforzar a tese) 

xeniais, espectaculares; tere-

mos millóns de adeptos, 

que baleirarán os petos... 

en concertos estelares!

 Servando: Si, porque o mellor negocio 

está na senda do ocio,  

 (satisfeito) 

recreo e diversión: 

O mellor está por vir! 

E será o porvir noso... 

se o facemos en unión!  

 (fachendoso)

 Liborio: Quédache o Monte do “Goso”!  

 (con burla)

 Servando: Monte do Gozo, en verdade, 

iso é o quid, o miolo; 

é un monte coma un bolo... 

de ouro de calidade. 

Meta de pobres e ricos,  

 (rico en labia) 

principio do experimento, 

dun glorioso nacemento, 

de aloumiños e bicos..., 

dos sentimentos máis belos!

 Liborio: De lagartas e lagartos...  

 (picando) 

Os pobres a traer cartos 

e os ricos a collelos!

 Presidente: Señor Cagaña...!  

 (severo)

 Liborio:  Xa calo, 

pero coido que rebento, 

señorías, se non falo, 

oíndo ese esperpento 

que parece que respira, 

esa sombra que delira 

con arela de grandeza... 

sen ter sequera destreza, 

enxeño ou convencemento 

na arte da exposición.  

 (crécese falando) 

Véselle a mala intención 

na incrible lixeireza 

con que fala e con que obra. 

Polas escamas da cobra! 

Véselle todo aguillón! 

 Presidente: Señor Cagaña, xa abonda!  

(moi duro!

 Vice 1º: Prosiga o ofertante, 

se algo máis ten que ofertar. 

E trate de mellorar, 

cunha exposición máis fonda... 

se nos quere impresionar.

 Servando: Sen dúbida, señorías,  

 (sorrindo, tranquilo) 

agardaba a oposición, 

insultos e tolerías 

ao proxecto de expansión 

que traemos na carteira. 

Como idea pioneira, 

sei que resulta chocante, 

pero calquera estudante, 

inda de pouca moleira, 

chegará á conclusión... 

de que non ten parangón  

 (eufórico) 

esta obra... Deus mediante!

 Liborio: Cita a Deus, que comediante!  

 (rosmando)
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 Presidente: Non se me perda, letrado. 

chéguenos ao corazón 

con ideas máis concretas.

 Liborio: E non se coma o estrado!  

 (en alusión a que se  

 achega moito  

 á presidencia)

 Servando: Serán gloriosas metas,  

logradas xa a curto prazo. 

Compartiremos abrazo 

co Papa e, bicando o chan, 

estenderemos a man 

a todo Monte do Gozo;  

 (altivo, incansable) 

volverá o tempo mozo 

con atraccións en directo, 

teatro e variedades, 

nun paraíso perfecto... 

cheo de grandiosidades, 

nacemento dun emporio.  

E, chegado o Xacobeo, 

heroes coma Perseo, 

encherán o Auditorio, 

chegando á Universidade, 

berce da nosa cultura... 

que haberá que transformar. 

Con toda nosa humildade  

 (fachendoso,  

 nada humilde) 

e a sinxeleza máis pura,  

señorías, vai chegar 

o grande “millenium” tres, 

que vai poñer do revés, 

para ben, toda Galicia... 

se A Coruña colle o mando: 

Encheremos de ledicia, 

cos pasos que imos ir dando,  

 (grandilocuente) 

a toda clase de xente! 

E o que é máis importante,  

 (baixando a voz) 

que bule na nosa mente 

sen arela petulante: 

o noso humilde consello... 

enriquecerá o Concello!  

 (crecéndose)

 Presidente: Abonda, señor letrado. 

Deixe algo no tinteiro, 

xa me dou por avisado. 

 Vice 2ª: Fale o opositor.

 Liborio: Serei parco e certeiro.

 Vice 2ª: Ten sona de falador...

 Liborio: Señoría, todo é leria. 

Hai moito lingoreteiro 

ceibo co vento do norte, 

pero isto é cousa seria. 

Está en xogo a nosa sorte, 

en xogo un porvir enteiro... 

e non podemos calar.  

 (pequena pausa) 

Hai formas de latricar 

que piden paso ao inferno.  

 (outra pausa) 

O meu colega e parente, 

de verba pulida e bela, 

aínda vive no inverno 

do coiro e da subela. 

Segundo a súa patente, 

falar “moito”, é falar ben... 

Polo Cristo de Belén!  

 (exclamación, pausa 

 e ataque) 

Todo nel é petulancia!  

E toda esa elocuencia 

é produto da ignorancia... 

que asolaga o seu ser! 

Quere invadir Compostela 

e asoballar ao pobo, 

pero tiña que saber... 
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que Santiago ten estrela! 

Ceiba un ouveo de lobo,  

 (moi duro) 

unha estúpida utopía, 

pensando que colaría! 

Insensato, farfallán, 

Compostela xa ten gloria, 

Compostela ten historia... 

en cada pedra do chan!  

Non precisa salvadores, 

ten igrexas e doutores... 

e ten un pobo feliz!  

 (exultante) 

  

Nin sequera un aprendiz... 

quere eses falsos favores!

 Presidente: Ata aquí, señores meus;  

 (cortando) 

meus benqueridos letrados, 

argumentos ben soados 

oín, pola fe de Deus..., 

para seren sopesados. 

Levantemos a sesión!

 Servando: Señoría, por favor...  

 (adianta un paso)

 Liborio: Favor, señor presidente...  

 (adianta tamén)

 Presidente: Se algo queda pendente,  

 (ergue unha man) 

miña será a reflexión. 

Tómeno con bo humor, 

señores da aristocracia... 

Isto é a democracia!  

 (peta co puño na mesa)

CAE O PANO

ACTO QUINTO

Laxesdocrego...

Os curmáns Cagaña, unha vez máis, atópanse 

no xardín do manicomio, ao carón do seu 

banco preferido, aínda que sen sentar. Esta 

vez a parola non parece tan amigable coma 

noutras ocasións.

 Liborio: Estou desilusionado... 

Non foi xuízo nin nada!  

 (incomodado)

 Servando: A vida é unha mascarada, 

dicía o noso finado.  

 (máis filósofo)

 Liborio: E ti, Servando Cagaña, 

es o único culpable! 

Coidas que tes moita maña... 

sendo o máis tolo de España 

e o máis irresponsable!  

 (enfrontándose)

 Servando: Non dis máis ca tolerías, 

Liborio das pernas tortas!  

 (non lle perde cara) 

Na primeira moza fías... 

e andas todos os días 

roubando froita nas hortas!

 Liborio: Que verba tan estudada! 

Que finura, meu curmán...! 

Que experiencia acumulada, 

para dar co cu no chan, 

por mor dunha mala fada!

 Servando: Cala xa!

 Liborio: Que vou calar, 

se non deixas de pisar 

a aquel que máis che respecta!
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 Servando: Eu piso onde me peta, 

porque son home de mundo; 

fago un traballo fecundo... 

e sempre acado unha meta!

 Liborio: Esta vez vas aviado, 

me cago no fío gris...!

 Servando: Cala, curmán, malpocado, 

que non sabes o que dis... 

e estás moi alporizado!  

 (aparentando superioridade) 

Teño o preito ben gañado 

a prol da Coruña inmensa, 

e vou encher a despensa...!

 Liborio: Non me refodas, Servando, 

que ti non vas encher nada! 

Ou non vías a ollada 

do tribunal indicando,  

 (agora burlón) 

co mal que ías facendo, 

que ías cara ao precipicio?

 Servando: Nótaseche pouco oficio 

e pouca intelixencia.  

 (dálle á cabeza) 

O tribunal, en conciencia, 

apreciará o meu traballo, 

e cando emita o seu fallo... 

serei o gran triunfador!  

 (satisfeito de si mesmo)

 Liborio: Traballo de ditador, 

pra humillación permanente 

dun pobo traballador! 

Por sorte, o tribunal 

semella que é competente... 

e saberá ver o mal 

que unha mente fatal, 

cruel e ben indecente... 

traerá para Compostela!  

 (sentenciando)

 Servando: Cala e non sexas necio, 

que San Pedro por min vela!  

 (sorrí moito)

 Liborio: Deixa ese ton de desprezo... 

Polo fío do coitelo...  

 (de súpeto 

 aparece Silverio)

 Silverio: Calade os dous, por favor.  

 (polo outro lado, 

 aparece Oliveria)

 Oliveria: Calade, será mellor, 

que se vos vai ver o pelo..., 

porque a razón absoluta 

ten sempre máis dun vieiro.

 Silverio: Sen deixar de ser razón.  

 (ergue un dedo, 

 sentenciando)

 Oliveria: Por moito que se discuta, 

será a interpretación 

do comandante primeiro... 

a que vai prevalecer!

 Servando: A que vén o comentario, 

se o podemos saber?

 Liborio: Iso digo, Oliveria. 

Explícate, é necesario... 

pra cortarlle a este a leria.

 Servando: Oes, Liborio...!

 Oliveria: Calade! 

Que non suba a discusión, 

que sodes homes de leis. 

Sei que non tendes maldade, 

e a boa educación 
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non é só cousa de reis.  

 (imperativa) 

Chegade aquí e escoitade.  

 (tira do seu bolso 

 unha gravadora)

 Silverio: Si, escoitade, rapaces... 

 Servando: Estou a ver con sorpresa 

que aquí xa non hai rivais, 

senón acordos sagaces... 

feitos correndo e de présa 

entre inimigos vitais!

 Liborio: Iso coido eu, curmán. 

Estes dous déronse a man!  

 (sinala a Oliveria 

 e a Silverio)

 Silverio: Non, non; non pensedes mal. 

É que estamos informados, 

é que estamos aparvados..., 

porque nos sentou fatal 

a resolución final, 

que virá sen remisión 

co fallo do tribunal.  

 (sabedor de todo)

 Oliveria: Sabemos de boa tinta 

o que pensa o presidente... 

por un “pinchazo” prudente 

do gravador desta cinta... 

O preito ten mala pinta 

para ambas dúas partes!

 Liborio: Non serven as malas artes?  

 (inquisitivo e burlón)

 Servando: Nin as boas, a tal ver.

 Oliveria: Risas despois de comer... 

Agora escoitade isto, 

que máis ca unha ascua pela, 

pra que vexades o cristo 

que fan de nós nun instante, 

comendo nun restaurante 

da capital, Compostela.

 Presidente: O vento é favorable, 

comamos, pois, e bebamos.  

 (voz gravada) 

Na sobremesa brindamos 

por un vivir memorable!

 Vice 1º: Metámoslle ao pavo o dente, 

abramos viño da terra.  

 (voz gravada) 

Coido que é máis prudente, 

posto que o pavo non berra!

 Presidente: Dicía Xan Carallás, 

se a historia non me engana,  

 (voz gravada) 

que é moi bo comer sen gana... 

como fai o paspallás!

 Vice 2ª: Temos un caso importante, 

señor, que solucionar.  

 (voz gravada) 

Debemos reflexionar...

 Presidente: Vai comendo o que tes diante, 

rapaza, e déixame a min,  

 (voz gravada) 

que xamais preito perdín... 

nin sequera de estudante!

 Vice 2ª: Hai moitas cousas no ar 

nun preito coma o presente.  

 (voz gravada) 

Implicada moita xente, 

con ideas de triunfar..., 

benquerido presidente.
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 Presidente: Iso é o que nos convén..., 

por iso o país vai ben,  

 (voz gravada) 

aproveitando as ideas!

 Vice 2ª: Pero son grazas alleas...!  

 (voz gravada)

 Presidente: Ti si que tes moita graza, 

pero es cándida de alma.  

 (voz gravada) 

Recapacita e ten calma... 

verás que isto é democracia!

 Vice 2ª: Señor, nós somos xuíces...!  

 (voz gravada)

 Presidente: Nós somos privilexiados, 

axudando a infelices,  

 (voz gravada) 

farrapentos, malpocados... 

que sempre acoden a nós, 

dicindo que son os bos, 

pra seren condecorados... 

E ás veces son ocorrentes, 

saben usar a cabeza. 

Ten, Filomena, a certeza 

de que os tres aquí presentes 

iremos coa lei na man... 

E coa man no corazón!

 Vice 1ª: Señor, e quen ten razón?  

 (voz gravada)

 Presidente: A democracia consiste 

en darlle ao pobo o do pobo,  

 (voz gravada) 

pois ninguén vai quedar triste... 

Aquí non hai ningún lobo!

 Vice 2ª: Señor, quen ten a razón?  

 (voz gravada)

 Liborio: Insiste, rapaza, insiste!  

 (berra coma se Filomena 

 puidese oílo)

 Vice 1º: Non insistas, Filomena... 

A razón témola nós!  

 (voz gravada, 

 bisbando) 

O demais non paga a pena.

 Liborio: Cagan os malos nos bos! 

Que pasa nesas alturas? 

Que as nosas amarguras  

 (furioso) 

xa non caben na cociña? 

Insiste, insiste, mociña!

 Servando: Eu tamén a quero oír.  

 (abraiado, desilusionado)

 Vice 2ª: Está en xogo o porvir, 

señor, somos responsables;  

 (voz gravada) 

do mal seremos culpables 

por non saber decidir!

 Vice 1º: Está todo decidido!  

 (voz gravada, rotunda)

 Vice 2ª: Pero co meu voto... non!  

 (voz gravada, enérxica)

 Presidente: Teñen todos a razón... 

e asunto concluído!  

 (voz gravada, tallante)

 Vice 2ª: Señor, con todo respecto...  

 (voz gravada, débil)

 Vice 1º: Filomena, “come e cala”, 

atende ben a quen fala...  

 (gravada, con ironía) 

e observa que eu non me meto!
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 Presidente: Escoita, moza inexperta, 

a sabia voz da experiencia, 

que engraxa a intelixencia...  

 (voz gravada) 

e deixa unha porta aberta. 

Ímoslle dar a razón 

a todos..., porque a teñen.  

 (en plan mestre) 

Aos da Coruña que veñen 

con ideas e paixón... 

É certo, un chisco arroutados, 

pero con grande ilusión... 

e con méritos sobrados. 

Aos de Santiago, varudos, 

acérrimos defensores 

dos patrimonios mellores... 

certamente, moi colludos!

 Vice 2ª: Señor, teño que lembrar...  

 (gravada)

 Presidente: Mociña, deixa falar. 

Sei o que queres dicir. 

Pero terás que convir 

que o mellor para todos...  

 (gravada) 

é ter a todos contentos! 

Así, cos mellores modos, 

loando os seus sentimentos, 

aos coruñeses daremos 

patente para os inventos...  

 (retórica) 

Aos santiagueses faremos 

solemnes promesas mil, 

que pode que o río Sil 

leve coa súa corrente.  

 (terminante)

 Vice 2ª: O Sil, señor pre...  

 (gravada)

 Vice 1º: Filomena, 

non cortes a oración.  

 (gravada) 

Será o Sil ou o Sena. 

Iso non quita razón 

ao noso gran presidente!  

 (adulador)

 Liborio: Heime de rascar os pés 

nos toxos da carballeira!  

 (con rara énfase) 

Isto a min xa me cheira!

 Servando: E a min, de corazón, 

quítame toda ilusión!  

 (encollendo os ombros)

 Presidente: Os ventos son favorables,  

 (gravada) 

o Goberno vai en popa,  

 (proclama) 

e os buratos con estopa 

e con palabras amables...

 Vice 1º: Entendido, presidente.  

 (gravada)

 Liborio: Cacho pelota, indecente!  

 (iracundo)

 Servando: Lacaio de comediante!  

 (decepcionado)

 Presidente: As ideas son loables, 

porque amosan o fervor,  

 (gravada) 

o excelso patriotismo. 

Non haberá perdedor,  

 (hipócrita) 

ninguén irá ao inferno... 

Deixando a un lado o altruís-

mo, 

haberá un gañador...!  
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 (fachendoso) 

Ese será o Goberno! 

E os proxectos, adiante; 

as obras iranse erguendo... 

e eles seguirán sendo 

donos, amos e señores,  

 (pon a man diante 

 do ás de bastos) 

dende cativos a avós...  

E que nos chamen tiranos 

durante douscentos anos!  

 (concluínte) 

As ganancias... para nós!

CAE O PANO

FINAL

Non hai cambio de decorados nin de 

personaxes. Non hai nin humor. Semella que 

unha bomba acaba de estoupar mesmo dentro 

da gravadora, deixando aparvados os catro 

actores presentes no xardín do manicomio. 

Os catro vólvense cara ao público presente.

 Liborio: Os ventos son favorables,  

 (ironizando) 

as velas cheas de vento...  

 (acenando) 

Un tolo co seu invento  

 (exclamando) 

de proxectos formidables!

 Servando: Nunca un pensamento é puro 

se vén da mente dun tolo,  

 (reflexionando) 

pero se lle sopra Eolo 

na orella ao presidente, 

podemos ter por seguro... 

que é unha idea prudente!  

 (burlón) 

 

 Oliveria: Prudente e realizable!  

 (irónica)

 Silverio: Realizable e rendible!  

 (irónico)

 Liborio: Pero non recoñecible 

nin por selo máis amable... 

Porque un tolo é un ser vil, 

desfeita da sociedade,  

 (excítase) 

sinónimo de maldade, 

que chora mil veces, mil... 

e non mama nin metade!

 Oliveria: Non mama a décima parte!  

 (con énfase)

 Silverio: E un político sen arte, 

copia dun tolo con maña... 

e faise dono de España! 

E nin peseta comparte!  

 (con furia)

 Servando: Así é, así nos vai. 

Este é berce de lumieiras...  

 (sinala o manicomio) 

que noutro lugar non hai!

 Oliveria: Nin en soutos nin ribeiras...

 Silverio: Nin coas luces primeiras, 

nin coas grandes mareas!

 Liborio: Aquí tecemos ideas,  

 (con absoluta firmeza) 

aquí tecemos os fíos!

 Servando: Topamos mil desafíos 

e bailamos coas máis feas... 

por uns poderes impíos!  

 (acusador)
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 Liborio: A grandeza do sistema 

ao que chaman democracia, 

cálcanos con tanta graza... 

que nos resolve o problema  

 (irónico e violento) 

por medio dunha falacia! 

E os fíos móvenos eles!

 Servando: Así é, así nos vai  

aos mil xenios ignorados,  

 (reflexivo) 

neste lugar instalados..., 

porque outro peor non hai!

 Liborio: E aquí deixamos as peles! 

Por que invadir Compostela,  

 (preguntando 

 cara ao público) 

Betanzos ou o Conchido?

 Servando: Se xa está todo invadido, 

de O Courel a Redondela  

 (respondendo) 

e dende Baiona a Bares!

 Liborio: Xa o di o dito, señores:  

 (reflexión final 

 co seu peculiar estilo) 

navegarás sete mares, 

bicarás sete cruceiros, 

serás sempre dos primeiros, 

cando morras terás flores...! 

Pero en vida, compañeiros, 

polo cristo de Fisterra! 

Sangue, bágoas e suor, 

levarás con moita dor... 

por naceres nesta terra!  

 (inclinándose)

 Servando: E con este tribunal 

instalado no Goberno... 

no verán será inverno... 

para ben ou para mal!  

 (saudando os catro)

CAE O PANO
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CHARLES BAUDELAIRE
LE SPLEEN DE PARIS
[Petits Poèmes en prose]

(SECONDE PARTIE)

XXVI

LES YEUX DES PAUVRES 

Ah ! vous voulez savoir pourquoi je vous 

hais aujourd’hui. Il vous sera sans doute 

moins facile de le comprendre qu’à moi de 

vous l’expliquer ; car vous êtes, je crois, le plus 

bel exemple d’imperméabilité féminine qui se 

puisse rencontrer.

Nous avions passé ensemble une longue 

journée qui m’avait paru courte. Nous nous 

étions bien promis que toutes nos pensées 

nous seraient communes à l’un et à l’autre, et 

que nos deux âmes désormais n’en feraient 

plus qu’une ; — un rêve qui n’a rien d’original, 

après tout, si ce n’est que, rêvé par tous les 

hommes, il n’a été réalisé par aucun.

Le soir, un peu fatiguée, vous voulûtes 

vous asseoir devant un café neuf qui formait 

le coin d’un boulevard neuf, encore tout plein 

de gravois et montrant déjà glorieusement 

ses splendeurs inachevées. Le café étincelait. 

Le gaz lui-même y déployait toute l’ardeur 

d’un début, et éclairait de toutes ses forces 

les murs aveuglants de blancheur, les nappes 

éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes 

et des corniches, les pages aux joues rebondies 

traînés par les chiens en laisse, les dames 

riant au faucon perché sur leur poing, les 

nymphes et les déesses portant sur leur tête 

des fruits, des pâtés et du gibier, les Hébés et les 

Ganymèdes présentant à bras tendu la petite 

amphore à bavaroises ou l’obélisque bicolore 

des glaces panachées ; toute l’histoire et toute 

la mythologie mises au service de la goinfrerie.

Droit devant nous, sur la chaussée, était planté 

un brave homme d’une quarantaine d’années, 

au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant 

d’une main un petit garçon et portant sur l’autre 

bras un petit être trop faible pour marcher. Il 

remplissait l’office de bonne et faisait prendre 

à ses enfants l’air du soir. Tous en guenilles. 

Ces trois visages étaient extraordinairement 

sérieux, et ces six yeux contemplaient fixement 

le café nouveau avec une admiration égale, 

mais nuancée diversement par l’âge.

Les yeux du père disaient : « Que c’est 

beau ! que c’est beau ! on dirait que tout l’or 

du pauvre monde est venu se porter sur ces 

murs. » — Les yeux du petit garçon : « Que c’est 

beau ! que c’est beau ! mais c’est une maison 

où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont 

pas comme nous. » — Quant aux yeux du plus 

petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer 

autre chose qu’une joie stupide et profonde.

Les chansonniers disent que le plaisir rend 

l’âme bonne et amollit le cœur. La chanson 

avait raison ce soir-là, relativement à moi. 

Non-seulement j’étais attendri par cette famille 

d’yeux, mais je me sentais un peu honteux de 

nos verres et de nos carafes, plus grands que 

notre soif. Je tournais mes regards vers les vôtres, 

cher amour, pour y lire ma pensée ; je plongeais 

dans vos yeux si beaux et si bizarrement doux, 

dans vos yeux verts, habités par le Caprice et 

inspirés par la Lune, quand vous me dites : 

« Ces gens-là me sont insupportables avec 

leurs yeux ouverts comme des portes cochères ! 

Ne pourriez-vous pas prier le maître du café 

de les éloigner d’ici ? »
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SEGUNDA PARTE (POEMAS XXI-L)1

Versión galega de Eme Cartea

XXVI

OS OLLOS DOS POBRES

Ah! Conque queres saber por que hoxe te 

odio? Abofé que me ha ser máis doado 

explicarcho que a ti entendelo, pois, polo 

que eu interpreto, es o mellor exemplo de 

impermeabilidade feminina que un puidese 

atopar.

Pasaramos xuntos unha longa xornada que 

me resultara ben curta. Prometerámonos que 

compartiriamos os pensamentos de noso, e 

que, dende entón, as nosas almas habían de ser 

unha soa –un soño que nada ten de orixinal, 

en fin, de son ser que todo o mundo o ten e 

ninguén o realiza.

Á noitiña, un pouco cansa, quixeches 

sentar na terraza dun café novo na revolta 

dun bulevar, recente e inda cheo de entullo, 

pero gloriándose xa dos seus esplendores 

inacabados. O café escintilaba. Incluso o gas 

despregaba nel todo o ardor dun debut, e 

iluminaba con todas as forzas os muros de 

cegadora brancura, os relucentes manteis dos 

espellos, os dourados das xuntas e das cornixas, 

os paxes con caras gordechas arrastrados por 

cans con correas, as donas que rin ao falcón 

1 Aparecen aquí traducidos os 25 poemas finais (do 26 ao 50) 
de Pequenos poemas en prosa, de Charles Baudelaire. Os 25 
primeiros saíron publicados no anuario nº 12 (2016), con Limiar 
de Román Arén.

apousado no puño, as ninfas e deusas que 

levan á testa a froita, o pasteis de carne e 

pezas de caza, as Hebes e os Ganimedes que 

ofrecen, cos brazos estarricados, unha cativa 

ánfora con pasteliños de crema ou o obelisco 

bicolor dos xeados de varios sabores; toda a 

historia e toda a mitoloxía postas ao servizo 

da papatoria.

De pé, diante de nós, na calzada, había 

un bo home, duns corenta anos, de aspecto 

cansado, a barba agrisada, cun neno da man 

e no outro brazo unha criatura sen folgos 

para camiñar. Facía o labor de asistenta e 

levaba os seus nenos tomaren o ar do solpor. 

Todos farrapentos. Aqueles tres rostros estaban 

estrañamente ben serios, e os seis ollos fitaban 

o novo café coa mesma admiración, inda que 

matizada segundo a idade.

Os ollos do pai dicían: “Que bonito!, que 

bonito é!, un diría que todo o ouro deste pobre 

mundo veu descansar sobre estas paredes”. Os 

ollos do raparigo: “Que bonito, que bonito é, 

pero é unha casa onde só pode entrar xente 

distinta de nós!”. Os ollos do neno máis novo 

estaban abondo abraiados como para expresar 

outra cousa que unha ledicia estúpida e fonda.

Os cantautores din que o pracer fai boa 

a alma e abranda o corazón. Canto a min, 

esa tardiña, a cantiga levaba razón. Non só 

conmovido por esa familia de ollos, senón 

que me sentía algo avergonzado dos vasos 

e xarras, máis grandes cá sede de noso. Eu, 

meu amor, viraba a ollada cara á túa, a fin 

de ler nela o meu pensamento; estaba a me 

mergullar nos teus ollos, tan marabillosos, 

tan estrañamente melosos, nos teus verdes 

ollos, habitados polo Capricho e pola Lúa 

inspirados, e vas ti e disme: “Esa xente fáiseme 

insoportable cos seus ollos abertos tal portas 

Cartea
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Tant il est difficile de s’entendre, mon cher 

ange, et tant la pensée est incommunicable, 

même entre gens qui s’aiment !

XXVII

UNE MORT HÉROÏQUE

Fancioulle était un admirable bouffon, et 

presque un des amis du Prince. Mais pour les 

personnes vouées par état au comique, les choses 

sérieuses ont de fatales attractions, et, bien qu’il 

puisse paraître bizarre que les idées de patrie 

et de liberté s’emparent despotiquement du 

cerveau d’un histrion, un jour Fancioulle entra 

dans une conspiration formée par quelques 

gentilshommes mécontents.

Il existe partout des hommes de bien pour 

dénoncer au pouvoir ces individus d’humeur 

atrabilaire qui veulent déposer les princes et 

opérer, sans la consulter, le déménagement 

d’une société. Les seigneurs en question furent 

arrêtés, ainsi que Fancioulle, et voués à une 

mort certaine.

Je croirais volontiers que le Prince fut presque 

fâché de trouver son comédien favori parmi 

les rebelles. Le Prince n’était ni meilleur ni pire 

qu’un autre ; mais une excessive sensibilité 

le rendait, en beaucoup de cas, plus cruel et 

plus despote que tous ses pareils. Amoureux 

passionné des beaux-arts, excellent connaisseur 

d’ailleurs, il était vraiment insatiable de voluptés. 

Assez indifférent relativement aux hommes 

et à la morale, véritable artiste lui-même, il ne 

connaissait d’ennemi dangereux que l’Ennui, 

et les efforts bizarres qu’il faisait pour fuir ou 

pour vaincre ce tyran du monde lui auraient 

certainement attiré, de la part d’un historien 

sévère, l’épithète de « monstre », s’il avait été 

permis, dans ses domaines, d’écrire quoi que 

ce fût qui ne tendît pas uniquement au plaisir 

ou à l’étonnement, qui est une des formes les 

plus délicates du plaisir. Le grand malheur de 

ce Prince fut qu’il n’eut jamais un théâtre assez 

vaste pour son génie. Il y a de jeunes Nérons 

qui étouffent dans des limites trop étroites, et 

dont les siècles à venir ignoreront toujours 

le nom et la bonne volonté. L’imprévoyante 

Providence avait donné à celui-ci des facultés 

plus grandes que ses États.

Tout d’un coup le bruit courut que le 

souverain voulait faire grâce à tous les conjurés ; 

et l’origine de ce bruit fut l’annonce d’un grand 

spectacle où Fancioulle devait jouer l’un de 

ses principaux et de ses meilleurs rôles, et 

auquel assisteraient même, disait-on, les 

gentilshommes condamnés ; signe évident, 

ajoutaient les esprits superficiels, des tendances 

généreuses du Prince offensé.

De la part d’un homme aussi naturellement et 

volontairement excentrique, tout était possible, 

même la vertu, même la clémence, surtout s’il 

avait pu espérer y trouver des plaisirs inattendus. 

Mais pour ceux qui, comme moi, avaient pu 

pénétrer plus avant dans les profondeurs de 

cette âme curieuse et malade, il était infiniment 

plus probable que le Prince voulait juger de 

la valeur des talents scéniques d’un homme 

condamné à mort. Il voulait profiter de l’occasion 

pour faire une expérience physiologique d’un 

intérêt capital, et vérifier jusqu’à quel point 

les facultés habituelles d’un artiste pouvaient 

être altérées ou modifiées par la situation 

extraordinaire où il se trouvait ; au-delà, existait-il 

dans son âme une intention plus ou moins 

arrêtée de clémence ? C’est un point qui n’a 

jamais pu être éclairci.

Enfin, le grand jour arrivé, cette petite 

cour déploya toutes ses pompes, et il serait 

difficile de concevoir, à moins de l’avoir vu, 
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cocheiras! Non poderías pregarlle ao dono 

que os arredase de aquí?”

Que difícil resulta entenderse, meu anxo 

querido, e ata que punto o pensamento é 

incomunicable, incluso entre seres que se aman!

XXVII

UNHA MORTE HEROICA2

Fancioulle era un admirable bufón, e un 

pouco amigo do Príncipe. Pero para as persoas 

entregadas profesionalmente ao cómico as 

cousas serias entrañan fatais atractivos e, 

inda que pareza raro que as ideas de patria e 

liberdade se adonen despoticamente do cerebro 

dun histrión, un día Fancioulle participou 

nunha conspiración con algúns xentilhomes 

descontentos.

En todas as partes hai xente de ben que 

denuncia ao poder estes individuos de atrabiliario 

humor que queren destituír os príncipes e 

realizar, sen a consultar, a mudanza dunha 

sociedade. Estes nobres foron detidos, igual 

que Fancioulle, e condenados a morte.

Non me custaría nada pensar que o Príncipe 

se enfadase algo ao ver o seu cómico favorito 

entre os rebeldes. O Príncipe non era nin 

mellor nin peor ca calquera outro; pero unha 

excesiva sensibilidade volvíao, en moitos dos 

casos, máis cruel e autoritario ca todos os seus 

similares. Amante apaixonado das belas artes, 

e ademais un experto excelente, era realmente 

insaciable en canto á voluptuosidade. Indiferente 

palpable a respecto dos homes e da moral, 

verdadeiro artista el mesmo, o Tedio volvíase 

2 Máis un conto ca un poema en prosa, Jean Starobinski sostén 
que este texto representa unha tripla proxección do poeta: como 
personaxe do príncipe, como bufón e como narrador.

o seu inimigo máis perigoso, e os estraños 

esforzos que realizaba para fuxir ou vencer 

ese tirano do mundo faríano seguramente 

merecedor, por parte dun historiador esixente, 

do epíteto de “monstro”, se nos seus dominios 

fose permitido escribir outra cousa que non 

buscase soamente o deleite ou o asombro, que 

é unha das formas máis delicadas do pracer. 

