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MATERIAL E INMATERIAL. E QUERE SER
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on recordo quen dixo que aqueles países
nos que o sentido común choca coa
evidencia son países infelices, pero é unha
frase que me vén todos estes días de loucura
mundial á cabeza. O sentido común, enterrado baixo populismos de diferente signo;
a evidencia enterrada baixo esa proliferación
de noticias falsas que gobernos de diferente
pelaxe e particulares de diferentes intereses
propagan polas redes sociais.
Sei que falar de sentido común e de
evidencia é complicado, e préstase a moitas
interpretacións, mesmo a moitas manipulacións. Permitide, xa que logo, que explique
que entendo por eses conceptos resumindo
o que o escritor italiano Raffaele La Capria di
ao respecto no seu fermoso libro La mosca en
la botella. Elogio del sentido común, sentido
común que define como “a constatación inmediata e desinteresada da evidencia”, “esa
voz baixa da conciencia” que nos fai intuír
de que parte está a verdade. E, deseguido,
define a evidencia como “un feito que non
ten necesidade de ser demostrado”, engadindo unha puntualización moi importante:
o sentido común debe preocuparse pola evidencia dunha verdade, non polo problema da
verdade. A evidencia non se discute, a verdade
si, porque a verdade é un valor, e sobre os
valores acabamos sempre polemizando. E
fai un diagnóstico: “A verdadeira anomalía
do noso tempo é que a evidencia se discute
ou se nega cada vez máis desde a política e
desde o abuso ideolóxico, porque as grandes
ilusións do século xeraron visionarios, e os
visionarios pasan por alto as evidencias. Quen
nega unha evidencia falsifica toda a realidade,
aínda cando crea non facelo”. La Capria pon
un exemplo, que el mesmo recoñece simplificador, pero relevante: en economía é racional
despedir obreiros e substituílos por máquinas,
abaratando os custos de produción, facilitando

a competencia e xerando maior riqueza. Pero
a sensatez dinos que non debemos despedir
obreiros, creando parados, mentres non haxa
unha solución para eles.
La Capria cre que somos como moscas
atrapadas dentro dunha botella, e que hai
tres condicionamentos principais que nos
impiden saír, limitando a nosa liberdade e a
nosa capacidade de ver as evidencias e aplicar
o sentido común.
O primeiro, o lugar onde nacemos e a mentalidade que o caracteriza, unha mentalidade
que tende ao prexuízo e á confrontación con
mentalidades doutros lugares, fomentando así
a autocompracencia. Cre que só poderemos
superar esa mentalidade do fogar natal, que
Leopardi chama significativamente salvaxe,
con análise e autocrítica.
O segundo condicionamento é a linguaxe
(onde residen as memorias ancestral e imaxinativa), unha herdanza que tamén recibimos
ao nacer. Hai que estar moi alerta e ser críticos
con el, pois imponnos de forma suxestiva
ideas e opinións que en realidade non nos
pertencen. Palabras como pobo, revolución,
patria, Deus, liberdade, hai tempo que se
baleiraron de significado e, canto máis se
usan, máis se enchen de intereses espurios
particulares. Xa que logo, tendo en conta que a
linguaxe da liberdade debe ser unha linguaxe
desinteresada, deberiamos buscar palabras
novas.
O terceiro condicionamento é a ideoloxía.
As ideoloxías non teñen por que impedirnos
ser libres e ver as evidencias, pero a maioría
da xente está enferma de ideoloxía; é dicir,
parten das ideas e, de aí, deducen a realidade,
en vez de partir da realidade e deducir de aí as
ideas. En Italia, di, “o país máis inmoralmente
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Limiar
politizado do mundo, estamos condenados a
unha especie de cadea perpetua mental. Hai
condenados encerrados no pavillón dereito
e condenados encerrados no pavillón esquerdo. Isto converteuse nun destino, nunha
mentalidade, igualmente inmóbil; un feito
non tanto ideolóxico, senón biolóxico. Existe
unha bioloxía de dereitas e unha bioloxía de
esquerdas, un tipo antropolóxico de dereitas
e un tipo antropolóxico de esquerdas”. Non
só, por suposto (e isto xa o digo eu), en Italia.
Como saír da botella? Sigamos escoitando
a La Capria: “Pero a liberdade, incluída aquela
que se exerce desde o seno dunha ideoloxía
(non enferma), atópase noutra parte. Non está
nin na dereita, nin na esquerda, pero tampouco no centro. Está na nosa independencia e

8

no respecto á verdade, no rexeite da dobre
verdade ou da verdade que nos convén. O
intelectual debe estar sempre na oposición,
a oposición de quen non pode ser amado por
ninguén”. Non se trata de ser equidistantes,
senón equiopostos.
Pertenzo a Barbantia, e escribo cun inmenso pracer o limiar deste anuario desde o
primeiro número, porque estou convencido
de que, independentemente da ideoloxía
concreta dos socios e dos colaboradores,
todos compartimos un sentido común que
nos permite ver a evidencia, como demostran
os traballos que aquí mesmo podedes ler, e saír
da botella en que unha sociedade enferma de
ideoloxía nos quere meter.
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A muralla, símbolo da vila de Noia

D

urante séculos a vila de Noia, como toda
cidade medieval, presentábase ante o
visitante como un lugar pechado por muros
que a delimitaban e protexían. A envolvente
cerca que abrazaba o espazo cidadán era o
primeiro elemento que se ofrecía á mirada
do viaxeiro para sinalar a presenza dunha
entidade urbana. Co paso do tempo, a muralla pétrea ía converterse no símbolo máis
característico, unha especie de “logo” da vila,
talvez, xunto coa silueta ascensional da igrexa
de San Martiño, no elemento definidor da
paisaxe urbana de Noia. Era tal o poder de
identificación da muralla sobre a vila que,
nalgúns casos, esta non se representa coa
súa morfoloxía e topografía, senón sinalada
como un espazo baleiro, pechado no perímetro
amurallado.

Das monumentais murallas de Noia, non
queda xa apenas nada. Escasísimos restos
permanecen en pé. Nada que sexa notorio
ou inmediatamente perceptible. Desaparecida a muralla, deu comezo un proceso de
esquecemento colectivo, ata o punto de que
na actualidade é ignorada por gran parte dos
habitantes. Pero, se o destino da vila foi superar os seus lindes ata destruílas, as murallas
exercen sobre Noia unha influencia que as
fixo perdurar no tempo, pois o proceso de
urbanización de séculos non vai ser quen de
facer desaparecer unha muralla arrasada e
metodicamente saqueada dende o século XVI
ata o XIX; antes ao contrario, quedou totalmente envolta, rodeada e ocultada por unha vila
que fixo dela o seu monumento máis secreto.
Trátase dunha pegada en negativo do que foi
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o extremo dunha vila obrigada a defenderse.
Cando por motivos de nova edificación sobre
solares baleiros, ou substitución de antigas
construcións, a liña amurallada libérase das
superposicións, as pegadas da muralla fanse
de novo visibles, positivándose como proba
da capacidade para vivir sobre ela mesma e
transformarse.

A MURALLA DE 1320. ANTECEDENTES
Noia, burgo e porto, a dobre
función, militar e económica
Baseándonos no contido da carta foral de
Noia de 1168, da que o pasado ano celebramos

o seu 850 aniversario1 , dous tipos de razóns
básicas alicerzan a fundación neste emprazamento de fondo de ría dun establecemento
costeiro: económicas e defensivas2 . Na Carta
Pobra podemos ler de xeito explícito a finalidade económica, e está claro que a fonte da
riqueza das xentes que nela residan será o
mar. Noia vai ser unha entidade poboacional
marcada polo porto e polo mar. Pero, ademais,
dito establecemento destacaba igualmente
pola súa importancia militar como bastión
estratéxico da ría no camiño cara a Compostela
Alameda, rev. (2018): 1168-2018 Aniversario da Fundación de
Noia. Portus Apostoli, nº 55.
1

García Vidal, P. (2018): “A orixe medieval do Portus Apostoli (unha
vila portuaria e atlántica no fondo dunha ría), en Barbantia, Anuario
de Estudos do Barbanza, pp. 55-87.
2

(2018): “Noia, vila medieval fortificada e portuaria”, en rev. Alameda
nº 55, pp. 42-52.
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para aquelas xentes que chegaban por mar.
Noia quería ser, polo tanto, un porto (Portus
Apostoli) cunha dimensión defensiva importante (burgo Totum Bonum).
Unha vez tomada a difícil decisión de onde
emprazar o futuro establecemento urbano
baixo a protección natural que lle outorgaba
o marco xeográfico, e aínda considerando
que a protección natural fose a mellor posible,
atraer poboación disposta a residir no novo
establecemento supoñía ofrecer unha serie
de vantaxes, entre as que a promesa dunha
maior seguridade non sería a menos importante. Por conseguinte, pronto vai poñerse
de manifesto que deixar só a protección do
enclave en mans dunha natureza favorable á
defensa non constituía unha sólida promesa
de supervivencia. Por iso, á natureza había
que sumarlle a acción humana. Así, case inmediatamente despois de concedida a Carta
Pobra, procedeuse á construción do que sería
un primeiro recinto defensivo, un recinto
protector que vai asentarse sobre o cumio
do pétreo saínte litoral de topografía suave,
constituíndose nunha vila fortificada nun
cruzamento de vías e protexendo o paso da ría.
O recinto pechado coñecido como O Tapal,
era un lugar de reducidas dimensións con
función militar que acollería en caso de perigo
os cidadáns que vivían arredor. O Tapal, espazo
de amparo en caso de perigo, convértese así
en símbolo do poder militar ante o resto da
poboación civil, que en vivendas agrupadas
nas ribeiras ten nas augas do mar a súa fonte
de vida3 . Deste xeito, en Noia a diferenza entre
As referencias a este recinto defensivo fano indistintamente
co emprego dunha tripla terminoloxía: castelo, fortaleza ou
cidadela do Tapal. Tres elementos distinguen a todo castelo: un
recinto amurallado, unha torre habitable e un patio de armas,
dinos Vitrubio, M. (1987): Los diez libros de arquitectura, p. 36; a
fortaleza, igual que o castelo, é un lugar fortificado pero posúe
un carácter máis amplo. A principal diferenza estriba, polo tanto,
na súa maior dimensión. Cando o recinto fortificado estaba
3

a cidade civil e a militar aparece claramente
representada dende os inicios da vida urbana.
Sobre este núcleo señorial de carácter político-militar, vai gravitar tamén o espazo relixioso.
Nunha época onde a relixión xogaba un papel
prominente, a igrexa, o símbolo do poder de
Deus, estaría igualmente presente en forma,
primeiro dunha modesta igrexa4 , substituída
logo por unha poderosa igrexa fortaleza, unha
gran “catedral” que dominaba a imaxe da vila,
a cuxo arredor se abren pequenas prazas de
mercado.
Un burgo que medra a partir do
recinto defensivo do Tapal
A riqueza creada por esta dobre función
económico-militar deu lugar a unha acumulación de excedentes que permitiron unha
transformación rotunda da realidade física da
primitiva vila portuaria. É lóxico pensar nunha
transición urbana entre o primitivo recinto
amurallado do Tapal e a muralla do arcebispo
Landoira de 1320, manifestándose dende o
punto de vista morfolóxico na construción
e o trazado de rúas que foron ampliando
destinado a residencia dun señor feudal, xurdía toda a gama de
castelos-pazo, que se adapta perfectamente á función do Tapal.
Ás veces tamén se fai referencia ao Tapal como cidadela. Neste
caso, as cidadelas xorden na Idade Moderna facendo referencia a
un recinto fortificado no interior ou preto da cidade. Posúe tamén
unha dobre función: dominar a cidade e protexela constituíndo
o derradeiro refuxio.
Henríquez Osorio, J.; Campero, A. e Pardiñas Regueira, E., son
historiadores e eruditos que na primeira metade do XIX falan da
existencia dunha primitiva ermida. O primeiro deles escribía
cara ao 1800: “Noya se ha mudado después de sumergida a la
Capilla de San Martiño del Sobreiral, por los muchos árboles de
estos que allí había en toda su estensión, hoy ribera y en aquel
tiempo dehesa, es tradición muy antigua y testigos los troncos de
aquellos árboles que aún se encuentran en lo que de entonces acá
se formó ría, que la capilla de Sn. Martín estaba cerca del Puxilgo
y no donde está la Iglesia, se evidencia por que habiendo Meis
hecho obra, allí casas, tinglados, y lagares para sardina, haciendo
escabaciones de cimientos antiguos halló la imagen de piedra de S.
Martín pequeña, y para memoria le aconsejé la pusiese en la parez
que hizo y lo recuerdo como yo…”. En González Pérez, C. (edic):
Apuntamentos históricos sobre a vila de Noia, p. 20. Igualmente,
dunha igrexa anterior á reedificada por Lope de Mendoza, fala
Fiaño, P. (1999), p. 109.
4
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progresivamente o antigo recinto do Tapal.
A falta de documentos esclarecedores non
permite adiviñar a primeira evolución urbana
do nacente porto xacobeo, e non será ata o
século XIII cando a concesión por parte do
novo arcebispo Xoán Arias á vila de Noia
dos Usos y costumbres de Pontevedra coa
institucionalización do seu oficial na vila –o
Mordomo–, poña de manifesto a evolución
positiva do novo establecemento urbano5 .

Antes da construción da muralla de 1320,
parece probable a existencia dun primitivo
recinto xurdido ao amparo do conxunto do
Tapal, cuxo linde de levante chegaría á altura
do inicio da actual rúa do Curro, que puido ser
un espazo de mercado exterior6 . A existencia
dun pequeno recinto cercado semella ser
probable. A distinta trama urbana, tanto no
que se refire á diferente anchura e trazado
das rúas como ao volume dos quinteiros, son

Segundo García Oro (1987: 170-171), Noia conta nese intre cun
pequeno grupo de homes bos, “acaso os antigos burgueses
composteláns que allí fueran a morar”. A vila está rexida polo
mordomo arcebispal; ten concello e os seus xustizas e procuradores
actúan no radio concellil, sobre todo exercendo xustiza no campo
das fraudes mercantís, as ordenanzas municipais e, en especial,
as de tema alimenticio, os actos de violencia, os roubos, etc.
“Noya pudo poseer por entonces –segue a referir o mencionado
autor– (p. 71), un buen surtido de pescado, una dotación suficiente
de alimentos y ganado y una moderada cuantía de objetos de
ferretería. A ello habría que añadir la presencia de sus bodegas

y algún taller familiar de carpintería ribereña. Finalmente hay
que suponer que, como el caso bien documentado de la ría de
Arosa, era aprovisionada de aceite y sal por alfolineros reales en
la menuda proporción en que podía necesitar estos productos”.

5
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Todo apunta a pensar que este espazo puido ser unha especie de
praza da Peixería como a de Muros, corazón do arrabalde mariñeiro
da ribeira do Traba antes da construción da muralla de 1320.
6

Pedro García Vidal

argumentos que se suman a esta hipótese7.
Este, que chamaremos segundo recinto protector, posiblemente estivese protexido por
unha cerca de material perecedoiro como a
madeira, por ese motivo non chegou ata nós
ningunha proba da súa existencia.
De burgo e porto a vila amurallada
O forte crecemento experimentado polos
primitivos burgo e porto, sinal evidente do
acertado da elección do sitio e do lugar, vai
ocasionar que o anterior espazo fortificado
non teña capacidade para acoller unha poboación que cada vez acode en maior número
atraída polas posibilidades deste florecente
núcleo urbano. Nos seus bordos fórmanse
outros asentamentos, os suburbios. Son estes
arrabaldes, os barrios extra muros, que medran
integrando o campo na cidade, os que axiña
serán equiparables ao núcleo orixinal e esixirán a construción dun cerco amurallado cada
vez máis grande de cara a integralos dentro
García Vidal P. (1991): A Noia da memoria: Pasado e presente dun
casco histórico. Evolución urbana, p. 44.
7

dun espazo protexido. Pero, aínda dando por
suposto de que a construción dunha nova muralla supoñía a confirmación do crecemento
da superficie da vila, a edificación da mesma
só tiña lugar en circunstancias especiais, dado
que unha obra de tal envergadura precisaba
dun enorme esforzo por parte da comunidade.
O tipo de material, pedra de boa calidade, facía
preciso o transporte dende as canteiras; a
súa feitura precisaba dunha inxente man de
obra; e por tanto erguer unha cerca supoñía
un notable esforzo para a comunidade por
próspera que esta fose. O custoso dunha obra
destas características facía imprescindible a
colaboración por parte do poder señorial para
levala a cabo8 . En Noia, o favor señorial vai vir
da man dun dos seus máis ilustres benfeitores,
Un dos aspectos máis relevantes das actuacións arcebispais
en vilas como Noia ou a veciña Muros foi, sen dúbida, a súa
contribución ás obras para amurallar as mesmas. O labor dos
arcebispos foi determinante: as vilas recibiron importantes vantaxes
para a construción dos muros, caso de Noia, ou foi o propio poder
arcebispal quen se encargou de levalas a cabo, caso de Muros. Foi,
polo tanto, a decidida actuación dos arcebispos composteláns e
señores das vilas de Noia e Muros, Don Berenguel de Landoira e
o arcebispo Fonseca, o que vai posibilitar a construción dunhas
sólidas e poderosas murallas de pedra que marcarán por séculos
a imaxe e a historia urbana de ambas as dúas vilas.
8
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o arcebispo de Compostela e señor da vila, Don
Berenguel de Landoira9 . Este apoio señorial
constataba non só a axuda á defensa da cidade
senón tamén, e principalmente, a importancia
notable que concede á vila de Noia no contexto
urbano medieval.
O crecemento do núcleo inicial ao longo
do século XIII por mor do desenvolvemento
económico, coa pesca como actividade es-