A gran desgraza do Príncipe foi que nunca 

dispuxo dun teatro bastante amplo para o 

seu xenio. Hai novos Neróns que abafan en 

lindes estreitos de máis, e dos que os próximos 

séculos sempre ignorarán o seu nome e a boa 

vontade. A imprevisora Providencia dotárao 

de facultades meirandes ca os seus Estados.

De pronto correu o rumor de que o so-

berano quería outorgarlles perdón a todos 

os conxurados; e a orixe deste ruxerruxe foi 

o anuncio dun grande espectáculo no que 

Fancioulle debía encarnar un dos principais 

e mellores papeis, e ao que incluso asistirían, 

parece, os xentilhomes culpados; sinal evidente, 

engadían as mentes superficiais, das xenerosas 

tendencias do vexado Príncipe. 

Por se tratar dun home tan natural e vo-

luntariamente excéntrico, todo era posible, 

mesmo a virtude, por non dicir a clemencia, 

especialmente se aspirase con elas obter praceres 

inesperados. Pero para algúns, coma min, que 

máis puideran osmar nas profundidades desta 

alma curiosa e doente, era infinitamente máis 

crible que o Príncipe quixese xulgar o valor 

dos talentos escénicos dun home condenado 

a morte. Quería aproveitarse da ocasión para 

efectuar un experimento fisiolóxico de interese 

capital, e verificar ata que punto as facultades 

habituais dun artista podían ser alteradas ou 

modificadas pola situación extraordinaria na 

que se atopaba; polo demais, existiría na alma 

de seu unha intención de clemencia máis ou 
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tout ce que la classe privilégiée d’un petit 

État, à ressources restreintes, peut montrer de 

splendeurs pour une vraie solennité. Celle-là 

était doublement vraie, d’abord par la magie 

du luxe étalé, ensuite par l’intérêt moral et 

mystérieux qui y était attaché.

Le sieur Fancioulle excellait surtout dans 

les rôles muets ou peu chargés de paroles, 

qui sont souvent les principaux dans ces 

drames féeriques dont l’objet est de représenter 

symboliquement le mystère de la vie. Il entra 

en scène légèrement et avec une aisance 

parfaite, ce qui contribua à fortifier, dans le 

noble public, l’idée de douceur et de pardon.

Quand on dit d’un comédien : « Voilà un 

bon comédien », on se sert d’une formule qui 

implique que sous le personnage se laisse encore 

deviner le comédien, c’est-à-dire l’art, l’effort, 

la volonté. Or, si un comédien arrivait à être, 

relativement au personnage qu’il est chargé 

d’exprimer, ce que les meilleures statues de 

l’antiquité, miraculeusement animées, vivantes, 

marchantes, voyantes, seraient relativement 

à l’idée générale et confuse de beauté, ce 

serait là, sans doute, un cas singulier et tout 

à fait imprévu. Fancioulle fut, ce soir-là, une 

parfaite idéalisation, qu’il était impossible 

de ne pas supposer vivante, possible, réelle. 

Ce bouffon allait, venait, riait, pleurait, se 

convulsait, avec une indestructible auréole 

autour de la tête, auréole invisible pour tous, 

mais visible pour moi, et où se mêlaient, dans 

un étrange amalgame, les rayons de l’Art et la 

gloire du Martyre. Fancioulle introduisait, par 

je ne sais quelle grâce spéciale, le divin et le 

surnaturel, jusque dans les plus extravagantes 

bouffonneries. Ma plume tremble, et des larmes 

d’une émotion toujours présente me montent 

aux yeux pendant que je cherche à vous décrire 

cette inoubliable soirée. Fancioulle me prouvait, 

d’une manière péremptoire, irréfutable, que 

l’ivresse de l’Art est plus apte que toute autre 

à voiler les terreurs du gouffre ; que le génie 

peut jouer la comédie au bord de la tombe 

avec une joie qui l’empêche de voir la tombe, 

perdu, comme il est, dans un paradis excluant 

toute idée de tombe et de destruction.

Tout ce public, si blasé et frivole qu’il pût 

être, subit bientôt la toute-puissante domination 

de l’artiste. Personne ne rêva plus de mort, de 

deuil, ni de supplices. Chacun s’abandonna, 

sans inquiétude, aux voluptés multipliées que 

donne la vue d’un chef-d’œuvre d’art vivant. Les 

explosions de la joie et de l’admiration ébranlèrent 

à plusieurs reprises les voûtes de l’édifice avec 

l’énergie d’un tonnerre continu. Le Prince 

lui-même, enivré, mêla ses applaudissements 

à ceux de sa cour.

Cependant, pour un œil clairvoyant, son 

ivresse, à lui, n’était pas sans mélange. Se sentait-il 

vaincu dans son pouvoir de despote ? humilié 

dans son art de terrifier les cœurs et d’engourdir 

les esprits ? frustré de ses espérances et bafoué 

dans ses prévisions ? De telles suppositions non 

exactement justifiées, mais non absolument 

injustifiables, traversèrent mon esprit pendant 

que je contemplais le visage du Prince, sur 

lequel une pâleur nouvelle s’ajoutait sans 

cesse à sa pâleur habituelle, comme la neige 

s’ajoute à la neige. Ses lèvres se resserraient de 

plus en plus, et ses yeux s’éclairaient d’un feu 

intérieur semblable à celui de la jalousie et de 

la rancune, même pendant qu’il applaudissait 

ostensiblement les talents de son vieil ami, 

l’étrange bouffon, qui bougonnait si bien la 

mort. À un certain moment, je vis Son Altesse se 

pencher vers un petit page, placé derrière elle, 

et lui parler à l’oreille. La physionomie espiègle 

du joli enfant s’illumina d’un sourire ; et puis 

il quitta vivement la loge princière comme 

pour s’acquitter d’une commission urgente.
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menos precisa? Este é un punto que nunca 

se puido aclarar.

Por fin, chegado o gran día, a cativa corte 

dispuxo de todas as pompas, e sería difícil de 

imaxinar, agás que un o vise, todo o esplendor 

que a clase privilexiada dun pequeno Estado, 

de limitados recursos, é quen de amosar nunha 

verdadeira solemnidade. Aquela era o dobre 

de verdadeira, primeiro polo feitizo do luxo 

mostrado, e logo polo interese moral e misterioso 

que comportaba.

O señor Fancioulle sobresaía notablemente 

nos papeis mudos ou breves en palabras, 

que son case sempre os principais neses 

dramas de meigas que tratan de representar 

simbolicamente o misterio da vida. Saíu á 

escena con sutileza e perfecta desenvoltura, o 

que contribuíu a reafirmar, no selecto público, 

a idea de clemencia e perdón.

Cando se di dun comediante “eis un bo actor”, 

botamos man dunha fórmula que implica que 

tras do personaxe aínda un adiviña o actor, isto 

é, a arte, o esforzo, a vontade. Ora ben, se un 

actor chegase a ser, no que fai ao personaxe 

que ha de interpretar, o que as mellores estatuas 

da antigüidade milagrosamente animadas, 

vivas, móbiles, rechamantes, serían respecto 

á idea confusa e xeral de beleza, ese había de 

ser, sen dúbida, un caso singular e realmente 

inesperado. Fancioulle foi, aquela noite, unha 

perfecta idealización que resultaba imposible 

non supoñela viva, posible, real. Aquel bufón 

ía, viña, ría, choraba, convulsionaba, cunha 

indestrutible auréola ao redor da cabeza, auréola 

invisible para todos, menos para min, e na 

que se mesturaban, nunha amálgama rara, 

os raios da Arte e mais a gloria do Martirio. 

Fancioulle introducía, por non sei que graza 

especial, o divino e o sobrenatural, ata nas 

bufonadas máis extravagantes. Trémeme 

a pluma, e sáltanme bágoas de inacabable 

emoción namentres trato de vos describir aquela 

velada memorable. Fancioulle probábame, 

perentoria, irrefutablemente, que o arrebato 

da Arte é máis capaz que outro calquera para 

esvaer os terrores do abismo; que o xenio pode 

representar a comedia ao bordo da tumba 

cunha alegría que o priva de a percibir, perdido 

tal como está nun paraíso que exclúe de todo 

a idea de tumba e de destrución.

Todo ese público, por moi aburrido e 

frívolo que puidese ser, axiña experimentou 

o omnipotente dominio do artista. Ninguén 

pensou xa en morte, en duelo nin en suplicios. 

Todos se abandonaron, sen desasosego, ás 

multiplicadas voluptuosidades que dá a visión 

dunha obra mestra vivaz. As explosións de 

alegría e admiración retumbaron seguidas 

na bóveda do edificio coa enerxía dun trono 

reproducido. Mesmo o Príncipe, embriagado, 

mesturou os aplausos cos da súa corte. 

Porén, para unha mirada clarividente, a súa 

embriaguez non era limpa. Talvez se sentía 

vencido no seu poder de tirano?, vexado na 

arte de atemorizar os corazóns e adormentar os 

espíritos?, frustrado nas esperanzas e burlado 

nas súas previsións? Estas suposicións, non 

exactamente xustificadas, pero tampouco 

en absoluto inxustificables, atravesáronme a 

alma ao tempo que contemplaba a faciana do 

Príncipe, na que unha palidez nova viña seguido 

a se engadir á palidez de seu habitual, igual 

que a neve se engade á neve. Os seus beizos 

xuntábanse cada vez máis, e brillábanlle os ollos 

cun lume interior semellante ao dos celos e ao 

do rancor, ata cando aplaudía ostensiblemente 

o talento do seu vello amigo, o estraño bufón, 

que tan ben bufoneaba coa morte. En certo 

momento vin que a Súa Alteza se debruzaba 

cara a un pequeno paxe, colocado tras súa, 

e lle falaba ao oído. A fisionomía renarte do 
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Quelques minutes plus tard un coup de 

sifflet aigu, prolongé, interrompit Fancioulle 

dans un de ses meilleurs moments, et déchira 

à la fois les oreilles et les cœurs. Et de l’endroit 

de la salle d’où avait jailli cette désapprobation 

inattendue, un enfant se précipitait dans un 

corridor avec des rires étouffés.

Fancioulle, secoué, réveillé dans son rêve, 

ferma d’abord les yeux, puis les rouvrit presque 

aussitôt, démesurément agrandis, ouvrit ensuite 

la bouche comme pour respirer convulsivement, 

chancela un peu en avant, un peu en arrière, 

et puis tomba roide mort sur les planches.

Le sifflet, rapide comme un glaive, avait-il 

réellement frustré le bourreau ? Le Prince 

avait-il lui-même deviné toute l’homicide 

efficacité de sa ruse ? Il est permis d’en douter. 

Regretta-t-il son cher et inimitable Fancioulle ? 

Il est doux et légitime de le croire.

Les gentilshommes coupables avaient joui 

pour la dernière fois du spectacle de la comédie. 

Dans la même nuit ils furent effacés de la vie.

Depuis lors, plusieurs mimes, justement 

appréciés dans différents pays, sont venus jouer 

devant la cour de *** ; mais aucun d’eux n’a pu 

rappeler les merveilleux talents de Fancioulle, 

ni s’élever jusqu’à la même faveur.

XXVIII

LA FAUSSE MONNAIE

Comme nous nous éloignions du bureau 

de tabac, mon ami fit un soigneux triage de sa 

monnaie ; dans la poche gauche de son gilet il 

glissa de petites pièces d’or ; dans la droite, de 

petites pièces d’argent ; dans la poche gauche 

de sa culotte, une masse de gros sols, et enfin, 

dans la droite, une pièce d’argent de deux 

francs qu’il avait particulièrement examinée.

« Singulière et minutieuse répartition ! » 

me dis-je en moi-même.

Nous fîmes la rencontre d’un pauvre qui 

nous tendit sa casquette en tremblant. — Je ne 

connais rien de plus inquiétant que l’éloquence 

muette de ces yeux suppliants, qui contiennent 

à la fois, pour l’homme sensible qui sait y lire, 

tant d’humilité, tant de reproches. Il y trouve 

quelque chose approchant cette profondeur de 

sentiment compliqué, dans les yeux larmoyants 

des chiens qu’on fouette.

L’offrande de mon ami fut beaucoup plus 

considérable que la mienne, et je lui dis : « Vous 

avez raison ; après le plaisir d’être étonné, il 

n’en est pas de plus grand que celui de causer 

une surprise. — C’était la pièce fausse », me 

répondit-il tranquillement, comme pour se 

justifier de sa prodigalité.

Mais dans mon misérable cerveau, toujours 

occupé à chercher midi à quatorze heures 

(de quelle fatigante faculté la nature m’a fait 

cadeau !), entra soudainement cette idée 

qu’une pareille conduite, de la part de mon 

ami, n’était excusable que par le désir de créer 

un événement dans la vie de ce pauvre diable, 

peut-être même de connaître les conséquences 

diverses, funestes ou autres, que peut engendrer 

une pièce fausse dans la main d’un mendiant. 

Ne pouvait-elle pas se multiplier en pièces 

vraies ? ne pouvait-elle pas aussi le conduire 

en prison ? Un cabaretier, un boulanger, par 

exemple, allait peut-être le faire arrêter comme 

faux-monnayeur ou comme propagateur 

de fausse monnaie. Tout aussi bien la pièce 

fausse serait peut-être, pour un pauvre petit 

spéculateur, le germe d’une richesse de quelques 

jours. Et ainsi ma fantaisie allait son train, 
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fermoso crío resplandeceu cun sorriso; e logo 

abandonou lixeiro o palco do Príncipe, como 

para cumprir cun encargo urxente.

Ao pouco, un agudo asubío, prolongado, 

interrompeu a Fancioulle nun dos mellores 

momentos, escachando á vez os oídos e os 

corazóns. E dende o sitio da sala de onde xurdira 

esta reprobación imprevista, precipitábase un 

neno polo corredor cun rir afogado.

Fancioulle, conmovido, espertado dun 

soño, primeiro pechou os ollos, logo volveunos 

abrir de socate, desmedidamente agrandados, 

abriu a boca despois, como para respirar 

convulsivamente, cambaleou un nada cara 

adiante, un pouco cara atrás, e caeu morto 

redondo no estrado.

O asubío, rápido a tal unha espada, frus-

trara realmente o verdugo? Previra o propio 

Príncipe a homicida eficacia da súa artimaña? 

Quedemos coa dúbida. Apesarouno a falta do 

seu querido e inimitable Fancioulle? Resulta 

reconfortante e lexítimo crelo.

Os nobres culpables gozaran por última vez 

do espectáculo daquela comedia. Esa mesma 

noite foron borrados do mundo dos vivos. 

Desde entón, moitos mimos, xustamente 

apreciados en diferentes países, viñeron actuar 

ante a Corte de ****; pero ningún puido igualar 

o marabilloso talento do noso Fancioulle, nin 

alcanzar tamaño favor.

XXVIII

A MOEDA FALSA

Ao tempo que nos afastabamos do estanco, 

o meu amigo fixo unha coidadosa clasificación 

das súas moedas; no peto esquerdo do seu 

chaleco meteu as pequenas pezas de ouro; no 

dereito, as de prata; no peto esquerdo do seu 

pantalón, unha presada de grandes soles3; e, 

finalmente, no dereito, unha peza de prata de 

dous francos que examinara moi atentamente.

“Reparto curioso e minucioso!”, pensei 

para min.

Topamos cun esmoleiro que nos tendeu 

a boina, tremendo. Non coñezo nada máis 

inquietante que a muda elocuencia daqueles 

ollos suplicantes, que conteñen á vez, para 

o home sensible que sabe ler neles, tanta 

humildade, tantos reproches. Algo parecido 

a esa profundidade de sentimento complexo 

nos ollos chorosos dos cans que azoutamos.

A esmola do meu amigo foi moito máis 

apreciable cá miña, e díxenlle: 

–Tes razón; despois do pracer de sentirse 

abraiado, non hai outro meirande có de abraiar. 

–Era unha moeda falsa –respondeu 

tranquilamente, como para xustificar a súa 

prodigalidade.

Pero no meu miserable cerebro, sempre 

ocupado en buscarlle os tres pés ao gato (fatigante 

don co que me obsequiou a natureza!) xurdiu 

decontado a idea de que tal conduta, por parte 

do meu amigo, non tiña escusa maior có afán 

de crear un evento na vida daquel pobre diaño, 

mesmo quizais de aprehender as consecuencias 

diversas, funestas ou de calquera clase, que 

pode xerar unha falsa moeda na man dun 

mendigo. Non podía chegar a multiplicarse en 

3 Sol (tamén “sou”), en latín “solidus”, é unha moeda creada polo 
emperador Constantino no século IV. Co tempo foi cambiando de 
material e valor, en Francia, Suíza e Canadá. Palabra moi utilizada 
hoxe en día na lingua familiar e en frases feitas. Non confundir 
coa unidade monetaria actual do Perú.
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prêtant des ailes à l’esprit de mon ami et tirant 

toutes les déductions possibles de toutes les 

hypothèses possibles.

Mais celui-ci rompit brusquement ma 

rêverie en reprenant mes propres paroles : 

« Oui, vous avez raison ; il n’est pas de plaisir 

plus doux que de surprendre un homme en 

lui donnant plus qu’il n’espère. »

Je le regardai dans le blanc des yeux, et je 

fus épouvanté de voir que ses yeux brillaient 

d’une incontestable candeur. Je vis alors 

clairement qu’il avait voulu faire à la fois la 

charité et une bonne affaire ; gagner quarante 

sols et le cœur de Dieu ; emporter le paradis 

économiquement ; enfin attraper gratis un 

brevet d’homme charitable. Je lui aurais presque 

pardonné le désir de la criminelle jouissance 

dont je le supposais tout à l’heure capable ; 

j’aurais trouvé curieux, singulier, qu’il s’amusât 

à compromettre les pauvres ; mais je ne lui 

pardonnerai jamais l’ineptie de son calcul. On 

n’est jamais excusable d’être méchant, mais 

il y a quelque mérite à savoir qu’on l’est ; et le 

plus irréparable des vices est de faire le mal 

par bêtise.

XXIX

LE JOUEUR GÉNÉREUX

Hier, à travers la foule du boulevard, je me 

sentis frôlé par un Être mystérieux que j’avais 

toujours désiré connaître, et que je reconnus 

tout de suite, quoique je ne l’eusse jamais vu. Il 

y avait sans doute chez lui, relativement à moi, 

un désir analogue, car il me fit, en passant, un 

clignement d’œil significatif auquel je me hâtai 

d’obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt 

je descendis derrière lui dans une demeure 

souterraine, éblouissante, où éclatait un luxe 

dont aucune des habitations supérieures de Paris 

ne pourrait fournir un exemple approchant. 

Il me parut singulier que j’eusse pu passer si 

souvent à côté de ce prestigieux repaire sans 

en deviner l’entrée. Là régnait une atmosphère 

exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier 

presque instantanément toutes les fastidieuses 

horreurs de la vie ; on y respirait une béatitude 

sombre, analogue à celle que durent éprouver 

les mangeurs de lotus quand, débarquant dans 

une île enchantée, éclairée des lueurs d’une 

éternelle après-midi, ils sentirent naître en 

eux, aux sons assoupissants des mélodieuses 

cascades, le désir de ne jamais revoir leurs 

pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne 

jamais remonter sur les hautes lames de la mer.

Il y avait là des visages étranges d’hommes 

et de femmes, marqués d’une beauté fatale, 

qu’il me semblait avoir vus déjà à des époques 

et dans des pays dont il m’était impossible de 

me souvenir exactement, et qui m’inspiraient 

plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte 

qui naît ordinairement à l’aspect de l’inconnu. 

Si je voulais essayer de définir d’une manière 

quelconque l’expression singulière de leurs 

regards, je dirais que jamais je ne vis d’yeux 

brillant plus énergiquement de l’horreur de 

l’ennui et du désir immortel de se sentir vivre.

Mon hôte et moi, nous étions déjà, en 

nous asseyant, de vieux et parfaits amis. Nous 

mangeâmes, nous bûmes outre mesure de 

toutes sortes de vins extraordinaires, et, chose 

non moins extraordinaire, il me semblait, après 

plusieurs heures, que je n’étais pas plus ivre 

que lui. Cependant le jeu, ce plaisir surhumain, 

avait coupé à divers intervalles nos fréquentes 

libations, et je dois dire que j’avais joué et perdu 

mon âme, en partie liée, avec une insouciance 

et une légèreté héroïques. L’âme est une chose 

si impalpable, si souvent inutile et quelquefois 

si gênante, que je n’éprouvai, quant à cette 
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moedas legais?, non podía así mesmo levalo á 

cadea? Un taberneiro, un panadeiro, poñamos 

por caso, podían facer que o detivesen por 

falsificador ou como distribuidor de falsas 

moedas. Do mesmo modo esta falsificación 

podía trocarse, para un pobre especulador, en 

xerme dunha riqueza para varios días. E deste 

xeito a miña fantasía ía ao seu aire, dándolle 

alas ao ánimo do amigo meu e sacando todas 

as deducións posibles de todas as hipóteses 

posibles.

Ende ben, este escachoume subitamente a 

reflexión, recollendo as miñas propias palabras: 

“Si, tes razón; non hai pracer máis gustoso 

có de sorprender a alguén dándolle máis do 

que espera”.

Cravei nel os ollos, horrorizado de verlle 

brillar a mirada cun inconfundible candor. Vin 

claramente daquela que pretendera facer a un 

tempo un acto de caridade e un bo negocio: 

gañar corenta soles e mais o corazón de Deus; 

conseguir economicamente o paraíso; e, 

finalmente, facerse gratis cun certificado 

de home caritativo. Sería case capaz de lle 

perdoar o anhelo de gozo criminal do que, 

hai un instante, o cría capaz; acharía curioso, 

peculiar, que se divertise á custa dos pobres; 

mais nunca lle perdoarei a inepcia do cálculo. 

Nunca hai escusas para ser ruín, pero algún 

mérito ten sabermos que o somos; e o máis 

irreparable dos vicios é facermos o mal por 

estupidez.

XXIX

O XOGADOR XENEROSO

Onte, por entre a multitude do bulevar, sentín 

como un roce dun Ser misterioso que sempre 

devecera coñecer, e que recoñecín deseguida, 

malia non telo visto xamais. Había sen dúbida 

nel, respecto de min, o mesmo desexo, pois, ao 

pasar, chiscoume o ollo dun xeito significativo, 

aceno que me dei présa en obedecer. Seguino 

con atención, e ao pouco baixaba tras del a 

unha mansión subterránea, resplandecente, 

onde relucía un luxo con moito moi superior 

ao que as mellores moradas de París podían 

mostrar. Pareceume algo insólito que, tantas 

veces, tivese pasado xusto por diante desta 

prodixiosa tobeira sen intuír a entrada. Reinaba 

un ambiente exquisito, ben que embriagador, 

que facía que un esquecese de pronto todos os 

tristes horrores da vida; respirábase alí unha 

sombría beatitude, análoga á que deberon 

experimentar os comedores de lotos cando, ao 

desembarcar nunha illa encantada, iluminada 

coa luz dun eterno solpor, sentiron neles nacer, 

ao son dormecente das melodiosas seimeiras, 

o desexo de non ver de novo xamais os seus 

lares, mulleres e fillos, e de non volver navegar 

polas altas ondadas do mar.

Alí había insólitos rostros de homes e de 

mulleres, marcados por unha beleza fatal que 

me figuraba ter visto xa noutros momentos e 

noutros países que non era quen de lembrar 

con exactitude e que máis ben me inspiraban 

antes unha fraternal simpatía que aquel temor 

que soe nacer ante o descoñecido. Se tratase de 

definir dalgunha maneira a singular expresión 

das súas olladas, diría que nunca vin ollos que 

tan enerxicamente brillasen ante o horror do 

fastío e o anhelo inmortal de sentirse vivir4.

O meu hóspede e eu, ao sentarmos, eramos 

xa vellos e grandes amigos. Comemos, bebemos 

de máis toda clase de viños extraordinarios 

e, cousa non menos extraordinaria, e co paso 

dunhas poucas horas, non me sentía máis 

4 Esta relación de seres satánicos lévanos á definición baudelairiana 
do “Beau”: “Seríame difícil non concluír que o tipo máis perfecto 
de Beleza viril é Satán –como sostivo Milton”.
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perte, qu’un peu moins d’émotion que si j’avais 

égaré, dans une promenade, ma carte de visite.

Nous fumâmes longuement quelques cigares 

dont la saveur et le parfum incomparables 

donnaient à l’âme la nostalgie de pays et de 

bonheurs inconnus, et, enivré de toutes ces 

délices, j’osai, dans un accès de familiarité qui ne 

parut pas lui déplaire, m’écrier, en m’emparant 

d’une coupe pleine jusqu’au bord : « À votre 

immortelle santé, vieux Bouc ! »

Nous causâmes aussi de l’univers, de sa 

création et de sa future destruction ; de la 

grande idée du siècle, c’est-à-dire du progrès et 

de la perfectibilité, et, en général, de toutes les 

formes de l’infatuation humaine. Sur ce sujet-là, 

Son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries 

légères et irréfutables, et elle s’exprimait avec 

une suavité de diction et une tranquillité dans 

la drôlerie que je n’ai trouvées dans aucun 

des plus célèbres causeurs de l’humanité. 

Elle m’expliqua l’absurdité des différentes 

philosophies qui avaient jusqu’à présent pris 

possession du cerveau humain, et daigna même 

me faire confidence de quelques principes 

fondamentaux dont il ne me convient pas de 

partager les bénéfices et la propriété avec qui 

que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon 

de la mauvaise réputation dont elle jouit dans 

toutes les parties du monde, m’assura qu’elle 

était, elle-même, la personne la plus intéressée 

à la destruction de la superstition, et m’avoua 

qu’elle n’avait eu peur, relativement à son propre 

pouvoir, qu’une seule fois, c’était le jour où 

elle avait entendu un prédicateur, plus subtil 

que ses confrères, s’écrier en chaire : « Mes 

chers frères, n’oubliez jamais, quand vous 

entendrez vanter le progrès des lumières, que 

la plus belle des ruses du diable est de vous 

persuader qu’il n’existe pas ! »

Le souvenir de ce célèbre orateur nous 

conduisit naturellement vers le sujet des 

académies, et mon étrange convive m’affirma 

qu’il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, 

d’inspirer la plume, la parole et la conscience 

des pédagogues, et qu’il assistait presque 

toujours en personne, quoique invisible, à 

toutes les séances académiques.

Encouragé par tant de bontés, je lui demandai 

des nouvelles de Dieu, et s’il l’avait vu récemment. 

Il me répondit, avec une insouciance nuancée 

d’une certaine tristesse : « Nous nous saluons 

quand nous nous rencontrons, mais comme 

deux vieux gentilshommes, en qui une politesse 

innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir 

d’anciennes rancunes. »

Il est douteux que Son Altesse ait jamais 

donné une si longue audience à un simple 

mortel, et je craignais d’abuser. Enfin, comme 

l’aube frissonnante blanchissait les vitres, ce 

célèbre personnage, chanté par tant de poètes 

et servi par tant de philosophes qui travaillent 

à sa gloire sans le savoir, me dit : « Je veux 

que vous gardiez de moi un bon souvenir, 

et vous prouver que Moi, dont on dit tant de 

mal, je suis quelquefois bon diable, pour me 

servir d’une de vos locutions vulgaires. Afin 

de compenser la perte irrémédiable que vous 

avez faite de votre âme, je vous donne l’enjeu 

que vous auriez gagné si le sort avait été pour 

vous, c’est-à-dire la possibilité de soulager 

et de vaincre, pendant toute votre vie, cette 

bizarre affection de l’Ennui, qui est la source de 

toutes vos maladies et de tous vos misérables 

progrès. Jamais un désir ne sera formé par 

vous, que je ne vous aide à le réaliser ; vous 

régnerez sur vos vulgaires semblables ; vous 

serez fourni de flatteries et même d’adorations ; 

l’argent, l’or, les diamants, les palais féeriques, 

viendront vous chercher et vous prieront de 

les accepter, sans que vous ayez fait un effort 
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ebrio ca el. Non obstante, o xogo, ese pracer 

sobrehumano, impedíranos de cando en 

vez as constantes libacións, e debo dicir que 

xogara e perdera a alma, man a man, cunha 

despreocupación e unha lixeireza heroicas. A 

alma é algo tan impalpable, tan inútil ás veces 

e en ocasións tan molesta, que non sentín, ao 

perdela, máis emoción ca se perdese, durante 

un paseo, a miña tarxeta de visita.

Estivemos fumando tempo e tempo uns 

cigarros, cuxo sabor e incomparable recendo 

insuflaban na alma a morriña de países e ditas 

descoñecidas e, engaiolado con estas delicias, 

ousei, nun arrinque de familiaridade que non 

pareceu amolalo, exclamar, erguendo unha 

copa chea ata arriba: “Á túa saúde inmortal, 

vello Cabrón!”.

Charlamos tamén sobre o universo, a súa 

creación e a súa destrución futura; sobre a 

grande idea do século, isto é, do progreso e 

da súa perfectibilidade e, en xeral, de todas as 

formas de vaidade humana. Sobre este tema, 

a súa Alteza era amigo das bromas lixeiras e 

irrefutables, e expresábase cunha elegante 

dicción e unha serenidade na extravagancia 

que nunca atopei en ningún dos máis célebres 

conversadores da humanidade. Explicoume 

o absurdo das moitas filosofías que ata entón 

se apoderaran do cerebro humano e mesmo 

se dignou facerme confidencias dalgúns 

principios fundamentais dos que non me 

convén compartir con ninguén beneficios 

e propiedade. Non se queixou para nada da 

mala reputación que ten en todas as partes 

do mundo, aseguroume que el era o máis 

interesado na destrución da superstición, e 

confesoume que só unha vez sentira temor 

respecto ao seu propio poder, a vez que lle 

oíra a un predicador, máis sutil que os seus 

propios colegas, exclamar dende o púlpito: 

“Meus queridos irmáns, nunca esquezades, 

cando oiades gabar o progreso das luces, que 

a mellor artimaña do demo consiste en vos 

convencer de que non existe!”.

A lembranza deste afamado orador levounos 

espontaneamente ao tema das academias, e o 

meu singular invitado aseguroume que non 

rexeitaba, en moitos dos casos, inspirar a pluma, 

a palabra e mais a conciencia dos pedagogos, 

e que case sempre acudía en persoa, inda que 

de maneira invisible, ás sesións académicas.

Animado por tantas bondades, pedinlle 

novas de Deus, e pregunteille se recentemente 

o vira. Contestoume cun desinterese matizado 

de certa tristeza: “Saudámonos sempre que nos 

atopamos, mais coma dous vellos xentilhomes, 

en quen unha innata cortesía sería incapaz 

de borrar totalmente a lembranza de antigos 

rancores”.

É pouco probable que a súa Alteza teña 

algunha vez concedido tan longa audiencia 

a un simple mortal, e eu temía abusar. Por fin, 

cando a trémula alba clarexaba nas fiestras, 

o personaxe famoso, glorificado por tantos 

poetas e asistido por tantos filósofos que 

contribúen á súa gloria sen o saberen, díxome: 

“Quero que conserves un bo recordo de min, e 

demostrarche que Eu, de quen tan mal se fala, 

por veces son un demo bo, para utilizar unha 

das vosas vulgares expresións. De aí que, para 

compensarte da perda irremediable da túa 

alma, douche o premio que habías gañar se a 

sorte te acompañase; é dicir, a posibilidade de 

aliviar e vencer, no que che resta de vida, esa 

rara doenza do Tedio, fonte de todas as túas 

indisposicións e de todos os teus miserentos 

progresos. Ningún desexo has de formular sen 

que eu che axude a realizalo; reinarás sobre os 

teus semellantes vulgares; recibirás mancheas 

de afagos, e mesmo de adoracións; os cartos, 

o ouro, diamantes e pazos de fábula han de 
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pour les gagner ; vous changerez de patrie et de 

contrée aussi souvent que votre fantaisie vous 

l’ordonnera ; vous vous soûlerez de voluptés, 

sans lassitude, dans des pays charmants où il fait 

toujours chaud et où les femmes sentent aussi 

bon que les fleurs, — et cætera, et cætera… », 

ajouta-t-il en se levant et en me congédiant 

avec un bon sourire.

Si ce n’eût été la crainte de m’humilier devant 

une aussi grande assemblée, je serais volontiers 

tombé aux pieds de ce joueur généreux, pour 

le remercier de son inouïe munificence. Mais 

peu à peu, après que je l’eus quitté, l’incurable 

défiance rentra dans mon sein ; je n’osais plus 

croire à un si prodigieux bonheur, et, en me 

couchant, faisant encore ma prière par un 

reste d’habitude imbécile, je répétais dans un 

demi-sommeil : « Mon Dieu ! Seigneur, mon 

Dieu ! faites que le diable me tienne sa parole ! »

XXX

LA CORDE
À Édouard Manet

« Les illusions, — me disait mon ami, — sont 

aussi innombrables peut-être que les rapports 

des hommes entre eux, ou des hommes avec 

les choses. Et quand l’illusion disparaît, c’est-à-

dire quand nous voyons l’être ou le fait tel qu’il 

existe en dehors de nous, nous éprouvons un 

bizarre sentiment, compliqué moitié de regret 

pour le fantôme disparu, moitié de surprise 

agréable devant la nouveauté, devant le fait 

réel. S’il existe un phénomène évident, trivial, 

toujours semblable, et d’une nature à laquelle 

il soit impossible de se tromper, c’est l’amour 

maternel. Il est aussi difficile de supposer une 

mère sans amour maternel qu’une lumière 

sans chaleur ; n’est-il donc pas parfaitement 

légitime d’attribuer à l’amour maternel toutes 

les actions et les paroles d’une mère, relatives à 

son enfant ? Et cependant écoutez cette petite 

histoire, où j’ai été singulièrement mystifié par 

l’illusion la plus naturelle. 

« Ma profession de peintre me pousse 

à regarder attentivement les visages, les 

physionomies, qui s’offrent dans ma route, 

et vous savez quelle jouissance nous tirons 

de cette faculté qui rend à nos yeux la vie plus 

vivante et plus significative que pour les autres 

hommes. Dans le quartier reculé que j’habite, 

et où de vastes espaces gazonnés séparent 

encore les bâtiments, j’observai souvent un 

enfant dont la physionomie ardente et espiègle, 

plus que toutes les autres, me séduisit tout 

d’abord. Il a posé plus d’une fois pour moi, et 

je l’ai transformé tantôt en petit bohémien, 

tantôt en ange, tantôt en Amour mythologique. 

Je lui ai fait porter le violon du vagabond, la 

Couronne d’Épines et les Clous de la Passion, 

et la Torche d’Éros. Je pris enfin à toute la 

drôlerie de ce gamin un plaisir si vif, que je 

priai un jour ses parents, de pauvres gens, de 

vouloir bien me le céder, promettant de bien 

l’habiller, de lui donner quelque argent et de ne 

pas lui imposer d’autre peine que de nettoyer 

mes pinceaux et de faire mes commissions. 

Cet enfant, débarbouillé, devint charmant, et 

la vie qu’il menait chez moi lui semblait un 

paradis, comparativement à celle qu’il aurait 

subie dans le taudis paternel. Seulement je 

dois dire que ce petit bonhomme m’étonna 

quelquefois par des crises singulières de tristesse 

précoce, et qu’il manifesta bientôt un goût 

immodéré pour le sucre et les liqueurs ; si 

bien qu’un jour où je constatai que, malgré 

mes nombreux avertissements, il avait encore 

commis un nouveau larcin de ce genre, je le 

menaçai de le renvoyer à ses parents. Puis 

je sortis, et mes affaires me retinrent assez 

longtemps hors de chez moi.
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te buscar e pregaranche de os aceptares, sen 

amosar esforzo en gañalos; cambiarás de patria 

e rexión tantas veces como a fantasía cho 

ordene; emborracharaste de voluptuosidades, 

sen desmaiares, en cálidos e deliciosos países 

onde as mulleres recenden o mesmo que 

as flores, etc., etc.” –engadiu erguéndose e 

despedíndose cun gran sorriso.

De non ser polo medo a humillarme perante 

tan numerosa asemblea, con moito gusto caese 

aos pés deste xogador xeneroso, e agradecería 

a magnificencia inaudita de seu. Pero, pouco 

a pouco, despois de deixalo, o meu incurable 

receo invadiume de vez; xa non me atrevía 

a lle dar creto a tan prodixiosa felicidade e, 

ao me deitar, sen deixar as miñas pregarias 

nun resto de hábito imbécil5, repetía medio 

adurmiñado: “Meu Deus! Señor meu Deus! 

Fai que o demo me cumpra a súa palabra!”.

XXX

A CORDA 
A Édouard Manet6

“As ilusións –dicíame un amigo– son tan 

numerosas quizabes coma as relacións entre 

os homes, ou as dos homes coas cousas. 

E cando a ilusión se esvaece, isto é, cando 

vemos o ser ou o feito así como existe por 

fóra de nós, experimentamos unha sensación 

infrecuente e complexa, ben de nostalxia ante 

5 Na versión de 1866, Baudelaire escribiu: “nun resto de hábito 
bo”, versión que alguén modificou máis tarde, non el. Dicir que 
este final de poema foi moi apreciado por André Gide quen, ao 
final dos Moedeiros falsos, vén dicir que Deus non é máis cá falsa 
moeda do Diaño”.

6 Esta historia tería unha base real. O heroe (Alexandre) sería un 
rapaz, modelo do pintor Manet, que se pendurou nun dos talleres 
do iniciador do impresionismo. Retratouno en L’Enfant aux cerises 
(1858) e mais en Le garçon et le chien (1861). Por certo, Baudelaire 
profesou unha moderada admiración por este pintor de estética, 
para el, novidosa.

o fantasma desaparecido, ben de agradable 

sorpresa diante da nova, diante do feito real. 

De existir un fenómeno claro, trivial, sempre 

igual, e de tan inconfundible natura incapaz 

de equivocación, ese é o amor maternal. É tan 

difícil de supoñer unha nai sen amor maternal 

coma unha luz sen calor; acaso non é daquela 

lícito abondo achacarlle ao amor maternal 

todo o que unha nai fai e lle di ao seu fillo? E 

con todo, escoita esta historia, moi breve, que 

conta como a ilusión máis sincera chegou a 

enganarme de vez.

”A profesión de pintor obrígame a observar 

atentamente os rostros, as fisionomías que se 

me van ofrecendo ao meu paso, e xa sabes a 

satisfacción que sacamos desta facultade que 

nos fai a vida máis rica e significativa que para 

os demais. No barrio afastado onde vivo, no 

que amplos espazos de vexetación seguen a 

separar as edificacións, con frecuencia observei 

un rapaz de fisionomía acendida e argalleira, 

máis cá de todos os outros, que me seduciu de 

primeiras. Máis dunha vez posou para min, e 

transformeino ora en pequeno xitano, ora nun 

anxo, ora en Amor mitolóxico. Representeino 

co violín do vagabundo, a Coroa de Espiñas 

e os Cravos da Paixón, amais do Facho de 

Eros. Tanto apego cheguei a collerlle ás súas 

extravagancias que un día pedín a seus pais, 

xente pobre, que tivesen a ben o cedermo, coa 

promesa de ben vestilo, darlle algo de diñeiro e 

non esixirlle outra obriga ca a de limparme os 

pinceis e irme aos recados. Aquel neno, unha 

vez aseado, foi encantador, e a vida que tiña 

comigo considerábaa un paraíso, en comparanza 

coa que había levar na choupana paterna. Del 

soamente direi que me sorprendeu por veces 

con crises estrañas de precoz tristura, e que 

manifestou deseguida un gusto excesivo polo 

azucre e mais polos licores. Tanto, que un día 

en que constatei que, malia as miñas moitas 

advertencias, volvera ás andadas, ameaceino 
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« Quels ne furent pas mon horreur et mon 

étonnement quand, rentrant à la maison, le 

premier objet qui frappa mes regards fut mon 

petit bonhomme, l’espiègle compagnon de ma 

vie, pendu au panneau de cette armoire ! Ses 

pieds touchaient presque le plancher ; une chaise, 

qu’il avait sans doute repoussée du pied, était 

renversée à côté de lui ; sa tête était penchée 

convulsivement sur une épaule ; son visage, 

boursouflé, et ses yeux, tout grands ouverts 

avec une fixité effrayante, me causèrent d’abord 

l’illusion de la vie. Le dépendre n’était pas une 

besogne aussi facile que vous le pouvez croire. 

Il était déjà fort roide, et j’avais une répugnance 

inexplicable à le faire brusquement tomber sur 

le sol. Il fallait le soutenir tout entier avec un 

bras, et, avec la main de l’autre bras, couper la 

corde. Mais cela fait, tout n’était pas fini ; le petit 

monstre s’était servi d’une ficelle fort mince qui 

était entrée profondément dans les chairs, et 

il fallait maintenant, avec de minces ciseaux, 

chercher la corde entre les deux bourrelets de 

l’enflure, pour lui dégager le cou.

« J’ai négligé de vous dire que j’avais vivement 

appelé au secours ; mais tous mes voisins 

avaient refusé de me venir en aide, fidèles en 

cela aux habitudes de l’homme civilisé, qui ne 

veut jamais, je ne sais pourquoi, se mêler des 

affaires d’un pendu. Enfin vint un médecin qui 

déclara que l’enfant était mort depuis plusieurs 

heures. Quand, plus tard, nous eûmes à le 

déshabiller pour l’ensevelissement, la rigidité 

cadavérique était telle, que, désespérant de 

fléchir les membres, nous dûmes lacérer et 

couper les vêtements pour les lui enlever.

« Le commissaire, à qui, naturellement, je 

dus déclarer l’accident, me regarda de travers, 

et me dit : « Voilà qui est louche ! » mû sans 

doute par un désir invétéré et une habitude 

d’état de faire peur, à tout hasard, aux innocents 

comme aux coupables.

« Restait une tâche suprême à accomplir, 

dont la seule pensée me causait une angoisse 

terrible : il fallait avertir les parents. Mes pieds 

refusaient de m’y conduire. Enfin j’eus ce 

courage. Mais, à mon grand étonnement, la 

mère fut impassible, pas une larme ne suinta 

du coin de son œil. J’attribuai cette étrangeté 

à l’horreur même qu’elle devait éprouver, et 

je me souvins de la sentence connue : « Les 

douleurs les plus terribles sont les douleurs 

muettes. » Quant au père, il se contenta de dire 

d’un air moitié abruti, moitié rêveur : « Après 

tout, cela vaut peut-être mieux ainsi ; il aurait 

toujours mal fini ! »

« Cependant le corps était étendu sur mon 

divan, et, assisté d’une servante, je m’occupais 

des derniers préparatifs, quand la mère entra 

dans mon atelier. Elle voulait, disait-elle, voir le 

cadavre de son fils. Je ne pouvais pas, en vérité, 

l’empêcher de s’enivrer de son malheur et lui 

refuser cette suprême et sombre consolation. 

Ensuite elle me pria de lui montrer l’endroit où 

son petit s’était pendu. « Oh ! non ! madame, — lui 

répondis-je, — cela vous ferait mal. » Et comme 

involontairement mes yeux se tournaient vers la 

funèbre armoire, je m’aperçus, avec un dégoût 

mêlé d’horreur et de colère, que le clou était 

resté fiché dans la paroi, avec un long bout de 

corde qui traînait encore. Je m’élançai vivement 

pour arracher ces derniers vestiges du malheur, 

et comme j’allais les lancer au dehors par la 

fenêtre ouverte, la pauvre femme saisit mon 

bras et me dit d’une voix irrésistible : « Oh ! 

monsieur ! laissez-moi cela ! je vous en prie ! 

je vous en supplie ! » Son désespoir l’avait, sans 

doute, me parut-il, tellement affolée, qu’elle 

s’éprenait de tendresse maintenant pour ce 

qui avait servi d’instrument à la mort de son 

fils, et le voulait garder comme une horrible 

et chère relique. — Et elle s’empara du clou 

et de la ficelle.
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con devolvelo aos seus pais. Logo saín, e as 

miñas tarefas tivéronme ausente ben tempo 

fóra da casa. 

”Cal non sería o meu horror e abraio cando, 

de volta na casa, o primeiro en que reparei foi no 

homiño, o meu trangallán compañeiro de vida, 

colgado da porta do armario! Os pés tocábanlle 

case no chan; unha cadeira, que probablemente 

desprazaría co pé, estaba envorcada a carón 

seu; a cabeza convulsivamente caída sobre 

un ombreiro, o inchado rostro, e remelados 

os ollos cunha arrepiante fixeza, déronme a 

viva impresión de estar inda vivo. Descolgalo 

non foi tan doado como cabía esperar. Estaba 

xa ríxido, e sentía unha indicible aversión a 

deixalo caer bruscamente no chan. Debía 

sostelo enteiramente cun brazo, e cortar a 

corda coa outra man. Pero unha vez feito 

isto, non era dabondo; o pequeno monstro 

utilizara unha corda moi fina, que penetrara 

moi fondo na carne, e agora, con finas tesoiras, 

había que achala entre os bordos do inchazo 

para liberarlle o pescozo.

”Esquecín dicirche que xa pedira socorro 

a berros; pero ningún dos veciños se aveu 

a acudir, fieis aos costumes da xente civili-

zada que sempre se nega, non sei ben por 

que, a verse envolta en temas de aforcados. 

Finalmente apareceu un doutor que declarou 

que o rapaz falecera había horas. Cando máis 

tarde tivemos que espilo para o amortallar, a 

rixidez cadavérica era tal que, incapaces de 

lle dobrarmos os membros, tivemos que irlle 

rachando e cortando na roupa a fin de quitarlla.

”O comisario, a quen, claro está, tiven que 

lle declarar o accidente, miroume de esguello 

e soltoume: “Un asunto moi turbio!”, movido 

seguro por un arraigado desexo e o hábito 

profesional de infundirlles temor, por se acaso, 

tanto a inocentes como a culpables.

”Quedaba a suprema tarefa por realizar, e 

ao pensar nela sentín unha terrible angustia: 

había que avisar os seus pais. Os meus pés 

rexeitaban levarme. Por fin reunín suficiente 

valor. Mais, para a miña maior sorpresa, a súa 

nai ficou impasible, nin unha bágoa verteu. 

Atribuínlle este insólito comportamento ao 

mesmo horror que debía sentir, e lembreime 

do dito famoso: “A grandes dores grandes 

silencios”. Canto ao pai, limitouse a dicir, entre 

aparvado e meditabundo: “Despois de todo, 

mellor así: tiña que acabar mal!”.

”No entanto, o corpo seguía tendido sobre 

o meu diván e, mentres estaba ocupado nos 

últimos preparativos coa axuda dunha asistenta, 

entra a nai no meu estudio. Quería, segundo 

ela, ver o cadáver do fillo. Certamente, eu 

non lle podía impedir que afondase na súa 

desgraza, e negarlle este supremo e penoso 

conforto. Logo pregoume que lle amosase 

o lugar no que o seu pícaro se pendurara: 

“Oh, non, señora –respondín–, seríalle moi 

doloroso!”. E cando, instintivamente, xirei a 

ollada cara ao fúnebre armario, advertín, cun 

noxo enchoupado de horror e carraxe, que o 

cravo seguía chantado na táboa, cun extremo 

longo de corda aínda colgando. Lanceime 

rápido a arrincar os últimos restos do dó e, 

cando os ía tirar pola fiestra, a pobre muller 

colleume do brazo e dixo con voz irresistible: 

“Oh, señor, déixeme iso, suplícollo, prégollo!”. 

Ao parecer, a desesperación volveuna tan 

tola, que se entenrecía agora co instrumento 

que lle causara a morte ao seu fillo, e quería 

gardalo coma unha horrible e querida reliquia. 

E apropiouse do cravo e mais do cordel.

”Por fin!, por fin! Rematara xa todo! Só me 

quedaba volver ao traballo, con máis enerxía ca 

nunca, para verme libre amodo daquel pequeno 

cadáver que atormentaba os pregues do meu 

cerebro e cuxa pantasma me atormentaba 
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« Enfin ! enfin ! tout était accompli. Il ne 

me restait plus qu’à me remettre au travail, 

plus vivement encore que d’habitude, pour 

chasser peu à peu ce petit cadavre qui hantait 

les replis de mon cerveau, et dont le fantôme 

me fatiguait de ses grands yeux fixes. Mais le 

lendemain je reçus un paquet de lettres : les 

unes, des locataires de ma maison, quelques 

autres des maisons voisines ; l’une, du premier 

étage ; l’autre, du second ; l’autre, du troisième, 

et ainsi de suite, les unes en style demi-plaisant, 

comme cherchant à déguiser sous un apparent 

badinage la sincérité de la demande ; les autres, 

lourdement effrontées et sans orthographe, 

mais toutes tendant au même but, c’est-à-dire 

à obtenir de moi un morceau de la funeste et 

béatifique corde. Parmi les signataires il y avait, 

je dois le dire, plus de femmes que d’hommes ; 

mais tous, croyez-le bien, n’appartenaient 

pas à la classe infime et vulgaire. J’ai gardé 

ces lettres.

« Et alors, soudainement, une lueur se fit 

dans mon cerveau, et je compris pourquoi la 

mère tenait tant à m’arracher la ficelle et par 

quel commerce elle entendait se consoler. »

XXXI

LES VOCATIONS

Dans un beau jardin où les rayons d’un 

soleil automnal semblaient s’attarder à plaisir, 

sous un ciel déjà verdâtre où des nuages d’or 

flottaient comme des continents en voyage, 

quatre beaux enfants, quatre garçons, las de 

jouer sans doute, causaient entre eux.

L’un disait : « Hier on m’a mené au théâtre. 

Dans des palais grands et tristes, au fond 

desquels on voit la mer et le ciel, des hommes 

et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais 

bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux 

que nous voyons partout, parlent avec une voix 

chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils 

se désolent, et ils appuient souvent leur main 

sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. 

Ah ! c’est bien beau ! Les femmes sont bien 

plus belles et bien plus grandes que celles qui 

viennent nous voir à la maison, et, quoique 

avec leurs grands yeux creux et leurs joues 

enflammées elles aient l’air terrible, on ne 

peut pas s’empêcher de les aimer. On a peur, 

on a envie de pleurer, et cependant l’on est 

content… Et puis, ce qui est plus singulier, 

cela donne envie d’être habillé de même, de 

dire et de faire les mêmes choses, et de parler 

avec la même voix… »

L’un des quatre enfants, qui depuis quelques 

secondes n’écoutait plus le discours de son 

camarade et observait avec une fixité étonnante 

je ne sais quel point du ciel, dit tout à coup : — 

« Regardez, regardez là-bas… ! Le voyez-vous ? Il 

est assis sur ce petit nuage isolé, ce petit nuage 

couleur de feu, qui marche doucement. Lui aussi, 

on dirait qu’il nous regarde. »

« Mais qui donc ? » demandèrent les autres.

« Dieu ! » répondit-il avec un accent parfait 

de conviction. « Ah ! il est déjà bien loin ; tout à 

l’heure vous ne pourrez plus le voir. Sans doute 

il voyage, pour visiter tous les pays. Tenez, il 

va passer derrière cette rangée d’arbres qui est 

presque à l’horizon… et maintenant il descend 

derrière le clocher… Ah ! on ne le voit plus ! » 

Et l’enfant resta longtemps tourné du même 

côté, fixant sur la ligne qui sépare la terre du 

ciel des yeux où brillait une inexprimable 

expression d’extase et de regret.

« Est-il bête, celui-là, avec son bon Dieu, que 

lui seul peut apercevoir ! » dit alors le troisième, 

dont toute la petite personne était marquée 
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cos seus ollos grandes e fixos. Pero, ao día 

seguinte, recibín un paquete con cartas; unhas, 

dos inquilinos da casa; algunhas outras, das 

casas veciñas; unha, do primeiro andar; outra, 

do segundo; unha outra, do terceiro, e así 

todas: unhas de estilo medio burlón, como 

querendo encubrir baixo un humor aparente a 

sinceridade da petición; outras, insolentemente 

desvergonzadas e faltas de ortografía, mais 

todas tendentes ao mesmo obxectivo, isto 

é, conseguiren de min un anaco da infausta 

e beatífica corda. Entre os asinantes había, 

debo dicilo, máis mulleres ca homes; pero 

non todos, pódesme crer, pertencían á clase 

baixa e vulgar. Conservei estas cartas. 

”E entón, de repente, iluminóuseme a 

mente, e entendín por que a nai estaba tan 

interesada en arrebatarme o cordel e con que 

negocio pensaba atopar consolo”. 

XXXI

AS VOCACIÓNS

Nun bonito xardín no que os raios dun sol 

outonal figuraban recrearse apracibelmente, 

baixo un ceo inicial averdado onde nubes de 

ouro flotaban a tal continentes viaxeiros, catro 

fermosos meniños, catro raparigos, ao que 

parece cansos de xogar, charlaban entre eles. 

Dicía un: 

–Onte leváronme ao teatro. Nuns grandes 

pazos tristeiros, co mar mais o ceo de fondo, 

mulleres e homes, serios e tristes tamén, 

pero ben máis fermosos e mellor vestidos 

cós que adoito se ven, están a falar con voz 

cantareira. Ameazan, suplican, aflíxense, e coa 

man acariñan seguido un puñal que levan no 

cinto. Ah, que bonito é! As mulleres son moito 

máis guapas e moito máis altas cás que veñen 

á casa en plan de visita e, malia o aspecto 

terrible dos seus grandes ollos fundidos e as 

fazulas acesas, un non pode deixar de querelas. 

Éntrache medo, ganas de chorar, e a pesar de 

todo estamos contentos... E despois, cousa 

ben rara, tes ganas de andar igual de vestido, 

de dicir e facer todo o mesmo, e de falar coa 

mesma voz...

Un dos catro nenos, que dende había 

uns segundos xa non escoitaba o discurso 

do seu compañeiro e estaba a observar con 

sorprendente fixeza algún punto do ceo, solta 

de pronto: 

–Mirade, mirade alá...! Védelo? Está sentado 

naquela nubiña arredada, aquela nubiña da 

cor do lume, que se move con moito vagar. 

Dáme a min que tamén el nos mira.

–Pero, quen, hom? –preguntaron os outros. 

–Deus! –contestou, cun ton convencido–. 

Ah!, está xa moi lonxe; dentro de pouco xa non 

o veredes. Viaxa, seguro, para visitar todos os 

países. Mirade, vai pasar tras daquela ringleira 

de árbores case no horizonte... e agora descende 

tras do campanario... Ah, xa non se ve!

E o rapaz ficou tempo e tempo inmóbil 

fitando na liña que estrema entre a terra e 

o ceo cunha indicible expresión de éxtase e 

mágoa na ollada.

–Mira que é parvo este guicho, con ese 

gran Deus que só el pode ver! –dixo daquela 

o terceiro, de cativo talle mais todo el viveza 

e vitalidade–. Vouvos contar o que a min me 

pasou, algo que nunca vos aconteceu, e un 

pouco máis interesante có teatro e as nubes 

de voso. Hai algúns días, fun con meus pais 

de viaxe e, como no albergue no que paramos 
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d’une vivacité et d’une vitalité singulières. Moi, 

je vais vous raconter comment il m’est arrivé 

quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, 

et qui est un peu plus intéressant que votre 

théâtre et vos nuages. — Il y a quelques jours, 

mes parents m’ont emmené en voyage avec 

eux, et, comme dans l’auberge où nous nous 

sommes arrêtés, il n’y avait pas assez de lits 

pour nous tous, il a été décidé que je dormirais 

dans le même lit que ma bonne. » — Il attira 

ses camarades plus près de lui, et parla d’une 

voix plus basse. — « Ça fait un singulier effet, 

allez, de n’être pas couché seul et d’être dans 

un lit avec sa bonne, dans les ténèbres. Comme 

je ne dormais pas, je me suis amusé, pendant 

qu’elle dormait, à passer ma main sur ses bras, 

sur son cou et sur ses épaules. Elle a les bras 

et le cou bien plus gros que toutes les autres 

femmes, et la peau en est si douce, si douce, 

qu’on dirait du papier à lettre ou du papier 

de soie. J’y avais tant de plaisir que j’aurais 

longtemps continué, si je n’avais pas eu peur, 

peur de la réveiller d’abord, et puis encore peur 

de je ne sais quoi. Ensuite j’ai fourré ma tête 

dans ses cheveux qui pendaient dans son dos, 

épais comme une crinière, et ils sentaient aussi 

bon, je vous assure, que les fleurs du jardin, à 

cette heure-ci. Essayez, quand vous pourrez, 

d’en faire autant que moi, et vous verrez ! »

Le jeune auteur de cette prodigieuse 

révélation avait, en faisant son récit, les yeux 

écarquillés par une sorte de stupéfaction de ce 

qu’il éprouvait encore, et les rayons du soleil 

couchant, en glissant à travers les boucles 

rousses de sa chevelure ébouriffée, y allumaient 

comme une auréole sulfureuse de passion. Il 

était facile de deviner que celui-là ne perdrait 

pas sa vie à chercher la Divinité dans les nuées, 

et qu’il la trouverait fréquemment ailleurs.

Enfin le quatrième dit : « Vous savez que 

je ne m’amuse guère à la maison ; on ne me 

mène jamais au spectacle ; mon tuteur est trop 

avare ; Dieu ne s’occupe pas de moi et de mon 

ennui, et je n’ai pas une belle bonne pour me 

dorloter. Il m’a souvent semblé que mon plaisir 

serait d’aller toujours droit devant moi, sans 

savoir où, sans que personne s’en inquiète, 

et de voir toujours des pays nouveaux. Je ne 

suis jamais bien nulle part, et je crois toujours 

que je serais mieux ailleurs que là où je suis. 

Eh bien ! j’ai vu, à la dernière foire du village 

voisin, trois hommes qui vivent comme je 

voudrais vivre. Vous n’y avez pas fait attention, 

vous autres. Ils étaient grands, presque noirs 

et très-fiers, quoique en guenilles, avec l’air de 

n’avoir besoin de personne. Leurs grands yeux 

sombres sont devenus tout à fait brillants pendant 

qu’ils faisaient de la musique ; une musique 

si surprenante qu’elle donne envie tantôt de 

danser, tantôt de pleurer, ou de faire les deux 

à la fois, et qu’on deviendrait comme fou si on 

les écoutait trop longtemps. L’un, en traînant 

son archet sur son violon, semblait raconter 

un chagrin, et l’autre, en faisant sautiller son 

petit marteau sur les cordes d’un petit piano 

suspendu à son cou par une courroie, avait l’air 

de se moquer de la plainte de son voisin, tandis 

que le troisième choquait, de temps à autre ses 

cymbales avec une violence extraordinaire. Ils 

étaient si contents d’eux-mêmes, qu’ils ont 

continué à jouer leur musique de sauvages, 

même après que la foule s’est dispersée. Enfin 

ils ont ramassé leurs sous, ont chargé leur 

bagage sur leur dos, et sont partis. Moi, voulant 

savoir où ils demeuraient, je les ai suivis de 

loin, jusqu’au bord de la forêt, où j’ai compris 

seulement alors qu’ils ne demeuraient nulle part.

Alors l’un a dit : « Faut-il déployer la tente ? »

« Ma foi ! non ! » a répondu l’autre, « il fait 

une si belle nuit ! »
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carecían de camas abondas para todos nós, 

decidiuse que eu durmiría coa miña serventa. 

Fixo que os seus compañeiros se lle ache-

gasen un pouquiño máis, e díxolles con voz 

moi baixa: 

–O caso é que resulta curioso non estar só, 

senón coa criada, na cama e a escuras. Como 

eu non durmía, entretívenme acariñándolle 

os brazos, o colo e os ombros, mentres ela 

durmía. Ten os brazos e o colo moito máis 

grosos ca todas as outras mulleres, e a pel 

tan suave, tan suave, que semellaba papel de 

escribir ou de seda. Gustábame tanto que era 

capaz de seguir e seguir de non ser polo medo, 

primeiro de a espertar, e logo medo tamén a 

un non sei que. Logo afundín a cabeza entre 

o seu pelo, que lle caía nas costas, espeso 

coma de crinas, e que ulía tan ben, pódovolo 

afirmar, como as flores do propio xardín, neste 

instante. Procurade, cando poidades, facerdes 

o mesmo ca min, e xa veredes!

O raparigo, autor de tan prodixiosa reve-

lación, mantiña durante o relato arremelados 

os ollos a causa da estupefacción por aquilo 

que inda seguía a sentir, e os raios da posta 

do sol, ao esvarar entre os bucles dourados 

da súa melena ondulada, brillaban a tal unha 

auréola de sulfuro e paixón. Fácil era adiviñar 

que este non malgastaría a vida á procura da 

Divindade nas nubes, e que a había atopar 

con frecuencia xalundes.

Finalmente tocoulle ao cuarto falar: 

–Sabedes que non me divirto gran cousa 

na casa; nunca me levan aos espectáculos; o 

meu titor é avaro de máis; Deus non se ocupa 

de min nin do meu descontento, e non teño 

ningunha fermosa criada que me aloumiñe. 