Don Berenguel de Landoira fora nomeado polo Papa como
novo arcebispo de Compostela. Pero, por mor da oposición dos
burgueses de Santiago, á súa toma de posesión da sé arcebispal,
vai verse na necesidade de solicitar axuda dos noieses coa
intención de conseguila pola forza. Cando, vencida a resistencia
dos composteláns, logre facerse co poder Don Berenguel non
esquecerá a axuda prestada polas xentes de Noia. Sobre a figura
de Don Berenguel de Landoira e Noia, ver Agrafoxo Pérez, X.
(1987): Noia: Unha vila histórica, pp. 75-79; Tamén en Díaz, M. e
García Oro, J. (edits.) (1983): Hechos de Don Berenguel de Landoira.

telar10 , incrementa o interese na súa defensa.
Facíase necesaria unha maior amplitude e
consistencia do recinto amurallado, pois froito
desa importancia económica o número de
cobizosos do botín increméntase en igual
proporción. E os inimigos potenciais e reais
non só proceden do exterior. Son agora outros señores feudais os que disputan por tan
prezado don como poñen de manifesto as
palabras do arcebispo Landoira: “Los de la villa
de Noya eran muy pobres et muy astragados

9
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A concesión a Noia de novos fueros por parte de arcebispo Xoan
Arias, a mediados do século XIII, pon de manifesto a importancia
acadada polo establecemento urbano. O crecemento humano e
comercial que estaba alcanzando Noia e a súa contorna, así como
a notable actividade do seu porto, vai xustificar a concesión duns
novos fueros en consonancia co seu desenvolvemento.García Vidal,
P. (2012): A paisaxe urbana e a súa evolución na ría de Muros-Noia
a través dos seus principais asentamentos: un estudo de Xeografía
Urbana. Anexo Tese de doutoramento (inédita).
10
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por raçon de cavalleros et de otros homes
poderosos que lles façen mal, por raçon que
la dicha villa no es çercada”11 . Igualmente, o
carácter militar defensivo da nova muralla
ponse de manifesto nas palabras do prelado:
a vila de Noia precisa unhas sólidas defensas
que a consoliden como vila amurallada e porto
fortificado. Deste xeito, no ano 1320, os noieses
van quedar exentos durante un período de seis
anos do pago de varios tipos de impostos “de
todo pecho et de todo pedido et de ayudas et
de aiuda et de emprestido et de seruicio et de
seruicios et de todos los otros pechos quales
quier que me ouieren a dar daqui adelante cada
anno en qual quier manera que nombre aya de
López Ferreiro, A. (1903): Historia de la Santa A. M. Iglesia de
Santiago de Compostela, Santiago.
11

pp.

30-31.

pecho saluo moneda forera quando acaescier
de siete en siete años”12 co fin de que poidan
financiar máis facilmente as obras necesarias
de ampliación da muralla.
Todas as funcións da muralla quedan agora
reforzadas coa construción destes novos, sólidos e monumentais muros que van rodear a
vila de Noia. Especialmente vai quedar solidamente reforzada a súa vocación de ser cidade,
pois tal como sinalan as Partidas na segunda
metade do século XIII, plena Idade Media polo
tanto, a muralla móstrasenos como símbolo
por excelencia da cidade, a súa expresión
inmediata e máis visible13 ou, como tamén
12

Ibídem.

As Partidas, o famoso corpus doutrinal composto en tempo do
rei Afonso X o Sabio, definen a cidade como “todo aquel lugar que
13

19

A muralla de D. Berenguel: memoria urbana da vila de Noia
escribe De Seta, C. (1991) “la construcción de
las murallas es el primer paso de la fundación
de una ciudad” 14 . Para este autor, as murallas
son, pola súa longa duración, o elemento
que identifica á cidade, a cal, en efecto, ata
a aproximación aos albores da Baixa Idade
Media, “no se representa con su morfología
y topografía, sino señalada como un espacio
vacío, cerrado en el perímetro amurallado”15 .
Polo tanto, non cabe dúbida de que Noia, coa
construción desas monumentais murallas
manifesta dunha forma clara a súa vocación
urbana16 .
En todos os lugares que naceron con
vocación de ser cidades procurouse sempre
delimitar claramente a súa área de convivencia. Sinalar con precisión o de dentro e de fóra
significaba marcar o linde entre dous espazos
complementarios pero antagónicos como
eran o rural e o urbano17. Así, os documentos
de venda e aforamento de casas especifica
sempre a súa situación dentro ou fóra do linde
amurallado. A maioría das rúas desenvolvía
a súa edificación de vivendas fóra da cerca,
o que indica unha expansión constante da
vila cara ás aforas, progresiva durante os anos
finais da Idade Media, pero que xa se manifesta
dende o momento mesmo da creación da

es cercado de los muros, con los arrabales et los edificios que se
tienen con ellos”. Partida VII, título XXXIII, lei XV.
De Seta, C. (1991): “As murallas, símbolo da cidade” en La ciudad
y las murallas, p. 23.
14

15

Ibidem: 21.

Admitindo que a existencia de muralla non presupón
necesariamente que nos atopemos ante unha cidade, porén,
pensamos, ao igual que Valdeón (1991: 67-68), que na Galicia
costeira, todos aqueles núcleos cercados podemos englobalos
baixo o cualificativo de urbanos. O esforzo necesario para a súa
construción, significaba xa a presenza dun importante continxente
humano, ademais da necesaria fortaleza económica para levantala.
16

“Aínda cando non existisen, os distritos urbanos denominábanse
“cercados”, e os que quedaban fóra do perímetro chamábanse
“extra muros”. Aguiló, M. (1999): op. cit., p. 211.
17
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cerca, unha cerca que na maioría dos casos
nacía pequena.

O TRAZADO DA MURALLA
Afírmase, coa pretensión de salientar a
grande influencia que ten o relevo na defensa,
que “as instalacións poliorcéticas son fillas da
xeomorfoloxía”; e, en efecto, os accidentes naturais como montañas, outeiros, ríos ou mar,
son claros obstáculos favorecedores dunha
máis doada e efectiva defensa do asentamento
humano. Cando a obra humana pretenda
reforzar o aparello defensivo natural sempre
empregará a topografía do lugar como aliado.
Por iso, fortificar unha cidade vai supoñer
un profundo coñecemento do territorio
próximo. Apoiarse nas defensas naturais do
territorio para así fortalecelas co apoio da
obra humana constituirá unha garantía de
éxito e, por conseguinte, haberá que reforzar
por industria aqueles puntos máis desprotexidos pola natureza. Pero, ademais, será
preciso recoñecer aqueles lugares por onde
pode chegar o ataque, pois iso supón unha
maior dedicación sobre aqueles puntos máis
vulnerables. Adecuar as defensas naturais e a
chegada do risco vai ser obxecto de atención
preferente por parte do poder.
No pasado, a forma da cidade nacía directamente da forma do lugar. As murallas
adáptanse ao terreo e a topografía guiará o
seu trazado. Búscase, polo xeral, que algún
dos seus lenzos corra paralelo a cursos de auga
que funcionan como elementos de defensa
naturais. Así sucede en Noia, onde os muros
buscan a complicidade das augas do mar da
ría e dos ríos próximos que se aproveitan como
lindeiros protectores complementarios ao
recinto murado. Ao mesmo tempo, a mesma
muralla protexe contra as enchentes dos ríos
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e os embates das augas do mar. Buscar unha
cimentación estable é tamén un obxectivo
buscado. Levantar os muros directamente
sobre a propia rocha natural constitúe un
seguro tanto contra os inimigos naturais
coma humanos. Desta maneira, aproveitar,
por exemplo, a “laxe” granítica que bordea
o río Traba –alí onde sexa posible– como
alicerce da muralla, constituiría un obxectivo
buscado. Os traballos de arqueoloxía levados
a cabo no solar destinado a albergar o Museo
do Mar así o poñen de manifesto18 .
A dificultade actual para sinalar con precisión o trazado que seguirían as murallas
estriba na súa práctica total desaparición en
Pérez Mato, M. (2017): “Un peirao da Idade Moderna baixo o
Museo do Mar”, en rev. Alameda , nº 54, pp. 43-51.
18

moitos dos seus tramos, co que só labores de
arqueoloxía urbana, aproveitando a realización
de obras nos bordos do recinto, van permitir
ir fixando por partes o seu exacto emprazamento. De todas as maneiras pensamos
que, no estado actual dos coñecementos, o
resultado non variará en demasía do que aquí
propoñemos.
Pola súa precisión á hora de trazar a liña
de separación entre o burgo cercado e o resto
do espazo urbano, os planos de Simancas19
Unha achega fundamental para o coñecemento da muralla
foi a aparición dos coñecidos como “planos de Simancas”, dous
debuxos da vila amurallada atopados no arquivo de Simancas entre
papeis do ano 1597. A difusión destes documentos ten lugar no
ano 1988, ano en que Xoán Mariño publica no Diario Barbanza
un artigo titulado “Un plano de Noia do século XVI”. Podemos
dicir que este feito marca unha certa inflexión na bibliografía.
Así, se as descricións de Fabeiro Gómez, previas a esta data, son
19
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Plano de Simancas

convértense en documentos básicos á hora de
falar do trazado da muralla, da mesma maneira
que resultan imprescindibles como guía para
coñecer o número e emprazamento das portas
que ían permitir a conexión entrambos os dous
mundos. Da súa análise dedúcese que en Noia,
a muralla segue a liña da ribeira fixada polo
mar e o río Traba, con cuxas augas estaba en
contacto directo; constitúe, por isto, dende o
momento da súa edificación, a orela da vila
sobre a auga. O seu trazado adquire nestes
bordos unha forma triangular con vértice
na Porta da Ponte onde desemboca a Ponte

referencias case literais aos estudos de Santiago Abella e Pedro
Rodríguez con achegas propias extraídas dos Libros de Actas, a
partir dela os autores van introducir pequenos detalles novidosos,
na súa maior parte tomados dos debuxos de 1597.
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Grande de Noia. Seguramente os entrantes
que, segundo o plano de Simancas, presenta
a muralla nestes bordos acuáticos están en
relación coa procura dunha base firme onde
pousar os seus alicerces. Pola parte norte, a
muralla ascendía seguindo a actual rúa do
Ferrador ata aproximadamente a altura da rúa
Montero Ríos, antes Espolón. A auga chegaría
inicialmente ata as proximidades deste punto,
como poñen de manifesto os sedimentos
atopados. Dende aquí, a muralla presenta un
xiro con dirección sur ata a Porta da Vila. Este é
seguramente o tramo da muralla que presenta
máis dúbidas sobre o seu trazado. Os traballos
arqueolóxicos sacaron á luz un pequeno lenzo
no subsolo do edificio que alberga a Caixa de
Aforros (Abanca), actualmente integrado na
oficina e visible ao público. Traballos futuros
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serán quen de determinar o camiño exacto
que aquí seguía o muro, así como fixar o lugar
preciso onde se abría a porta máis preto de San
Francisco que figura no plano de Simancas.
Logo da Porta da Vila, a muralla continuaba
en lixeiro descenso, seguindo a actual rúa
da Carreiriña, ata o encontro coas augas do
río Traba. É de salientar que os novos muros
deixaban fóra dos seus lindes a igrexa de
Santa María a Nova –que o propio arcebispo
Landoira ía reedificar e consagrar no ano de
132720 –, e o Hospital do Espírito Santo, fundado
a principios do século XIV, o que, para Fabeiro
Gómez (1969: 5), constitúe un enigma “no
explicándonos la razón de haber quedado
desguarnecidas estas edificaciones”. Talvez a
existencia dunha lingua de auga que penetraba
ata a proximidade da rúa dos Lagares21 fixera
aconsellable esta decisión.
O trazado dos muros procuraba adaptarse
ao desenvolvemento da cidade; porén, non
sempre ía acorde co seu ritmo. Como sinala
Valdeón (1991: 81) “en principio el crecimiento
de la urbe iba por delante, siendo habitual que
las primitivas cercas fueran rebasadas, lo que
ponía sobre el tapete la necesidad de erigir una
nueva”. Pero tamén, como ocorre no caso de
Noia, cando se traza e levanta a muralla de
1320, faise que abranga un perímetro amplo
que acollese un posible crecemento futuro
sen problemas. Desta maneira, o espazo intra
muros non soamente vai incluír os barrios
mariñeiros consolidados, senón que tamén
abrangue amplos espazos libres con función
agrícola, ou como currais para gardar o gando,
ou simplemente como soares destinados a
vivenda 22 . Isto foi o que permitiu que o
Así consta na inscrición existente no tímpano sobre a porta do
lateral sur da igrexa de Santa María a Nova.
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crecemento poboacional que tivo lugar na
vila durante a Idade Moderna fose absorbido
polo espazo interior do recinto amurallado
construído nos tempos medievais. Por conseguinte, na Idade Moderna, o proceso de
expansión da vila de Noia vai presentar unha
dobre dirección: por unha parte, consiste no
recheo e apertamento edificatorio do espazo
libre intra muros, e por outra, na aparición e
desenvolvemento de novos arrabaldes extra
muros.
Fora cal fose a súa forma, a muralla representaba o límite máximo da área intra muros
definindo, para a vila e/ou cidade, contornas
que a acompañarán durante séculos. Na Noia
actual, con lixeiras variacións, o antigo trazado
da muralla pervive con forza, posto que as

Pérez Mato, M. (2017): op. cit.

No extremo oposto sitúase Muros. A muralla deixaba fóra, xa no
momento da súa construción, diversos arrabaldes. Como non se
22

Plano de Simancas sobre imaxe actual da vila

ergueu ningunha nova muralla, eses arrabaldes permaneceron
sempre coa condición de espazos extra muros.
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A arqueoloxía constitúe unha das fontes básicas para o coñecemento da muralla

vivendas dos bordos do recinto histórico realizáronse en moitos casos sobre a muralla
mesma e empregando a súa pedra. Ademais, a
realización das estradas que bordean o núcleo,
paralelas á antiga muralla que circunvalan, van
delimitar claramente o trazado da primitiva
cerca.
No momento actual, a arqueoloxía de
urxencia precisa cada vez máis un trazado
da muralla xa sospeitado, pois coñecíase
que a edificación de bordo ergueuse sobre a
muralla mesma. Labores arqueolóxicos futuros
serán quen de sacar á luz anacos de muralla
e restos de portas para, sobre todo naquelas
partes onde as incertezas son maiores, aclarar
definitivamente as dúbidas existentes.

CARACTERÍSTICAS DA MURALLA DE 1320
Coñecemos, a través de documentos
varios23 e por escavacións arqueolóxicas de
urxencia levadas a cabo como paso previo
á realización de vivendas nos bordos24 , que
a muralla presentaba unhas caras visibles,
externa e interna, realizadas con bloques de
pedra relativamente regulares, cimentados por
Abella, S. (1911): op. cit., pp. 9-11; e Fabeiro Gómez, M. (1969): op.
cit., pp. 4-13, foron os autores que dedicaron estudos á muralla
noiesa. Eu mesmo dedico varios traballos ao tema das murallas
da vila de Noia que podemos ver en: García Vidal, P. (1991): op.
cit., pp. 41-55; (2004): “Xeografías defensivas nas vilas de Noia
e Muros”, en Actas da IV Semana da Historia de Noia, Casa da
Gramática, pp 39-69; así como na revista Alameda, publicación
da Sociedade Liceo de Noia, concretamente nos números 1, 2, 4 e
5, traballos que figuran co seu correspondente título e paxinación
na bibliografía final.
23

Concello de Noia: Memorias de intervención arqueolóxicas de
urxencia no Casco histórico.
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un barro de cor amarelento e con pequenas
pedras, a modo de cuñas, que contribuían a
dar unha mellor estabilidade ao conxunto. No
seu interior, un recheo de pedras informes
extraídas directamente da canteira mesturadas
con barro. Os materiais empregados eran
preferentemente granitos e xistos.
A anchura da muralla superaba en pouco
os dous metros, podendo chegar aos dous
metros e medio na proximidade das portas
principais25 , e outorgaba á obra un aspecto
sólido e robusto. En canto á súa altura, esta é
de máis difícil confirmación e tamén onde hai
máis diferenzas entre os autores que trataron
o tema. Así, Rodríguez, P. (1883) fala de catro
metros; mentres Abella, S. (1911: 9) especula
cunha altura de cinco a sete metros. Fabeiro
Gómez, M. (1969: 4) decántase pola cifra de
Abella en base a que os catro metros de Pedro
Rodríguez parécenlle insignificantes para
poder defender a vila axeitadamente. Pola nosa
parte pensamos que as murallas, dada a altura
media que acadaban as casas, e tendo en conta
que o obxectivo era tapalas á vista, así como
o caso bastante frecuente de poder entrar
e saír da vila por riba das cercas por medio
do emprego de esqueiras, deberían ter unha
altura de entre cinco e seis metros. Nas torres
ou cubos intercalados na muralla, a altura
podía chegar posiblemente aos sete metros
e incluso máis. Na parte superior presentaba
un acabado en ameas, reforzando deste xeito
o seu carácter de elemento defensivo.