Moito teño pensado en que o mellor sería ir 

sempre dereito cara adiante, sen saber a onde, 

sen que ninguén se preocupe, e constantemente 

ver novos países. Non estou ben en ningures, 

e decotío cavilo en que había de estar nalgún 

outro sitio mellor. Pois ben! Na última feira da 

vila veciña, topei con tres homes que viven 

como eu quixera vivir. Vós non vos destes de 

conta. Eran grandes, bastante negros e moi 

barís, inda que farrapeiros, con aparencia 

de non precisar de ninguén. Os seus ollazos 

escuros volvéronse todo brillantes mentres se 

exercitaban na música; música tan sorprendente 

que ás veces che dá por bailar, outras por chorar, 

ou asemade as dúas, e quen de vos tolear se 

a escoitásedes toda seguida. O que rozaba o 

arco no violín, parecía contar unha pena; e 

o outro, ao percutir cun martelo un teclado 

colgado do colo cunha correa, aparentaba 

mofarse da queixa do veciño seu, namentres 

que o terceiro batía nos pratos de cando en 

vez con esaxerada violencia. Tan contentos 

estaban de si que, mesmo despois de que 

a xente se dispersase, seguiron coa música 

salvaxemente. Ao final recolleron os cartos, 

cargaron coa equipaxe, e marcharon. Eu, que 

arelaba saber a onde irían, seguinos de lonxe, 

ata o lindeiro do bosque, e foi entón onde me 

decatei de que non vivían en sitio ningún.

Entón, un deles propuxo: 

–Montamos a tenda?

–Non, abofé! –contestou outro–. Coa 

fermosa noite que queda!

O terceiro, mentres contaba na recadación, 

dicía:

–Esa xente non sente a música e as súas 

mulleres bailan coma uns osos. Por sorte, antes 

de que pase un mes, estaremos en Austria, 

onde atoparemos un público ben máis amable.
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Le troisième disait en comptant la recette : 

« Ces gens-là ne sentent pas la musique, 

et leurs femmes dansent comme des ours. 

Heureusement, avant un mois nous serons 

en Autriche, où nous trouverons un peuple 

plus aimable. »

« Nous ferions peut-être mieux d’aller vers 

l’Espagne, car voici la saison qui s’avance ; 

fuyons avant les pluies et ne mouillons que 

notre gosier », a dit un des deux autres.

« J’ai tout retenu, comme vous voyez. 

Ensuite ils ont bu chacun une tasse d’eau-de-vie 

et se sont endormis, le front tourné vers les 

étoiles. J’avais eu d’abord envie de les prier 

de m’emmener avec eux et de m’apprendre 

à jouer de leurs instruments ; mais je n’ai 

pas osé, sans doute parce qu’il est toujours 

très-difficile de se décider à n’importe quoi, 

et aussi parce que j’avais peur d’être rattrapé 

avant d’être hors de France. »

L’air peu intéressé des trois autres camarades 

me donna à penser que ce petit était déjà 

un incompris. Je le regardais attentivement ; 

il y avait dans son œil et dans son front ce je 

ne sais quoi de précocement fatal qui éloigne 

généralement la sympathie, et qui, je ne sais 

pourquoi, excitait la mienne, au point que j’eus 

un instant l’idée bizarre que je pouvais avoir 

un frère à moi-même inconnu.

Le soleil s’était couché. La nuit solennelle 

avait pris place. Les enfants se séparèrent, 

chacun allant, à son insu, selon les circonstances 

et les hasards, mûrir sa destinée, scandaliser 

ses proches et graviter vers la gloire ou vers 

le déshonneur.

XXXII

LE THYRSE 
À Franz Liszt

Qu’est-ce qu’un thyrse ? Selon le sens moral 

et poétique, c’est un emblème sacerdotal dans 

la main des prêtres ou des prêtresses célébrant 

la divinité dont ils sont les interprètes et les 

serviteurs. Mais physiquement ce n’est qu’un 

bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur 

de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, 

dans des méandres capricieux, se jouent 

et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci 

sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme 

des cloches ou des coupes renversées. Et une 

gloire étonnante jaillit de cette complexité de 

lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne 

dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale 

font leur cour à la ligne droite et dansent autour 

dans une muette adoration ? Ne dirait-on 

pas que toutes ces corolles délicates, tous ces 

calices, explosions de senteurs et de couleurs, 

exécutent un mystique fandango autour du 

bâton hiératique ? Et quel est, cependant, le 

mortel imprudent qui osera décider si les fleurs 

et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si 

le bâton n’est que le prétexte pour montrer la 

beauté des pampres et des fleurs ? Le thyrse est 

la représentation de votre étonnante dualité, 

maître puissant et vénéré, cher Bacchant de 

la Beauté mystérieuse et passionnée. Jamais 

nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus ne 

secoua son thyrse sur les têtes de ses compagnes 

affolées avec autant d’énergie et de caprice 

que vous agitez votre génie sur les cœurs de 

vos frères. — Le bâton, c’est votre volonté, 

droite, ferme et inébranlable ; les fleurs, c’est la 

promenade de votre fantaisie autour de votre 

volonté ; c’est l’élément féminin exécutant 

autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. 

Ligne droite et ligne arabesque, intention et 

expression, roideur de la volonté, sinuosité 
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–Mellor nos sería coller cara a España, 

pois a estación está moi andada; lisquemos 

antes das chuvias e non mollemos soamente 

as gorxas –opinou outro dos dous.

Acórdame todo, como ben vedes. Deseguido 

beberon cadansúa cunca de augardente e 

durmiron coa fronte cara ás estrelas. Primei-

ro entráronme ganas de lles pedir que me 

levasen con eles e me aprendesen os seus 

instrumentos; pero non me atrevín, poida que 

porque sempre é difícil o decidirse a todo, e 

porque temía tamén que me atrapasen antes 

de abandonar Francia.

O pouco interese dos tres compañeiros 

díxome ás claras que aquel raparigo era xa un 

incomprendido. Mireino con moita atención; 

tiña na fronte e nos ollos un non sei que de 

precozmente fatal, que polo xeral arreda a 

simpatía e, non sei ben por que, excitaba a 

miña, ata o punto de que, por uns instantes, 

veume a insólita idea de que quizais tivese eu 

un irmán que non coñecía.

Puxérase o sol. A noite solemne reinaba. 

Partiron os mozos para, cada cal, sen sabelo, ir 

madurar o destino, escandalizar o seu próximo 

e, segundo os azares e as circunstancias, gravitar 

cara á gloria ou cara á deshonra.

XXXII

O TIRSO7

A Franz Liszt

Que é un tirso? Segundo o sentido moral 

e poético, é un emblema sacerdotal nas mans 

7 Este poema que dedica ao gran compositor Franz Liszt, está 
inspirado en De Quincey e no seu pensamento que, para Baudelaire, 
ao final d’Os Paraísos artificiais, non é só “sinuoso” senón, sobre 
todo “ en espiral”.

dos sacerdotes e sacerdotisas que celebran a 

divindade da que son intérpretes e servidores. 

Pero, fisicamente, só é un báculo, un simple 

bastón, vara de lúpulo, estaca de cepa, seco, 

duro e dereito. Ao seu redor, en caprichosos 

meandros, compiten e enredan talos e flores, 

unhas sinuosas e fuxidías, inclinadas coma 

campás ou copas invertidas as outras. E desta 

complexidade de liñas e cores, tenras ou 

resplandecentes, agroma unha gloria abraiante. 

Non podería dicirse que a liña curva e mais a 

espiral cortexan a recta e bailan arredor súa 

con muda veneración? Ou que todas as tenras 

corolas, e todos os cálices, explosións de recendos 

e cores, interpretan un fandango místico en 

torno ao hierático báculo? E cal é, non obstante, 

o imprudente mortal que ha decidir se flores e 

pámpanos foron creados para o bastón, ou se 

o bastón non é máis có pretexto para amosar 

a beleza tanto de pámpanos coma de flores? 

O tirso é a representación da túa inhabitual 

dualidade, mestre fecundo e adorado, prezado 

Bacante da misteriosa e apaixonada Beleza. 

Nunca ninfa ningunha exasperada por culpa 

do Baco invencible axitou o seu tirso por riba 

das testas das súas loucas compañas, con 

tanta enerxía e capricho como ti axitas o xenio 

sobre os corazóns dos irmáns. O bastón é a 

túa vontade, recta, firme e inquebrantable; 

as flores son o paseo da túa fantasía arredor 

da túa vontade; é o feminino elemento a 

executar as súas famosas piruetas en torno 

do macho. Liña recta e arabesca, intención e 

expresión, rixidez da vontade, sinuosidade do 

verbo, unidade do fin, variedade dos medios, 

amálgama todopoderosa e indivisible do 

xenio, que analista vai ter o valor detestable 

de analizarvos, de vos separar?

Querido Liszt, a través das neboeiras, na 

distancia dos ríos, por riba das vilas onde os 

pianos che cantan a gloria, onde a imprenta 

traduce a túa sabedoría, onde queira que 
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du verbe, unité du but, variété des moyens, 

amalgame tout-puissant et indivisible du 

génie, quel analyste aura le détestable courage 

de vous diviser et de vous séparer ?

Cher Liszt, à travers les brumes, par delà 

les fleuves, par-dessus les villes où les pianos 

chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit 

votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, 

dans les splendeurs de la ville éternelle ou 

dans les brumes des pays rêveurs que console 

Cambrinus, improvisant des chants de délectation 

ou d’ineffable douleur, ou confiant au papier 

vos méditations abstruses, chantre de la Volupté 

et de l’Angoisse éternelles, philosophe, poète 

et artiste, je vous salue en l’immortalité !

XXXIII

ENIVREZ-VOUS

Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est 

l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible 

fardeau du Temps qui brise vos épaules et 

vous penche vers la terre, il faut vous enivrer 

sans trêve.

Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, 

à votre guise. Mais enivrez-vous.

Et si quelquefois, sur les marches d’un 

palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la 

solitude morne de votre chambre, vous vous 

réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, 

demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à 

l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout 

ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui 

chante, à tout ce qui parle, demandez quelle 

heure il est ; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, 

l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de 

s’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés 

du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans 

cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre 

guise. »

XXXIV

DÉJÀ !

Cent fois déjà le soleil avait jailli, radieux ou 

attristé, de cette cuve immense de la mer dont 

les bords ne se laissent qu’à peine apercevoir ; 

cent fois il s’était replongé, étincelant ou morose, 

dans son immense bain du soir. Depuis nombre 

de jours, nous pouvions contempler l’autre 

côté du firmament et déchiffrer l’alphabet 

céleste des antipodes. Et chacun des passagers 

gémissait et grognait. On eût dit que l’approche 

de la terre exaspérait leur souffrance. « Quand 

donc », disaient-ils, « cesserons-nous de 

dormir un sommeil secoué par la lame, troublé 

par un vent qui ronfle plus haut que nous ? 

Quand pourrons-nous digérer dans un fauteuil 

immobile ? »

Il y en avait qui pensaient à leur foyer, 

qui regrettaient leurs femmes infidèles et 

maussades, et leur progéniture criarde. Tous 

étaient si affolés par l’image de la terre absente, 

qu’ils auraient, je crois, mangé de l’herbe avec 

plus d’enthousiasme que les bêtes.

Enfin un rivage fut signalé ; et nous vîmes, 

en approchant, que c’était une terre magnifique, 

éblouissante. Il semblait que les musiques de 

la vie s’en détachaient en un vague murmure, 

et que de ces côtes, riches en verdures de toute 

sorte, s’exhalait, jusqu’à plusieurs lieues, une 

délicieuse odeur de fleurs et de fruits.

Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua 

sa mauvaise humeur. Toutes les querelles 

furent oubliées, tous les torts réciproques 

pardonnés ; les duels convenus furent rayés 
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esteas, nos esplendores da eterna cidade ou 

na borraxeira dos pobos que soñan e que 

Cambrinus8 consola, improvisando cantos 

de gozo ou de dor inefable, ou confiando ao 

papel as túas abstrusas meditacións, cantor da 

voluptuosidade e das angustias eternas, filósofo, 

poeta e artista, saúdote na inmortalidade!

XXXIII

EMBORRACHÁDEVOS!9

Compre estar sempre ebrio. Iso é todo: eis 

o único asunto. Para non sentirdes a horrible 

carga do Tempo que vos esnaquiza as costas e 

vos debruza no chan, tedes que emborracharvos 

seguido.

Pero, con que? Con viño, con poesía ou 

virtude, como queirades. Pero emborrachádevos.

E se por veces, na escalinata dun pazo, na 

verde herba das gabias, na triste soidade do 

cuarto, espertades, a embriaguez xa diminuída 

ou desaparecida, preguntádelle ao vento, á 

onda, á estrela, ao paxaro, ao reloxo, a todo 

aquilo que foxe, a todo canto suspira, ao que dá 

voltas, a todo o que canta e fala, preguntádelle 

que hora é; e o vento, a onda, a estrela, o 

paxaro, o reloxo hanvos de contestar: “É hora 

de emborracharse! Para non serdes escravos 

martirizados do Tempo, emborrachádevos; 

emborrachádevos sen desmaiar! Con viño, 

con poesía ou virtude, como gustedes!

8 Personaxe mítico a quen tradicionalmente se lle atribúe a 
invención da cervexa.

9 Este poema aborda un dos temas cruciais na moral baudelairiana: 
estar ebrio, como medio para evitarmos o tedio e a forza do tempo; 
e, máis ca o viño, o remedio sería o opio, a pintura, a música; isto 
é, a forza vital que se pode tirar dunha paixón vivida como un ideal.

XXXIV

XA!

Por cen veces xa saíra o sol, radiante ou 

desconsolado, desde esta inmensa vasilla do 

mar cuxas praias apenas se poden prever; 

mergullado cen veces de novo, brillante ou 

moroso, no seu inmenso baño ao solpor. Había 

xa días que podiamos ollar o lado contrario do 

firmamento e descifrar o alfabeto celeste das 

nosas antípodas. E todos os pasaxeiros xemían 

e moumeaban. Un diría que a proximidade da 

terra exasperaba os seus sufrimentos. “Entón 

ata cando este sono –dicían–, batido nas 

ondas, turbado nun vento que ronca máis forte 

ca nós? Cando podermos comer unha carne 

pouco salgada coma o infame elemento que 

nos conduce? Cando poder dixerir alimentos 

nunha cadeira de brazos inmóbil?”.

Había algúns que pensaban no lar, que 

botaban en falta as súas mulleres infieis e 

ariscas, e a súa prole berrona. Andaban todos 

tan atoleirados coa imaxe da ausente terra 

que, no meu parecer, eran quen de comeren 

na herba con máis entusiasmo ca os animais.

Finalmente anunciouse unha beiramar; 

e, ao nos achegar, vimos que era unha terra 

magnífica, abraiante. Semellaba que as melodías 

da vida fluían de alí nun vago murmurio, e 

que daquelas costas, moi ricas en vexetación, 

emanaba, ata varias leguas, un delicioso perfume 

a flores e froita.

Todo o mundo, de pronto, se puxo contento, 

e renunciaron ao seu malhumor. Esquece-

ron todos os conflitos, e perdoaron todos os 

agravios comúns; borraron das mentes os 

duelos convidos, e tal coma fume os rancores 

desapareceron.
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de la mémoire, et les rancunes s’envolèrent 

comme des fumées.

Moi seul j’étais triste, inconcevablement 

triste. Semblable à un prêtre à qui on arracherait 

sa divinité, je ne pouvais, sans une navrante 

amertume, me détacher de cette mer si 

monstrueusement séduisante, de cette mer 

si infiniment variée dans son effrayante 

simplicité, et qui semble contenir en elle et 

représenter par ses jeux, ses allures, ses colères 

et ses sourires, les humeurs, les agonies et les 

extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui 

vivent et qui vivront !

En disant adieu à cette incomparable beauté, 

je me sentais abattu jusqu’à la mort ; et c’est 

pourquoi, quand chacun de mes compagnons 

dit : « Enfin ! » je ne pus crier que : « Déjà ! »

Cependant c’était la terre, la terre avec 

ses bruits, ses passions, ses commodités, ses 

fêtes ; c’était une terre riche et magnifique, 

pleine de promesses, qui nous envoyait un 

mystérieux parfum de rose et de musc, et d’où 

les musiques de la vie nous arrivaient en un 

amoureux murmure.

XXXV

LES FENÊTRES

Celui qui regarde du dehors à travers une 

fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses 

que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il 

n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, 

plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant 

qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce 

qu’on peut voir au soleil est toujours moins 

intéressant que ce qui se passe derrière une 

vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, 

rêve la vie, souffre la vie.

Par delà des vagues de toits, j’aperçois 

une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours 

penchée sur quelque chose, et qui ne sort 

jamais. Avec son visage, avec son vêtement, 

avec son geste, avec presque rien, j’ai refait 

l’histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, 

et quelquefois je me la raconte à moi-même 

en pleurant.

Si c’eût été un pauvre vieux homme1, j’aurais 

refait la sienne tout aussi aisément.

Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert 

dans d’autres que moi-même. 

Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que 

cette légende soit la vraie ? » Qu’importe ce 

que peut être la réalité placée hors de moi, si 

elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce 

que je suis ?

XXXVI

LE DÉSIR DE PEINDRE

Malheureux peut-être l’homme, mais 

heureux l’artiste que le désir déchire !

Je brûle de peindre celle qui m’est apparue 

si rarement et qui a fui si vite, comme une 

belle chose regrettable derrière le voyageur 

emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps 

déjà qu’elle a disparu !

Elle est belle, et plus que belle ; elle est 

surprenante. En elle le noir abonde : et tout 

ce qu’elle inspire est nocturne et profond. Ses 

yeux sont deux antres où scintille vaguement 

1 Vieux homme : por razóns de eufonía, no francés actual a forma 
correcta é « vieil homme ». Pero, no século XIX, era inda frecuente 
escribir « vieux » diante de vogal ou « h mudo ». Mesmo inda hoxe 
segue a se empregar en vellas fórmulas, especialmente diante de 
et/ou : « un vieux et/ou bel appartement ».
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Só eu me topaba moi triste, inconcibible-

mente tristeiro. Coma un sacerdote ao que 

lle arrincasen a divindade non podía, sen 

desconsolada amargura, prescindir daquel 

mar tan monstruosamente sedutor, daquel mar 

tan infinitamente variado na súa arrepiante 

sinxeleza, e que parece abarcar e representar 

cos seus xogos, os seus aires, as súas xenreiras 

e os seus sorrisos, os humores, agonías e 

éxtases de todas as almas que un día viviron, 

viven e han de vivir!

Ao despedirme desta incomparable beleza, 

sentíame case morrer; así, cando todos os 

meus compañeiros dixeron: “Por fin!”, eu non 

puiden dicir máis que: “Xa?”

Pero era a terra, a terra cos seus ruídos, 

as súas paixóns, as súas comodidades, as 

súas festas; unha terra rica e magnífica, con 

promesas a esgalla, que nos enviaba un mis-

terioso arrecendo a rosa e almiscre, e de onde 

nos viñan as melodías da vida en amoroso 

murmurio.

XXXV

AS FIESTRAS

Quen mira a través dunha fiestra aberta, 

cara a fóra, nunca ve tantas cousas coma 

quen mira unha fiestra pechada. Non hai 

obxecto máis fondo, máis misterioso, máis 

fecundo, máis tenebroso, máis cegador que 

unha fiestra iluminada por unha candea. O 

que un pode observar á luz do sol é sempre 

menos interesante ca o que acaece por tras 

dun cristal. Neste buraco sombrizo ou ben 

luminoso vive a vida, soña a vida, a vida sofre.

Máis alá dos tellados ondeados, reparo 

nunha muller, madura, xa engurrada, pobre, 

debruzada sempre sobre algunha cousa, e que 

non sae xamais. Co seu rostro, co seu vestido, 

cos seus acenos, con apenas nada, reconstruín 

a súa historia ou, mellor dito, a lenda de seu e, 

a cotío, cóntoma a min, entre bágoas.

De referirme a un pobre ancián, había de 

reconstruírlla coa mesma soltura.

E déitome, orgulloso de ter vivido e sufrido 

noutras persoas que non son eu mesmo.

Talvez me digades: “Estás seguro de que 

esta lenda é a verdadeira?” Que máis nos dá 

o que a realidade allea a min pode ser, se me 

axudou a vivir, a sentir que eu son e aquilo 

que eu son?

XXXVI

O DESEXO DE PINTAR

Desgraciado o home quizais, pero feliz o 

artista ferido polo desexo!

Alampo por poder pintar a que se me 

apareceu tan escasamente, e que fuxiu tan de 

présa a tal unha triste e fermosa visión por tras 

do viaxeiro que a noite arrebata. A de tempo 

que desapareceu!

É fermosa, e máis que fermosa: é sor-

prendente. Abunda nela o negro: e todo o 

que inspira é nocturno e profundo. Os seus 

ollos sonvos dous antros nos que escintila un 

incerto misterio, e a súa ollada alumea coma 

o lóstrego: unha explosión na negrume.

A comparanza había de ser cun sol negro, 

de se poder concibir un astro negro escan-

ciando luz e felicidade. Ou mellor, recórdanos 

a lúa, que seguro a marcou coa súa temible 
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le mystère, et son regard illumine comme 

l’éclair : c’est une explosion dans les ténèbres.

Je la comparerais à un soleil noir, si l’on 

pouvait concevoir un astre noir versant la lumière 

et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers 

penser à la lune, qui sans doute l’a marquée 

de sa redoutable influence ; non pas la lune 

blanche des idylles, qui ressemble à une froide 

mariée, mais la lune sinistre et enivrante, 

suspendue au fond d’une nuit orageuse et 

bousculée par les nuées qui courent ; non pas 

la lune paisible et discrète visitant le sommeil 

des hommes purs, mais la lune arrachée du 

ciel, vaincue et révoltée, que les Sorcières 

thessaliennes contraignent durement à danser 

sur l’herbe terrifiée !

Dans son petit front habitent la volonté 

tenace et l’amour de la proie. Cependant, au bas 

de ce visage inquiétant, où des narines mobiles 

aspirent l’inconnu et l’impossible, éclate, avec 

une grâce inexprimable, le rire d’une grande 

bouche, rouge et blanche, et délicieuse, qui 

fait rêver au miracle d’une superbe fleur éclose 

dans un terrain volcanique.

Il y a des femmes qui inspirent l’envie de les 

vaincre et de jouir d’elles ; mais celle-ci donne 

le désir de mourir lentement sous son regard.

XXXVII

LES BIENFAITS DE LA LUNE

La Lune, qui est le caprice même, regarda 

par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton 

berceau, et se dit : « Cette enfant me plaît. »

Et elle descendit moelleusement son escalier 

de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. 

Puis elle s’étendit sur toi avec la tendresse 

souple d’une mère, et elle déposa ses couleurs 

sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes, 

et tes joues extraordinairement pâles. C’est 

en contemplant cette visiteuse que tes yeux 

se sont si bizarrement agrandis ; et elle t’a si 

tendrement serrée à la gorge que tu en as gardé 

pour toujours l’envie de pleurer.

Cependant, dans l’expansion de sa joie, 

la Lune remplissait toute la chambre comme 

une atmosphère phosphorique, comme un 

poison lumineux ; et toute cette lumière vivante 

pensait et disait : « Tu subiras éternellement 

l’influence de mon baiser. Tu seras belle à 

ma manière. Tu aimeras ce que j’aime et ce 

qui m’aime : l’eau, les nuages, le silence et la 

nuit ; la mer immense et verte ; l’eau uniforme 

et multiforme ; le lieu où tu ne seras pas ; 

l’amant que tu ne connaîtras pas ; les fleurs 

monstrueuses ; les parfums qui font délirer ; 

les chats qui se pâment sur les pianos et qui 

gémissent comme les femmes, d’une voix 

rauque et douce !

« Et tu seras aimée de mes amants, courtisée 

par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes 

aux yeux verts dont j’ai serré aussi la gorge 

dans mes caresses nocturnes ; de ceux-là qui 

aiment la mer, la mer immense, tumultueuse 

et verte, l’eau informe et multiforme, le lieu où 

ils ne sont pas, la femme qu’ils ne connaissent 

pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux 

encensoirs d’une religion inconnue, les parfums 

qui troublent la volonté, et les animaux sauvages 

et voluptueux qui sont les emblèmes de leur 

folie. »

Et c’est pour cela, maudite chère enfant 

gâtée, que je suis maintenant couché à tes 

pieds, cherchant dans toute ta personne le 

reflet de la redoutable Divinité, de la fatidique 

marraine, de la nourrice empoisonneuse de 

tous les lunatiques.
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influencia; non a lúa branca dos namoramentos, 

que semella unha noiva glacial, mais a lúa 

sinistra e cativadora, pendurada no fondo 

dun treboento serán e zarandeada por nubes 

que avantan; non a lúa apracible e discreta 

que visita o sono das persoas puras senón a 

lúa arrincada do ceo, vencida e rebelde, que 

as Meigas tesalias obrigan inflexibles a bailar 

na herba horrorizada!

A vontade tenaz e a ansia de presas 

conviven na súa fronte cativa. Con todo, na 

parte inferior deste rostro inquietante, onde 

as aletas trementes do seu nariz aspiran o 

descoñecido e mais o imposible, estala, cunha 

graza inefable, a gargallada dunha gran boca, 

branca e vermella, e mais deliciosa, que nos 

fai soñar co milagre dunha orgullosa flor que 

abriu nun terreo volcánico. 

Hai mulleres que inspiran en nós o desexo 

de as vencer e gozalas; pero esta aviva o desexo 

de ir morrendo so a súa mirada. 

XXXVII

OS BENEFICIOS DA LÚA

A lúa, o capricho personificado, mirou pola 

fiestra mentres durmías no berce e pensou: 

“Moito me gusta esa nena”.

E baixou maxestosa a súa escaleira de nubes 

e, silenciosa, pasou a través dos cristais. Logo 

tendeuse por riba de ti coa doce tenrura de 

mai, e pousou o seu colorido sobre o teu rostro. 

As meniñas dos ollos viráronche a verdes por 

sempre xamais, e as túas meixelas pálidas en 

demasía. De contemplares esta visitante, os 

teus ollos medráronche excesivamente. E tan 

afectuosa abrazou o teu colo, que para sempre 

quedaches ao bordo das bágoas.

Agora ben, ao expandirse de pura alegría, 

a lúa ocupaba de todo a estancia o mesmo ca 

unha atmosfera fosfórica, coma un luminoso 

veleno; e toda aquela vívida luz pensaba e 

dicía: “Sufrirás eternamente a atracción do 

meu bico. Serás fermosa ao meu xeito. Amarás 

canto amo e canto me ama: a auga, as nubes, 

a noite, o silencio; o mar verde e inmenso; 

a auga informe e multiforme; o lugar onde 

non estarás; o amante que non coñecerás; 

as flores monstruosas; os perfumes que fan 

delirar; os gatos que pasman enriba dos pianos 

e xemen igual ca mulleres, con voz rouca e 

doce. E serás amada polos meus amantes, e 

cortexarante os meus cortexadores. Has ser 

a raíña dos homes de ollos verdosos que así 

mesmo abracei no pescozo cos meus aloumiños 

nocturnos, daqueles que aman o mar, o inmenso 

mar, tumultuoso e verde, a auga informe e 

multiforme, o lugar onde non están, a dona 

que non recoñecen, as flores sinistras que un 

diría incensarios dunha relixión descoñecida, 

os arrecendos que obnubilan a súa vontade, e 

mais os animais salvaxes e voluptuosos que 

son os emblemas da súa loucura”.

Por todo isto, miña querida rapaza, incons-

tante e maldita, estou agora tendido aos teus 

pés, procurando en ti o reflexo da divindade 

temible, da madriña fatídica, da pezoñenta 

ama de leite de todos os que son lunáticos.

XXXVIII

CAL É A VERDADEIRA?

Coñecín unha tal Benedita que enchía 

os encontros de algo ideal, cuns ollos que 

propagaban afáns de grandeza, beleza e gloria, 

e de canto fai que creamos na inmortalidade.
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XXXVIII

LAQUELLE EST LA VRAIE ?

J’ai connu une certaine Bénédicta, qui 

remplissait l’atmosphère d’idéal, et dont les 

yeux répandaient le désir de la grandeur, de la 

beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire 

à l’immortalité.

Mais cette fille miraculeuse était trop 

belle pour vivre longtemps ; aussi est-elle 

morte quelques jours après que j’eus fait sa 

connaissance, et c’est moi-même qui l’ai 

enterrée, un jour que le printemps agitait son 

encensoir jusque dans les cimetières. C’est 

moi qui l’ai enterrée, bien close dans une bière 

d’un bois parfumé et incorruptible comme les 

coffres de l’Inde.

Et comme mes yeux restaient fichés sur le lieu 

où était enfoui mon trésor, je vis subitement une 

petite personne qui ressemblait singulièrement 

à la défunte, et qui, piétinant sur la terre fraîche 

avec une violence hystérique et bizarre, disait en 

éclatant de rire : « C’est moi, la vraie Bénédicta ! 

C’est moi, une fameuse canaille ! Et pour la 

punition de ta folie et de ton aveuglement, 

tu m’aimeras telle que je suis ! »

Mais moi, furieux, j’ai répondu : « Non ! non ! 

non ! » Et pour mieux accentuer mon refus, 

j’ai frappé si violemment la terre du pied que 

ma jambe s’est enfoncée jusqu’au genou dans 

la sépulture récente, et que, comme un loup 

pris au piège, je reste attaché, pour toujours 

peut-être, à la fosse de l’idéal.

XXXIX

UN CHEVAL DE RACE

Elle est bien laide. Elle est délicieuse pourtant !

Le Temps et l’Amour l’ont marquée de leurs 

griffes et lui ont cruellement enseigné ce que 

chaque minute et chaque baiser emportent 

de jeunesse et de fraîcheur.

Elle est vraiment laide ; elle est fourmi, 

araignée, si vous voulez, squelette même ; mais 

aussi elle est breuvage, magistère, sorcellerie ! 

en somme, elle est exquise.

Le Temps n’a pu rompre l’harmonie pétillante 

de sa démarche ni l’élégance indestructible de 

son armature. L’Amour n’a pas altéré la suavité 

de son haleine d’enfant ; et le Temps n’a rien 

arraché de son abondante crinière d’où s’exhale 

en fauves parfums toute la vitalité endiablée 

du Midi français : Nîmes, Aix, Arles, Avignon, 

Narbonne, Toulouse, villes bénies du soleil, 

amoureuses et charmantes !

Le Temps et l’Amour l’ont vainement mordue 

à belles dents ; ils n’ont rien diminué du charme 

vague, mais éternel, de sa poitrine garçonnière. 

Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours 

héroïque, elle fait penser à ces chevaux de 

grande race que l’œil du véritable amateur 

reconnaît, même attelés à un carrosse de 

louage ou à un lourd chariot.

Et puis elle est si douce et si fervente ! Elle 

aime comme on aime en automne ; on dirait 

que les approches de l’hiver allument dans 

son cœur un feu nouveau, et la servilité de sa 

tendresse n’a jamais rien de fatigant.
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Emporiso, aquela milagrosa rapaza era 

demasiado fermosa para vivir moito tempo; 

así que morreu poucos días despois de que a 

coñecese, e fun eu quen a inhumou, un día 

en que a primavera axitaba o seu incensario 

ata nos cemiterios. Fun eu quen a enterrei, 

ben fechada nun cadaleito de perfumada e 

incorruptible madeira, igual ca os cofres da 

India.