Segundo Fabeiro Gómez, M. (1969) op. cit., pp. 4 , tendo en conta
un documento de 1742 en que se manda reparar a un veciño a porta
da Borbandeira que este desfixera, o ancho da muralla sería de “dos
metros ciento siete milímetros (equivalencia de las diez cuartas
que se señalan)”, exceptuando o lugar das portas, en que acadarían
os “dos metros quinientos veintiocho milímetros (12 cuartas)”.
25

PORTAS
Son as portas unha parte indisoluble da
muralla e comparten con ela un carácter simbólico. A súa defensa considerábase primordial, pois eran o punto máis débil do perímetro
amurallado. Non é posible falar da muralla sen
sinalar a función especial da porta na cidade,
que moito máis que unha mera apertura era un
lugar de encontro entre dous mundos, o rural e
o urbano; un elemento de relación e de diálogo
entre o de dentro e o de fóra. A porta principal
ofrecía o primeiro saúdo ao mercador, ao
peregrino e ao comerciante. Era á vez aduana
e posto de control da inmigración; ademais,
nas proximidades das portas situábanse os
almacéns, tabernas e pousadas, como sucedía
por exemplo en Noia na Corredoira de Afora
en contacto coa Porta da Vila. O número de
portas que se abrían nas murallas variaba
en función da extensión do núcleo, da súa
importancia, das vías de comunicación que
as unían con outras entidades urbanas; en
definitiva, segundo a categoría da vila e das
súas relacións co exterior.
De non ser en tempos de guerra ou ameaza
de presenza da peste, as portas mantíñanse
abertas dende o amencer ata o solpor, confirmando a súa función primordial de puntos
de contacto entre o interior e o exterior da
muralla, lugares de entrada e saída. Saídas que
apuntaban dirección, que, ben se esgotaban no
sector periurbano próximo como se perdían
en destinos máis ou menos afastados. Uns
e outros moitas veces anunciados por unha
toponimia suxestiva que daba ás portas e/ou
postigos o nome do local para onde se orientaban os camiños que deles partían. As portas
permiten igualmente chegar con rapidez ás
hortas, viñas, muíños, píos de curtir e salgar,
etc., en definitiva, os lugares de traballo extra
muros.
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Portas da muralla segundo os diferentes autores

A vila de Noia contaba cunha ducia de
portas que interrompían de cando en cando
a continuidade do trazado da muralla. A este
a simple vista elevado número, debemos
engadir a presenza dos postigos, pequenas
aberturas no muro polos que unicamente
podían penetrar as persoas, non así as bestas ou carretas. A súa angostura cumpre a
misión de impedir o tránsito de mercadorías
ao interior da vila, xa que a esta finalidade só
estaban destinadas as chamadas portas reais
ou principais da vila. Os postigos facilitaban
o exclusivo tránsito dos veciños das ribeiras
marítima e fluvial, pero nunca daban acceso
a redes viarias importantes como facían as
portas propiamente ditas.

Autores como P. Rodríguez e M. Fabeiro26
falan dun total de doce portas que se abrían no
muro: catro portas que daban ao mar, catro que
daban ao río e catro que daban á terra. Santiago
Abella menciona só once, pois a diferenza
dos anteriores, só fala de tres que miran ao
río27. O número de doce é coincidente tamén
coas portas que figuran grafadas no plano
de Simancas como cadrados sobresaíntes
da liña que representa a muralla. Pero se hai
coincidencia no número de portas que se
abrían na muralla, non sucede o mesmo á hora
de fixar o lugar preciso onde estas estarían
Rodríguez, P. (1883): “La villa de Noya”, en Galicia Diplomática, e
Fabeiro Gómez, M. (1969): op. cit., p. 9-13, coinciden no número,
aínda que discrepan en canto ao posible emprazamento das
mesmas.
26

27
Abella, S. (1911): La villa de Noya: su historia, su topografía, sus
monumentos y sus hombres ilustres.
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emprazadas. As dificultades para localizar
con precisión as portas son grandes dados os
documentos cos que contamos na actualidade.
Conscientes disto, tratamos de relacionar
toda a documentación coñecida, tomando
como documentos de referencia os planos
de Simancas. Con todo isto facemos unha
interpretación sobre cal sería a posible colocación das portas, que nos parece –aínda con
interrogantes por resolver– unha localización
coherente28 .

Portas destacadas
A muralla aparece representada nos planos
de Simancas por unha liña na que a intervalos
irregulares figuran unha especie de cadrados
sobresaíntes que reproducen as portas que
nela se abrían. O carácter militar da representación ponse de manifesto tamén neste
feito, pois só se sinalan as portas con cubos
defensivos. Non figuran representadas, pola
contra, as simples aperturas no muro que
carecen dese elemento (os postigos), que de
seguro existirían. O diferente tamaño, forma
e detalle dos cadrados que sobresaen do muro
lévanos a pensar na distinta categoría das
portas.
No plano de Simancas catro das portas que
se abrían na muralla aparecen representadas
dunha forma especial. Neste caso existe unha
total coincidencia entre o que aparece representado no Plano de Simancas e as portas que
os diferentes autores consideran como portas
destacadas: Porta da Vila, Peregrina, Mazacánabos e Atafona (dubidosa para Fabeiro) que
conducirían ás saídas máis salientables do
núcleo. As portas coñecidas como Porta da
Vila e Porta da Peregrina, polo seu carácter

de portas principais, represéntanse por un
cadrado onde figura unha pequena abertura
interior a modo de hipotética porta. Igualmente, as figuras pentagonais que aparecen nos
vértices que miran ao mar e ao río, aluden con
seguridade a portas que dispuñan dun tipo
diferente de torreón defensivo (Mazacánabos
e Atafona). Estas torres semellan responder
aos novos tempos da artillería que deixaran
anticuados os vellos sistemas defensivos. Os
cubos rectangulares deixan paso a saíntes e
bastións en punta de lanza que permitían unha
mellor adaptación ao uso da artillería. O resto
das portas represéntanse mediante unha serie
de cadrados nos que só o seu diferente tamaño
pode indicar a súa distinta categoría. En todo
caso, trataríase de portas torre que se abrían no
cubo que sobresaía do muro. Á parte, aparecen
unha serie de pequenas figuras debuxadas a
base de raias paralelas que pensamos tratan
de representar escaleiras de acceso ao adarve
da muralla, cousa, por outra banda, bastante
frecuente nas vilas amuralladas. Nos planos
figuran sinaladas unha serie de medidas, todas
elas nunha unidade de lonxitude frecuente
naquela época, como eran os pasos29 . As
medidas parciais sinalan a distancia entre as
diferentes portas e postigos. A suma de todas
elas figura igualmente no plano, outorgando
unha lonxitude total da muralla, 1.252 pasos,
sobre uns 1700 metros30 .

Portas ao mar
Na parte do mar hai total coincidencia
entre Santiago Abella e Manuel Fabeiro. Catro
son as portas que segundo eles se abrían cara
ao mar: Forno, Condesa, Cega e Mazacánabos.
Pola contra, no plano de Simancas figuran
29

A salientar o descoñecemento que os autores citados teñen da
existencia dos planos de Simancas no momento en que escriben
os seus traballos. Fabeiro soubo da súa existencia tardiamente.
28

Un paso equivalía aproximadamente a 1´40 metros (1´393 m).

Esta cifra parécenos esaxerada, pois a medida real está sobre
os 1000 metros de lonxitude, polo que pensamos que o paso
que figura no plano será de algo menos de 1 metro de lonxitude.
30
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unicamente tres portas, dúas próximas entre si
(posiblemente a do Forno e Xan de Estivadas)
e unha no extremo final deste bordo marítimo
que conduciría ao burgo extra muros coñecido
como Ribeiro Grande e que identificamos
como a Porta de Mazacánabos xa citada. A
destacar a presenza no plano neste bordo
marítimo dunhas pequenas figuras realizadas
por medio de trazas paralelas, que supoñemos
unha representación de escaleiras que daban
acceso á parte superior do muro. Se pensamos
no momento en que se realiza o plano, finais
do século XVI, e o claro obxectivo militar do
mesmo, non sería ilóxico pensar, como posteriormente trataremos, en portas tapiadas
en pedra ante a ameaza dun perigo marítimo
(Drake). Tendo isto en conta, comparadas as
rúas existentes na actualidade co plano de
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Simancas, existe case total coincidencia entre
portas na muralla e rúas. Partindo da porta da
Peregrina, seguindo o bordo marítimo ata a
porta de Mazacánabos, atopámonos coa porta
do Forno na rúa do mesmo nome (tamén porta
de Pero Sardiña para Fabeiro) e a continuación
a porta que se abre na rúa Xan de Estivadas
tamén denominada ás veces como Porta do
Tapal. Como accesos tapiados, que logo darían
lugar a portas, anotamos a porta na rúa Lope
de Mendoza ou porta da Condesa para Fabeiro,
e a porta na rúa Nosa Señora da Axuda ou
porta da rúa Cega.

Portas ao río
Na zona que linda co río Traba o plano de
Simancas debuxa unha soa porta. Trataríase
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posiblemente da porta que refiren Abella e
Fabeiro co nome de Porta do Forte. No extremo
final da muralla aparece a outra das denominadas portas de esquina. Neste caso,, a porta que
conduciría ao burgo extra muros do Espírito
Santo, coñecida co nome de Porta da Atafona,
citada tamén por Abella e Fabeiro. A diferenza
do plano de Simancas, Abella e Fabeiro refiren
a existencia dunha Porta da Pescadería (Abella)
e Porta da Laxe ou dos Cabaliños (Fabeiro).
Seguramente, pensamos, trátase da mesma
porta coincidente coa actual rúa da Pescadería.
Non temos constancia da existencia da Porta
do Poxilgo citada por Fabeiro Gómez (1969:
12), aínda que si rexistramos que existe un
lugar con esa denominación preto da Porta da
Peregrina. Puidera ser, ao igual que dixemos
coas portas ao mar, que por motivos de segu-

ridade ante a ameaza dun perigo inminente,
fose aconsellable o tapiado dalgunhas portas,
de aí que no plano de Simancas só apareza
unha única porta aberta ao río. Nalgún caso a
porta quedou tapiada para sempre e iso puido
suceder co postigo do Poxilgo. No interior
dunha das casas con fachada á rúa da Peregrina aparecen uns arcos que se abren nas
paredes posteriores que miran ao río. Un dos
arcos aparece tapiado, xustamente no interior
do único anaco de muralla que se conserva
visible na actualidade. Ben puidera tratarse
da Porta do Poxilgo.

Portas á terra
Na parte norte da muralla, enfrontada
aos terreos agrícolas da Agra das Viñas e á
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solitaria igrexa de San Francisco, no plano de
Simancas aparecen dúas portas próximas entre
si. Pensamos que unha delas correspondíase
coa porta que Abella (1911: 9) denomina do Espolón, que “daba al Campo de San Francisco”,
porta que coincide coa entrada actual á rúa de
Montero Ríos31 . Fabeiro Gómez (1969: 9) fala da
porta Nova de Mazacánabos (Mazacáñamos)
ou Borbandeyra que di “daba al Campo de
San Francisco. Tenía de ancho seis cuartas,
y su bajada la constituían 10 pasos de piedra”.
Descoñecemos se con esta denominación se
fai referencia á porta antes citada ou se trata
da porta que figura no plano de Simancas e
que estaría situada cara á metade da actual
rúa Rodríguez Cadarso, espazo moi alterado
na actualidade con respecto ao trazado que
neste lugar seguía a muralla.
Por último, na parte da muralla que linda
coa coñecida como rúa dos Cuncheiros, actual
Carreiriña do Escultor Ferreiro, é onde o plano
de Simancas sitúa o maior número de portas.
Cousa, por outra banda nada estraña, pois
era neste lugar onde o espazo intra muros
conectaba cos máis destacados barrios fóra
do espazo murado. Por outra banda, se o
inimigo principal, pensábase, chegaría por
mar, era lóxico que a muralla fose máis permeable pola parte en contacto coa terra e, por
conseguinte, contase cun maior número de
accesos en forma de portas ou postigos. Catro
en total, ademais de dúas zonas con escaleiras
de acceso á muralla. Unha das portas é, sen
dúbida, a que se abría á coñecida como rúa dos
Lagares, actual Curro. Nese punto, unha parte
da muralla coñecida como cerquiña, dinos
Fabeiro (1969: 10) servía de apoio ao palco de
pedra onde “los regidores y alcaldes tenían su
sitial para presidir las corridas de toros que se
celebraban tres veces al año”. Outra é a Porta da
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Antiguamente esta rúa coñecíase como Rúa do Espolón.
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Vila, entrada principal ao núcleo cercado por
terra. As outras dúas poderían ser portas que
se abrían a rúas que desapareceron co paso
do tempo (García Vidal, P. [1991]: op. cit. p. 54).

Portas con nome
Ao igual que sucedía noutras vilas e cidades
medievais, tamén en Noia algunha das portas
principais, seguramente en función da súa
importancia ou singulares características, eran
coñecidas cun nome concreto. Así, as dúas
portas máis importantes da vila, coñecidas
como Porta da Vila e Porta da Ponte, tiñan
ademais deste nome outro relacionado coa
deidade que as protexía: a Virxe da Asunción
no primeiro caso e a Virxe da Peregrina ou do
Refuxio no segundo32 . Pero, á parte destas,
tamén outras portas aparecían cun nome concreto. Tal acontece coa Porta do Espolón, que
daba ao Campo de San Francisco, da que nos
informa Abella (1911: 9). A palabra espolón fai
referencia a algo que sobresae, como puidese
ser un saínte no muro, unha porta. No mesmo
lugar –cabe a posibilidade de que incluso se
trate da mesma porta–, Fabeiro Gómez (1969:
9) fala dunha porta coñecida como Nova de
Mazacánabos, ou tamén Porta Borbandeira,
cuxo nome figura nun documento de 1579,
documento polo que tamén se sabe que tiña 6
cuartas de ancho e a súa baixada constituíana
10 pasos de pedra. Outra das portas das que
coñecemos o seu nome era a de Mazacánabos, que conducía ao Ribeiro Grande, barrio
rodeado dunha extensa zona onde inclusive
existían terras de labranza. Fabeiro Gómez
(1969: 11) sinala que o seu nome figura nun
documento de 1692. O nome refire unha

Rodríguez, P. (1883); Abella, S. (1911); Fabeiro Gómez, M. (1969),
son os autores que facilitan información e citan documentos onde
figuran o nome das portas. No caso concreto da Porta da Peregrina,
Fabeiro Gómez, M. (1969): op. cit., p. 10, fala dun documento de
1584 onde consta ese nome, pero, igualmente infórmanos que
antes dese nome era coñecida tamén como Porta do Tapal.
32

Pedro García Vidal
actividade, como era a de mazar o cánabo,
material moi empregado na confección de
tecidos, que se concentraba ao longo da rúa
do mesmo nome. Igualmente esta porta, por
información facilitada por López Carreira
(1999: 137) sabemos que contaba cunha torre
e que se coñecía como torre de Domingo
Caçurro no ano de 1469. A porta que Fabeiro
Gómez (1969: 11) sitúa na actual rúa Lope de
Mendoza, dinos, recibía o nome de Porta da
Condesa segundo consta nun documento
de 1597. A razón era que esta pequena rúa
conducía frontalmente dende esta porta á
casa dos Condes de Lemos, onde vivira moitos
anos a condesa Dona Tereixa Henríquez33 . A
coñecida como Porta da rúa Cega é citada
por Abella (1911: 10)34 . A rúa con ese nome
remataba nunha pequena praza (Prazuela) e
carecía por si mesma de saída ao mar, polo
que aproveitaba o tramo final da rúa da Nosa
Señora da Axuda para conseguila. Igualmente,
a Porta da rúa Pero Sardiña figura nun documento de 1548. Fabeiro Gómez (1969: 12)
dinos que mudou o nome da rúa, que hoxe
se corresponde coa coñecida como Rúa do
Forno. As dúas portas que daban ao río Traba
coñecidas como Porta do Forte, e Porta da
Atafona, son citadas por Abella (1911: 10). A
Porta do Forte refire, sen dúbida, o seu carácter de porta reforzada cunha torre. A Porta
da Atafona coidamos, ao igual que Carlos
Barros, que é a torre que o bispo Diego de
Muros mandou construír, entre 1474 e 1476,
como signo do novo poder en Noia e que
En realidade co nome de rúa da Condesa coñecese a rúa paralela
á ribeira e que transcorre pola fachada frontal da referida vivenda
da Condesa de Lemos.
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Esta porta que refire Abella é a que se abría na hoxe coñecida
como rúa da Axuda. Fabeiro Gómez, M. (1969: 11-12) confunde a
información de Abella e sitúaa na rúa Lope de Mendoza, ao lado
da fábrica de Carreño, onde nós colocamos a rúa da Condesa.
Así, Fabeiro fala dun escudo pétreo coas armas de Fonseca que
aparecía nun dos arcos da referida porta e que foi recollido no
momento da súa destrución e colocado na parede da fábrica
citada. Este escudo pode verse aínda na actualidade colocado
nesa parede da rúa Lope de Mendoza.
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serviu para reforzar as defensas da vila. O
nome Atafona ven do árabe at-tahuna, enxeño
de moer graos, muíño. En español díxose
primeiro atahona, co artigo árabe aglutinado,
á maneira hispana. Abella e Fabeiro empregan
ese termo para a referida porta. Máis adiante
díxose tahona probablemente por aférese ao
fundirse a letra “a” inicial do artigo la atahona
> la tahona. Nas demais linguas romances
peninsulares transcribiuse o “h” árabe por
un “f” romance, e así se atopa en portugués
atafona, que en galego pode atoparse tamén
con aférese tafona, igual que no catalán. A
palabra tafona ten tamén o significado de
establecemento onde se coce e vende o pan;
forno, panadería. Logo do dito, e dado que
esta porta conducía ao barrio da Pedrachán,
lugar onde se localizaban os muíños de auga
principais da vila, puidera pensarse que o
nome desta porta está relacionado con ese
feito; porén, a referencia nos Fueros romanceados de Noia, na parte correspondente
ao mordomo, á existencia neste lugar dun
forno (Ítem ha de dar alfonso paez carneiro
al mayordomo XV soldos de neuersario de
las casas e forno de la Rua nueva quel y fez)35
fai que, igualmente, o termo poida referirse á
presenza na rúa deste tipo de establecemento.
Por último, as portas nomeadas en documentos de 1565 e 1589 como Porta da rúa da Laxe
e Porta do Poxilgo respectivamente, citadas
por Fabeiro Gómez (1969: 12), estarían tamén
situadas na beira do Traba e descoñecemos o
seu preciso emprazamento. O nome de laxe,
de seguro facía referencia ao batolito granítico
que afloraba paralelo ao río Traba; mentres que
o termo poxilgo relaciónase con postigo, unha
das pequenas portas que se abrían na muralla.
Por último, a porta coñecida como Porta da rúa
dos Lagares, refería unha actividade principal
dunha vila pesqueira como Noia, como era
López Ferreiro, A. (1895, ed. de 1975): Fueros Municipales de
Santiago y de su Tierra, p. 523.
35
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a salga da sardiña, que tiña lugar nos lagares
existentes nos sotos das vivendas existentes
neste senlleiro barrio mariñeiro.

Portas da Vila e da Ponte, a protección
divina
As portas principais, as que acollían un
importante fluxo de homes e mercadorías,
acostumaban estar protexidas por torres
defensivas. Sobre a forma das portas, Abella
(1911: 9) dinos que eran de “sillería bien labrada;
de arco románico unas, y de ojival otras”. Son
portas que, realizadas con grosos taboleiros
de madeira, ás veces recubertos con chapas
e cravos, acorazadas, constan de poderosas
ferraxes que permiten pechalas ao solpor e
abrilas coas primeiras luces do día. En Noia, as
portas da Vila e da Peregrina respondían a un
tipo de porta monumental e van considerarse
como elemento emblemático da vila. Eran
portas de arco gótico realizadas en boa pedra
de cantería granítica. Coroadas por ameadas
torres, protexían o seu tránsito. Fortalecía o
seu carácter protector a existencia, en cada
unha delas, dunha figura dun santo que figuraba sobre a porta, metido nunha fornela
a maneira de capela e ao que ás veces se lle
dedicaban oficios relixiosos no mesmo lugar36 .
Estas figuras relixiosas, ademais de ofrecer
protección divina, emprestaban o seu nome á
porta, contribuíndo á súa diferenciación, como
sucedía por exemplo coas portas da Asunción
ou da Peregrina. O feito de que fosen estas
torres, dinos Fabeiro Gómez, M. (1969: 13) “del
tiempo de construcción de la Iglesia de Santa
María a Nova (1320-1327) y existir en ellas una
capilla, donde se celebraba el Santo Sacrificio
de la Misa, nos da a conocer su grandiosidad”.
Na fachada da torre da Porta da Vila aparecía

Protesta ante as autoridades municipais polos ruídos das
vendedoras na Porta da Vila que non deixaban seguir coa atención
debida os oficios relixiosos.

o escudo de armas de D. Pedro Fernández de
Castro e Portugal, conde de Lemos. O aspecto
que ofrecía ao viaxeiro era maxestoso. Case
podemos imaxinar a sensación de poderío que
presentaba ante o visitante que se chegaba á
Porta da Vila a través da Corredoira de Afora.
Esta é a descrición que fai dela Agra Cadarso,
J. Mª37: «Allí donde la vieja “Rúa Nueva” que
corría paralela a las murallas dominadoras del
“Cuncheiro”, hoy calle de Oviedo Arce (vulgo
“Forno do Rato”) finaliza en la Corredera de
adentro (hoy “Comercio”), se mostraba ostentosa dentro de su sobriedad arquitectónica, la
“Puerta de la Villa” o puerta de la “Asunción”.
En su frontispicio, la veleidad de lo humano
tuvo asiento: Armas Reales, arzobispales, de
ducado y exóticas, desfilaron en peregrina
y fugaz ostentación. Tan solo permanece el
símbolo de fé: El altar de la Asunción de María
a los cielos que en todo tiempo dio carácter
y nombre a la puerta principal de acceso a
la villa…..Dos cuerpos constituían el referido
monumento: Una torre cuadrada en cuya parte
inferior se abría el arco ojival, excesivamente
apuntado –rasgo que acusaba claramente
la época de D. Berenguel– , sin exornación
alguna, cubierto por un cornisón sencillo, y
sobre él, la torre lisa coronada por dieciséis
almenas puntiagudas encima de otro cornisón,
y en el centro, sobre el arco, la hornacina con
la imagen de la Virgen de la Asunción».
Incluso máis espectacular debía ser a entrada pola Porta da Peregrina, para aqueles que,
traspasada a monumental Ponte Grande de
Noia cos seus dezaseis arcos, encamiñaban os
seus pasos cara á praza de armas da fortaleza
do Tapal. Desta porta da Ponte ou Porta da
Peregrina dinos Reguera Pardiñas (2000:
45-47) que: “había una puerta con un alto y
sólido torreón cuadrangular, que tenía unos
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Agra Cadarso, J. Mª. (1950): “La puerta de la Asunción” en rev.
Tapal, nº 1, p. 12.
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emblemas gastados por el tiempo, distinguiéndose únicamente desde abajo, un perro u otro
cuadrúpedo idéntico, echado sobre un sencillo
cornisamento que estaba hacia la mitad de
su altura, a la derecha del observador, y unas
partes pudendas, varoniles, hacia la izquierda:
al menos así parecía y por tales las mostraban
los de la villa, que fue derribada después de
1845, y por la parte de adentro, una pequeña
efigie de Nuestra Señora de la Peregrina, a
quien alumbraban los devotos, que hoi (sic)
la tienen empotrada en la pared de la casa que
dice a la derecha, y tiene un gran balcón de
piedra sobre el mar, conforme se sale”.

A VILA AMURALLADA E OS ARRABALDES,
AS DÚAS PARTES DA VILA
A construción da muralla supón, como
vimos, a inmediata aparición de espazos
más alá do recinto fortificado, dando lugar
ás denominacións de dentro e de fóra. O muro
separaba dúas realidades complementarias
pero contrapostas como eran a rural e a urbana, así como unha poboación intra muros
doutra que extra muros se asentaba nas súas
proximidades. Vai constituír o elemento
distintivo entre o de fóra e o de dentro, o lindeiro entre o campo e a cidade; en definitiva
o lugar privilexiado do que non o era. Porén,
con frecuencia, este linde pétreo chegou a
crear grandes dificultades para aqueles que
se atopaban pechados dentro del. A cerca era
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Arrabaldes

como unha camisa de forza; en moitos casos,
a expansión urbana quedaba impedida pola
súa presenza e, igualmente, o desempeño de
determinadas actividades económicas vai
verse obstaculizado.
O levantamento no ano 1320 da muralla
que rodeaba o núcleo da vila de Noia vai
dar lugar a que ao mesmo tempo aparezan
pequenos núcleos extra muros recoñecidos
como arrabaldes e que, nalgún caso, xa viñan
funcionando como tales incluso antes de
levantarse a nova cerca. A súa localización ten
que ver nuns casos coas vías principais de entrada e saída do núcleo, como pode ser o caso
do burgo xurdido a carón da Corredoira de
Afora que, como o seu nome indica, alonga a
Corredoira de Adentro en sentido lonxitudinal
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en dirección a Compostela. Estamos aquí ante
un plano lineal que alonga a vila seguindo o
primitivo camiño. Noutros casos, a aparición
de burgos extra muros está en relación coa
existencia dun edificio público importante.
Nos arrabaldes da vila de Noia pronto destacaron tres grandes edificacións, tres elementos
focalizadores da imaxe dos barrios xurdidos
ao seu carón: a igrexa de Santa María a Nova,
o Hospital do Sancti Espiritus de Afora e o
Convento dos franciscanos38 .

Santa María a Nova, rematada no ano de 1327 e levantada sobre
unha previamente existente, leva a pensar que arredor deste
primitivo lugar de culto existiría xa unha poboación anterior
ao trazado da muralla, aínda descoñecendo os motivos que
puideron levar a que, sendo a construción da cerca coetánea á
finalización da igrexa, esta permanecese fóra da mesma. Outro
burgo aparecido arredor dun edificio importante foi o do contorno
da igrexa de San Francisco. A construción desta igrexa no ano 1522
deu lugar, como acostuma a ser normal, á aparición dun novo
38
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Outros burgos extra muros da vila de
Noia relacionados con actividades molestas
atopámolos, un na parte norte, a carón do mar,
denominado no plano de Simancas como
“burgo de Lagares de Riveiro Grande”. Esta
zona do Riveiro Grande era moi extensa e
nela existían incluso labradíos. Coñecemos
neste lugar a existencia das rúas denominadas,
Riveiro Grande, Orraca Aras39 e Besteiros, e
tamén que nese espazo estaba situada a casa
sobre a que posteriormente se levantará o
Pazo coñecido como de Varela Radío. A este
burgo conducían dúas portas abertas na muralla40 . Outro burgo relacionado coas mesmas
actividades molestas situábase na parte sur
da vila, ao outro lado da ponte, tamén citado
no mesmo plano de Simancas como burgo
“llamado os Lagares”, do que fala Ferreira (1988:
150) quen nos di que este, como outros lugares
existentes na vila: «eran auténticos complejos
industriales, que recibían la denominación
general de “casa de salgar e arangar sardina”.
burgo coñecido co nome de San Roque. O nome fai referencia a
que nese lugar atopábase a pequena capela da Angustia –capela
que como veremos foi destruída en datas recentes–, e o santo
que nela se veneraba era San Roque. As pequenas edificacións
acaroadas formaban un linde lineal nun dos lados do atrio da igrexa
dos franciscanos. Na casa situada actualmente máis próxima á
igrexa, que foi edificada sobre outras máis antigas que integraban
o primitivo barrio de San Roque, atópase unha esclarecedora
inscrición recuperada das antigas vivendas, que fala da existencia
do burgo: “Estas casas del barrio nuebo de San Roque las hiço el
regidor Don Diego de Pas de Ivaces en el año de 1678”. Porén, o
motivo máis frecuente de aparición de burgos extra muros está en
relación co desempeño de actividades molestas para a poboación.
Neste caso podemos mencionar o burgo do Espírito Santo, antes
coñecido co nome de Pelamios, denominación referida á actividade
predominante que era o curtido de peles, actividade de grande
importancia na historia da vila, pero que era considerada vil.
Os coiros preparábanse nas poças e nos píos. Alí raspábaselles
o pelo e dábaselles un lavado e un curtido elemental con sal e
casca. Próximo a este barrio está a Pedrachán, onde aparece un
lugar favorable para a instalación de muíños, elementos de moita
importancia na vida das sociedades preindustriais. As xentes
que vivían nestes burgos desempeñaban ademais actividades,
na maior parte dos casos, relacionadas co mar, incluídas aquelas
que teñen que ver coa construción de barcos, constituíndo desta
maneira barrios tipicamente mariñeiros que coas súas vivendas
características chegan ata épocas recentes.
39

García Oro, J. (1987): op. cit., p. 173.
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López Carreira (1999): (1999): A cidade medieval galega, p. 37.

En ellas había lagares, magueiros, salgas, fumeiros, pedragueiras y todo lo necesario para
el ciclo completo de preparación de ambos
tipos de sardina».41

O CAMBIO DE VALOR DAS
MURALLAS NO TEMPO
Cando as murallas teñen valor
A muralla era un elemento vivo. De aí
que, salvo excepcións, estivese en continua
transformación. Sempre había que mantela en
bo estado de conservación ante os perigos que
acochaban. As Ordenanzas reflicten esta transcendencia dos muros urbanos, que se aprecia
na rigorosa normativa tendente a salvagardar o
seu mantemento e limpeza. Así pois, a muralla
era unha construción en permanente proceso
de reconstrución e constituía un motivo de
preocupación constante. A muralla necesitaba, ademais de materiais e man de obra, o
aporte de recursos financeiros. Sobre quen
recaían os gastos de edificación, reparación
e conservación das murallas cidadás? Posto
que se trataba dun ben común, será unha lei
das Partidas, dinos Valdeón (199: 81-82), a que
sinale que todos deben contribuír aos gastos:
“A postura et nobleza del regno es mantener
los castiellos, et los muros de las villas…de
manera que non se derriben nin se desfagan.
Et como quier quel pro desto pertenesca á
todos….si en las cibdades o en las villas do han
menester de façer algunas destas labores…han
rendas apartadas de común, deben hi seer

Segundo García Oro (1987: 173) era o mosteiro de San Paio de
Santiago quen tiña a propiedade desta zona exclusiva que era o
Campo de la Pena do Ouro junto a la rivera de la mar, na que os
veciños tiñan as súas explotacións con foro tradicional do mosteiro.
Segundo o autor citado, o volume desta explotación e o número de
afectados explica que no ano de 1464 se negociase conxuntamente
entre o concello e o mosteiro sobre o futuro deste barrio.
41
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permeramente despendidas” 42 . De aí que ao
bo estado dos muros debían contribuír non
só os habitantes da vila, senón que tamén os
habitantes das aldeas do termo ou do alfoz
aparecen como contribuíntes destas obras.
Os poboadores urbanos van esforzarse
en manter esta custosa construción aínda
en tempos de paz. Porén, se ditos períodos
de tranquilidade se prolongan no tempo ante
a ausencia de perigo inminente, ou como
se indica nun documento da época “por no
haberse ofrecido sitio de enemigo alguno en
dicha villa”, pode dar lugar a unha certa relaxación nos coidados dos elementos defensivos,
podendo darse casos de derrubamentos en
partes da muralla, ou o abandono nos coidados
das portas, aparecendo algunhas que non
pechaban ou, incluso, chegar á desaparición
dalgunha delas. Pola contra, cando a situación
se tornaba perigosa, axiña a vista se volvía
cara aos elementos que poderían asegurar a
defensa. Isto sucede por exemplo no ano 1589
ante a ameaza da chegada ás costas de Muros
do almirante inglés Sir Francis Drake, logo de
atacar a Coruña. Muros e Noia, as dúas vilas
da ría séntense ameazadas ante a posibilidade
de que Drake continúe os seus ataques. Ante o
inminente perigo as autoridades reúnense en
cadansúa vila co fin de asegurar a defensa. A
reparación das maltreitas murallas convértese
A construción e o mantemento dos muros absorberon de
seguro, o mesmo que no resto de vilas galegas, parte importante
dos gastos do Concello, pois as obras eran custosas, facendo
necesario, ademais de materiais e man de obra suficientes, a
achega de importantes recursos financeiros. En Noia e Muros
temos exemplos de documentos que sinalan como se financian
estes gastos. Polo que se desprende dalgúns acordos da Xustiza
e Rexemento, as reparacións a efectuar na muralla, ao igual que
sucede nas rúas ou na ponte, son obras comunitarias onde os
veciños contribúen de forma gratuíta con días de traballo dirixidos
por mestres canteiros que si cobran pola súa función. Así sucede
o 1 de maio de 1667 en que as murallas, ao igual que as rúas e a
ponte, estaban mal reparadas o arruinados, acordándose convocar
os veciños, “como es costumbre, para que cada uno dé su día y los
maestros también, y pasado se les haya de pagar a los maestros
conforme a los días que se ocupare”. Fabeiro Gómez, M. (1969):
op. cit., pp. 6-7.
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agora nunha prioridade43 . A lectura das Actas
pertencentes a estes días de incerteza, permite
comprobar como de novo se volve a vista á
muralla, e con estupor se comproba a realidade
de anos de relaxación cando se inspecciona o
seu lamentable estado. A muralla convértese
agora, ante a ameaza inminente, no principal
punto cara ao que converxen todas as miradas.
Supón o símbolo que representa a defensa da
vila ante o perigo, o obstáculo principal que
posibilitará resistir ante un inimigo poderoso.
Por iso ninguén escatimará esforzos na contribución a restablecer o seu primitivo aspecto.
Restáuranse muros, repáranse portas e torres,
todo volve estar en condicións de cumprir a
función de defensa para o que foi erguido.
Os veciños de Muros e Noia desenvolven
unha frenética actividade para poñer en bo
uso unhas deterioradas murallas. Neste breve
texto extraído do Libro de Actas do Concello
de Noia, reflíctese a tensión do momento,
así como se pon de manifesto o estado de
abandono no que se atopaban a muralla e
as portas: “En la villa de Noya y dentro de las
casas de ayuntamiento della a seis dias del
mes de mayo del ano de mil quinientos y
oitenta y nuebe años. Estando en su ayuntamiento…El dicho procurador general requirio
y pidio a sus mercedes que segun noticia que
era benido y era posible que Francis Draque
estaba sobre la villa dela coruña y podia ser
que apareciese por la villa de muros y esta
villa y para que la villa estubiese prebenida y
aparejada y para defensa dela Republica y las
puertas de la dicha villa estaban mal cerradas y
no tenian puertas que sus mercedes mandasen
cerrarlas de piedra y hagan las diligencias que
mas conbengan al servicio de Dios nuestro
señor…”. No mesmo documento sinálase a
disposición das autoridades de entregar seis
mil marabedís ao Procurador Xeral para que a
Sobre o ataque de Drake á vila de Noia, ver Agrafoxo Pérez, X.
(1991): op. cit., pp. 77-82.
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muralla e portas da vila sexan reparadas ante
a ameaza: “para que este efecto de azer cerrar
las puertas y reedificar la muralla libran seis
mil maravedíes”
O 22 de maio de 1589, só uns días despois
do fracasado ataque de Drake á Coruña, a
Corporación noiesa segue a manifestar a súa
inquedanza de que sexa agora a vila de Noia o
obxectivo, polo que nomea unha persoa para
levar a cabo a tarefa de coordinar a reparación
da muralla e portas: “que a cuenta y cargo
della dicha Villa y Concejo della se ynforme
y sepa donde la ai (madeira) y la tome ansi
trabes como pontones y tablas yerro y los
mas materiales necesarios y aga rreparar y
fortificar las dichas puertas como conbiene
para defensa del enemigo y tome carpinteros