E como os meus ollos quedaran cravados 

no sitio onde ficaba enterrado o tesouro de 

meu, decontado observei unha criatura que 

se parecía particularmente á defunta e que, 

trepando na terra recente cunha violencia 

histérica e inusual, dicía ao tempo que ría: 

“Son eu, a verdadeira Benedita! Son eu, unha 

perfecta canalla! E como castigo á túa tolemia 

e á túa cegueira, hasme amar como son!”

Mais eu, feito unha fera, berrei: “Non, non, 

non!”. E para mellor afirmarme na negación 

pateei no chan con tal violencia, que afundín 

a perna ata o xeonllo na sepultura recente e, 

coma lobo en trebello, fiquei atrapado, quizais 

para sempre, na fosa do meu ideal.

XXXIX

UN PUROSANGUE

Que fea é, abofé. Pero que deliciosa!

O Tempo e o Amor marcárona coas súas 

gadoupas e aprendéronlle con crueldade o 

que cada minuto e en cada beixo se esvae de 

xuventude e espontaneidade.

Mira que é fea; unha formiga, araña se queren, 

incluso esqueleto; pero é tamén beberaxe, 

poción, meiguería! En suma, é exquisita.

O Tempo non deu acabado coa faiscante 

harmonía do seu camiñar nin coa indestrutible 

elegancia da súa osamenta. O Amor non lle 

alterou a sedosidade do alento de cría; e o Tempo 

nada lle arrincou da súa gran cabeleira da que 

emana en feros recendos toda a vitalidade 

endiañada do Mediodía francés: Nimes, Aix, 

Arles, Aviñón, Narbona, Tolosa, bendicidas 

cidades do sol, amorosas e mais feiticeiras!

Tempo e Amor chantáronlle en van os seus 

dentes afiados; non a privaron do encanto, 

confuso e eterno, do peito de home que ten.

Gastada talvez, mais non fatigada, e heroica 

por sempre, fainos pensar naqueles cabalos de 

pura raza que o experto ollo do afeccionado é 

quen de recoñecer, mesmo enganchados a unha 

carroza de alugamento ou a un pesado carro.

E logo é tan doce e fogosa! Quere como se 

quere en outono; alguén diría que o inverno 

que vén acende no seu corazón un lume 

novo, e a súa tenrura servil non peca xamais 

de pesada.

XL

O ESPELLO

Entra un home horroroso e mírase ao espello.

–Por que se mira no espello, se non pode 

verse sen noxo?

O home horroroso contéstame:
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XL

LE MIROIR

Un homme épouvantable entre et se regarde 

dans la glace.

« Pourquoi vous regardez-vous au miroir, 

puisque vous ne pouvez vous y voir qu’avec 

déplaisir ? »

L’homme épouvantable me répond : « — 

Monsieur, d’après les immortels principes de 

89, tous les hommes sont égaux en droits ; 

donc je possède le droit de me mirer ; avec 

plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma 

conscience. »

Au nom du bon sens, j’avais sans doute 

raison ; mais, au point de vue de la loi, il n’avait 

pas tort.

XLI

LE PORT

Un port est un séjour charmant pour une 

âme fatiguée des luttes de la vie. L’ampleur 

du ciel, l’architecture mobile des nuages, 

les colorations changeantes de la mer, le 

scintillement des phares, sont un prisme 

merveilleusement propre à amuser les yeux 

sans jamais les lasser. Les formes élancées des 

navires, au gréement compliqué, auxquels la 

houle imprime des oscillations harmonieuses, 

servent à entretenir dans l’âme le goût du 

rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a 

une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique 

pour celui qui n’a plus ni curiosité ni ambition, 

à contempler, couché dans le belvédère ou 

accoudé sur le môle, tous ces mouvements 

de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, 

de ceux qui ont encore la force de vouloir, le 

désir de voyager ou de s’enrichir.

XLII

PORTRAITS DE MAÎTRESSES

Dans un boudoir d’hommes, c’est-à-dire 

dans un fumoir attenant à un élégant tripot, 

quatre hommes fumaient et buvaient. Ils 

n’étaient précisément ni jeunes ni vieux, 

ni beaux ni laids ; mais vieux ou jeunes, ils 

portaient cette distinction non méconnaissable 

des vétérans de la joie, cet indescriptible je ne 

sais quoi, cette tristesse froide et railleuse qui 

dit clairement : « Nous avons fortement vécu, 

et nous cherchons ce que nous pourrions 

aimer et estimer. »

L’un d’eux jeta la causerie sur le sujet des 

femmes. Il eût été plus philosophique de 

n’en pas parler du tout ; mais il y a des gens 

d’esprit qui, après boire, ne méprisent pas les 

conversations banales. On écoute alors celui 

qui parle, comme on écouterait de la musique 

de danse.

« Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu 

l’âge de Chérubin : c’est l’époque où, faute de 

dryades, on embrasse, sans dégoût, le tronc des 

chênes. C’est le premier degré de l’amour. Au 

second degré, on commence à choisir. Pouvoir 

délibérer, c’est déjà une décadence. C’est alors 

qu’on recherche décidément la beauté. Pour 

moi, messieurs, je me fais gloire d’être arrivé, 

depuis longtemps, à l’époque climatérique 

du troisième degré où la beauté elle-même 

ne suffit plus, si elle n’est assaisonnée par le 

parfum, la parure, et cætera. J’avouerai même 

que j’aspire quelquefois, comme à un bonheur 

inconnu, à un certain quatrième degré qui 

doit marquer le calme absolu. Mais, durant 
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–Señor, segundo os inmortais principios do 

8910, todos os homes teñen os mesmos dereitos; 

por tanto, teño o dereito de me mirar; con 

agrado ou non, só afecta á miña conciencia. 

Apelando ao sentido común, seguramente 

tiña eu razón; mais, dende o punto de vista 

da lei, el non ía errado. 

XLI

O PORTO

Para unha alma esgotada das loitas da vida, 

un porto é un lugar delicioso. A amplitude 

do ceo, a móbil arquitectura das nubes, as 

coloracións cambiantes do mar, o escintileo 

dos faros forman un prisma fantasticamente 

indicado para alegrar a ollada sen xamais 

cansala. As formas esveltas dos barcos cos 

seus aparellos complexos, aos que a ondada 

imprime harmoniosos vaivéns, serven para 

darlle á alma o pracer polo ritmo e mais a 

beleza. E ademais, sobre todo, existe unha 

clase de misterioso pracer aristocrático para 

quen non ten nin curiosidade nin ambición 

en contemplar, recostado no miradoiro ou 

acobadado ao peirao, todas as idas e voltas 

dos que se van e dos que regresan, dos que 

seguen a ter a vontade e o desexo de viaxaren 

ou de se enriquecer.

10 Refírese á “Declaración dos dereitos do home e do cidadán” feita 
pública en Francia, en 1789, como consecuencia da Revolución 
francesa. En 1791 redactaríase a “Declaración dos dereitos da 
muller e a cidadá”.

XLII

RETRATOS DE AMANTES

Nun pequeno salón para homes, isto é, 

nun fumadoiro lindante cun elegante tugurio, 

catro homes fumaban e mais bebían. Non 

eran precisamente nin mozos nin vellos, 

nin guapos nin feos; mais vellos ou mozos 

todos levaban o distintivo e inconfundible 

sinal dos veteranos da troula, un non sei que 

de indicible, esa tristura distante e algareira 

que di claramente: “Vivimos con intensidade 

e procuramos aquilo que agora poderiamos 

querer e estimar”.

Un deles centrou a conversa no tema 

común das mulleres. Sería de sabios nada dicir 

sobre elas; pero xente hai culta que, logo de 

teren bebido, non desaproveitan conversas 

triviais. Entón un escoita o que fala tal como 

se escoitaría unha peza de baile.

–Todos os homes –dicía– tiveron a idade 

de Querubín: é o momento en que, a falta 

de Dríades, abrazamos sen noxo un carballo 

polo seu tronco. É o primeiro grao do amor. 

No segundo grao, empezamos a seleccionar. 

Podermos deliberar, xa é unha decadencia. 

É cando buscamos decididamente a beleza. 

Canto a min, señores, presumo de chegar, 

dende hai moito, á época climatérica do grao 

terceiro na que a soa beleza en si xa non 

abonda, a non ser acompañada de perfume, de 

galas, etc. Confesarei inclusive que algunhas 

veces, felicidade ignota, aspiro a un cuarto 

grao, que debe entrañar o sosego absoluto. 

Ora que, en toda a miña vida, agás a idade 

de Querubín, fun máis sensible que calquera 

outro á exasperante idiotez da muller, á súa 

irritante simpleza. O que máis aprecio nos 

animais é a súa inocencia. Conque, xulgade 

o que debín sufrir coa miña última amante. 
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toute ma vie, excepté à l’âge de Chérubin, j’ai 

été plus sensible que tout autre à l’énervante 

sottise, à l’irritante médiocrité des femmes. Ce 

que j’aime surtout dans les animaux, c’est leur 

candeur. Jugez donc combien j’ai dû souffrir 

par ma dernière maîtresse.

« C’était la bâtarde d’un prince. Belle, cela 

va sans dire ; sans cela, pourquoi l’aurais-je 

prise ? Mais elle gâtait cette grande qualité par 

une ambition malséante et difforme. C’était 

une femme qui voulait toujours faire l’homme. 

« Vous n’êtes pas un homme ! Ah ! si j’étais 

un homme ! De nous deux, c’est moi qui suis 

l’homme ! » Tels étaient les insupportables 

refrains qui sortaient de cette bouche d’où je 

n’aurais voulu voir s’envoler que des chansons. 

À propos d’un livre, d’un poème, d’un opéra pour 

lequel je laissais échapper mon admiration : 

« Vous croyez peut-être que cela est très-fort ? 

disait-elle aussitôt ; est-ce que vous vous 

connaissez en force ? » et elle argumentait.

« Un beau jour elle s’est mise à la chimie ; de 

sorte qu’entre ma bouche et la sienne je trouvai 

désormais un masque de verre. Avec tout cela, 

fort bégueule. Si parfois je la bousculais par un 

geste un peu trop amoureux, elle se convulsait 

comme une sensitive violée…

— Comment cela a-t-il fini ? dit l’un des 

trois autres. Je ne vous savais pas si patient.

— Dieu, reprit-il, mit le remède dans le mal. 

Un jour je trouvai cette Minerve, affamée de force 

idéale, en tête-à-tête avec mon domestique, et 

dans une situation qui m’obligea à me retirer 

discrètement pour ne pas les faire rougir. Le 

soir je les congédiai tous les deux, en leur 

payant les arrérages de leurs gages.

— Pour moi, reprit l’interrupteur, je n’ai à 

me plaindre que de moi-même. Le bonheur est 

venu habiter chez moi, et je ne l’ai pas reconnu. 

La destinée m’avait, en ces derniers temps, 

octroyé la jouissance d’une femme qui était 

bien la plus douce, la plus soumise et la plus 

dévouée des créatures, et toujours prête ! et sans 

enthousiasme ! « Je le veux bien, puisque cela 

vous est agréable. » C’était sa réponse ordinaire. 

Vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à 

ce canapé, que vous en tireriez plus de soupirs 

que n’en tiraient du sein de ma maîtresse les 

élans de l’amour le plus forcené. Après un an 

de vie commune, elle m’avoua qu’elle n’avait 

jamais connu le plaisir. Je me dégoûtai de ce 

duel inégal, et cette fille incomparable se maria. 

J’eus plus tard la fantaisie de la revoir, et elle 

me dit, en me montrant six beaux enfants : 

« Eh bien ! mon cher ami, l’épouse est encore 

aussi vierge que l’était votre maîtresse. » Rien 

n’était changé dans cette personne. Quelquefois 

je la regrette : j’aurais dû l’épouser. »

Les autres se mirent à rire, et un troisième 

dit à son tour :

« Messieurs, j’ai connu des jouissances que 

vous avez peut-être négligées. Je veux parier 

du comique dans l’amour, et d’un comique 

qui n’exclut pas l’admiration. J’ai plus admiré 

ma dernière maîtresse que vous n’avez pu, 

je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le 

monde l’admirait autant que moi. Quand nous 

entrions dans un restaurant, au bout de quelques 

minutes, chacun oubliait de manger pour la 

contempler. Les garçons eux-mêmes et la 

dame du comptoir ressentaient cette extase 

contagieuse jusqu’à oublier leurs devoirs. Bref, 

j’ai vécu quelque temps en tête-à-tête avec 

un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, 

broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l’air 

le plus léger et le plus insouciant du monde. 

Elle m’a tenu ainsi longtemps en extase. Elle 

avait une manière douce, rêveuse, anglaise 

et romanesque de dire : « J’ai faim ! » Et elle 
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”Era a bastarda dun príncipe. Abofé que 

fermosa; de non ser así, por que a ía coller? Pero 

estragaba esta gran calidade cunha ambición 

deshonesta e grotesca. Era unha muller que 

sempre quería actuar coma un home. “Vostede 

non é un home! Ah! se eu fose home! De ambos 

os dous, o home son eu!”. Cantilenas así de 

insoportables a lle choutar da súa boca da que 

me gustaría verlle saír soamente cantigas.

No tocante a un libro, un poema, unha 

ópera polos que eu vertía xuízos de admi-

ración: “Considera vostede talvez que é moi 

importante?” –dicíame ao pouco–, “que sabe 

vostede o que é importante?”. E empezaba a 

argumentar.

”Un bo día interesouse na química; deste 

xeito, entre a súa boca e a miña atopei dende 

entón unha máscara de vidro. E ademais, 

mexericas abondo. Se de cando en vez a apertaba 

cun xesto de excesiva paixón, convulsionábase 

coa sensibilidade de alguén que violan...

–E que pasou ao final? –preguntou un 

dos tres outros–. Non sabía que foses así de 

paciente.

–Deus –proseguiu– enviou o remedio 

contra do mal. Un día topeime con esta Minerva, 

necesitada de forza ideal, en íntima conversación 

co meu criado, e nunha situación que me 

obrigou a retirarme discretamente para non 

avergonzalos. Esa noite, boteinos aos dous e 

pagueilles todos os atrasos.

–Pois eu –proseguiu o que interrompera–, 

só podo queixarme de min. A felicidade chegou 

ao meu lar, e non a recoñecín. Ultimamente, 

o destino outorgárame a gozada dunha mu-

ller que era, con moito, a máis doce, a máis 

submisa e a máis abnegada das criaturas, e 

sempre disposta! e desprovista de entusiasmo! 

“Paréceme ben, xa que para vostede resulta 

agradable”, velaquí a resposta cotiá. Se moesen 

a paus este muro ou este sofá, habíanlles de 

arrincar máis xemidos dos que a furia do amor 

máis arroutado arrincaría do peito da miña 

amante. Despois dun ano de vida en común, 

confesoume que nunca gozara. Fartei deste 

duelo dispar, e aquela rapaza sen parangón 

chegou a casar. Máis tarde, quixen encontrala 

outra vez, e díxome sinalando seis nenos 

moi feitos: “Pois ben, meu amigo, a esposa 

segue tan virxe como o era a amante”. Nada 

cambiara naquela persoa. Ás veces bótoa en 

falta: debera esposala”.

Os outros miráronse rindo. E dixo un terceiro:

–Señores, eu coñecín praceres que vostedes 

talvez rexeitaron. Quero falar da comicidade no 

amor, e dunha comicidade que non exclúe o 

aglaio. Admirei máis a última amante do que, 

ao mellor, puideron vostedes odiar ou quererlles 

ás súas. E todo o mundo a admiraba o mesmo 

ca min. Cando entrabamos nun restaurante, 

intres despois todo o mundo esquecía comer 

para contemplala. Os mesmos camareiros e 

a dona do mostrador experimentaban este 

apegadizo arroubo ata mesmo esqueceren as 

súas obrigas. En fin, que vivín algún tempo a 

soas cun fenómeno vivente. Comía, mastiga-

ba, trituraba, devoraba, engulía, pero co aire 

máis ido e indolente do mundo. Así me tivo 

extasiado un sen fin. Posuía un xeito moi doce, 

distraído, inglés e novelesco de dicir: “Teño 

fame!”. E repetíao de día e de noite, e amosaba 

os dentes máis brancos do mundo, como para 

conmovelos e mais contentalos a un tempo. 

Podería gañar unha fortuna amosándoa nas 

feiras coma un monstro polífago. Alimentábaa 

ben; e non obstante, deixoume...

–Por un provedor de alimentos, quizais?
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répétait ces mots jour et nuit en montrant les 

plus jolies dents du monde, qui vous eussent 

attendris et égayés à la fois. — J’aurais pu faire 

ma fortune en la montrant dans les foires 

comme monstre polyphage. Je la nourrissais 

bien ; et cependant elle m’a quitté… — Pour un 

fournisseur aux vivres, sans doute ? — Quelque 

chose d’approchant, une espèce d’employé 

dans l’intendance qui, par quelque tour de 

bâton à lui connu, fournit peut-être à cette 

pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. 

C’est du moins ce que j’ai supposé.

— Moi, dit le quatrième, j’ai enduré des 

souffrances atroces par le contraire de ce qu’on 

reproche en général à l’égoïste femelle. Je vous 

trouve mal venus, trop fortunés mortels, à vous 

plaindre des imperfections de vos maîtresses ! »

Cela fut dit d’un ton fort sérieux, par un 

homme d’un aspect doux et posé, d’une 

physionomie presque cléricale, malheureusement 

illuminée par des yeux d’un gris clair, de ces 

yeux dont le regard dit : « Je veux ! » ou : « Il 

faut ! » ou bien : « Je ne pardonne jamais ! »

« Si, nerveux comme je vous connais, vous, 

G…, lâches et légers comme vous êtes, vous 

deux, K… et J…, vous aviez été accouplés à une 

certaine femme de ma connaissance, ou vous 

vous seriez enfuis, ou vous seriez morts. Moi, 

j’ai survécu, comme vous voyez. Figurez-vous 

une personne incapable de commettre une 

erreur de sentiment ou de calcul ; figurez-

vous une sérénité désolante de caractère ; un 

dévouement sans comédie et sans emphase ; 

une douceur sans faiblesse ; une énergie sans 

violence. L’histoire de mon amour ressemble à 

un interminable voyage sur une surface pure 

et polie comme un miroir, vertigineusement 

monotone, qui aurait réfléchi tous mes 

sentiments et mes gestes avec l’exactitude 

ironique de ma propre conscience, de sorte 

que je ne pouvais pas me permettre un geste 

ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir 

immédiatement le reproche muet de mon 

inséparable spectre. L’amour m’apparaissait 

comme une tutelle. Que de sottises elle m’a 

empêché de faire, que je regrette de n’avoir 

pas commises ! Que de dettes payées malgré 

moi ! Elle me privait de tous les bénéfices que 

j’aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec 

une froide et infranchissable règle, elle barrait 

tous mes caprices. Pour comble d’horreur, elle 

n’exigeait pas de reconnaissance, le danger 

passé. Combien de fois ne me suis-je pas 

retenu de lui sauter à la gorge, en lui criant : 

« Sois donc imparfaite, misérable ! afin que je 

puisse t’aimer sans malaise et sans colère ! » 

Pendant plusieurs années, je l’ai admirée, le 

cœur plein de haine. Enfin, ce n’est pas moi 

qui en suis mort !

— Ah ! firent les autres, elle est donc morte ?

— Oui ! cela ne pouvait continuer ainsi. 

L’amour était devenu pour moi un cauchemar 

accablant. Vaincre ou mourir, comme dit la 

Politique, telle était l’alternative que m’imposait 

la destinée ! Un soir, dans un bois… au bord d’une 

mare… après une mélancolique promenade 

où ses yeux, à elle, réfléchissaient la douceur 

du ciel, et où mon cœur, à moi, était crispé 

comme l’enfer…

— Quoi !

— Comment !

— Que voulez-vous dire ?

— C’était inévitable. J’ai trop le sentiment 

de l’équité pour battre, outrager ou congédier 

un serviteur irréprochable. Mais il fallait 

accorder ce sentiment avec l’horreur que cet 

être m’inspirait ; me débarrasser de cet être 
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–Algo parecido, unha especie de operario de 

intendencia, quen, grazas a algunha artimaña 

que el coñecía, proporcionoulle a esta pobre 

rapaza a ración de varios soldados. Polo menos 

é o que me pareceu.

–Eu –dixo o cuarto– aturei sufrimentos 

atroces por todo o contrario do que se lle 

reprocha, en xeral, á femia egoísta. Atópoos 

algo despistados, ditosos mortais, a se laiaren 

das eivas das súas amantes!

Isto díxoo, cun ton moi serio, un home de 

aspecto amable e apracible, de fisionomía case 

clerical, desgraciadamente iluminada por ollos 

gris claro, ollos que din ao mirar: “Quero” ou 

“É preciso”, ou “Nunca perdoo!”.

–Nervioso como sei que é, vostede, G...; 

covardes e inestables coma vostedes os dous, 

K... e J..., se copulasen con certa muller que 

eu sei, ou habían fuxir, ou habían morrer. 

Eu, como ven, sobrevivín. Imaxinen alguén 

incapaz de caer nun error de sentimento ou 

de cálculo; figúrense un sosego desolador de 

carácter, unha dedicación sen finximento e 

sen énfase, unha dozura sen debilidade, unha 

enerxía sen violencias. A historia do meu amor 

é semellante a unha interminable viaxe por 

unha superficie pura e puída coma un espello, 

vertixinosa e monótona, que reflectiría todos 

os xestos e os meus sentimentos, coa irónica 

exactitude da miña conciencia, polo que non 

me podía permitir un xesto ou un sentimento 

irracional sen percibir de inmediato o mudo 

reproche do meu inseparable espectro. O 

amor aparecéuseme a tal unha tutela. Canta 

sandez me impediu que fixese, e que sinto 

non ter cometido! Cantas débedas pagas sen 

eu querer! Renunciaba a todos os beneficios 

que podería obter da miña tolemia persoal. Cun 

frío e infranqueable rigor, poñíalle atrancos 

a cada capricho de meu. E, o que era peor, 

non esixía recoñecemento pasado o perigo. 

Cantas veces me refreei para non suxeitala 

polo pescozo e berrarlle: “Malpocada, a ver 

cando es imperfecta, para que poida quererche 

sen desalento nin cólera!”. Admireina durante 

anos, o corazón cheo de zuna. En fin, non fun 

eu quen morrín no intento!

–Ah! –exclamaron os outros–, logo ela 

morreu?

–Si! Aquilo non podía durar. Para min o 

amor convertérase nun pesadelo abafante. 

Vencer ou morrer, como di a Política, eis a 

alternativa que me impoñía o destino! Unha 

noite, nun bosque... ao pé dunha charca... 

despois dun paseo romántico no que os ollos 

lle reflectían a sedosidade do ceo, e o meu 

corazón desasosegado a tal o inferno...

–Que!

–Como!

–Que quere vostede dicir?

–Era inevitable. Teño demasiado sentido 

da equidade para pegar, aldraxar ou despedir 

un irreprochable criado. Pero tiña que com-

paxinar este sentimento co horror que ese 

ser me inspiraba; liberarme del sen faltarlle 

ao respecto. Que querían que fixese con ela, 

dado que era perfecta?

Os tres compañeiros mirárono con ollada 

vaga e lixeiramente aparvados, coma se finxi-

sen non comprenderen e como confesando 

implicitamente que eles non eran quen dunha 

acción tan rigorosa, aínda que, polo demais, 

xustificada dabondo.
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sans lui manquer de respect. Que vouliez-vous 

que je fisse d’elle, puisqu’elle était parfaite ? »

Les trois autres compagnons regardèrent 

celui-ci avec un regard vague et légèrement 

hébété, comme feignant de ne pas comprendre 

et comme avouant implicitement qu’ils ne 

se sentaient pas, quant à eux, capables d’une 

action aussi rigoureuse, quoique suffisamment 

expliquée d’ailleurs.

Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, 

pour tuer le Temps qui a la vie si dure, et 

accélérer la vie qui coule si lentement.

XLIII

LE GALANT TIREUR

Comme la voiture traversait le bois, il la 

fit arrêter dans le voisinage d’un tir, disant 

qu’il lui serait agréable de tirer quelques balles 

pour tuer le Temps. Tuer ce monstre-là, n’est-

ce pas l’occupation la plus ordinaire et la plus 

légitime de chacun ? — Et il offrit galamment la 

main à sa chère, délicieuse et exécrable femme, 

à cette mystérieuse femme à laquelle il doit 

tant de plaisirs, tant de douleurs, et peut-être 

aussi une grande partie de son génie.

Plusieurs balles frappèrent loin du but 

proposé ; l’une d’elles s’enfonça même dans 

le plafond ; et comme la charmante créature 

riait follement, se moquant de la maladresse 

de son époux, celui-ci se tourna brusquement 

vers elle, et lui dit : « Observez cette poupée, 

là-bas, à droite, qui porte le nez en l’air et qui 

a la mine si hautaine. Eh bien ! cher ange, je 

me figure que c’est vous ». Et il ferma les yeux 

et il lâcha la détente. La poupée fut nettement 

décapitée.

Alors s’inclinant vers sa chère, sa 

délicieuse, son  exécrable femme, son 

inévitable et impitoyable Muse, et lui baisant 

respectueusement la main, il ajouta : « Ah ! 

mon cher ange, combien je vous remercie 

de mon adresse ! »

XLIV

LA SOUPE ET LES NUAGES

Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, 

et par la fenêtre ouverte de la salle à manger je 

contemplais les mouvantes architectures que 

Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses 

constructions de l’impalpable. Et je me disais, 

à travers ma contemplation : « — Toutes ces 

fantasmagories sont presque aussi belles que 

les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle 

monstrueuse aux yeux verts. »

Et tout à coup je reçus un violent coup 

de poing dans le dos, et j’entendis une voix 

rauque et charmante, une voix hystérique 

et comme enrouée par l’eau-de-vie, la voix 

de ma chère petite bien-aimée, qui disait : 

« — Allez-vous bientôt manger votre soupe, 

s…. b….. de marchand de nuages ? »

XLV

LE TIR ET LE CIMETIÈRE

— À la vue du cimetière, Estaminet. — 

« Singulière enseigne, — se dit notre promeneur, 

— mais bien faite pour donner soif ! À coup sûr, 

le maître de ce cabaret sait apprécier Horace 

et les poètes élèves d’Épicure. Peut-être même 

connaît-il le raffinement profond des anciens 

Égyptiens, pour qui il n’y avait pas de bon 
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Logo, mandaron traer máis botellas, para 

mataren o Tempo que volve a vida tan dura, 

e aceleraren a Vida que pasa tan lenta.

XLIII

O TIRADOR GALANTE

Namentres o coche atravesaba o bosque, 

mandou que se detivese preto dun campo de 

tiro, dicindo que lle apetecía lanzar uns disparos 

co fin de matar o Tempo. Matar ese monstro, 

non é acaso a nosa ocupación máis normal 

e lexítima? E galantemente ofreceulle a man 

á súa querida, deliciosa e execrable muller, a 

aquela muller misteriosa a quen tantos praceres 

lle debe, tantas dores e, se cadra, tamén unha 

gran parte do seu propio xenio.

Varias balas foron dar lonxe do branco; 

unha delas incrustouse incluso no teito; e 

dado que a encantadora criatura ría ás tolas 

mofándose da ineptitude do seu esposo, este 

xirou bruscamente cara a ela e díxolle: 

–Observe aquela boneca, alí, á dereita, que 

ten o nariz levantado e con cara de altiva. Pois 

ben, meu anxo, quero pensar que é vostede!

Pechou os ollos e apertou o gatillo. A boneca 

quedou simplemente decapitada.

Daquela, inclinándose cara á súa querida, 

exquisita e execrable muller, a súa Musa inevitable 

e desapiadada, bicándolle respectuosamente 

a man, engadiu: 

–Ah, meu anxo querido, como lle agradezo 

a miña puntería! 

XLIV

A SOPA E AS NUBES

A miña benquerida lunática servíame a cea 

e, pola xanela aberta do comedor, contemplaba 

eu as móbiles arquitecturas feitas por Deus 

cos vapores, as marabillosas construcións 

do impalpable. E pensaba, no medio da miña 

contemplación: “Todas estas fantasmagorías son 

case tan belas coma os ollos da miña preciosa 

amada, a toliña monstruosa dos ollos verdes”.

E de repente recibín unha violenta puñada 

nas costas, e sentín unha voz rouca e mara-

billosa, voz histérica e como enrouquecida 

pola augardente, a voz da miña pequena 

benamada, que me dicía:

–Vas tomar a sopa, f... de p..., vendedor 

de nubes?

XLV

O CAMPO DE TIRO E O CEMITERIO

Ao cemiterio con vistas. Baiuca. “Curioso 

letreiro –pensou o noso paseante–, pero moi 

acertado para que che entre a sede! Seguramente 

que o dono desta cantina sabe apreciar a 

Horacio e os poetas discípulos de Epicuro. 

Quizais incluso coñeza o profundo refinamento 

dos vellos exipcios, para quen non había un 

bo festín sen esqueleto, ou algún emblema 

sobre a brevidade da vida”.

E entrou, tomou unha cervexa diante 

das tumbas, e fumou devagar un cigarro. 

Despois, quixo baixar ao cemiterio, de herba 

abondo crecida e atraínte, e onde reinaba un 

magnífico sol.
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festin sans squelette, ou sans un emblème 

quelconque de la brièveté de la vie ».

Et il entra, but un verre de bière en face des 

tombes, et fuma lentement un cigare. Puis, la 

fantaisie le prit de descendre dans ce cimetière, 

dont l’herbe était si haute et si invitante, et où 

régnait un si riche soleil.

En effet, la lumière et la chaleur y faisaient 

rage, et l’on eût dit que le soleil ivre se vautrait tout 

de son long sur un tapis de fleurs magnifiques 

engraissées par la destruction. Un immense 

bruissement de vie remplissait l’air, — la vie des 

infiniment petits, — coupé à intervalles réguliers 

par la crépitation des coups de feu d’un tir voisin, 

qui éclataient comme l’explosion des bouchons 

de champagne dans le bourdonnement d’une 

symphonie en sourdine.

Alors, sous le soleil qui lui chauffait le cerveau 

et dans l’atmosphère des ardents parfums de 

la Mort, il entendit une voix chuchoter sous 

la tombe où il s’était assis. Et cette voix disait : 

« Maudites soient vos cibles et vos carabines, 

turbulents vivants, qui vous souciez si peu des 

défunts et de leur divin repos ! Maudites soient 

vos ambitions, maudits soient vos calculs, 

mortels impatients, qui venez étudier l’art 

de tuer auprès du sanctuaire de la Mort ! Si 

vous saviez comme le prix est facile à gagner, 

comme le but est facile à toucher, et combien 

tout est néant, excepté la Mort, vous ne vous 

fatigueriez pas tant, laborieux vivants, et vous 

troubleriez moins souvent le sommeil de ceux 

qui depuis longtemps ont mis dans le But, dans 

le seul vrai but de la détestable vie ! »

XLVI

PERTE D’AURÉOLE

« Eh ! quoi ! vous ici, mon cher ? Vous, 

dans un mauvais lieu ! vous, le buveur de 

quintessences ! vous, le mangeur d’ambroisie ! 

En vérité, il y a là de quoi me surprendre.