y oficiales que asistan en la obra y que lo que
en ello gastase ansi en pagar la dicha madera
como los jornales y oficiales se le pagara…”
Pero, como xa antes ocorrera, unha vez
superado o inminente perigo, e logo dun curto
período de vixía, a nova etapa de tranquilidade que acontece fai que axiña se retorne
a pensar no duro traballo diario, a volta ás
tarefas orientadas a procurar o sustento das
xentes, esquecendo aquilo que tiña que ver
coa defensa do establecemento urbano. Con
todo, é preciso sinalar que nestes anos finais
do século XVI e primeiros de XVII, talvez polo
próximo recordo da ameaza de Drake, ou por
ser aínda momentos de inseguridade, as deficiencias que van aparecendo nos muros van
tentar solucionarse por parte das autoridades
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correspondentes. Así, a través da documentación dada a coñecer por Fabeiro Gómez44
podemos decatarnos de como algunha parte
da muralla de Noia comeza a deteriorarse de
novo de xeito importante a pouco dos sucesos
de 1589. En concreto no ano 1597 fálase de
pagar “la cantidad de ciento veintecuatro reales
y medio, por arreglos de la muralla, torres y
escaleras”45 . Igualmente, o Rexedor paga a uns
canteiros para “hacer y levantar de nuevo la
Puerta de la Condesa que sale a la Ribera”. En
ambos casos constátase a decidida vontade
das autoridades de arranxar aqueles danos que
se presenten nos elementos que simbolizan
a defensa da vila.
Cando as murallas se volven
inútiles. Séculos XVII e XVIII
A medida que transcorre o tempo, e as
épocas de estabilidade van prolongarse,
axiña a muralla comeza a dar síntomas de
total abandono. Así se desprende por exemplo dun documento de 1627 que nos fala de
que en ese ano “fue derribada por ruinosa la
torre de la muralla que estaba en frente del
hospital del Sancti Spíritus”. Esta sería a porta
coñecida como Atafona, e viría estar colocada
no que hoxe constitúe a esquina do Malecón
de Cadarso coa rúa da Carreiriña.
As reparacións da muralla lévanse a cabo,
xeralmente, por acordo da Xustiza e Rexemento da Vila, quen nomea, logo de apartar
a partida orzamentaria correspondente para
tal fin, o Alcalde e o Procurador Xeral como
encargados de controlar que as obras se leven
a cabo. Así sucede, por exemplo en acordo do
4 de maio de 1654 no que se fai constar que as
portas principais da vila están caídas “y causan

escándalo” polo que as autoridades mandan
reparalas, encargando de facelo ao Alcalde
ordinario e ao Procurador Xeral, librando, ao
efecto, a oportuna cantidade46 .
En toda a documentación consultada, as
diferentes referencias ao estado das murallas e
portas ao longo do século XVII, ante a ausencia
dun perigo inmediato, poñen de manifesto o
seu progresivo deterioro, alcanzando nalgún
momento un aspecto lamentable. A ruína vai
apoderándose dos muros e non é infrecuente
o derrubamento de importantes tramos dos
mesmos. Porén, é de destacar a continua referencia que se fai a este feito. Semella que,
a pesar do abandono, non se está disposto a
que a muralla desapareza. Continuas chamadas de atención poñen de manifesto unha
situación de degradación dos muros, pero
ao mesmo tempo insístese na necesidade da
súa reparación.
Outro aspecto a destacar nestes anos do
século XVII é o inicio dun proceso que vai
ter a súa culminación nos séculos seguintes.
Consiste no acoso a que vai ser sometida a
muralla por parte dos veciños da vila. Acoso
que se manifesta nos repetidos intentos privatizadores, tanto da rolda interior da muralla
(espazo de libre tránsito entre as vivendas e
a muralla), como da muralla mesma. Neste
momento os intentos son aínda liviáns, se os
comparamos cos que van ter lugar en anos
posteriores e que rematarán por converter a
muralla nun ben privado. Ademais, as autoridades aínda semella que nestes momentos
protexen o muro como un ben público e
procuran evitar o seu deterioro por parte dos
veciños, ás veces incluso propondo a adopción de medidas drásticas. Pode servir como
exemplo o Acordo de Xustiza e Rexemento de

Fabeiro Gómez, M. (1969): La villa de Noya: Defensas, posesiones
y regalías.
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9 de outubro de 1654, cando un veciño da rúa
da Ponte (actual Peregrina) reforma as súas
casas, ás que vai colocar un tellado a unha soa
auga que vai orientar cara á muralla, co que
as augas procedentes da chuvia que sobre el
esvaran van supor unha agresión notable de
cara á integridade do muro: “Gregorio Faxardo
había reconstruído unas casas que fueron del
comisario Gonzalo de Santiago, sitas en la calle
del Puente, bajándolas y haciéndolas “todas de
una agua vertiéndola sobre la muralla, siendo
así que antes de agora había tres canales (sic)
en ellas” que echaban el agua a otra parte de
la calle, sin que cayesen a la muralla más que
la mitad del agua de la casa de Juan Mariño.
Y como lloviendo mucho “cada teja es un
canal” que pueda penetrar en la muralla y
derribarla, causando con ello gran perjuicio de
ducados a la Villa y sus propios, debe el Alcalde
proceder en forma y prender los oficiales que
obraron en las casas por no hacer caso de las
advertencias hechas”47.
Xa no século XVIII, o proceso de deterioro
das murallas continúa, pero agora percíbese
un cambio significativo: a masiva apropiación
por parte dos veciños de importantes partes
das mesmas. A constatación deste feito por
parte das autoridades pono de manifesto un
suceso ocorrido no ano 174248 . Nesa data, o
Procurador Xeral dáballe conta ao Alcalde
maior, de que, de propio intento, un veciño
desfixera a porta da Borbandeira e 30 varas
da muralla (25´077 m). O Concello, unha vez
practicados as oportunas dilixencias, acordou
que a muralla debía refacela o infractor do
mesmo xeito que antes, ou sexa de 10 cuartas
de groso, a excepción da porta, que sería de
doce. Con motivo da reclamación que houbo,
procédese ao recoñecemento das murallas, xa

que se afirmaba que moitas persoas se aproveitaban delas para utilizalas na construción
das súas propias casas, cando en realidade
ninguén podía, nin debía, unilas ás murallas
pois entre estas e as casas da vila existía un
espazo libre, que permitía o paso dos veciños.
Na inspección levada a cabo observáronse
diversas anomalías, facéndose constar, como
excepcional, que Esteban Pérez, no groso da
muralla, xunto á Porta da Condesa, “abrió una
ventana de asomo con sus perpiaños, miembros y dinteles, de cantería, cargando la pared
de su casa en lo alto, encima de la muralla,
privando del paso de ella que antes tenía y
sacando las escaleras de piedra que tenía para
que nadie pudiese subir a la muralla”.
Pero, estaba claro que o lamentable estado
das murallas non era tan só culpa daqueles
que cometeran o exceso de apropiarse delas,
como se deduce dun informe da Intendencia
Xeral do Reino (A Coruña) que, ante unha
consulta ao respecto, precisa : “y respecto
a la dicha general ruína de dichas murallas
que produce el proceso, no solo parecen es
ocasionada de su antigüedad y falta de reparos,
por no haberse ofrecido sitio de enemigo
alguno en dicha villa, pero también de la
desidia de la Justicia y Regimiento de ella,
en no haber celado más la hermosura de sus
antiguos edificios y contenido a sus vecinos
para que no fabricasen en ellas y sacado las
piedras de las ruínas que han motivado su
antigüedad, la injuria de los tiempos…”. Por
conseguinte, faise saber á Xustiza e Rexemento
e ao Xuíz e alcaldes da Vila “que pena de 1000
ducados serán los responsables de los daños
que acaeciesen a las murallas y no permitan
que ningún vecino fabrique de nuevo en ellas
ni las ocupe. La piedra que proceda de ruína

Fabeiro Gómez, M. (1995), baixo pseudónimo de “Gonzalo Lago”:
“De la pequeña historia de Noya” en rev. Tapal, p. 62.
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Fabeiro Gómez, M. (1969): op. cit., p. 7.

39

A muralla de D. Berenguel: memoria urbana da vila de Noia
se colocará en sitio conveniente sin usarla en
obra algunha”49 .
Ante a problemática das murallas e, sobre
todo, ante a falta de orzamentos para afrontar
os gastos da súa reparación, acódese ao rei
para salientar a importancia que aínda se segue
a conceder á presenza dos muros que circundan a vila e demandar algún tipo de axuda para
mantelas en pé. A notificación que no ano de
1768 o Procurador Xeral, D. Tomás Pardiñas
Osorio e Navia, dirixe ao Rei, expoñendo que
son “..las murallas tan necesarias en aquella
vila (Noia) por hallarse circundada de mar,
de modo que sus moradores están siempre
expuestos a una invasión del enemigo, perder
vidas como sucedió pocos años hace en el
Puerto de la villa de Muros, inmediata a Noya
..”, camiña nesa dirección.
Porén, a pesar deste interese en demostrar
a importancia que para a vila ten manter os
elementos da muralla en bo estado, pois en
calquera momento a ameaza dun inimigo
pode facerse presente, o deterioro avanza
inexorable. En sesión do 27 de decembro de
1793, referíndose á procesión que ten lugar
cada ano na vila en acción de grazas pola
caída, no século pasado, dun raio na torre da
igrexa e que non causara dano, sinálase que
o percorrido tivo que ser modificado este ano
“..por estar cerrada la Puerta de la Villa por
haberse arruinado sus pisos en este invierno
con motivo de caerse un pedazo de la torre de
ella”50 . Isto era o que sucedía nada menos que
na porta principal de entrada á vila por terra.
O estado de abandono a que chegaran as
murallas neste momento debera alcanzar xa
tales dimensións, e a apropiación por parte dos
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Ibídem: 8.
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Ibídem: 8.
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veciños de importantes tramos das mesmas
sería tan frecuente, que as autoridades da
vila van agora mudar a súa posición. Ante
unha realidade que as supera, e coa falta de
medios propios que permitan recuperar unha
xeneralizada ruína, xunto á cada vez máis
firme convicción de que a defensa da vila non
pasa xa polo mantemento do envolvente cinto
pétreo, as autoridades municipais deciden
outorgar autorización para facerse con espazos
da muralla. Así, conceden permiso a veciños
para ocupar partes da muralla, ou as torres
da mesma, por medio do seu aforamento.
Mediante o contrato de aforamento, as autoridades van tratar de regularizar unha situación
que se viña practicando acotío por parte dos
veciños, consistente en arrimar, tanto interior
como exteriormente, as súas edificacións
á muralla para así tratar de apropiarse dela.
Dar saída a esta práctica xeneralizada, aínda
que ilegal, vai ser agora o obxectivo das autoridades municipais. Para isto, válense do
arbitrio de aforar a quen así o solicite o tramo
correspondente da muralla. Posteriormente,
o rei vai confirmar estes aforamentos. Así o
podemos comprobar nun documento dado
a coñecer por Fabeiro Gómez, M. (1969: 9) no
que se indica:
Muy Sres. Míos: El Sr. D. Gregorio Muniain, Ministro de la Guerra, con fecha
de 17 de este mes me dice lo siguiente:
Informado el Rey de que la muralla
de la villa de Noia en este Reyno está
enteramente destruída e inutilizada y
que no es de ninguna consecuencia
que Francisco Mouriño vecino de
ella haya ocupado con permiso de la
misma el torreón que trata la carta de
V.S. de 2 de agosto y documentos que
incluye especialmente habiéndose ya
valido la villa de el arbitrio de aforar los
sitios que piden los vecinos arrimados
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interior y exteriormente a la misma,
y de que hacen uso; ha resuelto S.M.
que les dejen en libertad para que se
valgan de aquellos terrenos siempre
que resulte en bien de el servicio o del
común. Participo a V. mdes. la misma RI. resolución para que la tengan
entendido y practiquen lo que corresponde a su cumplimiento, sirviéndose
V. mdes. darme aviso de el recibo de
esta. Ds. gde. a V. mdes. su segrº servor.
-El Conde de Croix –Sres. Justicia y
Reximiento de la Villa de Noia.
Por conseguinte, o proceso de apropiación
dun ben público como é a muralla e os espazos
de paso que a circunvalan, vai tomar agora
corpo de legalidade, e por isto todos aqueles
interesados en facerse con partes en ditos espazos deberán solicitar aforalos ás autoridades
municipais. Deste xeito, paulatinamente, imos
asistir a unha privatización progresiva dun espazo antes público, proceso agora autorizado
e regulado, que vai traer como consecuencia
inmediata a conversión en espazo edificado,
destinado a vivenda fundamentalmente, de
todo o anel amurallado, así como os camiños
de rolda. Os séculos XIX e XX, como veremos,
van contemplar a culminación do proceso que
remata, unha vez se constrúan os Malecóns,
coa case total desaparición de todo vestixio
da muralla.
O século XIX, a privatización
consentida dun ben público
Todo o proceso de apropiación veciñal da
muralla mediante o aforamento de partes da
mesma, comezado, como vimos, na segunda
metade do século XVIII, terá continuidade,
incluso con maior intensidade, ao longo do
século XIX. O sistema consistía nunha solicitude do veciño á autoridade municipal para

que esta cedese en foro a parte da muralla
correspondente. A continuación, o Concello
nomeaba unha comisión que se encargaba
do recoñecemento do tramo de muro que se
solicitaba, debendo posteriormente elevar
un informe no que se propoñía o que crían
conveniente aos intereses públicos. En vista
de dito informe que acompañaba á solicitude,
a Corporación decidía. Así se pon de manifesto
en sesión de 15 de maio de 1857: “Se dio cuenta
de otra instancia de Manuel Lago vecino de
esta villa por la que solicita se le ceda en foro
por su justo valor un trocito de muralla antigua
contigua a la casa que tiene en la Rúa de la Lage
de este pueblo y hacia la parte del mediodía, y
enterado el ayuntamiento acordó por unanimidad nombrar una comisión compuesta del
señor Presidente, procurador Andrés y Regidor
D. Manuel Vázquez para que reconociendo la
muralla de que se trata propongan lo que crean
conveniente a los intereses públicos, debiendo
evacuar dicho informe a continuación de la
referida solicitud”.
Nestes anos da segunda metade do século
XIX, a muralla vai sufrir fortes e continuados
ataques deste tipo por parte dos veciños da
vila51 , coa cada vez maior anuencia das autoridades municipais, que perciben os ingresos
derivados da cesión. Ao mesmo tempo, cando
algún particular solicita a pedra correspondente da rebaixa da muralla para uso propio,
a autoridade municipal vai ver incrementados
os ingresos, pois o seu valor debe ser aboado
polo solicitante. Así se constata neste documento do ano 1868 no que un veciño realiza
esta petición: “…pide se le permita rebajar la
muralla que cierra los egidos de sus casas
viviendas por la parte sur de la calle de la Rúa
Diferentes documentos notariais correspondentes ao século XIX,
xentilmente facilitados por Santiago Llovo Taboada, confirman
estes aforamentos (perpetuos ou temporais) de tramos da muralla
por parte do Concello aos veciños, así como posteriores vendas
dos correspondentes títulos de foro dos veciños entre si.
51
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de la Lage hasta cerca de los terrenos o suelos
de dichos egidos, cediéndoles las piedras de
dicha muralla que sea objecto de la rebaja
previo el abono de su valor”.
Paralelamente ao proceso privatizador
da muralla, favorecido polas autoridades
municipais mediante a concesión de aforamentos aos veciños, asistimos a unha dobre
actuación dende o propio poder municipal
favorecedora igualmente da eliminación
de partes importantes da mesma. Por unha
banda, unha actuación dirixida a suprimir
compoñentes da muralla que agora van ser
considerados impedimentos no desenvolvemento da vila, como por exemplo as portas,
feito ao que máis adiante nos referiremos;
por outra, empregar a muralla como unha
canteira de materiais destinados a unha serie
de reformas urbanas, como pode ser a mellora
do firme das rúas principais do núcleo. Este
aspecto de utilización dos muros como fonte
de materiais para obras de mellora do firme das
rúas podemos velo neste documento, acordo
do 12 de agosto de 1857, no que se permite por
parte das autoridades municipais a extracción
de pedra directamente da muralla con vistas a
reparar o mal estado que presentan algunhas
rúas da vila: “la piedra que para componer
las calles se necesita, salga de la muralla que
está entre los egidos de D. José Fernández
y Doña Teresa Patiño viuda de D. Francisco
Crespo, demoliéndola hasta dejarla en la altura
de 16 cuartas, mediante dicha muralla es del
ayuntamiento, y si aquella piedra no bastase
para las obras indicadas, el ayuntamiento
acordará lo conveniente”.
Tanto no caso da privatización veciñal,
como na actuación directa por parte das autoridades municipais, a desaparición de tramos
significativos da muralla non ocorre por igual
en todas as zonas da mesma. Son os lenzos que
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dan á terra os que primeiro sofren os ataques,
e por iso son tamén os primeiros que han
desaparecer. Serán as partes que nun futuro
próximo, constituirán os bordos edificados
lindeiros coas novas rúas que, partindo das
ribeiras fluvial e marítima, van circunvalar o
antigo recinto amurallado. Sobre a muralla
mesma, empregando para a súa construción
as pedras que dela extraen, ergueranse agora
edificacións destinadas a vivendas que van
constituír elas mesmas unha nova e particular
muralla que mira ás nacentes rúas da Carreiriña, Ferrador, ou Porta da Vila.
Se importantes lenzos dos muros chegan
en pé ata o século XX, a pesar da forte presión
que exerce a veciñanza para apropiarse deles e
por parte das propias autoridades municipais,
é principalmente polo importante papel que
aínda representan como obstáculo ás augas.

A destrución das portas principais da
muralla noiesa: a caída das Portas da Vila
e da Peregrina
Sen dúbida, a caída das dúas monumentais
portas que controlaban o acceso á vila cercada
–a Porta da Vila e a Porta da Peregrina– supón
o acontecemento clave no proceso de desaparición da muralla noiesa. O seu derrubamento
implica non só a eliminación do elemento
máis senlleiro e destacado do muro, senón
que supón a desaparición dun dos elementos identificativos da antiga vila, a tarxeta de
presentación ante calquera persoa que por
primeira vez a visitase.
Se a primeira nova da desaparición
dalgunha das portas e torres que se abrían
no muro vimos que se producira alá polo
ano 1627, cando se derruba por ruinosa a
coñecida como Porta da Atafona, fronte ao
Hospital do Sancti Spiritus de Afora, e en anos
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posteriores atopamos información de novos
derrubamentos de portas, sempre alegando
situacións de ruína e abandono, non obstante
na intención das autoridades municipais está
sempre presente o proceder á súa posterior
reconstrución; non están dispostas a que muros e portas desaparezan. Pero agora, nestes
anos centrais do século XIX, prodúcese un
importante cambio: o conxunto defensivo vai
sufrir un ataque brutal e a súa desaparición
téntase sexa definitiva.
A reconstrución dos acontecementos que
conduciron á destrución das portas principais
da vila, ante a falta no Arquivo Municipal do
Libro de Actas correspondente a estes anos,
fai extremadamente difícil para o investigador
seguir fielmente todo o proceso, tal como

foi tratado polas autoridades nos sucesivos
plenos. Porén, a aparición entre papeis doutros
asuntos, do expediente de derrubamento das
Torres da Peregrina e Porta da Vila52 , do ano
1842, puxo nas nosas mans un documento
de excepcional importancia para coñecer os
derradeiros instantes destes senlleiros fitos
da Noia antiga. Dada a significación que a
desaparición das portas principais da vila
representa na historia da muralla, ofrecemos
a continuación de xeito resumido, e centrándonos na Porta da Peregrina, o proceso
seguido polas autoridades municipais co fin
último de facela desaparecer.

Expediente de derribo de las Puertas de La Peregrina y Puerta
de la Villa, 1842, Arquivo Municipal, Noia.
52
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O 17 de abril de 1842, a Corporación municipal “convencida de cuanto manifiestan
los Procuradores generales”, acorda o derrubamento das Torres da Porta da Vila e da
Peregrina en base a evitar “el mal aspecto que
forman dichas Torres y los daños que pudieran
ocasionar con su ruina”. Referencias ao ornato
e bo aspecto que deben presentar as rúas da
vila, ou conseguir unha maior comodidade
de desprazamento, figuran como argumentos que xustifican a desaparición das portas,
amparándose para isto no aspecto ruinoso
que presentan, froito de anos de abandono
ante a ausencia de perigos de invasión que
as xustificaron no pasado. O protagonismo
das portas da Vila e da Peregrina comezara
xa a declinar uns anos antes. Un precedente
claro do seu declive foi a retirada das imaxes
relixiosas obxecto de culto nelas presentes53 .
Para levar a cabo a demolición das portas,
anúnciase pública poxa dos materiais baixo
unhas condicións determinadas que o contratante debe comprometerse a cumprir54 .
Xa en 1792, por mor da visita xirada ás igrexas, capelas, ermidas e
fundacións de Noia polo Sr. Visitador arcebispal, deixa de recibir a
Virxe o culto dos noieses no altar da Asunción situado na Porta da
Vila. Ordénase “que no se diga misa en tal capilla y que se traslade
la imagen a la iglesia parroquial” (A. M. 16/07/1792). Igual resolución
adóitase polo Sr. Visitador en relación coa Virxe do Refuxio ou
Peregrina (Hermida, M. e Agrelo, X. (1971, ed. 2008): op. cit., p. 120).
53

As condicións son as seguintes: 1º. Sería de cuenta del rematante
el descenso de toda la piedra de dichas Torres y también los daños
que en aquel se ocasionen a los edificios inmediatos y al Puente;
2º. El rematante tendrá obligación de demoler dichas Torres y
retirar los materiales y escombros a punto donde no incomoden
al vecindario que designará una comisión del Ayuntamiento
dentro del preciso término de veinte días contados desde el día
del remate. Dentro del mismo término entregará en Depositaría
la cantidad en que consista aquel; 3º. Cuidará que durante los
días que dure la demolición no se obstruya enteramente el paso
del Puente; 4º. Afianzará a satisfacción del Señor Presidente el
cumplimiento del remate. Os puntos seguintes, 5º e 6º, ao igual
que o 9º, refírense ás obrigas dos veciños lindeiros: 5º. Se hará
saber a D. Fernando Limerez que aprovechándose de los materiales
de la parte de muralla contenida entre la Torre de la Peregrina y el
nivel con el frontis de su casa la derribe dentro del mismo término
de veinte días; y no verificándolo lo hará demoler la Corporación;
6º. Por la parte de la casa de Juan Pla se demolerá dicha Torre
hasta encontrar el nivel del frontis de dicha casa que dice a la
mar y el del que dice a la Calle del Puente; 9º. Se hace saber a D.
54
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En sesión de 25 de abril de 1842, notifícase a
presentación ao remate dun candidato, que
como única condición solicita un maior prazo
para a execución das obras: “Hízose en seguida
por Ramón Vázquez, vecino de la parroquia de
San Pedro de Tállara, la postura de mil y cuatro
cientos reales siempre que se le concediese
mayor término para el derribo, sin que hubiese quien la mejorase”. Posteriormente, en
acordo do 14 de maio de 1842, a Corporación
decide por unanimidade adxudicar as obras
ao referido Ramón Vázquez, dando de prazo
“hasta el treinta del próximo junio”.
Os únicos problemas que vai presentar o
derrubamento da porta van ter que ver cos
veciños lindeiros, con frecuencia persoas que
con anterioridade conseguiran apoderarse,
con ou sen permiso municipal, de partes do
muro e que agora reclaman os seus dereitos
sobre o mesmo. Nun e noutro lado do que será
o inicio da futura rúa da Peregrina, os veciños
–aqueles aos que se refiren os puntos 5º e 6º
do documento sobre as condicións en que
debe efectuarse o derrubamento– presentan
alegacións tendentes a que as autoridades
municipais recoñezan os seus dereitos sobre
partes da muralla. Desestimadas as alegacións, o derrubamento efectuarase tal como
Jacobo Fabeyro y Juan Pla que o bien abonen a justa tasación de
peritos la piedra que de dichas Torres está unida a la pared de sus
casas, o en otro caso la Corporación la sacará a subasta, pues que
la piedra unida a la pared de dichas casas no se comprende en
esta. Nos puntos 7º e 8º especificase as obras que deben levarse
a cabo unha vez eliminada a Porta. Importante de cara a futuras
actuacións arqueolóxicas o que se especifica no punto número 8:
7º. Será obligación del rematante formar una rampa baldosada al
nivel del Patio del Puente. Esta rampa llegará desde la extremidad
de los asientos de ambos lados del Patio hasta unir con las paredes
de las casas de los sobredichos; y a la orilla de la derecha rampa
se formará una banqueta de cantería a nivel con dichos asientos.
Desde esta banqueta se formarán también de buena piedra unas
gradas o escaleras hasta el mar. Todo esto bajo la dirección y
aprobación de los maestros de obras del Pueblo; 8º. No podrá
el rematante extraer piedra ni otro material que constituya el
cimiento de ambas Torres de suerte que no podrá aprovecharse
sino de los que excedan el nivel de las calles y tendrá además
obligación de dejar perfectamente baldosado y nivelado el sitio
que ocupan dichas Torres.
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fora acordado. Será o fin das oxivais portas
coroadas por grandes torres ameadas, que
constituían as entradas principais da vila, e o
principio do fin definitivo da muralla. A partir
deste momento, estes mesmos accesos ao
recinto histórico só recordarán o seu pasado
como portas en base ao seu topónimo: Porta
da Vila e Porta da Peregrina.
O século XX, a definitiva
desaparición da muralla noiesa
A pesar dunha continuada e cada vez
máis intensa agresión levada a cabo nos anos
finais do século XIX, a principios do século
XX a muralla noiesa presentaba aínda lenzos
perfectamente visibles nas partes que miraban
ao mar e ao río. Algunha das fotografías dese

tempo así o poñen de manifesto. Pouco ía
durar esta medieval imaxe da vila de Noia.
Se os muros chegan ata esta época, a pesar
da forte presión que sobre eles exerce a veciñanza de cara á súa apropiación particular,
unha das razóns principais debe buscarse
no importante papel que representan como
obstáculo ás augas. Tanto pola parte do río
como pola do mar, a muralla supón un dique
artificial que impide que a auga asolague as
partes baixas da vila e poña en risco unha
numerosa e apertada liña de casas ribeiregas.
Incluso cando se realice unha destrución do
muro nestas zonas, isto só afectará á parte
superior do mesmo, nunca á base, o elemento
contedor das augas, como ben pon de manifesto o documento do ano 1857, xa citado:
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“Que la piedra que para componer las calles
se necesita salga de la muralla que está entre
los egidos de D. José Fernández y Dña. Teresa
Patiño, demoliéndose hasta dejarla en la altura
de 16 cuartas” (A. M, Noia, 12/08/1857). A obriga
de respectar esas dezaseis cuartas de muro
está directamente relacionado co perigo de
inundación, que supoñía a total desaparición
deste dique de contención ante as augas.
Os primeiros anos do século XX van ser
testemuñas dos derradeiros días de vida da
muralla nas súas frontes marítima e fluvial. O
proceso que rematará coa súa case completa
desaparición vai correr parello á aparición dun
novo elemento fundamental para o futuro da
vila: os Malecóns. O capítulo final da historia
da muralla vai escribirse agora, cando se decide levar a cabo a obra de afastar, mediante
terreo gañado ás augas, a liña de costa do linde
amurallado. Os novos tempos, cos modernos
medios de transporte, precisan de novas vías
de tránsito. Por este motivo, é preciso superar o
impedimento que supón o ter que cruzar a vila
polo seu centro con rúas estreitas e sinuosas
pouco aptas para a circulación rodada. A solución virá coa construción de novas vías que,
paralelas exteriormente á muralla, permitan
circunvalar o núcleo urbano sen necesidade
de penetrar no seu interior. O trazado dos
futuros Malecóns de Cadarso e de Gasset, coa
construción de muros de contención pétreos,
así como a cesión e venda das parcelas sobrantes da nova aliñación dos bordos ribeiregos,
porá o punto final á existencia das murallas.

O Malecón de Cadarso
No ano 1879 comeza a construción do
Malecón que posteriormente se denominará
de Cadarso. Unha decisión importante, e que
vai ter notables consecuencias no futuro da
muralla, vai tomarse en sesión do 7 de abril
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de 1884. Acórdase, con vistas a acelerar o
proceso de construción do referido Malecón
de Cadarso, proceder, canto antes, á aliñación
desta fronte fluvial para así “enajenar los sobrantes que resultasen e invertir su valor en
aquellos”. Unha vez cumprida a formación
do expediente de aliñación, a Corporación,
en virtude do artigo 85 da mencionada Lei
Municipal que faculta os concellos para vender
os sobrantes da vía pública, ingresando o seu
produto nas arcas municipais, decide: “proceder a la enajenación de los terrenos sobrantes
de la vía pública, anunciándose en la forma
más conveniente para que los interesados
puedan solicitar la adquisición de los terrenos
limítrofes”. Para dita adquisición, aos veciños
lindeiros cos devanditos terreos desígnaselles
no plano aprobado a porción de terreo ao
que teñen dereito e fíxase un prezo para as
parcelas. Baixo estes supostos, os veciños
adquiren os terreos sobrantes, que inclúen os
restos da muralla, e no seu lugar comezan a
levantar novas edificacións ou adiantamentos
da fachada das antigas vivendas cara á rúa.
Ao mesmo tempo que se levan a cabo as
obras de construción do Malecón de Cadarso,
as autoridades prestan atención igualmente
á reforma das rúas limítrofes co mesmo,
con vistas “al embellecimiento general del
conjunto”. Con este obxectivo, en sesión do
21 de xullo de 1894, sinálase que: “las calles
limítrofes –paralelas a este–, que llegará a
ser un magnífico paseo, cuando terminen las
obras, necesitan que las edificaciones que en
ellas se realicen, se sujeten a una alineación
fija, y al mismo tiempo, hacer una calle de
avenida al expresado Malecón, en atención
a que las que hoy existen son sumamente
estrechas, cuya calle se proyectará en el centro
del largo Malecón, a fin de comunicarlo con
la población; creyendo por consiguiente
necesario que se nombre persona perita que

Pedro García Vidal
se encargue del proyecto de alineación”. A
Corporación vai nomear o profesor de debuxo
Ramón Lira Castro para que se encargue do
proxecto de aliñación das rúas da Praza de
Lamas, Peixería e Canliña por ser as que máis
preto se atopan do Malecón. Esta reforma
incidirá tamén de xeito directo na destrución
da muralla, pois a ampliación do ancho das
rúas ha de realizarse á súa custa.

O Malecón de Gasset
O empurrón definitivo para a construción
dos Malecóns tivo lugar o ano 1897 cando o
ministro de Fomento aproba o proxecto. No
ano 1901, o día 3 de novembro, remátanse as
obras da ponte de Noia, producíndose nese
momento a súa reapertura. Ao mesmo tempo,

o Malecón de Gasset vai ver como se levan a
cabo os últimos retoques do mesmo, mentres
que o de Cadarso vai estar por estas datas
practicamente rematado.
Neste tramo de muralla que miraba ao mar,
as primeiras partes en caer serán as portas que
aínda se mantiñan en pé. O 8 de xaneiro de
1902 apróbase o derrubamento das que daban
a este Malecón de Gasset en construción: “Por
el Sr. Calvo se propone que la Ilma. Corporación acuerde el derribo de las dos puertas
de la antigua muralla que cerraba el pueblo y
que dicen a las calles de la Plazuela y subida
al Tapal, comprendiendo el tal derribo la parte
de la muralla que cierra las expresadas calles
a fin de que estas desemboquen con todo su
ancho en el malecón en construcción”.
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É necesario seguir nese proceso de coñecemento que nos achegan as escavacións arqueológicas, e ser rigoroso, dende o exemplo
da obra pública, na aplicación das normas do PEPRICH. Só así poderemos coñecer e, cando sexa posible, conservar,
un monumento que marcou dun xeito indeleble a historia da vila de Noia

Pouco máis tarde, o 26 de xullo de 1902,
a Corporación autoriza o derrubamento da
porta que se abría na rúa da Axuda: “El Sr. D.
Benito Fraga hace la manifestación de que
está autorizado para consentir el derribo de
la antigua puerta de la muralla parte que dice
a la calle de la Ayuda. La Corporación quedó
enterada y acuerda que se proceda a dicho
derribo por medio de empleados que nombre
el Ayuntamiento y que esto se tenga en cuenta
para en su día, cuando se haga la cesión de
parcelas, por lo que respecta al propietario de
la puerta que se trate”.
O episodio final para os restos da muralla
que aínda subsistían no que sería o futuro
Malecón de Gasset vai producirse, ao igual
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que sucedera no Malecón de Cadarso, cando
a Corporación decida proceder á nova aliñación que vai trazarse neste lugar con vistas á
futura edificación. En caso de quedar algún
sobrante da vía pública, este debe concederse
gratuitamente como compensación a aqueles
propietarios que se viron na obriga de tirar
partes da muralla. Así se fai constar en sesión
do 6 de agosto de 1904: “..se propone que el
Ilmo. Ayuntamiento se sirva acordar que si al
conceder línea en el Malecón de la Travesía
y Puente quedase algún sobrante de la vía
pública frente a las fincas que allí tienen los
herederos de D. José Andrés Curiel y Dña.
Angela Fernández, se conceda gratuitamente
a los mismos como compensación, una extensión de terreno igual a la que ocupe cada
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uno de los trozos de muralla que habrá de
derribarse con las antiguas puertas de piedra
que obstruyen la comunicación de las calles
de la Ayuda, Condesa y Tapal”.
Logo do dito é doado deducir, que todo o
proceso de construción dos Malecóns vai en
paralelo coa cesión ou venda a particulares
dos terreos sobrantes da nova aliñación. Este
proceso simultáneo traerá a práctica total
desaparición dos lenzos da antiga muralla
que aínda estaban en pé nesta fronte marítimo-fluvial. Os veciños adquiren os terreos, e
no seu lugar comezan a levantar edificacións
que miran ao mar e ao río. O resultado será
unha transformación profunda dos bordos
acuáticos do recinto histórico.
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IX SEMANA DA HISTORIA DE NOIA
O LEGADO DE BERENGUEL DE LANDOIRA
30 DE MARZO ao 6 DE ABRIL 2019
Concellaría de Cultura de Noia - Asociación Cultural Barbantia
Con motivo da celebración do 700 aniversario da estadía na nosa
vila do arcebispo francés BERENGUEL DE LANDOIRA, que propiciou
a construción da igrexa de Santa María a Nova e o trazado da muralla
medieval, a Asociación Cultural Barbantia e a Concellaría de Cultura do
Concello de Noia organizaron na primavera do ano 2019 a
IX SEMANA DA HISTORIA DE NOIA.
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B

de Vienne (1312), onde o papa Clemente V
conseguiu prohibir a Orde dos Templarios,
cuxo Gran Mestre, Jacques de Molay, morrería
nun Auto de Fe o 18 de marzo do ano 1314.