— Mon cher, vous connaissez ma terreur 

des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, 

comme je traversais le boulevard, en grande 

hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers 

ce chaos mouvant où la mort arrive au galop 

de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans 

un mouvement brusque, a glissé de ma tête 

dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu 

le courage de la ramasser. J’ai jugé moins 

désagréable de perdre mes insignes que de 

me faire rompre les os. Et puis, me suis-je 

dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis 

maintenant me promener incognito, faire 

des actions basses, et me livrer à la crapule, 

comme les simples mortels. Et me voici, tout 

semblable à vous, comme vous voyez !

— Vous devriez au moins faire afficher cette 

auréole, ou la faire réclamer par le commissaire. 

— Ma foi ! non. Je me trouve bien ici. 

Vous seul, vous m’avez reconnu. D’ailleurs la 

dignité m’ennuie. Ensuite je pense avec joie 

que quelque mauvais poète la ramassera et 

s’en coiffera impudemment. Faire un heureux, 

quelle jouissance ! et surtout un heureux qui 

me fera rire ! Pensez à X, ou à Z ! Hein ! comme 

ce sera drôle ! »
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Efectivamente, a luz e a calor batían con forza, 

e diríase que o sol, bébedo, se repanchigaba cal 

longo era sobre unha alfombra de preciosas 

flores fertilizadas pola destrución. Un inmenso 

murmurio de vida ateigaba o aire –a vida dos 

infinitamente pequenos–, cortado a intervalos 

regulares pola crepitación dos disparos nun 

campo de tiro veciño, que estouraban como a 

explosión dos tapóns de champaña en pleno 

clamor dunha sinfonía en sordina.

Así pois, baixo o sol que lle quentaba o 

cerebro e na atmosfera dos arrecendos ardentes 

da Morte, sentiu que unha voz murmuraba 

na tumba sobre a que estaba sentado. E dicía 

esta voz: “Malditas sexan as vosas dianas e os 

vosos fusís, vivos turbulentos, que tan pouco 

vos preocupades polos defuntos e o seu divino 

repouso! Malditas sexan as vosas ambicións, 

malditos os cálculos, impacientes mortais, que 

vides para estudar a arte de matar preto do 

santuario da Morte! Se souberades o fácil que 

é conseguirdes o premio, que fácil é alcanzar a 

diana, e como todo é Nada, a non ser a Morte, 

non vos cansariades tanto, esforzados vivos, e 

perturbariades con menos frecuencia o sono 

dos que dende hai tempo deron no branco, no 

verdadeiro e único branco da detestable vida!”.

XLVI

PERDA DA AURÉOLA

–Como! Ti aquí, meu querido amigo? Ti, 

neste lugar de perdición! Ti, o bebedor de 

quintaesencia! Ti, o comedor de ambrosía! 

Certamente, hai motivo para sorprenderse!

–Amigo meu, sabes ben canto me aterran 

os coches e mais os cabalos. Hai pouco, cando 

cruzaba ás présas o bulevar, a choupar pola lama, 

a través deste caos voluble onde a morte galopa 

asemade por todas as partes, nun movemento 

imprevisto, esvaroume a auréola da cabeza e 

caeu no bulleiro do asfalto. Faltoume o valor 

de a recoller. Considerei menos desagradable 

perder os meus distintivos que expoñerme a 

romperme os ósos. E, ademais, pensei que 

non hai mal que por ben non veña. Agora 

podo pasear de incógnito, comportarme mal, 

saír con libertinos, coma os simples mortais. 

E aquí me tes, igual ca ti, como ves!

–Podía poñer, cando menos, anuncios 

sobre a súa perda, ou reclamala na comisaría. 

–Abofé que non! Aquí estou ben. Ti es o 

único que me recoñeceu. Ademais, a dignidade 

abúrreme. E logo espero gustoso que algún 

poetastro a recolla e a encasquete descara-

damente. Facer feliz a alguén, que alegría! E 

sobre todo alguén que me ha facer rir! Pensa 

en X, ou Z! Si? Que divertido vai ser!

XLVII

A SEÑORITA BISTURÍ11

Xusto no intre en que eu chegaba ao final 

do arrabalde, baixo o alumeado de gas, sentín 

que un brazo se deslizaba moi suavemente 

baixo do meu, e oín unha voz que me dicía 

ao oído: 

–É vostede médico, señor?

Mirei; era unha rapariga, grande, robusta, 

ollos regalados, lixeiramente enfeitada, o 

cabelo ao vento xunto coas cintas do gorro.

–Non, non son médico. Déixeme pasar.

11 Referencia a unha “Crónica parisiense” que conta o caso real 
dunha solteirona “fraca e sempre vestida de negro”, maníaca da 
cirurxía, xa a mediados do século XIX.
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XLVII

MADEMOISELLE BISTOURI

Comme j’arrivais à l’extrémité du faubourg, 

sous les éclairs du gaz, je sentis un bras qui se 

coulait doucement sous le mien, et j’entendis 

une voix qui me disait à l’oreille : « Vous êtes 

médecin, monsieur ? »

Je regardai ; c’était une grande fille, robuste, 

aux yeux très-ouverts, légèrement fardée, les 

cheveux flottant au vent avec les brides de 

son bonnet.

« — Non ; je ne suis pas médecin. Laissez-

moi passer. — Oh ! si ! vous êtes médecin. Je 

le vois bien. Venez chez moi. Vous serez bien 

content de moi, allez ! — Sans doute, j’irai vous 

voir, mais plus tard, après le médecin, que 

diable !… — Ah ! ah ! — fit-elle, toujours suspendue 

à mon bras, et en éclatant de rire, — vous êtes 

un médecin farceur, j’en ai connu plusieurs 

dans ce genre-là. Venez. »

J’aime passionnément le mystère, parce 

que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. Je 

me laissai donc entraîner par cette compagne, 

ou plutôt par cette énigme inespérée.

J’omets la description du taudis ; on peut 

la trouver dans plusieurs vieux poètes français 

bien connus. Seulement, détail non aperçu par 

Régnier, deux ou trois portraits de docteurs 

célèbres étaient suspendus aux murs.

Comme je fus dorloté ! Grand feu, vin 

chaud, cigares ; et en m’offrant ces bonnes 

choses et en allumant elle-même un cigare, la 

bouffonne créature me disait : « Faites comme 

chez vous, mon ami, mettez-vous à l’aise. Ça 

vous rappellera l’hôpital et le bon temps de la 

jeunesse. — Ah çà ! où donc avez-vous gagné 

ces cheveux blancs ? Vous n’étiez pas ainsi, 

il n’y a pas encore bien longtemps, quand 

vous étiez interne de L… Je me souviens que 

c’était vous qui l’assistiez dans les opérations 

graves. En voilà un homme qui aime couper, 

tailler et rogner ! C’était vous qui lui tendiez 

les instruments, les fils et les éponges. — Et 

comme, l’opération faite, il disait fièrement, 

en regardant sa montre : « Cinq minutes, 

messieurs ! » — Oh ! moi, je vais partout. Je 

connais bien ces Messieurs. »

Quelques instants plus tard, me tutoyant, 

elle reprenait son antienne, et me disait : « Tu 

es médecin, n’est-ce pas, mon chat ? »

Cet inintelligible refrain me fit sauter sur 

mes jambes. « Non ! criai-je furieux.

— Chirurgien, alors ?

— Non ! non ! à moins que ce ne soit pour 

te couper la tête ! S… s… c… de s… m… !

— Attends, reprit-elle, tu vas voir. »

Et elle tira d’une armoire une liasse de 

papiers, qui n’était autre chose que la collection 

des portraits des médecins illustres de ce 

temps, lithographiés par Maurin, qu’on a pu 

voir étalée pendant plusieurs années sur le 

quai Voltaire.

« Tiens ! le reconnais-tu celui-ci ?

— Oui ! c’est X. Le nom est au bas d’ailleurs ; 

mais je le connais personnellement.

— Je savais bien ! Tiens ! voilà Z. celui 

qui disait à son cours, en parlant de X. : « Ce 

monstre qui porte sur son visage la noirceur de 

son âme ! » Tout cela, parce que l’autre n’était 

pas de son avis dans la même affaire ! Comme 
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–Oh, si, é médico. Seino ben. Veña á miña 

casa. Quedará satisfeito de min, por favor!

–De acordo, vouna ir ver, pero máis tarde, 

pero despois do médico, que diaños!...

–Ah, ah –dixo colgada do brazo e botándose 

a rir–, é vostede un médico ben rexoubeiro, 

teño coñecido varios así. Veña! 

Gústame ardentemente o misterio pois 

sempre teño a esperanza de esclarecelo. Xa 

que logo, deixeime levar por aquela compaña, 

mellor dito por aquel inesperado enigma.

Omito a descrición do tugurio; podemos 

vela en varios antigos poetas franceses ben 

coñecidos. Só que, un detalle que Régnier12 

esqueceu, dous ou tres retratos de médicos 

famosos colgaban dos muros.

Que ben me tratou! Bo lume, viño quente, 

cigarros; e, ao ofrecerme tanto e bo, e mentres 

ela tamén acendía un xaruto, a criatura fantoche 

dicíame:

–Está na súa casa, amigo, póñase cómodo. 

Iso halle lembrar o hospital e os tempos felices 

da xuventude. Ah, vamos!, onde pillou estas 

canas? Non era así non hai tanto tempo, 

cando era médico interno con L... Recordo 

que era vostede o seu asistente nas operacións 

máis graves. Aquel si que gustaba de cortar, 

rabenar e rebaixar! Era vostede o que lle pasaba 

instrumentos, e fíos e esponxas. E unha vez 

rematada a operación, dicía el, moi oufano, 

mirando o reloxo: “Cinco minutos, señores!”. 

Oh, si!, eu vou por todos os sitios. Coñezo ben 

estes señores.

12 Poeta bohemio, realista e satírico francés (1575-1613). Seguidor 
da liberdade poética de La Pléyade fronte a Malherbe, a súa obra 
influíu claramente en Baudelaire.

Momentos despois, xa me atuaba e, coa 

cantilena de sempre, dicíame: “Ti es médico, 

non si, meu gatiño?

A incomprensible canción púxome en pé 

bruscamente.

–Non! –berrei furibundo.

–Cirurxián logo?

–Que non!, a menos que sexa para cortarlle 

a cabeza! C... na nai que te deu!

–Agarda –seguiu–, vas ver.

E sacou dun armario un atado de papeis, que 

non era outra cousa que a colección de retratos 

dos médicos ilustres de entón, litografados 

por Maurin, que se puido contemplar durante 

algúns anos no peirao Voltaire.

–Mira este! Coñécelo?

–Coñezo. É X. Ademais, leva o nome abaixo; 

pero coñézoo persoalmente.

–Sabíao! Mira, este é Z., o que dicía na clase, 

referíndose a X: “Ese monstro que leva no rostro 

a negrume da alma!” Todo isto, porque o outro 

non concordaba con el no mesmo tema! Como 

se rían do asunto outrora na Escola! Recordas? 

Mira, este é K., o que denunciaba perante o o 

goberno os insurxentes que estaba a curar 

no hospital. Eran tempos de sublevacións. 

Como é posible que un home tan guapo teña 

tan pouco corazón? Mira, ves, este é W., un 

famoso médico inglés; pesqueino durante a súa 

estadía en París. Non lle ves cara de señorita? 

E cando eu lle toquei a un paquete atado 

cun cordel, tamén pousado no velador, dixo ela:
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on riait de ça à l’École, dans le temps ! Tu t’en 

souviens ? — Tiens, voilà K., celui qui dénonçait 

au gouvernement les insurgés qu’il soignait 

à son hôpital. C’était le temps des émeutes. 

Comment est-ce possible qu’un si bel homme 

ait si peu de cœur ? — Voici maintenant W., 

un fameux médecin anglais ; je l’ai attrapé à 

son voyage à Paris. Il a l’air d’une demoiselle, 

n’est-ce pas ? »

Et comme je touchais à un paquet ficelé, 

posé aussi sur le guéridon : « Attends un peu, 

dit-elle ; — ça, c’est les internes, et ce paquet-ci, 

c’est les externes. »

Et elle déploya en éventail une masse 

d’images photographiques, représentant des 

physionomies beaucoup plus jeunes.

« Quand nous nous reverrons, tu me 

donneras ton portrait, n’est-ce pas, chéri ?

— Mais, lui dis-je, suivant à mon tour, moi 

aussi, mon idée fixe, — pourquoi me crois-tu 

médecin ? 

— C’est que tu es si gentil et si bon pour 

les femmes !

— Singulière logique ! me dis-je à moi-même.

— Oh ! je ne m’y trompe guère ; j’en ai connu 

un bon nombre. J’aime tant ces messieurs, 

que, bien que je ne sois pas malade, je vais 

quelquefois les voir, rien que pour les voir. 

Il y en a qui me disent froidement : « Vous 

n’êtes pas malade du tout ! « Mais il y en a 

d’autres qui me comprennent, parce que je 

leur fais des mines.

— Et quand ils ne te comprennent pas… ?

—  D a m e   !  c o m m e  j e  l e s  a i 

dérangés inutilement, je laisse dix francs sur 

la cheminée. — C’est si bon et si doux, ces 

hommes-là ! — j’ai découvert à la Pitié un petit 

interne, qui est joli comme un ange, et qui est 

poli ! et qui travaille, le pauvre garçon ! Ses 

camarades m’ont dit qu’il n’avait pas le sou, 

parce que ses parents sont des pauvres qui 

ne peuvent rien lui envoyer. Cela m’a donné 

confiance. Après tout, je suis assez belle femme, 

quoique pas trop jeune. Je lui ai dit : « Viens 

me voir, viens me voir souvent. Et avec moi, 

ne te gêne pas ; je n’ai pas besoin d’argent. » 

Mais tu comprends que je lui ai fait entendre 

ça par une foule de façons ; je ne le lui ai pas 

dit tout crûment ; j’avais si peur de l’humilier, 

ce cher enfant ! — Eh bien ! croirais-tu que j’ai 

une drôle d’envie que je n’ose pas lui dire ? — Je 

voudrais qu’il vînt me voir avec sa trousse et son 

tablier, même avec un peu de sang dessus ! »

Elle dit cela d’un air fort candide, comme 

un homme sensible dirait à une comédienne 

qu’il aimerait : « Je veux vous voir vêtue du 

costume que vous portiez dans ce fameux 

rôle que vous avez créé. »

Moi, m’obstinant, je repris : « Peux-tu te 

souvenir de l’époque et de l’occasion où est 

née en toi cette passion si particulière ? »

Difficilement je me fis comprendre ; enfin 

j’y parvins. Mais alors elle me répondit d’un 

air très-triste, et même, autant que je peux me 

souvenir, en détournant les yeux : « Je ne sais 

pas… je ne me souviens pas. »

Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans 

une grande ville, quand on sait se promener 

et regarder ? La vie fourmille de monstres 

innocents. — Seigneur, mon Dieu ! vous, le 

Créateur, vous, le Maître ; vous qui avez fait la 

Loi et la Liberté ; vous, le souverain qui laissez 
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–Un momento. Estes son os internos, 

naquel paquete están os externos.

E despregou en abano unha manchea 

de imaxes fotográficas, que representaban 

fisionomías moito máis mozas.

–Outra vez que nos vexamos, darasme un 

retrato de ti, non si, querido?

Pero –díxenlle, seguindo, eu tamén, cunha 

idea fixa–, por que o de ser eu médico?

–É que es tan amable e bo coas mulleres!

“Curiosa lóxica” –pensei.

–Ah, tampouco me equivoco tanto; coñecín 

moitísimos. Gusto tanto destes cabaleiros que, 

aínda que non me sinta moi mal, vou de cando 

en vez visitalos, só por velos. Hainos que con 

frialdade me din: “Pero se non está enferma!”. 

En troques hai outros que me comprenden 

porque lles fago algún agarimo.

–E cando non te comprenden...?

–Home, como os molestei inutilmente, 

déixolles dez francos na cheminea. Son tan 

bos e tan amables! No Hospital da Piedade 

topei cun interno moi novo, coma un anxo 

de guapo, educadísimo, e moi traballador o 

pobre rapaz! Os seus compañeiros dixéronme 

que non tiña un can, porque os pais son tan 

pobres que non son quen de axudalo con nada. 

Iso deume confianza. Despois de todo, son 

bastante guapa como muller, inda que xa non 

moi nova. E díxenlle: “Venme ver, venme ver a 

miúdo. E comigo, non teñas apuro; non necesito 

diñeiro”. Pero claro, comprenderás que llo dei 

a entender de mil maneiras distintas; non llo 

soltei así sen rodeos; temía tanto humillalo... 

Pobre rapaz! Pois ben, poderías crer que tivese 

un raro desexo que non me atrevía a dicirlle? 

Gustaríame que viñese verme con bata e 

maletín, mesmo con algo de sangue encima!

Díxome isto con candidez, o mesmo que 

lle diría un home sensible a unha actriz moi 

querida: “Quero vela vestida co traxe que tiña 

naquel famoso papel que vostede creou”.

Eu, teimudo, insistín:

–Podes lembrarte do intre e da ocasión 

en que che naceu esta paixón tan particular?

Custoume moito facerme entender; ao 

final conseguino. Pero entón contestoume 

moi triste, e mesmo, polo que podo lembrar, 

afastando a ollada: “Non sei... non recordo”.

Que de rarezas se atopan nunha gran 

cidade cando un sabe pasear e observar! A 

vida formiga de monstros inocentes. Señor, 

meu Deus!, ti, o Creador; ti, o Mestre; ti, que 

fixeches a Lei e a Liberdade; ti, o soberano 

que deixas facer; ti, o xuíz que perdoas; ti, 

que sobordas motivos e causas, e que disque 

puxeches no meu espírito o gusto do horror 

para converterme de corazón, como a curación 

no fío dunha coitela. Señor, ten piedade, ten 

piedade dos tolos e tolas! Oh, Creador! pode 

haber monstros aos ollos do Único que sabe 

por que existen, como se fixeron e como 

poderían non se facer?
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faire, vous, le juge qui pardonnez ; vous qui 

êtes plein de motifs et de causes, et qui avez 

peut-être mis dans mon esprit le goût de 

l’horreur pour convertir mon cœur, comme 

la guérison au bout d’une lame ; Seigneur 

ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles ! Ô 

Créateur ! peut-il exister des monstres aux 

yeux de Celui-là seul qui sait pourquoi ils 

existent, comment ils se sont faits et comment 

ils auraient pu ne pas se faire ?

XLVIII

ANYWHERE OUT OF THE WORLD
N’IMPORTE OÙ HORS DU MONDE.

Cette vie est un hôpital où chaque malade 

est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci 

voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là 

croit qu’il guérirait à côté de la fenêtre.

Il me semble que je serais toujours bien 

là où je ne suis pas, et cette question de 

déménagement en est une que je discute 

sans cesse avec mon âme.

« Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, 

que penserais-tu d’habiter Lisbonne ? Il doit y 

faire chaud, et tu t’y ragaillardirais comme un 

lézard. Cette ville est au bord de l’eau ; on dit 

qu’elle est bâtie en marbre, et que le peuple y 

a une telle haine du végétal, qu’il arrache tous 

les arbres. Voilà un paysage selon ton goût ; 

un paysage fait avec la lumière et le minéral, 

et le liquide pour les réfléchir ! »

Mon âme ne répond pas.

« Puisque tu aimes tant le repos, avec le 

spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter 

la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être 

te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as 

souvent admiré l’image dans les musées. Que 

penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les 

forêts de mâts, et les navires amarrés au pied 

des maisons ? »

Mon âme reste muette.

« Batavia te sourirait peut-être davantage ? 

Nous y trouverions d’ailleurs l’esprit de l’Europe 

marié à la beauté tropicale. »

Pas un mot. — Mon âme serait-elle morte ?

«  En es-tu donc venue à ce point 

d’engourdissement que tu ne te plaises que 

dans ton mal ? S’il en est ainsi, fuyons vers les 

pays qui sont les analogies de la Mort. — Je tiens 

notre affaire, pauvre âme ! Nous ferons nos 

malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, 

à l’extrême bout de la Baltique ; encore plus 

loin de la vie, si c’est possible ; installons-nous 

au pôle. Là le soleil ne frise qu’obliquement la 

terre, et les lentes alternatives de la lumière et 

de la nuit suppriment la variété et augmentent 

la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous 

pourrons prendre de longs bains de ténèbres, 

cependant que, pour nous divertir, les aurores 

boréales nous enverront de temps en temps 

leurs gerbes roses, comme des reflets d’un feu 

d’artifice de l’Enfer ! »

Enfin, mon âme fait explosion, et sagement 

elle me crie : « N’importe où ! n’importe où ! 

pourvu que ce soit hors de ce monde ! »

XLIX

ASSOMMONS LES PAUVRES !

Pendant quinze jours je m’étais confiné 

dans ma chambre, et je m’étais entouré des 

livres à la mode dans ce temps-là (il y a seize 

ou dix-sept ans) ; je veux parler des livres 
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XLVIII

ANYWHERE OUT OF THE WORLD13

NALGURES FÓRA DO MUNDO

Esta vida é un hospital no que cada enfermo 

está posuído polo desexo de cambiar de cama. 

Este gustaría de sufrir ao lado da estufa, e aquel 

pensa que curaría fronte á ventá.

Eu sempre teño a impresión de que estaría 

mellor alí onde non estou, e esta cuestión da 

mudanza é algo que decontino estou a discutir 

coa miña alma.

–Dime, alma miña, pobre alma arrefriada, 

que me dis de vivir en Lisboa? Talvez vaia 

calor, e habíaste vigorizar coma un lagarto. 

Esta cidade está á beira da auga; din que está 

construída en mármore, e que o pobo lle ten 

tanto odio á vexetación, que arrinca todas 

as árbores. Unha paisaxe feita para ti; unha 

paisaxe feita de luz e minerais, e o líquido 

para os reflectir! 

A miña alma segue muda.

–Posto que tanto che gusta o descanso, 

abstraída no espectáculo do movemento, 

queres ir vivir a Holanda, unha terra apra-

cible? Poida que te divirtas naquela rexión 

cuxa imaxe tanto admiraches polos museos. 

Que pensas de Róterdam, ti que aprecias os 

bosques de mastros e os barcos amarrados á 

beira das casas?

A miña alma permanece muda.

13 Do poema “Bridge of Sighs”, de Thomas Hood, traducido por 
Baudelaire, tira o noso poeta o título deste poema. Pero faino con 
grafía errónea: aparecen separadas as palabras “ANY” e “WHERE”, 
cando o correcto é ir xuntas. Moitos autores seguen a respectala. 

–Ou acaso prefires Batavia14? Ademais, alí 

topariamos co espírito de Europa mesturado 

coa beleza tropical.

Nin unha palabra. Terei morta a alma?

–Non será que chegaches a un punto tal 

de atordamento que non te comprazas senón 

no teu mal? De ser así, fuxamos cara aos países 

que son analoxías da morte. Ocúpome eu do 

asunto, alma de deus! Imos facer as maletas 

para ir a Torneo15. Vaiamos máis lonxe aínda, 

ao último extremo do Báltico; aínda máis lonxe 

da vida, de sernos posible; instalémonos no 

mesmo polo. Alí o sol só roza ao nesgo a terra, 

e as alternancias pausadas do día e da noite 

suprimen a variedade e aumentan a monotonía, 

que é a metade da nada. Alá poderemos tomar 

longos baños de tebras, mentres que, para nos 

divertir, as auroras boreais mandarannos de 

vez en cando os seus feixes rosáceos de luz, 

coma reflexos dos fogos artificiais no Inferno!

Finalmente, a miña alma estoura, e bérrame 

con moito tino:

–Nalgures, nalgures! sempre que sexa alén 

deste mundo!

XLIX

MALLEMOS NOS POBRES!

Confinárame unha quincena na habitación, 

e rodeárame dos libros que por entón estaban de 

14 Batavia: Por falar de “beleza tropical”, fainos pensar que se trata 
do antigo nome de Iakarta (Indonesia).

15 Tornéo (Torneo, Tornea, Tornio: como variantes), en sueco 
Torneå, cidade entre Suecia e Finlandia, no golfo de Botnia, 
próxima ao polo, e a onde se supón que Baudelaire quere levar 
a acción. Pero, pola súa similitude gráfico-fónica con Borneo, 
e considerándoo un erro, vénse utilizando tanto Tornéo coma 
Bornéo (co til en francés).
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où il est traité de l’art de rendre les peuples 

heureux, sages et riches, en vingt-quatre 

heures. J’avais donc digéré, — avalé, veux-je 

dire, — toutes les élucubrations de tous ces 

entrepreneurs de bonheur public, — de ceux 

qui conseillent à tous les pauvres de se faire 

esclaves, et de ceux qui leur persuadent qu’ils 

sont tous des rois détrônés. — On ne trouvera 

pas surprenant que je fusse alors dans un état 

d’esprit avoisinant le vertige ou la stupidité.

Il m’avait semblé seulement que je sentais, 

confiné au fond de mon intellect, le germe obscur 

d’une idée supérieure à toutes les formules de 

bonne femme dont j’avais récemment parcouru 

le dictionnaire. Mais ce n’était que l’idée d’une 

idée, quelque chose d’infiniment vague.

Et je sortis avec une grande soif. Car le 

goût passionné des mauvaises lectures engendre 

un besoin proportionnel du grand air et des 

rafraîchissants.

Comme j’allais entrer dans un cabaret, un 

mendiant me tendit son chapeau, avec un de 

ces regards inoubliables qui culbuteraient les 

trônes, si l’esprit remuait la matière, et si l’œil 

d’un magnétiseur faisait mûrir les raisins.

En même temps, j’entendis une voix qui 

chuchotait à mon oreille, une voix que je 

reconnus bien ; c’était celle d’un bon Ange, 

ou d’un bon Démon, qui m’accompagne 

partout. Puisque Socrate avait son bon Démon, 

pourquoi n’aurais-je pas mon bon Ange, et 

pourquoi n’aurais-je pas l’honneur, comme 

Socrate, d’obtenir mon brevet de folie, signé 

du subtil Lélut et du bien-avisé Baillarger ?

Il existe cette différence entre le Démon 

de Socrate et le mien, que celui de Socrate ne 

se manifestait à lui que pour défendre, avertir, 

empêcher, et que le mien daigne conseiller, 

suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n’avait 

qu’un Démon prohibiteur ; le mien est un grand 

affirmateur, le mien est un Démon d’action, 

ou Démon de combat.

Or, sa voix me chuchotait ceci : « Celui-là 

seul est l’égal d’un autre, qui le prouve, et 

celui-là seul est digne de la liberté, qui sait la 

conquérir. »

Immédiatement, je sautai sur mon mendiant. 

D’un seul coup de poing, je lui bouchai un œil, 

qui devint, en une seconde, gros comme une 

balle. Je cassai un de mes ongles à lui briser 

deux dents, et comme je ne me sentais pas assez 

fort, étant né délicat et m’étant peu exercé à la 

boxe, pour assommer rapidement ce vieillard, 

je le saisis d’une main par le collet de son habit, 

de l’autre, je l’empoignai à la gorge, et je me mis 

à lui secouer vigoureusement la tête contre un 

mur. Je dois avouer que j’avais préalablement 

inspecté les environs d’un coup d’œil, et que 

j’avais vérifié que dans cette banlieue déserte 

je me trouvais, pour un assez long temps, hors 

de la portée de tout agent de police.

Ayant ensuite, par un coup de pied lancé 

dans le dos, assez énergique pour briser les 

omoplates, terrassé ce sexagénaire affaibli, 

je me saisis d’une grosse branche d’arbre qui 

traînait à terre, et je le battis avec l’énergie 

obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir 

un beefsteak.

Tout à coup, — ô miracle ! ô jouissance 

du philosophe qui vérifie l’excellence de sa 

théorie ! — je vis cette antique carcasse se 

retourner, se redresser avec une énergie que je 

n’aurais jamais soupçonnée dans une machine si 

singulièrement détraquée, et, avec un regard de 

haine qui me parut de bon augure, le malandrin 

décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux 

yeux, me cassa quatre dents, et avec la même 
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moda (hai dezaseis ou dezasete anos); refírome 

aos libros que tratan da arte de facer os pobos 

felices, sabios e ricos en vinte e catro horas. Xa 

que logo, dixerira –quero dicir engulira– todas 

as elucubracións destes construtores da ventura 

pública, dos que aconsellan a todos os pobres 

facérense escravos, e dos que os convencen 

de que todos eles son reis destronados. Así 

que non ha sorprender que eu mentalmente 

me vise no límite entre a vertixe e a estupidez.

Só que me parecía sentir, aniñado no 

fondo do meu intelecto, o escuro xermolo 

dunha idea superior a todas as fórmulas de 

ama de casa que acababa de consultar nun 

dicionario. Pero non era máis cá idea dunha 

idea, algo infinitamente impreciso.

E saín cunha sede excesiva. Porque o 

apaixonado gusto polas malas lecturas xera 

unha necesidade proporcional de aire libre e 

bebidas refrescantes.

A piques de entrar nunha baiuca, un mendigo 

acercoume o chapeu, cunha desas olladas 

inesquecibles que derrubaría os tronos se o 

espírito fose capaz de conmover a materia, 

e se a mirada dun magnetizador madurase 

as uvas.16

Ao mesmo tempo oín unha voz que me 

murmuraba ao oído, unha voz coñecida de 

sobra; era a do Anxo bo, ou do bo Demo, que 

me acompaña a todos os sitios. Dado que 

Sócrates tiña o seu Demo bo, por que non 

había ter eu o meu Anxo bo, e por que non 

había ter eu, coma Sócrates, a honra de obter 

16 Fai referencia a unha crenza e práctica daquel tempo que 
recorría ao magnetismo para acelerar o crecemento de flores, 
froitos e legumes.

un certificado de tolería, asinado polo sutil 

Lélut e polo sagaz Baillarger?17

Entre o Demo de Sócrates e o meu, a di-

ferenza é que o del non se manifestaba a non 

ser para prohibir, avisar, impedir; o meu ten 

a ben aconsellar, suxerir e persuadir. O pobre 

Sócrates non tiña máis ca un Demo prohibidor; 

o meu é un grande afirmador, un demo de 

acción ou Demo de loita.

Agora ben, a súa voz murmurábame: “Só 

é comparable a outro aquel que o demostra, 

e unicamente é digno de liberdade quen sabe 

conquistala”.

De inmediato, boteime ao mendigo. Batinlle 

co puño nun ollo, que nun segundo virou 

do tamaño dunha pelota. Partín unha uña 

ao romperlle dous dentes; e, como non me 

sentía moi forte –por ser delicado dende a 

nacenza e non ter practicado boxeo–, para 

rematalo pola vía rápida, agarreino cunha 

man polo colo do abrigo e coa outra aperteino 

na gorxa, e empecei a baterlle a cabeza con 

forza contra a parede. Debo dicir que, antes, 

inspeccionara a contorna cunha mirada, e 

verificara que nestas aforas desertas estaba a 

salvo da policía un certo tempo.

Unha vez que derrubei este enganido 

sexaxenario cunha patada nas costas, capaz 

de lle crebar as omoplatas, collín unha póla 

tirada no chan, e batín nel coa enerxía testuda 

dos cociñeiros para amolentar un bisté.