erenguel de Landoira naceu na vila
occitana de Salmiech (Aveyron) no ano
1262. Era fillo de Hugues e Avieu, señores de
Salmiech, unha rama dos condes de Rodez
que tiña a súa orixe en Landorre, un pequeno
castelo da rexión. Era o maior de seis irmáns;
un deles, Guillaume, sería bispo de Beziers. No
ano 1282 ingresou na Orde dos Predicadores,
creada por Santo Domingo de Guzmán para
combater a “herexía cátara” que se espallara
polas terras do Languedoc. A partir desa data
estudou en diversos lugares de Francia (Limoges, Comdom, Cahors, Brive, Bergerac,
Montpellier, Rodez, Albi,Tolosa e París). No
ano 1306 foi elixido como Prior Provincial da
Orde dos Predicadores da Provincia de Tolosa.
Entre os anos 1311 e 1312 ocupou o cargo de
Vigairo Xeral, cun destacado papel no concilio

Despois elixírono como Mestre Xeral
da Orde dos Predicadores, o que o levou a
participar nos Capítulos celebrados polos
dominicos nos anos seguintes en Carcasona,
Metz, Londres, Bolonia e Montpellier. Nesta
época participou nos acordos de paz asinados
en Pontoise entre o rei de Francia Luís X e
os flamencos. E nas conversas celebradas
en Melun, con distintas ramas nobiliarias
francesas, para resolver o problema sucesorio
que levaría ao trono galo a Filipe V. Tamén
estivo na Toscana, enviado polo papa Xoán
XXII para investigar as causas da estraña morte

Salmiech

Aviñón

Carcasona

Vienne
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de Henrique VII, rei do Sacro Imperio Romano
Xermánico, que falecera de maneira repentina despois de recibir en Buonaconvento
a comuñón do frade Bernardino de Montepulciano. Segundo as súas pescudas, o rei
morrera por circunstancias que non gardaban
relación coas acusacións que fixera contra os
dominicos e o papado Dante Aligheri,

CHEGADA DE BERENGER A NOIA
Cando morreu no ano 1316 o arcebispo
Rodrigo de Padrón, os enfrontamentos entre
os burgueses e o cabido compostelán para
nomear o seu sucesor trouxeron consecuencias insospeitadas. Entre os candidatos que se
presentaron para sucedelo, o cabido escolleu

Alonso Suárez de Deza

dous: Rodrigo Ianes de Parada, sobriño do
prelado anterior, e Afonso Iañes, xuíz de Luou.
A discordia medrou cando o papa Xoán
XXII tomou unha decisión audaz. O 15 de
xullo de 1317 elixiu como novo arcebispo
a Berenguel de Landoira, un francés de 55
anos. Tería que enfrontarse con catro grandes
problemas: a súa orixe francesa; a oposición
dos burgueses do Locus Sancti que viron ferido
o seu afán autonomista; a desconformidade
dos campesiños exhaustos pola política fiscal
da Mitra; e a desaparición da casa condal de
Traba, o cumio máis elevado do poder feudal,
que lles asegurara aos prelados a obediencia
da nobreza galega.

Fray Berenguel de Landoira
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Un problema particular prendería a chama
dunha situación insostible: o arcediago de
Nendos, Rodrigo de Ianes, concedéralle a
Alonso Suárez de Deza –meiriño do infante
Don Filipe– a fortaleza da catedral, os tesouros
e ofrendas do altar e os castelos da Mitra, baixo
o xuramento de devolvelos cando os reclamase
o novo arcebispo.
Once meses despois do seu nomeamento, na primavera do ano 1318, Berenguel de
Landoira saíu dende Aviñón, onde durante
sesenta e sete anos estivo a corte papal, rumbo
a Santiago de Compostela. No seu séquito
contaba con Bernardus Carrerus e Hugo
de Vezin, dous frades dominicos; Aimerico
de Anteiac, organizador da administración
eclesiástica; Juan Fabre, experto en finanzas;
e un fato de cabaleiros e oficiais encargados
de conducir as súas milicias e despachar os
seus asuntos domésticos.
Despois desta entrevista, o arcebispo
emprendeu o camiño ata Santiago. Detívose
uns días en Rabenstans, preto de Tolosa, onde

consagrou unha capela dedicada a Santiago
Apóstolo. Atravesou os Perineos por Somport
e cruzou Aragón e Navarra durante o verán
do ano 1318. Chegou a Logroño o día de San
Bartolomeu. En Santo Domingo da Calzada
entrevistouse cos delegados do rei de Castela.
En Valladolid foi recibido polo rei neno Afonso XI e súa avoa, a raíña María de Molina. A
intención dela era conseguir a participación
pontificia na Cruzada contra os árabes, a
cambio de despensas por matrimonios irregulares e de parentes reais e a posibilidade de
indulxencias para cantos cristiáns participasen
na empresa bélica contra os sarracenos. En
Medina del Campo negociou cos infantes
don Pedro e don Juan, titores do rei, pero
sufriu unha enfermidade que a piques estivo
de acabar coa súa vida. Despois duns días de
acougo en Zamora, o 11 de novembro de 1318
chegou pola ruta xacobea a Melide. Nesta vila
coñeceu que o infante Don Filipe, Adiantado
Maior de Galicia e fillo de María de Molina, e
mais Alonso Suárez de Deza estaban dispostos
a devolverlle as terras e fortalezas do señorío,
pero negábanse a concederlle a cidade do

Rocha Forte
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Apóstolo. O concello non quería renunciar
á autonomía, gañada durante o reinado de
Afonso X Sabio. Unha loita que mantiña co
señorío episcopal dende séculos atrás, cando
o arcebispo Diego Xelmírez se viu acosado
polos cidadáns de Santiago de Compostela
na mesma catedral.
Nesta comprometida situación, vendo
o arcebispo que tiña pechadas as portas da
cidade de Santiago, decidiu refuxiarse no
Castelo da Rocha Forte. Dende aquí viaxou
ata a fortaleza da Rocha Branca (Padrón) e
Pontevedra, onde buscou a mediación do
rei Dionís de Portugal. Mentres tanto, os burgueses do Locus Sancti Iacobi, apoiados polo
cabaleiro Alonso Suárez de Deza, prendéronlle
lume ao castelo da Rocha e arrasaron parte
das súas dependencias.
Mentres negociaba cos seus inimigos en
Santiago, Berenguel de Landoira caeu nunha
emboscada. Estivo encerrado 12 días nas celas

da catedral. Para sobrevivir durante o cativerio,
mesmo se viu na obriga de matar un cabalo
e comer a súa carne. Uns meses máis tarde
desta celada, refuxiouse en Noia, onde recibiu
o apoio do concello e de Rui Soga de Lobeira,
un dos homes fortes do señorío da Terra de
Santiago.

A MURALLA MEDIEVAL DE NOIA
Berenguel de Landoira permaneceu tres
meses na fortaleza do Tapal de Noia –entre
outubro de 1319 a xaneiro de 1320–. O autor
da obra Gesta Berengarii de Landoria archiepiscopi Compostellani ou Hechos de Don
Berenguel de Landoria, Arzobispo de Santiago,
acontecemento narrado por un integrante do
seu séquito, contou as decisións que tomou
en Noia: Despois trasladouse á vila de Noia
para descansar e celebrar o primeiro concilio
que tivo cos seus clérigos e onde estableceu
serias censuras contra os seus inimigos.

A Berenguela
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A acollida que tivo en Noia, onde o cabaleiro Rui Soga de Lobeira era o seu principal
valedor, daría lugar a que en Valladolid, o 14
de xullo do ano 1320, o rei Afonso XI, emitise
un documento que, despois dun cerimonioso
introito, continuaba así: … commo los de la villa
de Noia eran muy pobres et muy astragados
… lles quitase por algún tiempo de pecho
porque se podiese çercar la dicha villa pera
mio serviçio.
Grazas a este Real Privilexio, concedido
pola Coroa a instancias do arcebispo Berenguel de Landoira, os cidadáns de Noia
viron como por espazo de seis anos quedaron
exentos de pagar certos tributos. Talvez a
concesión se debía ao intento do prelado de
gañar para a súa causa a poboación xudía que
moraba dentro do casco antigo dende que o
rei visigodo Sisebuto os obrigara a emigrar
cara aos reinos cristiáns do norte.
A loita de Berenguel de Landoira contra
os burgueses de Santiago continuou. Despois

de celebrar o Sínodo en Noia, partiu para
Salamanca, Zamora e Valladolid, onde foi
convocado pola Corte. En Tordesillas entrevistouse cos seus inimigos: Alonso Suárez de
Deza, o infante Don Filipe e catro procuradores
composteláns: Martiño Bernárdez, Sancho
Sánchez, Bernaldo Peytavín e Xoán Alonso.
Cando recibiu da Coroa, nunha reunión
celebrada en Valladolid, a promesa de que lle
restituirían os privilexios sobre a cidade de
Santiago, entregándolle como reféns os catro
procuradores, Berenguel de Landoira regresou
a Galicia. Chegou a Melide o 20 de agosto do
ano 1320. Estivera oito meses ausente. Pero as
portas de Compostela permaneceron outra vez
fechadas. Os ventos de autonomía municipal
seguían rexos.
Nestas difíciles circunstancias refuxiouse
durante trinta días no Castelo da Rocha. As
negociacións entre os legados do arcebispo e
os representantes dos procuradores composteláns proseguirían por espazo dunhas semanas.

Noia Amurallada
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Nunha delas acordouse devolver a cidade
ao arcebispo, pero con certas condicións. A
última reunión celebrouse na Rocha Forte o
16 de setembro de 1320. A ela acudiron Alonso
Suárez de Deza e dez representantes do concello de Santiago. Ningún deles esperaba que
o prelado lles tendese unha celada criminal.
As cabezas dos once burgueses.

para solucionar os conflitos entre o rei Denís e
o príncipe Afonso. Con este cometido chegou
a Santarem, onde se entrevistou o 18 de maio
do ano 1322 co rei e despois viaxou a Porto
onde se atopaba o príncipe Afonso. Unha vez
solucionados os problemas dinásticos lusos
regresou a Compostela, a onde chegou o 16
de xullo deste ano.

roldarían polo chan. Entre os asasinados
estaban os irmáns Fernán e Pedro Pérez de
Andrade. Grazas aos privilexios que conseguiu
Berenguel de Landoira para Noia, a vila puido
erguer a muralla de doce portas que protexeu
o seu casco histórico durante varios séculos.

Cinco anos máis tarde, despois de realizar unha activa reforma no seo da igrexa
compostelá, viaxou a Noia onde consagrou
o 28 de xaneiro do ano 1327 a igrexa de Santa
María A Nova. Pacificada a Terra de Santiago e
organizada a Sé Compostelá, aínda emprendeu
unha nova a viaxe a Sevilla, para participar na
guerra contra o reino de Granada. Segundo
contaron as crónicas da época, Berenguel de
Landoira morreu na capital hispalense o ano
1320 durante unha acción de guerra contra
os sarracenos. Non remataban con este feito
lutuoso as súas intrépidas viaxes por aquelas
chairas tan convulsas. No ano 1404, segundo
as súas disposicións testamentarias, os seus
restos foron levados a Rodez onde recibiron
sepultura no convento dos dominicos, onde
el estudara cando era un cativo.

SANTA MARÍA A NOVA
Despois de pacificar a Terra de Santiago,
coas accións represivas levadas contra os partidarios de Alonso Suárez de Deza, derrubando
as fortalezas de Ledesma, Galegos, Chapa e
Férveda, foi convocado polo papa Xoán XXII,
a través do seu legado pontificio, para asistir
ás reunións conciliares que se celebraron
en Palencia e Valladolid, no inverno do ano
1322. Unha vez rematada a súa participación,
o Papa reclamou a súa presenza en Portugal
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reséntase a IX Semana da Historia de
Noia como unha lembranza, o percorrer
dun camiño na historia noiesa e compostelá
seguindo as pegadas dun dos persoeiros máis
senlleiros na historia medieval de Galicia: o
arcebispo Berenguel de Landoira, prelado
na sé de Santiago entre 1317 e 1330. A viaxe é
relativamente sinxela no xeral, pero ten o seu
aquel. Coñecemos a figura pola súa entidade:
salientado na política europea, enviado papal,
xeneral dos Dominicos… Deixa pegada coa
súa crónica, os Gesta Berengarii (Feitos de
Berenguel de Landoira), ao xeito que no seu
día fixera Diego Xelmírez coa Historia Compostelá. Pero a interpretación, obrigada para
o medievalista, é de ir máis aló, e ten esta IX
Semana a virtude do cruzamento de camiños.
A que se me ofrece facer, e encantado recollo,
é unha perspectiva suave pero profunda da
figura política cruzada co seu contexto, no
sentido do contorno igualmente político
da Igrexa occidental e do máis próximo da
cidade de Santiago e a súa contorna. Pois o
nomeamento de Berenguel, o mesmo que a
súa posterior actividade, non se pode comprender sen examinar a confluencia destas
tres vertentes: a Igrexa, a cidade e o persoeiro.
Papado. A Igrexa occidental viña de facer
unha longa viaxe; un percorrido que non
estaba rematado, senón aínda en desenvolvemento. Os inicios da centuria anterior viñeran
marcados polo pontificado de Inocencio III
(1198-1216), un dos máis fortes e recios nas
súas contribucións teóricas de toda a Idade
Media. Formula xa a principios do século XIII
o que se coñece coma auctoritas pontificia,
a autoridade suma do papa de Roma, fronte
ao poder político que, na figura do Empe-

rador, posuiría a potestas. O Douscentos é
pois un século de troco, de evolución no
pensamento teórico sobre o papado, con
momentos de maior forza e reafirmación
e outros de debilidade máis evidente. É así
como se termina a centuria, co papa Bonifacio
VIII (1294-1303) enfrontado co rei de Francia,
Felipe o Fermoso. O monarca impuxera unha
taxa ao clero francés, o que o papa condena
enerxicamente até a excomuñón do rei. De
pouco serve: Felipe reacciona enviando os
seus legados que, tras unha agresión física en
1303 que pasa á Historia como o Atentado de
Anagni, depoñen o papa. O Atentado é a figuración práctica dunha nova realidade: o Estado
Moderno, en vías de construción a través das
Monarquías feudais, empeza a sobrepasar ás
vellas e tradicionais formulacións políticas.
Moito habería que dicir sobre a cuestión, pero
non é lugar. Quedémonos co xiro francés do
pontificado que, con este empuxe, cambia a
súa sé de Roma á cidade francesa de Aviñón.
Non volverá a Italia xa até 1378.
A partir de agora vaise desenvolver
un novo reforzo da figura pontificia, con
empurrón francés, sobre algúns dos presupostos formulados xa por Inocencio III.