De repente –oh, milagre!, oh, goce do 

filósofo que comproba a exactitude da súa 

teoría!– vin que aquela vedraña carcasa xiraba 

e se incorporaba cun inesperado vigor para 

unha máquina tan estragada e, cunha ollada de 

17 Célebres alienistas (especialistas en enfermidades mentais) da 
época que sostiveron a tese da loucura de Sócrates.
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branche d’arbre me battit dru comme plâtre. 

— Par mon énergique médication, je lui avais 

donc rendu l’orgueil et la vie.

Alors, je lui fis force signes pour lui 

faire comprendre que je considérais la 

discussion comme finie, et me relevant avec 

la satisfaction d’un sophiste du Portique, je lui 

dis : « Monsieur, vous êtes mon égal ! veuillez 

me faire l’honneur de partager avec moi ma 

bourse ; et souvenez-vous, si vous êtes réellement 

philanthrope, qu’il faut appliquer à tous vos 

confrères, quand ils vous demanderont l’aumône, 

la théorie que j’ai eu la douleur d’essayer sur 

votre dos. »

Il m’a bien juré qu’il avait compris ma 

théorie, et qu’il obéirait à mes conseils.

L

LES BONS CHIENS
À M. Joseph Stevens

Je n’ai jamais rougi, même devant les jeunes 

écrivains de mon siècle, de mon admiration 

pour Buffon ; mais aujourd’hui ce n’est pas 

l’âme de ce peintre de la nature pompeuse 

que j’appellerai à mon aide. Non.

Bien plus volontiers je m’adresserais à 

Sterne, et je lui dirais : « Descends du ciel, 

ou monte vers moi des champs Élyséens, 

pour m’inspirer en faveur des bons chiens, 

des pauvres chiens, un chant digne de toi, 

sentimental farceur, farceur incomparable ! 

Reviens à califourchon sur ce fameux âne qui 

t’accompagne toujours dans la mémoire de la 

postérité ; et surtout que cet âne n’oublie pas 

de porter, délicatement suspendu entre ses 

lèvres, son immortel macaron ! »

Arrière la muse académique ! Je n’ai que 

faire de cette vieille bégueule. J’invoque la 

muse familière, la citadine, la vivante, pour 

qu’elle m’aide à chanter les bons chiens, les 

pauvres chiens, les chiens crottés, ceux-là que 

chacun écarte, comme pestiférés et pouilleux, 

excepté le pauvre dont ils sont les associés, 

et le poète qui les regarde d’un œil fraternel.

Fi du chien bellâtre, de ce fat quadrupède, 

danois, king-charles, carlin ou gredin, si enchanté 

de lui-même qu’il s’élance indiscrètement 

dans les jambes ou sur les genoux du visiteur, 

comme s’il était sûr de plaire, turbulent comme 

un enfant, sot comme une lorette, quelquefois 

hargneux et insolent comme un domestique ! 

Fi surtout de ces serpents à quatre pattes, 

frissonnants et désœuvrés, qu’on nomme 

levrettes, et qui ne logent même pas dans leur 

museau pointu assez de flair pour suivre la 

piste d’un ami, ni dans leur tête aplatie assez 

d’intelligence pour jouer au domino !

À la niche, tous ces fatigants parasites !

Qu’ils retournent à leur niche soyeuse et 

capitonnée ! Je chante le chien crotté, le chien 

pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, 

le chien saltimbanque, le chien dont l’instinct, 

comme celui du pauvre, du bohémien et de 

l’histrion, est merveilleusement aiguillonné 

par la nécessité, cette si bonne mère, cette 

vraie patronne des intelligences !

Je chante les chiens calamiteux, soit ceux 

qui errent, solitaires, dans les ravines sinueuses 

des immenses villes, soit ceux qui ont dit à 

l’homme abandonné, avec des yeux clignotants 

et spirituels : « Prends-moi avec toi, et de 

nos deux misères nous ferons peut-être une 

espèce de bonheur ! »
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odio, que tomei por un bo augurio, o malandrín 

decrépito botouse a min, púxome os ollos coma 

o carbón, escachizoume catro dos dentes e, 

coa póla de antes, mallou en min sete mallares. 

Está visto que, co meu tratamento correúdo, 

lle devolvera o orgullo e a vida.

Daquela, esforceime en facerlle entender que 

daba a discusión por rematada e, erguéndome 

coa satisfacción dun sofista do Pórtico, díxenlle: 

–Señor, vostede é o meu semellante! Dígnese 

compartir comigo a miña bolsa; e lembre, se 

é realmente filántropo, que ten que aplicarlles 

a todos os seus semellantes, cando lle pidan 

esmola, a teoría que tiven a dor de probar nas 

súas costas.

Xuroume ben convencido de que entendera 

a miña teoría, e que había seguir os meus 

consellos.

L

OS CANS BOS
Ao Sr. Joseph Stevens

Nunca me avergoncei, diante incluso 

dos novos escritores do século, de admirar 

a Buffon; mais hoxe non será á alma deste 

pintor da natureza pomposa á que recorra 

en axuda. Non.

Con ben máis agrado dirixiríame a Sterne, 

e diríall e:

–Baixa do ceo, ou sube onda min desde os 

Campos Elisios, para inspirarme a favor dos 

cans bos, dos pobres cans, un canto digno 

de ti, sentimental comediante, incomparable 

farsante! Volve a carranchas no burro famoso 

que te acompaña seguido na memoria da 

posteridade; e, sobre todo, que non lle esqueza 

levar, a este burro, delicadamente colgado dos 

beizos, o seu inmortal macarrón.18 

Atrás musa académica! Nada podo facer 

con esta vella beata. Invoco a musa familiar, 

a cidadá, a vivaz, para que me axude a loar os 

cans bos, os pobres cans, os cans cotrosos, os 

que todos rexeitan como apestados e piollentos, 

agás o pobre de quen son amigos, e mais o 

poeta que os mira fraterno.

Fóra co can presumido, cuadrúpede fatuo, 

danés, king charles, carlino ou renarte, tan 

fachendoso que ousa meterse, indiscreto, entre 

as pernas do visitante ou nos seus xeonllos 

coma convencido de lle agradar, inquedo 

coma un meniño, parvo a tal unha dama 

galante, ás veces arteiro e insolente coma un 

criado! Fóra, sobre todo, esas serpes de catro 

patas, trepidantes e ociosas, que lles chaman 

galgos, e que carecen do olfacto preciso nos 

seus aguzados fociños para seguírenlle o rastro 

a un amigo e, na súa cabeza aplanada, da 

intelixencia abonda para xogaren ao dominó!

Á canceira con todos estes molestos parasitos!

Que volvan á súa casiña, acolchada e sedosa! 

Eu cántolle ao can enzoufado, ao pobre can, 

ao can sen fogar, ao can errabundo, ao can 

saltimbanqui, ao can de instinto que, igual ca 

no pobre, xitano ou histrión, está marabillo-

samente aguilloado pola necesidade, a gran 

mai, a patroa das intelixencias! 

Eu canto aos cans calamitosos, sexan os 

que deambulan silandeiros polas sinuosas 

barroncas das grandes cidades, sexan os que lle 

18 “Macaron” ou “macarron”, tipo de pastel feito con dúas galletas 
recheas de crema ou ganache, unidas de dúas en dúas. Do it. 
maccarone, a través do fr. macaron.
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« Où vont les chiens ? » disait autrefois 

Nestor Roqueplan dans un immortel feuilleton 

qu’il a sans doute oublié, et dont moi seul, et 

Sainte-Beuve peut-être, nous nous souvenons 

encore aujourd’hui.

Où vont les chiens, dites-vous, hommes 

peu attentifs ? Ils vont à leurs affaires.

Rendez-vous d’affaires, rendez-vous d’amour. 

À travers la brume, à travers la neige, à travers la 

crotte, sous la canicule mordante, sous la pluie 

ruisselante, ils vont, ils viennent, ils trottent, ils 

passent sous les voitures, excités par les puces, 

la passion, le besoin ou le devoir. Comme nous, 

ils se sont levés de bon matin, et ils cherchent 

leur vie ou courent à leurs plaisirs.

Il y en a qui couchent dans une ruine de la 

banlieue et qui viennent, chaque jour, à heure 

fixe, réclamer la sportule à la porte d’une cuisine 

du Palais-Royal ; d’autres qui accourent, par 

troupes, de plus de cinq lieues, pour partager le 

repas que leur a préparé la charité de certaines 

pucelles sexagénaires, dont le cœur inoccupé 

s’est donné aux bêtes, parce que les hommes 

imbéciles n’en veulent plus ;

D’autres qui, comme des nègres marrons, 

affolés d’amour, quittent, à de certains jours, 

leur département pour venir à la ville, gambader 

pendant une heure autour d’une belle chienne, 

un peu négligée dans sa toilette, mais fière et 

reconnaissante.

Et ils sont tous très-exacts, sans carnets, 

sans notes et sans portefeuilles.

Connaissez-vous la paresseuse Belgique, et 

avez-vous admiré comme moi tous ces chiens 

vigoureux attelés à la charrette du boucher, de 

la laitière ou du boulanger, et qui témoignent, 

par leurs aboiements triomphants, du plaisir 

orgueilleux qu’ils éprouvent à rivaliser avec 

les chevaux ?

En voici deux qui appartiennent à un ordre 

encore plus civilisé ! Permettez-moi de vous 

introduire dans la chambre du saltimbanque 

absent. Un lit, en bois peint, sans rideaux, des 

couvertures traînantes et souillées de punaises, 

deux chaises de paille, un poêle de fonte, un ou 

deux instruments de musique détraqués. Oh ! 

le triste mobilier ! Mais regardez, je vous prie, 

ces deux personnages intelligents, habillés de 

vêtements à la fois éraillés et somptueux, coiffés 

comme des troubadours ou des militaires, qui 

surveillent, avec une attention de sorciers, l’œuvre 

sans nom qui mitonne sur le poêle allumé, 

et au centre de laquelle une longue cuiller se 

dresse, plantée comme un de ces mâts aériens 

qui annoncent que la maçonnerie est achevée.

N’est-il pas juste que de si zélés comédiens 

ne se mettent pas en route sans avoir lesté leur 

estomac d’une soupe puissante et solide ? Et ne 

pardonnerez-vous pas un peu de sensualité à 

ces pauvres diables qui ont à affronter tout le 

jour l’indifférence du public et les injustices d’un 

directeur qui se fait la grosse part et mange à 

lui seul plus de soupe que quatre comédiens ?

Que de fois j’ai contemplé, souriant et 

attendri, tous ces philosophes à quatre pattes, 

esclaves complaisants, soumis ou dévoués, 

que le dictionnaire républicain pourrait aussi 

bien qualifier d’officieux, si la république, 

trop occupée du bonheur des hommes, avait 

le temps de ménager l’honneur des chiens !

Et que de fois j’ai pensé qu’il y avait peut-

être quelque part (qui sait, après tout ?), pour 

récompenser tant de courage, tant de patience 

et de labeur, un paradis spécial pour les bons 

chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés 
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dixeron ao home abandonado, con pestanexos 

agudos:

–Lévame contigo, e coas nosas dúas des-

grazas talvez logremos algo así como unha 

felicidade!

“A onde van os cans?”, preguntaba noutrora 

Nestor Roqueplan nun folletín memorable 

que el probablemente esqueceu, e que só eu, 

e acaso Sainte-Beuve, seguimos lembrando.

A onde van os cans?, preguntades vosoutros, 

homes despreocupados. Van ás súas cousas.

Citas de negocios, citas de amor. A través 

da neboeira, da neve, da lama, baixo a intensa 

canícula, baixo unha choiva copiosa, van, 

veñen, trotan, pasan por baixo dos coches, 

aguilloados por pulgas, paixóns, e polo deber 

ou a necesidade. Coma nós, madrugaron, e 

buscan a vida ou corren cara aos praceres 

de seu.

Hainos que dormen nas ruínas dun arrabalde 

e que veñen puntuais, cada día, a reclamar 

a pitanza á porta dunha cociña do barrio 

do Palais-Royal; outros acoden, en tropel, 

desde máis de cinco leguas, para compartir a 

comida que lles preparou a caridade dalgunhas 

doncelas septuaxenarias cuxo desocupado 

corazón entregaron aos animais, porque os 

homes imbéciles xa non llelo queren.

Outros que, igual que negros furtivos, 

enlouquecidos de amor, hai días que deixan 

a súa provincia para achegárense á cidade, 

brincar unha hora ao redor dunha guapa cadela, 

non moi aseada, mais altiva e agradecida.

E todos moi puntuais, sen axendas, sen 

notas e sen carteiras. 

Coñecen vostedes a Bélxica folgazana e, 

coma min, teñen admirado todos aqueles cans 

esforzados xunguidos ao carro do carniceiro, da 

leiteira ou do panadeiro, e que dan testemuño, 

cos seus ladridos triunfais, do orgulloso pracer 

que experimentan ao competir cos cabalos?

Velaquí dous que pertencen a unha caste 

aínda máis civilizada! Permítanme que os 

introduza na habitación do saltimbanqui 

ausente. Unha cama, en madeira pintada, 

sen cortinas, con mantas no chan e cheas 

de chinches, dúas cadeiras de palla, unha 

estufa de ferro, un ou dous instrumentos de 

música rotos. Oh, que tristeza de mobiliario! 

Pero, por favor, miren eses dous personaxes 

intelixentes, vestidos con roupas a un tempo 

gastadas e suntuosas, con tocados coma de 

trobador ou de militar, a vixiar coma meigos 

atentos a obra sen nome que coce moi lenta na 

estufa prendida, e na que se ergue unha longa 

culler, plantada a xeito de ramo anunciando 

no alto que a obra está rematada.

Acaso non é de xustiza que comediantes 

tan afanosos non emprendan a ruta antes de 

encheren o estómago cunha boa e recons-

tituínte potaxe? E non han perdoar algo de 

sensualidade aos malpocados diaños que teñen 

que se enfrontar todo o día á indiferenza da 

xente e ás inxustizas dun director que leva a 

meirande tallada e come máis caldo, el só, do 

que catro actores?

Que de veces non vin, riseiro e entenrecido, 

a todos aqueles filósofos de catro patas, escravos 

condescendentes, submisos ou servizais, que 

o dicionario republicano ben podería cualificar 

de oficiosos, se a república, ocupada dabondo 

na felicidade dos homes, tivese tempo bastante 

para velar pola honra dos cans! 
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et désolés. Swedenborg affirme bien qu’il y en 

a un pour les Turcs et un pour les Hollandais !

Les bergers de Virgile et de Théocrite 

attendaient, pour prix de leurs chants alternés, 

un bon fromage, une flûte du meilleur faiseur, 

ou une chèvre aux mamelles gonflées. Le poète 

qui a chanté les pauvres chiens a reçu pour 

récompense un beau gilet, d’une couleur, à la 

fois riche et fanée, qui fait penser aux soleils 

d’automne, à la beauté des femmes mûres et 

aux étés de la Saint-Martin.

Aucun de ceux qui étaient présents dans 

la taverne de la rue Villa-Hermosa n’oubliera 

avec quelle pétulance le peintre s’est dépouillé 

de son gilet en faveur du poète, tant il a bien 

compris qu’il était bon et honnête de chanter 

les pauvres chiens.

Tel un magnifique tyran italien, du bon 

temps, offrait au divin Arétin soit une dague 

enrichie de pierreries, soit un manteau de 

cour, en échange d’un précieux sonnet ou 

d’un curieux poème satirique.

Et toutes les fois que le poète endosse le 

gilet du peintre, il est contraint de penser aux 

bons chiens, aux chiens philosophes, aux étés 

de la Saint-Martin et à la beauté des femmes 

très-mûres.
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E cantas veces pensei que quizais existise 

nalgures (quen sabe, despois de todo?) a fin de 

recompensar tanta coraxe, tanta paciencia e 

dedicación, un paraíso especial para os cans 

bos, os pobres cans, os cans enzoufados e 

desconsolados. Swedenborg afirma que hai 

un para os turcos e un para os holandeses!

Os pastores de Virxilio e de Teócrito espe-

raban, en premio aos seus cantos alternos, un 

bo queixo, a frauta do máis afinado artesán, 

ou unha cabra de ubres a reverter. O poeta 

que lles cantou aos cans pobres obtivo como 

recompensa un fermoso chaleco dunha cor á 

vez rechamante e apagada, que nos fai pensar 

no sol outonal, na beleza das donas maduras 

e nos veráns de san Martiño.

Ningún dos presentes na tasca da rúa de 

Villa-Hermosa vai esquecer con que petulancia 

quitou o pintor o chaleco para ofrecerllo ao 

poeta, ata tal punto entendeu que era bo e 

honroso loar os cans pobres.

Tal un soberbio tirano italiano, dos mellores 

tempos, que lle daba en ofrenda ao divino 

Arentino ben unha daga engastada de pedrerías, 

ben unha capa de gala, en troco dun bo soneto 

ou dun curioso poema satírico.

E cada vez que o poeta pon o chaleco do 

pintor, pensa necesariamente nos bos cans, nos 

cans filósofos, nos veraniños do san Martiño 

e mais na beleza das donas abondo maduras. 
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ANO XIII

A Asociación Cultural Barbantia comezou a 

súa decimoterceira andaina o 4 de novembro de 

2016 na cidade de Ribeira. No Centro Cultural 

Lustres Rivas Aurora Marco presentou a súa obra 

Elas, unha verdadeira alfaia de coleccionista. A 

autora seleccionou e ampliou a vida de varias 

mulleres galegas a partir do seu Dicionario de 

mulleres galegas, e o editor buscou as artistas 

que ilustrasen esta nova achega da autora d’As 

precursoras. Cos orixinais das ilustracións do 

libro realizouse unha magnífica exposición 

que tamén se inaugurou ese día na sala de 

exposicións Lustres Rivas. No acto interviron, 

ademais da profesora Aurora Marco, o alcalde 

de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas, a concelleira 

de cultura, Fabiola García, o editor, X. Manuel 

Calviño e o presidente de Barbantia, Xesús 

Laíño; a actuación musical correu a cargo do 

grupo Barahúnda.

Aurora Marco e X. M. Calviño na presentación  
do libro Elas en Ribeira

Manuel Ruíz Rivas, Aurora Marco,  
María Xesús Díaz, Chelo Rodríguez Domínguez  
e Irene Silva Xiráldez, ilustradoras do libro Elas

X. M. Calviño, Aurora Marco e Manuel Ruíz Rivas
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Maralla, Elisa Ortega e Paco Casal na exposición Elas  
na sala Lustres Rivas

O público, encantado, na presentación da profesora  
Aurora Marco en Ribeira.

Jose Lara Gruñeiro e Helena de Afonso,  
o grupo Barahúnda Momento para disfrutar da exposición Elas 

O 22 de novembro os socios e socias de Barbantia 

acercáronse á Casa Pachín, en Taragoña, no concello 

de Rianxo, para render unha merecida homenaxe ao 

músico Xosé España. Interviron o alcalde de Rianxo, 

Adolfo Muíños, o presidente de Barbantia e o artista 

rianxeiro Che Tembra, que agasallou ao homenaxeado 

cunha das súas obras. Interviu tamén Xulio Gutiérrez 

Roger, compañeiro musical do mestre España no grupo 

Os Menestreis, dedicado á música antiga e tradicional. 

Houbo actuación especial dos alumnos do querido mestre.
O mestre Xosé España co seu retrato,  

obra de Che Tembra 

Xosé España cos seus alumnos e alumnas
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O 25 de novembro foi Barbantia á Estación 

Leñaverde, en Boiro, para presentar a novela 

A ferida do vento, de Antón Riveiro Coello. 

Unha homenaxe do autor a Carlos Casares e ás 

terras e xentes de Xinzo de Limia. En diálogo 

co autor da novela participaron o director 

Victor F. Freixanes e Antón Riveiro  
na presentación d'A ferida do vento

Xesús Laíño, V. Freixanes, A. Riveiro  
e X. Ricardo Losada

Sonia Lebedynski, a maxia da música en directo
Numeroso público na presentación  

d'A ferida do vento en Boiro

A Voz de Barbantia enche de cultura  
a Estación Leñaverde de Boiro

de Galaxia, Víctor F. Freixanes, Xosé Ricardo 

Losada e o alcalde de Boiro, Juan José Dieste. A 

intervención musical correu a cargo de Sonia 

Lebedynski, acompañada por Riveiro Coello 

á guitarra. No acto presentouse o número 119 

de A Voz de Barbantia.
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O 3 de decembro de 2016 foi a festa maior 

de Barbantia en Porto do Son: a entrega dos 

sereos, os Premios Barbantia da Cultura e a 

presentación do volume XII Barbantia. Anuario 
de Estudos do Barbanza. Interviron o alcalde de 

Porto do Son, Luís Oujo Pouso, a vicepresidenta 

da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín 

Rei, o delegado da Xunta de Galicia, Ovidio 

Rodeiro, a socia de Barbantia, Pilar Sampedro 

e o presidente da asociación Xesús Laíño. Os 

premios Barbantia 2016 recaeron no escritor 

e xornalista Maxi Olariaga, no artista ribeirán 

Manuel Ayaso e no Museo do Mar de Noia. 

Todos os participantes salientaron a importancia 

do labor dinamizador de Barbantia na cultura 

do Barbanza. Pilar Sampedro e Xesús Laíño 

comentaron os contidos plurais do anuario, 

sempre dedicado a temas da bisbarra, pero 

aberto á cultura universal na súa sección 

“Aires de fóra”, que nesta ocasión ofrecía unha 

tradución dos Pequenos poemas en prosa de 

Baudelaire da man de Manuel Cartea. A Escola 

de Música Moderna de Porto do Son, dirixida 

por Ramón Domínguez Leis amenizou o acto.

O alcalde de Porto do Son, Luís Oujo  
entrega o sereo a Maxi Olariaga

Os premiados cos sereos de Barbantia
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A casa de cultura de Porto do Son acolleu  
a X gala dos Premios Barbantia da Cultura 2016

Sara Boo, Germán da Ponte e Ramón Dominguez Leis, 
da Escola de Música Moderna de Porto do Son

Autoridades e galardoados  
nos X Premios Barbantia da Cultura

Quico Cadaval, Premio Barbantia  
da Cultura Galega 2016

Pilar Sampedro, Goretti Sanmartin, Luís Oujo,  
Ovidio Rodeiro e Xesús Laíño

Ovidio Rodeiro, Pilar Sampedro, Maxi Olariaga,  
Félix González, Quico Cadaval, Goretti Sanmartín, 

Xesús Laíño e Luís Oujo

Maxi Olariaga, Premio Barbantia 2016  
á Traxectoria Cultural no Barbanza.

Félix González, en representación do Museo  
do Mar de Noia, Premio Barbantia 2016  

á Iniciativa Cultural no Barbanza
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O 16 de decembro Barbantia estivo en Noia 

para presentar a obra Noia e Muros. Paisaxes 
urbanas de séculos do xeógrafo Pedro García 
Vidal, quen neste volume sintetizaba a primeira 

parte da súa tese de doutoramento sobre o 

urbanismo de Muros e Noia. Un gran éxito de 

público para escoitar a intervención do autor, 

que, con gran didactismo, foi explicando a 

evolución do urbanismo noiés e muradán con 

gran claridade e sentido divulgativo. No acto 

interviron o escritor Clodio González Pérez, 

director da editorial Toxosoutos; o presidente 

de Barbantia, quen destacou a importancia do 

volume para a xeografía urbana de Galicia, e 

o alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón. A 

actuación musical estivo a cargo do alumnado 
do Conservatorio de Noia.

Pedro García Vidal

Clodio González Pérez, Pedro García Vidal,  
Santiago Freire e Xesús Laíño

Xesús Laíño, Santiago Freire, Pedro García Vidal  
e Clodio González

Alumnado do Conservatorio de Noia na presentación 
do libro de Pedro García Vidal

Asistentes á presentación do libro de Pedro García 
Vidal: Noia e Muros. Paisaxes urbanas de séculos
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Armando Requeixo, Eva Veiga,  
Raquel Rodríguez e Pastor Rodríguez

A primeira xeira de 2017 tivo lugar o 13 de 

xaneiro en Rianxo coa presentación do poema-

rio Soño e vértice, de Eva Veiga, acompañada 

polo crítico Armando Requeixo, o coordinador 

de Barbantia, Pastor Rodríguez e a concelleira de 

cultura, Raquel García. O acto estaba enmarcado 

nos Actos Castelao do concello rianxeiro.

Eva Veiga recitando poemas  
do seu libro: Soño e vértice

Numeroso público nos Actos Castelao 2017

Pastor Rodríguez, Helena Villar Janeiro  
e Adolfo Muíños, alcalde de Rianxo
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O 20 de xaneiro, e de novo nos Actos Castelao, 

Pastor Rodríguez pronunciou a conferencia “A 
Xeración de Castelao no Barbanza”, centrada 

nos coetáneos do autor de Sempre en Galiza, 

na súa bisbarra natal: Victoriano García Martí, 

Alejandro Rodríguez Cadarso, Manuel Lustres 

Rivas, Ramón Fernández Mato e Eduardo 

Dieste. Na mesa acompañárono o alcade, 

Adolfo Muíños e a poeta e escritora Helena 

Villar Janeiro.

Helena Villar Janeiro, Rábade Paredes e Pastor Rodríguez

Helena Villar Janeiro conversa con Antonio Piñeiro  
e Xosé Monteagudo

A concelleira de Cultura de Rianxo, Raquel García, 
Adolfo Muíños e Francisco Castro

Xesús Laíño e Manuel Cartea
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O 27 de xaneiro rematou para Barbantia, 

outra vez máis, en Rianxo, coa presentación da 

novela Todo canto fomos, de Xosé Monteagudo, 

quen estivo acompañado por Antón Riveiro 

Coello, Francisco Castro, en representación 

de Galaxia, e o alcalde rianxeiro. No mesmo 

acto presentouse o número 121 d’A Voz de 
Barbantia. Mentres transcorría o acto, o artista 

Roberto Figueira realizou a súa intervención 

plástica e escoitouse a música de Antón Alcalde.

Roberto Figueira realiza a súa escultura durante o acto de presentación de Todo canto fomos

Adolfo Muíños, Xosé Monteagudo,  
Xerardo AgraFoxo e Antón Riveiro

Antón Alcalde, a música do ceo, no acto  
de presentación do libro de Xosé Monteagudo Xosé Monteagudo asina o seu libro para Antón Alcalde
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Ese mesmo día celebrouse a asemblea anual 

da asociación e elixiuse un novo presidente 

para Barbantia, tras rematar o período de seis 

anos Xesús Laíño. A elección dos socios e 

socias recaeu en Manuel Cartea.
Roberto Figueira nun momento  

da súa intervención plástica

Xosé Monteagudo, Francisco Castro, Pastor Rodríguez  
e Adolfo Muíños

Francisco Castro, Adolfo Muíños, Xosé Monteagudo, Xerardo AgraFoxo e A. Riveiro Coello
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O 10 de febreiro o acto tivo lugar na casa de 

cultura Antón Avilés de Taramancos de Noia 

para presentar As construcións da arquitectura 
popular. Patrimonio Etnográfico de Galicia, de 

Manuel Caamaño Suárez, a quen acompañaron 

Clodio González Pérez e Pedro García Vidal.

Clodio González, Manuel Caamaño  
e Pedro García Vidal

A casa de cultura de Noia sempre queda pequena  
para acoller a presentación dos seus escritores

Manuel Caamaño falando d'As construcións da 
arquitectura popular Caamaño asina exemplares do seu libro

Manuel Caamaño, en animada conversa  
cunha participante no acto

Axeitos, Pedro García Vidal e Lola Arxóns conversan 
antes da presentación do mestre Caamaño
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O 24 deste mes, o Día de Rosalía 2017, 

Barbantia presentou en Boiro Crónicas de 
Venezuela, de Alberto Piñeiro Berz, quen 

dialogou con Pastor Rodríguez, Juan Antonio 

Moledo e Bernardo Gamallo sobre a visión do 

país sudamericano que o autor coñeceu nos 

seus anos de estadía venezolana. Ese mesmo 

día presentouse o número 122 d’A Voz de 
Barbantia.

Alberto Piñeiro Berz

Juan Antonio Moledo, Bernardo Gamallo, Pastor Rodríguez e Alberto Piñeiro

Alberto Piñeiro na presentación do seu libro Crónicas de Venezuela na Estación Leñaverde de Boiro
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O 17 de marzo, Barbantia estivo na 

presentación da carpeta solidaria Luva negra, 

no centro cultural Lustres Rivas de Ribeira, 

nun acto que contou coa intervención da 

poeta Alicia López, Marián Rodríguez, Esther 

Patiño, Pilar Sampedro e Pastor Rodríguez. 

Este acto fíxose en colaboración con Médicos 

sen Fronteiras.

Público asistente á presentación da carpeta solidaria Luva Negra no centro cultural Lustres Rivas

Alicia López baixo a mirada de Pilar Sampedro

Pastor Rodríguez, Marian Rodríguez, Esther Patiño, Alicia López e Pilar Sampedro
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Pero non foron estes actos literarios os 

únicos nos que participou Barbantia, pois 

colaborou tamén na exposición de Che Tembra 

titulada A metade do ceo, que tivo lugar na 

casa da cultura Raquel Fernández Soler d’A 

Pobra do Caramiñal, que se inaugurou o 8 de 

marzo, e na que o artistas foi presentado pola 

vicepresidenta de Barbantia, Isabel Santos, e 

na que estivo acompañado musicalmente pola 

Banda de Música do Ateneo Musical da Pobra.

Un momento da inauguración da exposición de Che Tembra

A casa de cultura Raquel Fernández Soler da Pobra  
acolleu os numerosos asistentes na inauguración  
da exposición A metade do ceo, de Che Tembra.

Manuel Sobral e Rafael Figueroa, da Banda de Música  
do Ateneo Musical da Pobra 

Charo Varela, acompañada polo alcalde da Pobra,  
Xosé Lois Piñeiro, a concelleira de cultura, Genoveva 

Hermo e demais autoridades na inauguración da 
exposición de Che Tembra adicada á muller



279

Pastor Rodríguez

O 31 de marzo saíu á rúa o número 123 

d’A Voz de Barbantia, presentado na librería 

LER d’A Pobra do Caramiñal, nun acto no que 

o protagonista foi Pablo Fernández Barba, 

autor da novela Transición, coa que viña de 

gañar o Premio Vicente Risco. No acto de 

presentación acompañárono o libreiro Cipriano 

Pose, o editor do selo Urco, Tomás González, e 

o socio de Barbantia, Xesús Laíño, que gabou a 

novela de Fernández Barba polo seu realismo, 

pola súa calidade e pola capacidade de contar 

dun xeito interesante nun tema tan complexo 

como o da guerra civil española.

Cipriano Pose dando a benvida á libraría LER da Pobra aos asistentes

Comentando A Voz de Barbantia, número 123,  
cos asistentes na libraría LER da Pobra, entre eles  

o querido socio fundador Carlos Mosteiro

Carlos Mosteiro, ao fondo con Pilar e Pedro García Vidal Pedro García Vidal, M. Velo e Manuel Cartea
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Tomás González, da editorial Urco,  
nun momento da súa intervención

Presidente e coordinador de Barbantia revisando  
o suplemento cultural número 123

Suso Laíño, Pablo Fernández Barba e Tomás González Manuel Cartea saúda a Pablo Fernández Barba

A libraría LER da Pobra acolleu o acto de presentación do libro Transición
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O 11 de abril Barbantia estivo presente 

no Centro Social de Cabo de Cruz, en Boiro, 

para inaugurar a exposición de Che Tembra 

Historia da memoria, nun acto realizado en 

colaboración coa Comisión pola Recuperación 

da Memoria Histórica da Barbanza. No acto, 

o artista estivo acompañado polo alcalde de 

Boiro, Juan José Dieste, o tesoureiro da CRMHB, 

Xoán Hermida, o socio de Barbantia, Xosé 

Deira, e polo coordinador, Pastor Rodríguez.

Na inauguración da exposición do artista Che Tembra no Centro Social de Cabo de Cruz:  
Xoán Hermida, Juan José Dieste, Che Tembra, Pastor Rodríguez e Xosé Deira

O 28 de abril, no Centro Social de Boiro, 

presentouse o número 124 d’A Voz de Barbantia 

e o libro de Chamfort Produtos da civilización 
perfeccionada I. Máximas e pensamentos. 
Pequenos diálogos filosóficos, en tradución de 

Raúl Gómez Pato. O tradutor estivo acompañado 

polas intervencións do editor de Rinoceronte, 

Moisés Barcia, o alcalde de Boiro, Juan José 

Dieste, a vicepresidenta de Barbantia, Isabel 

Santos, e Xesús Laíño. Todos os que interviñeron 

no acto salientaron a importancia das traducións 

para a consolidación da cultura galega e a 

necesidade de diálogo coas outras culturas. O 

tradutor, Gómez Pato, explicou a personalidade 

e a obra do escritor francés Chamfort.

Xerardo AgraFoxo conversa con Pedro García Vidal 
antes da presentación do libro de Raúl Gómez Pato  

no Centro Social de Boiro

Isabel Santos e Juan José Dieste
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Asistentes á presentación de Produtos da civilización 
perfeccionada, tradución de R. Gómez Pato

Xesús Láiño recibe o libro de Chamfort da man de Raúl Gómez Pato

O editor Moisés Barcia e Raúl Gómez Pato

X. Laíño, Moisés Barcia, Raúl Gómez Pato e Isabel Santos
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Santa María A Nova, de Noia, acolleu a presentación  
do libro de Paulo Nogueira

En maio, o día 12, Barbantia desprazouse a 

Noia para colaborar coa editorial Toxosoutos 

na presentación do volume Noia e a súa 
historia, de Paulo Nogueira Santiago, na 

igrexa de Santa María A Nova. Ademais do 

autor, participaron no acto o presidente de 

Barbantia, Manuel Cartea; Patricia Torrado 

en nome de Toxosoutos e o alcade noiés, 

Santiagor Freire Abeijón.

E de Noia a Boiro o 16 de maio, esta vez n’A 

Pousada das Ánimas, para presentar a segunda 

novela en galego de Natalia Carou, A cova da 
moura, ambientada na Idade Media galega, 

unha novela de acción e intriga dirixida a un 

público mozo, pero tamén adulto. Interviron, 

coa autora, Suso Santamaría e Xesús Laíño. O 

acto contou coa música de Helena De Alfonso 

e Jose Lara Gruñeiro, o grupo Barahunda.

A Pousada das Ánimas acolleu a presentación do segundo libro en galego de Natalia Carou

X. Laíño, Natalia Carou, Suso Santamaría,  
Helena de Afonso e Jose Lara Gruñeiro na presentación 

d'A cova da Moura na Pousada das Ánimas
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E chegou o Día das Letras Galegas, o 17 

de maio, e xa que logo, a Romería das Letras 
no Barbanza na súa sétima edición no pazo 

de Goiáns en Boiro. Música, exposicións, 

libros, festa, polbo e moito, moito público. A 

Romaría comezou ás 11.00 da mañá cos xogos 

tradicionais e populares e ás 11.30 comezou 

a actuación dos grupos Nunca é tarde e as 

cantareiras dirixidas por Ibonia Sieira. Ao 

rematar, seguíronlles os grupo de baile de 

Abanqueiro, Pedra da Aroña, e Xilbarbeira. O 

grupo Riola actuou ás 13.15 e foi seguido polas 

cantareiras de Lumieira. Vén logo o xantar, e 

ás 16.00, Barbantia presentou o libro de Xaime 
Toxo, Protexer o invisible, para logo facelo 

con Da Moura á Sheela-Na-Gig, de Milagros 
Torrado Cespón, un interesante exercicio de 

etnografía comparada. Xa ás 17.30 chegou 

Carlos Casares da man de Serafín Marcos 
cun espectáculo sobre o autor homenaxeado 

durante todo o ano polas Letras Galegas. A 

homenaxe continuou coa representación 

do grupo teatral Airiños que puxo en escena 

A galiña azul. Tras o teatro veu a música co 

Grupo de gaitas e percusión da ANPA do 
CEIP de Escarabote e co grupo Abeloura. Xa 

na tardiña a romaría continuou coa Banda de 
Música Municipal de Boiro, acompañada por 

Margarita Loureda, Edelmiro Fernández e As 
Xoaniñas . Ás 20.30, o artista convidado neste 

ano, Davide Salvado ofreceu un concerto 

cheo de animación, conexión co público e 

bo humor. Remate da Romaría das Letras no 

Barbanza. Peche das portas do pazo de Goiáns 

ata o próximo ano.

Durante todo o día, o público non deixou de acudir ao Pazo de Goiáns para celebrar o Día das Letras Galegas

Danza e música para difundir o máís tradicional
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Nenos cos xogos tradicionais no Día das Letras

O artista Che Tembra explícalle a súa obra ao presidente de Barbantia, Manuel Cartea

Participantes na VII Romaría das Letras no Barbanza  
no Pazo de Goiáns Obradoiro tradicional en Goiáns

Artesanía galega nun dos expositores  
na Romaría das Letras 2017
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Nenas co xogos dos bolos 

As Revolteiras non quixeron faltar un ano máis  
á gran festa da cultura no Barbanza

Entre tanta actividade, un momento de descanso Expositor de Chicho Farto 



287

Pastor Rodríguez

Cantareiras de Nunca é tarde

Rebulir durante todo o día no Pazo de Goiáns

O futuro da cultura galega está aquíAs palilleiras na Romaría das Letras no Barbanza
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Esta Festa das Letras Galegas foi precedida 

o 12 de maio pola colaboración de Barbantia 

no VIII Seminario sobre a Memoria no IES 

Félix Muriel de Rianxo, coa participación de 

Xosé Ricardo Losada, Uxío-Breogán Diéguez 

Cequiel, o presidente de Barbantia, Manuel 

Cartea, e o alcalde rianxeiro, Adolfo Muíños.

Manuel Cartea, Mariló Candedo, Adolfo Muíños, Ramón Veiga e Carlos Cimadevila na presentación  
do VIII Seminario sobre a Memoria en Rianxo

Xosé Luís Axeitos nunha visita a Rianxo cos asistentes ao VIII Seminario sobre a Memoria

No IES Félix Muriel de Rianxo  
no VIII Seminario sobre a Memoria
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O 26 de maio Barbantia estivo en Noia, no IES 

Virxe do Mar para presentar o número 125 d’A 
Voz de Barbantia e a biografía Carlos Casares. 
Un contador de historias, do secretario da 

Real Academia Galega Henrique Monteagudo. 

Ademais do autor, quen debullou con amenidade 

a vida e a obra do creador de Ilustrísima, 

interviron Antón Riveiro Coello, o alcalde de 

Noia, Santiago Freire, e Xesús Laíño. Juan 

Caamaño Fernández foi o encargado de poñer 

o acompañamento musical.

O coordinador de Barbantia repartindo o número 125 
d'A Voz de Barbantia entre os asistentes

Henrique Monteagudo nun momento  
da súa intervención

Juan Caamaño Fernández á guitarra,  
nun momento da súa actuación.

Henrique Monteagudo, secretario da Real Academia 
Galega, con A. Riveiro Coello no IES Virxe do Mar de Noia

A. Riveiro Coello, X. Laíño, Henrique Monteagudo e Santiago Freire

O salón de actos do IES Virxe do Mar de Noia  
acolleu a presentación do libro  

Carlos Casares. Un contador de historias
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O 30 de xuño saíu á rúa o número 126 d’A 
Voz de Barbantia, pero o protagonismo foi 

para o Recompilatorio V dese suplemento, 

presentado no Auditorio Municipal de Ribeira 

polo delegado de La Voz de Galicia no Barbanza, 

Ramón Ares, a vicepresidenta de Barbantia, 

María Xesús Blanco, o presidente Manuel Cartea, 

o alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas e a 

deputada provincial Ánxela Franco. Quedan 

así xa reunidos cento vinte e cinco números 

dun suplemento en lingua galega que é único 

nas comarcas de Galicia, produto da ilusión 

e o traballo constante de moita xente que se 

esforza para que poida seguir cumprindo o 

obxectivo de servir a cultura galega e os seus 

creadores. A asociación Bailadela puxo o 

complemento perfecto ao acto.

Manuel Cartea, Ánxela Franco, Manuel Ruíz Rivas, 
María Xesús Blanco e Ramón Ares Noal

María Xesús Blanco, vicepresidenta de Barbantia

O presidente de Barbantia, Manuel Cartea baixo a 
mirada da deputada provincial, Ánxela Franco Pouso

O Auditorio de Ribeira acolleu ao numeroso público na presentación do V Recompilatorio d'A Voz de Barbantia
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María Xosé Couce Caneiro, "Sesé", Xerardo AgraFoxo revisando o número 126 do suplemento cultural  
A Voz de Barbantia, e Pedro García Vidal

As cantareiras da Asociación Bailadela nun momento da súa actuación

M. Cartea, Che Tembra, Pepe Vila e Manuel Ayaso 
conversan no acto de presentación do V Recompilatorio Bailadela, música tradicional e cultura activa
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V Recompilatorio d'A Voz de Barbantia.  
Presentación en Noia

Reparto do V Recompolitario d'A Voz de Barbantia  
aos asistentes á súa presentación en Noia

E chegou a paréntese do verán, pero Barbantia 

voltou o 28 de setembro, esta vez en Noia, para 

levar de novo o Recompilatorio V d’A Voz 
de Barbantia á outra ría, esta vez da man do 

director de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela, 

quen gabou o éxito desta colaboración entre o 

xornal e a nosa asociación cultural, animando 

Numeroso público na casa da cultura  
Antón Avilés de Taramancos de Noia

a continuala e mellorala. No acto interviron 

o presidente de Barbantia, Manuel Cartea, a 

vicepresidenta, Isabel Santos, o alcalde de Noia, 

Santiago Freire e o concelleiro de cultura, José 

Pérez. Mais o camiño continúa e nese mesmo 

día saíu o número 127 do suplemento.
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Isabel Santos, X. Luís Vilela, Santiago Freire e Manuel Cartea

Ramón Ares Noal, José Pérez, Santiago Freire Abeijón e 
Xosé Luís Vilela

O director de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela  
charlando con Maxi Olariaga

Xosé Luís Vilela, director de La Voz de Galicia,  
Ramón Ares e Manuel Cartea

Serafín Marcos e Dalibor Sebestik Zurek puxeron a nota 
musical na presentación do V Recompilatorio
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Música para o V Recompilatorio d'A Voz de Barbantia

Manuel Cartea, Isabel Santos, José Pérez, Santiago Freire Abeijón e Xosé Luís Vilela



295

Pastor Rodríguez

O 6 de outubro Barbantia, en colaboración 

coa asociación Terra de Outes e a Comisión 

pola Recuperación da Memoria Histórica da 

Barbanza, estivo na casa de cultura do concello 

de Outes para presentar a Luís Bará e a súa 

obra Non des a esquecemento, coa presenza 

do autor, de Montse Fajardo, Xoán Mariño, X. 

Hermida e Pastor Rodríguez. Todos destacaron 

o labor do autor por recuperar as voces das 

vítimas da guerra civil, moi especialmente 

das mulleres.

O parlamentario e exalcalde de Outes, Carlos López 
Crespo, na presentación do último libro de Luís Bará, 

Non des a esquecemento, en Outes

Luís Bará

Xoán Mariño, Luís Bará, Montse Fajardo, Xoán Hermida 
e Pastor Rodríguez

Xoán Hermida, Montse Fajardo, Luís Bará,  
Pastor Rodríguez e Xoán Mariño

Púbico asistente en Outes á presentación  
de Non des a esquecemento

Luís Bará nun momento da súa intervención  
na casa de cultura de Outes

Sesé, Manuel Cartea e Ramón Ares
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E de Outes a Rianxo o 27 de outubro. Esta vez 

para presentar unha peza teatral, O viquingo 
converso, na que o autor Xesús Santos recrea 

a orixe da Romaría Viquinga de Catoira. Teatro 

coral e popular na lembranza dunha iniciativa 

de éxito que cumpre cincuenta anos. O autor 

estivo acompañado por Milagros Torrado, 

secretaria de Barbantia, o alcalde de Rianxo, 

Adolfo Muíños, e Xesús Laíño, quen lembrou 

o gran labor de X. Santos a prol do teatro 

Acompañan a Xesús Santos na presentación 
 d'O viquingo converso: Xesús Laíño, Adolfo Muíños  

e Milagros Torrado

Público asistente á presentación da peza teatral  
O viquingo converso, de X. Santos en Rianxo

Tano Domínguez ao piano e Valentín Rial co saxo tenor

Xesús Laíño, X. Santos, Adolfo Muíños  
e Milagros Torrado

popular galego co grupo Ariños. O público 

tivo ocasión non só de gozar coas anécdotas 

que o autor narrou senón tamén da música 

de Tano Domínguez ao piano e Valentín Rial 

ao saxo tenor. Pero ese mesmo día continúa 

a súa singradura A Voz de Barbantia co seu 

número 128.

Xesús Santos Suárez e Adolfo Muíños

Momento para a conversa na presentación  
d'O viquingo converso

Xesús Santos asina exemplares do seu libro
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Pastor Rodríguez

O 17 de novembro, na libraría NOBEL de 

Boiro, Alberte Pagán presentaba a súa obra 

Percorridos por unha teoría do desexo, con 

Rosa Tubío e en conversación con Xerardo 
AgraFoxo. Literatura, cine, viaxes, compromiso, 

lingua nun ameno diálogo.

Alberte Pagán e Xerardo AgraFoxo

A libraría NOBEL de Boiro, o día da presentación  
de Percorridos por unha teoría do desexo,  

de Alberte Pagán

A libreira Rosa Tubío, Alberte Pagán  
e Xerardo AgraFoxo

Alberte Pagán asinando exemplares do seu libro
A libraría NOBEL de Boiro acolleu a presentación  

de Alberte Pagán con numeroso público
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O 24 de novembro sae o número 129 d’A 
Voz de Barbantia e a presentación, no Centro 

cultural Lustres Rivas de Ribeira, do libro Unha 
ducia de galegos de Víctor F. Freixanes, o 

presidente da Real Academia Galega, quen 

coa súa elocuencia narrou as anécdotas e o 

ambiente no que naceu este libro, editado por 

primeira vez en 1976, unha época de ilusión, de 

proxectos, de transición, de espera do futuro 

tras a longa noite de pedra do franquismo. No 

acto estivo acompañado por Pilar Sampedro, 

Antón Riveiro Coello, Xesús Laíño e o alcalde 

de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas.

Victor F. Freixanes, presidente da RAG

A. Riveiro, Víctor Freixanes e o coordinador de 
Barbantia, Pastor Rodríguez

A. Riveiro Coello, Víctor F. Freixanes, Manuel Ruíz Rivas, 
Pastor Rodríguez e Pilar Sampedro

Público asistente á presentación d'Unha ducia de 
galegos no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira

Intervención do alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas

A socia de Barbantia, Pilar Sampedro,  
en diálogo con Víctor F. Freixanes
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Pastor Rodríguez

A décimo terceira andaina chegou ao seu 

remate, mentres os socios e socias seguían a 

votar para elixir os galardoados cos Premios 

Barbantia da Cultura deste ano 2017 e que, 

neste momento, xa se coñecen. Parabéns a 

Francisco Antonio Vidal, Manuel Romero 

e á Asociación Cultural Francisco Lorenzo 
Mariño de Aguiño. O camiño de Barbantia 

segue.

As fotografías de La Voz de Galicia son da 

autoría de Carmela Queijeiro, Marcos Creo 

e Dani Gestoso. 

O noso agradecemento á Nova Escola 
Galega pola cesión das fotos do VIII Seminario 

sobre a Memoria.
Alicia Padín ,o libreiro Cipriano Pose e o seu fillo,  

na Lustres Rivas de Ribeira

Xesús Laíño, Pilar Sampedro, Victor F. Freixanes, Manuel Ruíz Rivas e A. Riveiro Coello

Victor F. Freixanes asinando exemplares do seu libro
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RELACIÓN DE SOCIOS
1. Mª DorinDa abuín Ces, 2. agustín agra barreiro, 3. José raMón agrafoxo Pérez, 4. xerarDo 
agrafoxo Pérez, 5. xosé Lois agreLo HerMo, 6. José ManueL aLborés Mariño, 7. ósCar aLCaLDe 
Carou, 8.  Mª ConCePCión aLLut ViDaL, 9.  fernanDo aLonso roMero, 10.  xosé ÁLVarez 
CastreLo, 11. MaxiMino CarLos ÁLVarez oLariaga, 12. ana aMaDo reino, 13. María Cristina 
anDraDe gonzÁLez, 14.  ana e. arCa CaMba, 15.  raMón ares noaL, 16.  PurifiCaCión arias 
VÁzquez, 17. María xesús arMaDa Castaño, 18. María DoLores arxóns ÁLVarez, 19. siMón baLVís 
freire, 20. CLara barge estéVez, 21. PabLo barreiro, 22. xosé ManueL barreiro insua, 23. María 
isabeL barros Pazos, 24.  xosé PLÁCiDo betanzos garCía, 25.  bibLioteCa funDaCión 
PenzoL, 26. bibLioteCa xeraL Da usC, 27. franCisCo bLanCo aLCaiDe, 28. José ManueL bLanCo 
Castro, 29. fernanDo bLanCo LaDo, 30. María xesús bLanCo LóPez, 31. José ManueL bLanCo 
roMero, 32. raMón riCarDo boo Puente, 33. CarLos branCo ansoar, 34. xosé raMón brea 
rei, 35. Mª DoMinga brión sanMigueL, 36. franCisCo xosé bugaLLo otero, 37. C.e.i.P. santa 
María Do Castro, 38.  ManueL CaaMaño suÁrez, 39.  xosé ManueL Cairo anteLo, 40.  xosé 
María CaL VÁzquez, 41.  CarLos ManueL CaLLón torres, 42.  DoLores CaLo garCía, 43.  ana 
CaMbeiro CaMbeiro, 44. Jorge J. CaMPaña Dieste, 45. DoMingo raMón CaMPos aLborés, 46. anxo 
santiago CaMPos Pena, 47. María xosé Canitrot triLLo, 48. raMón CarreDano Cobas, 49. Juan 
CarriL Miguéns, 50. ManueL Cartea góMez, 51. José raMón Casais roMero, 52. roMÁn Castaño 
garCía, 53.  eVa Castaño torraDo, 54.  antonia CasteLo LaMPón, 55.  Jesús ManueL Castro 
fernÁnDez, 56.  eMiLio Castro fustes, 57.  HerMinDa Castro Lage, 58.  anxos Castro 
ParaDa, 59.  xaVier Castro roDríguez, 60.  guiLLerMe CaxaraViLLe arauxo, 61.  Centro 
eMPresariaL Da ConstruCión Do barbanza, 62. Centro raMón Piñeiro, 63. Centro reCreatiVo e 
CuLturaL De artes, 64.  CeP PiLar Maestú sierra, 65.  ManueL Ces CanLe, 66.  sonia Ces 
garCía, 67. CorneLia Ces MiranDa, 68. aDeLina Ces quintÁns, 69. JaVier Jesús raMón CHouza 
gestoso, 70.  María Jesús Cobas Paz, 71.  CoLexio JaiMe baLMes, 72.  xosé CoMoxo 
roDríguez, 73.  ConCeLLo Da Pobra Do CaraMiñaL, 74.  ConCeLLo De boiro, 75.  ConCeLLo De 
LousaMe, 76.  ConCeLLo De noia, 77.  ConCeLLo De outes, 78.  ConCeLLo De Porto Do 
son, 79. ConCeLLo De rianxo, 80. ConCeLLo De ribeira, 81. Justo Cortizo sóñora, 82. aLfonso 
Costa beiro, 83.  xesús Costa roDiL, 84.  María José CouCe Caneiro, 85.  JaiMe De Los ríos 
HernÁnDez, 86.  xosé Deira triñanes, 87.  faustina Dieste sÁnCHez, 88.  Juan J. DosiL 
Martínez, 89.  ÁnxeLa DoVaL MénDez, 90.  DanieL erMo sanCHes, 91.  xaquín esPaña 
fernÁnDez, 92. María teresa esPerante Lens, 93. franCisCo JaVier esPino DoMarCo, 94. eDuarDo 
xeroMe estéVez agrafoxo, 95. ManueL faJarDo Piñeiro, 96. xoÁn fernÁnDez, 97. María estHer 
fernÁnDez CarroDeguas, 98.  CiPriano eMiLio fernÁnDez fernÁnDez, 99.  ManueL fernÁnDez 
Maneiro, 100.  María eugenia fernÁnDez reboLLiDo, 101.  graCieLa fernÁnDez 
reboLLiDo, 102.  franCisCo fernÁnDez rei, 103.  serafín fernÁnDez ViLLanueVa, 104.  Luís 
ferreirós bLanCo, 105. guiLLerMina ferroL Martínez, 106. roberto figueira Martínez, 107. José 
aLberto figueiro resúa, 108.  María isabeL fontano fernÁnDez, 109.  funDaCión rosaLía De 
Castro, 110.  gustaVo garCía Dieste, 111.  rafaeL garCía garCía, 112.  siLVia garCía 
Mirón, 113. PauLa susana garCía Paz, 114. ViCtoria De Los ÁngeLes garCía Peinó, 115. eMiLio 
garCía Pérez, 116. garCía roDiño,  s. L., 117. aLberto garCía sÁnCHez, 118. xoÁn franCisCo 
garCía suÁrez, 119.  nieVes garCía ViDaL, 120.  PeDro garCía ViDaL, 121.  íria gestoso 
ríos, 122.  eugenia góMez ViDaL, 123.  aLfonso José gonzÁLez asenJo, 124.  ManueLa sofía 
gonzÁLez Lestón, 125.  ManueL gonzÁLez Lorenzo, 126.  unai gonzÁLez suÁrez, 127.   féLix 
gonzÁLez túñez, 128. grÁfiCas garabaL s. L., 129. xosé Luís groVeiro gonzÁLez, 130. María 
guDe saMPeDro, 131.  xuLio gutiérrez roger, 132.  xan HerMiDa bouza, 133.  Josefa HerMo 
insua, 134.  ies Coroso, 135.  ies esPiñeira, 136.  ies nº1 De ribeira, 137.  ies Praia 
barraña, 138. ies Virxe Do Mar, 139. Jesús roMÁn Laíño briones-arén, 140. fernanDo raMón 
LaVanDeira suÁrez, 141. xoÁn xosé León Martínez, 142. xoÁn León ViDaL, 143. ManueL Lestón 
gonzÁLez, 144. Mª aurora Lestón Mayo, 145. xosé ManueL Lobato Martínez, 146. CarLos LóPez 
CresPo, 147. CarLos Mª LóPez DeL río, 148. aMaLia LóPez Louro, 149. xabier LóPez Marqués,  
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150. María Luísa LóPez otero, 151. gLoria LóPez Paz, 152. CHaro LóPez sÁnCHez, 153. xosé 
antonio LóPez siLVa, 154. Jesús Lorenzo CesPón, 155. seVeriano Loroño ViazCoeCHea, 156. xosé 
riCarDo LosaDa ViCente, 157. Marina LosaDa ViCente, 158. María Loureiro Piñeiro, 159. aurora 
MarCo LóPez, 160.  aureLia Mariño bLanCo, 161.  esPeranza Mariño DaViLa, 162.  ManueL 
Mariño DeL río, 163.  xoÁn Mariño reino, 164.  María José Maroñas sóñora, 165.  anDrés 
Martínez Cao, 166. Jesús Martínez MoLeDo, 167. eDMunDo Martínez Muñiz, 168. Mª ConsueLo 
Martínez Pérez, 169. DanieLa Martínez soMoza, 170. ÁngeLes Miguéns Cristobo, 171. MóniCa 
PauLa Montero ParCero, 172.  María DeL PiLar MoraLes Pérez, 173.  José Luis Mouriño 
Miguéns, 174. aDoLfo Muíños sÁnCHez, 175. Mariano Muñiz bLanCo, 176. Museo Do graVaDo 
De artes, 177. aVeLina neiro CuenCio, 178. santiago nieto roMarís, 179. xosé ManueL nóVoa 
CoLLazo, 180.  HaDriana orDóñez otero, 181.  Mari CarMen orDóñez rey, 182.  MaruseLa 
outeDa CaneDa, 183.  raMiro ouViña ouViña, 184.  aLiCia PaDín otero, 185.  aLberte 
PagÁn, 186. María Do CarMe PaLLares LeaL, 187. xosé antón ParaDa fernÁnDez, 188. antonio 
ParaDa Mariño, 189. santiago PÁraMo aLLer, 190. aLiCia ParDaL Pazos, 191. Mª DoLores ParDo 
fernÁnDez, 192. Marian PareDes ViLLaronga, 193. Juan Patiño gonzÁLez, 194. benJaMín Paz 
Castro, 195.  María xosé Paz franCo, 196.  santiago Pazos rey, 197.  María Jesús Pazos 
rey, 198.  enCarna Pego Paz, 199.  María isabeL PeLayo barbarÁn, 200.  soLeDaD 
PenaLta, 201. xoÁn CarLos Pereira Martínez, 202. PiLar Pereiro saaVeDra, 203. Jesús Pérez 
besaDa, 204. isMaeL Pérez fernÁnDez, 205. xosé ManueL Pérez fernÁnDez, 206. José antonio 
Pérez fernÁnDez, 207. DaViD Pérez igLesias, 208.  siLVeria Pérez Martínez, 209. Mª DoLores 
Pérez Mato, 210.  María Luísa Pérez Muñiz, 211.  antonio Pérez Pérez, 212.  Mariña Pérez 
rei, 213. José antonio Pérez sÁnCHez, 214. seVeriano Pérez suÁrez, 215. José antonio Pérez 
treus, 216.  Mª Jesús PiCHer núñez, 217.  ManueLa PiMenteL noVo, 218.  féLix PiMenteL 
tubío, 219. aLberto Piñeiro berMúDez, 220. antonio Piñeiro fernÁnDez, 221. PeDro Piñeiro 
HerMiDa, 222. gerarDo Piñeiro Lorenzo, 223. xoana Piñeiro Lorenzo, 224. ManueL Piñeiro 
Pena, 225. ManueLa PLaCes fungueiriño, 226. María PLaCín LóPez, 227. CiPriano ManueL Pose 
Lorenzo, 228. María eLena PraDa fernÁnDez, 229. ConCePCión PraDo baña, 230. asoCiaCión 
PruDenCio roMo, 231. José ManueL queiruga CarbaLLo, 232. raMón quintÁns ViLa, 233. beatriz 
quinteLa rúa, 234. María DoLores raMa PiCo, 235. reaL aCaDeMia gaLega, 236. ana reDonDo 
Loxo, 237. Mª DeL CarMen rego DoMínguez, 238. xosé xabier reino Castro, 239. ManueL reiriz 
Dios, 240.  Marisa resúa quintÁns, 241.  roDrigo rey LóPez, 242.  ester rinCón-benzaLÁ 
fernÁnDez, 243. Juan ManueL ríos Pérez, 244. xosé ManueL riVas Pérez, 245. antón riVeiro 
CoeLLo, 246.  santiago robaDo gauDeoso, 247.  inMaCuLaDa robLeDa Castro, 248.  antón 
roDríguez gaLLarDo, 249.  Mª teresa roDríguez igLesias, 250.  DanieL roDríguez 
Lorenzo, 251. Luís CarLos roDríguez río, 252. xoÁn Pastor roDríguez santaMaría, 253. José 
Mª roDríguez tubío, 254. bLanCa-ana roig reCHou, 255. LuCía roManí fernÁnDez, 256. enCarna 
roMay otero, 257. ManueL ruíz riVas, 258. MigueL ÁngeL saÁ raMos, 259. antonio saboriDo 
LóPez, 260. ConCePCión sabuCeDo ÁLVarez, 261. PiLar saMPeDro Martínez, 262. xaVier sÁnCHez 
aLonso, 263. MarCeLino sÁnCHez soMoza, 264. María isabeL santos DaViLa, 265. Mª CarMe 
santos roDríguez, 266. xoHÁn santos suÁrez, 267. xesús santos suÁrez, 268. ÁngeLa María 
segaDe otero, 269. guiLLerMo De La Paz serra Martínez, 270. raqueL siLVa HerMo, 271. José 
siLVa triñanes, 272. bLas raMón sobriDo Lago, 273. soCieDaDe LiCeo De noia, 274. santiago 
suÁrez bLanCo, 275. Juan neMoPuCeno suÁrez LiJó, 276. César r. tareLa Pérez, 277. anDrés 
teira ageitos, 278.  ManueL teira LuaCes, 279.  Luís teira ParaDa, 280.  José teMbra 
reDonDo, 281. PiLar tesouro franqueira, 282. Dores torraDo ares, 283. MiLagros torraDo 
CesPón, 284. PatriCia torraDo queiruga, 285. ManueL torres Cubeiro, 286. gonzaLo trasbaCH 
Paz, 287. gerarDo triñanes fernÁnDez, 288. xosé ManueL triñanes núñez, 289. ManueL tubío 
faCHaDo, 290.  José tubío faCHaDo, 291.  feLisa tubío saaVeDra, 292.  ViCente VÁzquez 
arias, 293. ósCar VÁzquez Dieste, 294. CarMen VÁzquez Dieste, 295. franCisCo xabier VÁzquez 
fernÁnDez, 296. Juan ManueL VÁzquez garCía, 297. José ManueL VÁzquez LiJó, 298. aMParo 
VÁzquez Lores, 299.  eVa Veiga torre, 300.  xosé Luís Veiras Manteiga, 301.  ManueL VeLo 
VeLo, 302. franCisCo ViCente teiJeiro, 303. franCisCo antonio ViDaL bLanCo, 304. fiDeL ViDaL 
Pérez, 305. teresa ViDaL Pose, 306. bernarDo xosé ViLa CaMeÁn, 307. María Margarita ViLar 
Martínez, 308. teresa ViLLaLba torres, 309. ManueL xesús ViLLar suÁrez, 310. Mª teresa 
ViLLaVerDe Pais, 311. segisMunDo zúñiga tubío
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