Escudo do papa Xoán XXII
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Berenguel orante. Santa María A Nova
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Pero o paso adiante vén co papa Xoán XXII
(1316-1334). A súa obra será a de edificar
todo un aparato administrativo, económico
e burocrático eclesiástico que se mantén en
parte na actualidade. Impostos definidos
e multiplicados, exaccións por trámites da
burocracia e organización e centralización
administrativa centran a súa obra, buscando
maximizar a eficacia. Para todo isto, claro, a
tranquilidade política é un valor engadido. E
nisto, neste intre preciso, a cidade de Santiago
de Compostela non axudaba.
Cidade. En todo este contexto de desenvolvemento do poder político leigo, sobre as
liñas teóricas que se formulaban en espazos
coma Francia, a cidade de Santiago non vivía
un momento tranquilo. Isto tampouco é novo.
A inventio, o descubrimento (pois inventio
remite ao latino «invenire», en significado
de «descubrir») cara aos anos 30 do século
IX da edícula atribuída a Santiago, devén
nun recoñecemento e culto cada vez máis
difundido que tomará forma nun primeiro núcleo de poboación en torno ao locus
sanctus. Non moito despois, no século XI,
ese centro era xa unha vila, unha cidade ben
definida e centro do señorío eclesiástico: o
arcebispo compostelán era o señor feudal.
Pero este señorío non sempre foi sinxelo de
exercer ou mesmo manter. Dende tempos de
Diego Xelmírez, no primeiro terzo do século
XII, os séculos medievais, todos eles, ven
rexurdir a cuestión da xurisdición sobre unha
poboación que buscou de xeito recorrente
o reguengo. Incluso o acada por un tempo
extenso, entre 1266-1311, dende que Afonso
X pon a cidade baixo señorío da monarquía.
A cuestión retómase no reinado de
Fernando IV, a inicios do século XIV, e a
igrexa compostelá obtén de novo o señorío
nese 1311. A burguesía urbana do núcleo

dificilmente acepta a decisión e, á morte do
arcebispo Rodrigo de Padrón, en 1316, aproveitando a sé vacante e unido á minoría de
idade do novo monarca, Afonso XI, levántase
en armas e estala a revolta. O líder viña de
dentro: Alonso Suárez de Deza, tenente das
fortalezas arcebispais, que dirixe á burguesía
da cidade. A presión acada un paso atrás e
nas Cortes de Carrión de 1316-17 o rei devolve
Compostela ao señorío reguengo, máis por
pouco tempo, pois a activa presenza eclesiástica torna de novo o núcleo á xurisdición
da eclesiástica e reverte a situación case ao
instante. Nesta inestabilidade, unha nova
figura entraba a xogar o seu papel: Berenguel
de Landoira.
Arcebispo. Igrexa, pois, en centralización, desenvolvemento da administración
e reforma administrativa profunda; cidade,
en revolta e levantamento polo señorío… e
arcebispo, agora. Era o momento de Berenguel. A súa figura presenta un bo paralelismo
coa de Diego Xelmírez, dous séculos atrás.
Ambos os dous tiveron que facer fronte ás
revoltas urbanas dunha cidade en armas, os
dous reaccionan finalmente derivando, entre
outras medidas, nun proxecto arquivístico de
selección e copia da documentación, cerne
dos dereitos da prelatura (o de Xelmírez déixanos o Tombo A; o de Berenguel os tombos
B e C), os dous légannos unha crónica dos
seus fitos (Historia Compostelana e Feitos de
Berenguel de Landoira), e os dous reforzan
os edificios principais, símbolo do poder.
Cando lle chega o nomeamento coma
prelado compostelán, Berenguel tiña xa bo
peso na Igrexa occidental; pero iso non facía
o seu percorrido máis sinxelo. Xeneral dos
Dominicos, diplomático e negociador da paz
entre Flandes e o reino de Francia, cando lle
chega a carta do papa Xoán XXII, emitida o
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13 de novembro de 1317, a reacción primeira
é de rexeitamento. Quizá por estar cómodo
nos seus desempeños internacionais, quizá
por ver a sé afastada, ou polo propio contexto
que lle tocaría resolver, prodúcese un cruzamento de comunicacións nos vindeiros meses
que deixan claro, como di López Ferreiro,
que aquilo era tomado «más bien como un
mandato, que como una gracia». O final era
coñecido: acepta o cargo e viaxa a Compostela
en agosto de 1318, pero a súa crónica deixa
constancia da reticencia:

Tombo B
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En el año del Señor de 1317, en el
mes de julio, por nuestro Santísimo
Padre el Papa Juan XXII fue designado y confirmado como Arzobispo de
Compostela el Reverendo Padre en
Cristo Fray Berenguel de Landoria, de
la Orden de Predicadores. Consintió
en ello a rastras y contra su voluntad.
A chegada á cidade prodúcese en outubro
de 1318. Pero é unha cidade encastelada, pechada sobre as súas murallas, que non permite
a entrada do seu novo administrador,
coa parte da poboación subida nos
muros e facendo imposible unha toma
de posesión do templo ou núcleo: «mas
aún cerraron las puertas de la ciudad y
subieron armados a las murallas para
recibirlo no como a su padre y señor
sino como a un enemigo». Berenguel
ten que continuar e tomar pousada na
veciña fortaleza arcebispal da Rocha
Forte. Xoán XXII non o deixou só nesta
xestión e concédelle dende a sé de
Aviñón varias ferramentas para facer
fronte dende tres pivotes: reforzo da
autoridade arcebispal en canto ao
poder político; férrea condena aos
sublevados e a súa excomuñón; e
concesións económicas e pastorais
ao prelado para facilitar o seu labor e
incrementar os recursos. Estas cartas
son emitidas incluso antes da súa
chegada, entre os meses de marzal e
abril de 1318; engádenselles outras en
outubro, de mandato aos sublevados
para que fixesen preito-homenaxe, e
contra os fautores da rebelión.
O resultado non é o agardado, dende logo. En setembro de 1319, cando se
ía producir unha suposta entrega da
catedral, os rebelados aproveitan a oca-

Xosé M. Sánchez
sión, apresan o arcebispo e retéñeno durante
un tempo. É liberado ao pouco, mais o feito
é unha humillación. Así as cousas, en 19 de
decembro prodúcese unha nova condena de
Xoán XXII aos xustizas e á cidade de Santiago,
pero de pouco serve, pois mantéñense as idas
e vidas, dimes y diretes, e estancias de refuxio
na Rocha Forte ou na veciña Noia.

Berenguel). Máquina de guerra, probablemente
un trebuchet que disipaba as vontades de levantamento e pousaba os ánimos de vinganza.
En 22 de setembro de 1321 Xoán XXII revoca
as sentenzas condenatorias e de excomuñón
que tiña emitido. O proceso finalizara.

En finalmente, no 16 de setembro de
1320, o prelado porá á revolta un fin taxativo.
Berenguel, non acostumado quizá a tales
escaramuzas pouco claras, chama os líderes
do levantamento, con Alonso Suárez de Deza
á cabeza, para parlamentar na Rocha Forte.
Pásaos a coitelo. O episodio é coñecido e
cóntanolo de xeito ben claro a propia crónica
do arcebispo:

A actividade de Berenguel á fronte da igrexa de Santiago de Compostela comezaba de
certo entón. O desenvolvemento dun axuste
administrativo, a racionalización económica
e multiplicación de impostos ou o reforzo do
poder eclesiástico, sobre unha nova pugna co
Imperio, terían os seus ecos na igrexa compostelá dos anos 30 do século XIV. Todo sobre
a base da pacificación dunha das principais
sés da península Ibérica.

Un caballero mayordomo del Arzobispo […] ordenó que se armasen y
preparasen rápidamente para poder
lograr a base de espadas, cuchillos y
esfuerzo varonil, lo que el mencionado
padre y señor no podía obtener de los
ciudadanos y del traidor con palabras
y tratos suaves.
O fin foi sonado. Ao episodio séguelle unha
xira pola Terra de Santiago, espazo señorial
nuclear da igrexa compostelá, de pacificación
do territorio e sometemento dos que puidesen
permanecer nas súas. Un percorrido que se
fai non só con homes: «el día primero de noviembre, armada la máquina para destruirla,
viendo las gentes de aquella fortaleza que no
podrían resistir el ataque, llamaron a uno de los
sobrinos y le pidieron que pactase» (Feitos de

***

A prelatura de Berenguel remata en 1330,
e deixa tras de si unha fonda pegada. Documentos, libros e edificios. A efixie axeonllada
na portada de Santa María de Noia, a fortaleza
debuxada na portada do compostelán Tombo
B ou as fondas obras na fortaleza d’A Rocha
Forte, ofrecen a herdanza material evidente
dun dos arcebispados máis axitados na historia
medieval da igrexa de Santiago.
A IX Semana da Historia de Noia lembra,
pois, a traxectoria de Berenguel de Landoira,
político, eclesiástico, diplomático e prelado. Unha historia europea, galega. E unha
traxectoria que, para a Compostela de 13171320, se comprende unindo como pezas dun
crebacabezas papado, cidade e arcebispo.
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O

obxectivo deste artigo é presentar un
resume dun traballo de investigación
histórica, actualmente en curso, sobre o papel
que desempeñaron as mulleres en Noia durante o século XVI, situación que loxicamente
era en gran parte herdanza do xestado na
Idade Media.
A situación das mulleres na Idade Media en
Noia non é obxecto da miña investigación actual e, polo tanto, remitímonos aos magníficos
estudos que sobre o tema existen referentes á
situación das mulleres no occidente cristián
e máis concretamente en Galicia, destacando
os traballos publicados pola historiadora Mª
del Carmen Pallares Méndez.
Existe unha mentalidade colectiva e atemporal que define as mulleres coma seres débiles
e inferiores aos homes. Esta idea procede en
gran medida da Idade Media, onde as mulleres
eran retratadas coma seres febles, dependentes
e, sobre todo, coa necesidade que existía de
exercer sobre elas a custodia e o control1.
Esta idea das mulleres, segundo a citada
historiadora, consolídase a partir do século XI
por varios motivos, entre outros a desaparición
dos mosteiros dúplices e o establecemento
do celibato clerical, o que trouxo un aumento
importante da misoxinia entre os membros da
igrexa, que non podemos esquecer que eran
os ideólogos da época. Destaca a importante
involución experimentada da situación das
mulleres ligada á expansión do feudalismo,
que supuxo o feito da preeminencia da
herdanza do varón, e a reprodución dentro
do matrimonio do esquema feudal, sendo
o esposo o señor feudal e a esposa o vasalo.

Pallares Méndez Mª del Carmen (1993): A vida das mulleres
na Galicia Medieval (1100-1500). USC. Santiago de Compostela.
1

Esta inferioridade feminina estendíase
a todos os ámbitos, existindo incluso unha
clara diferenza ante as leis, onde as mulleres
aparecen en inferioridade con respecto ao
home, e así, por só poñer dous exemplos,
non podían testificar porque se consideraban
mentireiras e febles, só podendo facelo cando
se tratase de temas mujeriles, ou o establecemento da súa tutela legal, exercida polos seus
pais, irmáns, e logo maridos, podendo casar
só se contaban coa autorización dos pais ou,
na súa falta, irmáns2.
Seguindo a Pallares Méndez (opus cit. 1993)
as mulleres contaban con tres opcións de vida:
o matrimonio, o casamento e a marxinalidade, dependendo a opción da súa posición
económica.

Matrimonio.
Imaxe extraída de https://matergloriosa.wordpress.com/

Respecto ao matrimonio, unha parte consubstancial ao mesmo era o dote. No século
XVI o dote segue a condicionar o matrimonio
das mulleres e, en Noia, contamos con abundantes contratos de dote nesas datas, coma

2
Pallares Méndez Mª del Carmen (2011): Historia das mulleres en
Galicia. Idade Media. Xunta de Galicia.
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dan conta os seguintes exemplos3, onde se
pode observar que as mulleres eran dotadas
con diversas cantidades en función do patrimonio familiar:

DOTE DE PAI / MATRIMONIO ÁS FILLAS
PROTOCOLO N-111 nº 8. Dote do carniceiro Rodrigo Fernández de Caamaño, de
Noia, polo que entrega ao mareante Antonio
Caches trinta mil ducados para a voda deste
coa súa filla Inés Rodríguez. Fol. 23 bis-24 (31
de marzo 1579).
PROTOCOLO N-60 PIEZA 1 nº 24. Dote do
mareante Bastián Díaz e a súa muller Catalina
Díaz, de Santa Mariña de Obre, pola que se
comprometen a entregar a Juan Rodríguez,
de Obre, criado do ferreiro Tomé Mártiz, unha
serie de bens dotais pola voda coa súa filla
Inés Rodríguez. Fol. 57-58 (15 de abril 1562).

DOTE A CRIADAS
PROTOCOLO N-23 nº 45. Dote de Pedro
de Castelo, clérigo de Santa María de Argalo,
a Domingo Fernández, mareante, para o seu
casamento con Francisca Fernández, criada
do primeiro. Fol. 86. (10 de outubro de 1551).
PROTOCOLO N-60 PIEZA 1nº 13. Carta
de pago de Manuel Rodríguez ao mercador
Cristóbal Gómez, de Noia, polo entrega dunha
serie de bens dotais pola súa voda con María
Mártiz, criada do dito mercador. Fol. 35-36 (6
de febreiro 1562).

Os exemplos presentados proceden do meu traballo de
investigación en curso sobre o século XVI en Noia, concretamente
do baleirado efectuado dos fondos dixitalizados do Arquivo
Histórico Universitario de Santiago de Compostela. Protocolos
Notariais. Protocolos do distrito de Noia.
3
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DOTE DE NAI A FILLAS
PROTOCOLOS, N- 30 nº 141. Dote polo
que Inés de Collantres, moradora en Noia,
entregaba ao zapateiro Pedro Fernández,
criado do zapateiro Lorenzo Fernández, vinte
e catro ducados, o cuarto dunha casa sita na
Rúa Nova dos Ferreiros en Noia e outros bens,
pola voda coa súa filla María Ares. Fol. 131-132
(6 de decembro 1563).

DOTE A CUÑADAS
PROTOCOLOS, N- 65 nº 108. Contrato de
dote pola que o mareante Francisco García, de
Noia, se compromete a entregar unha serie
de bens dotais ao mareante Lopo González,
de Noia, pola voda coa súa cuñada María de
Montaos, de Porto do Son. Fol. 216 (30 de xuño
1571).

VIÚVAS DOTÁNDOSE A SI MESMAS
PROTOCOLOS, N- 65 nº 111. Contrato
de dote polo que a viúva Dominga Maneira,
de Santa Mariña de Obre, se compromete a
entregar unha serie de bens dotais ao seu
futuro esposo, Juan Colazo, de San Cristovo
de Abanqueiro, con motivo de súa voda. Fol.
220-221 (31 de xullo 1571).

DOTE A IRMÁNS
PROTOCOLOS N-111 nº 10. Dote do
mercador Alonso Martínez, de Noia, polo que
entrega ao mercador Gregorio López sesenta
ducados pola voda deste coa súa irmá, Catalina
Martínez. Fol. 26-27 (31 de marzo 1579).
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CONFLITOS DOTAIS
PROTOCOLOS, N- 64 nº 120. Concerto
polo que o canteiro Juan de Castroverde, de
Noia, se compromete co seu sogro, o asturiano
Sancho Méndez, de Castropol, a non pedir
máis bens dotais pola voda coa súa filla María
Suárez, a cambio de que o seu sogro non lle
pida a restitución dos xa pagados. Fol. 237-238
(31 de agosto 1570).
Respecto ao tema da marxinalidade
feminina, as opcións eran varias, existindo
concubinas, barregás, soldadeiras e prostitutas.
Todas estas situacións estaban aceptadas xa
que se consideraban un mal necesario. Concretando no tema da prostitución creemos que
os prostíbulos en Noia durante a Idade Media
debían estar situados na rúa Corredoira de
Afora, espazo onde confluían varios factores
para aloxar este tipo de establecementos.
En primeiro lugar, a rúa localízase fóra do
espazo murado, estando separado entón
ese espazo urbano burgués e ordenado, do
espazo marxinal, que quedaban plenamente
independizados co peche das portas ao caer a
noite; por outra banda, esta era a vía principal
terrestre de acceso á vila e camiño de Santiago
e, polo tanto, zona de tránsito constante de
viaxeiros de todo tipo, o que conformaba esta
rúa como espazo idóneo para a instalación de
determinados establecementos coma mesóns4,
aloxamentos e zona de prostitución. Así mesmo existen referencias ao carácter marxinal
desta rúa, coma unha carta dirixida polo
Arcebispo D. Lope de Mendoza no ano 1428
dende Valladolid “…al Concejo, juez, alcaldes,
jurados et omes buenos” da vila de Noia, na
que fai a queixa do comportamento e hábitos
A.H.U. Protocolos Notariais Protocolo n-64 nº 41: Arrendamento
do mercador Xácome de Traba de Noia ao zapateiro Gregorio de
Sidráns de Noia, dun mesón e casa grande sitos na Corredoira
de fóra de dita vila por espazo de nove anos e por renda anual
de nove ducados e tres reais. Fol. 84-85 (4 de decembro 1570).
4

dos moradores “del arrabalde de la corredoira…
que ponían tabernas en las cuales de noche
se acogían algunos peones malhechores que
no osaban de entrar a la dicha villa con recelo
de la justicia”.5

Representación de prostíbulo na Idade Media.
Imaxe extraída de https://supercurioso.com/
funcionaban-las-casas-de-mancebia/mancebias2/

AS MULLERES NA VILA DE NOIA
Grazas a diversos estudos sabemos que as
mulleres que residiron en vilas coma Noia na
Idade Media desempeñaron nelas todo tipo de
traballos6: tendeiras, panadeiras, taberneiras,
prostitutas, criadas, tecelás, fiandeiras, regatonas, pintoras, encadernadoras, bordadoras,
salgadoras, forxadoras, ourives. En Santiago
incluso están documentadas cirurxiás7.
Tamén destacan as mulleres traballando
nos hospitais medievais, as chamadas frairas,
dato relevante para Noia xa que aquí contabamos con dous hospitais, o Hospital de
Adentro e o Hospital de Afora ou do Espírito
Santo e, polo tanto, en ambos establecementos
podemos pensar que traballaban mulleres.
López Ferreiro, A. (1898-1911): Historia de la Santa A.M. Iglesia de
Santiago de Compostela.
5

6

Power E (1979): Mujeres Medievales. Madrid.

Pallares Méndez Mª del Carmen (2011): Historia das mulleres en
Galicia. Idade Media. Xunta de Galicia.

7
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Xoán de Sabardes, xuntaba trinta ducados con
outros trinta do taberneiro Juan Domayo, de
Noia, para que este fora con eles comprar viño
aos cotos de Ourense, Ribadavia, e a outras
partes do reino. Fol. 62 (16 de marzo 1565).

PANADEIRAS
PROTOCOLO N-32 nº 54. Venda do labrador Afonso das Quintáns, como procurador de
Juan Carou de Lesende, á panadeira Catalina
Fernández, viúva de Antonio de Chantada e
veciña de Noia, da cuarta parte de catro vacas
e dous becerros por prezo de sesenta reais de
prata. Fol. 70-71 r. (28 de marzo 1565).
Representación de unha muller practicando unha cesárea.
Imaxe extraída de http://forum.sherwood-tavern.net/viewtopic.
php?id=1730&p=2

PROTOCOLO N-136 nº 29. Arrendamento de María de Coiradas, viúva, panadeira, a
Alberto Fernández Tobío, xastre, da metade
do soto da rúa da praza de Noia. Fol. 56-57.
(9 de marzo 1578).

MULLER A CARGO DUNHA FERRAXERÍA
OU PRODUTOS PARA FRAGUAS

Frairas. Imaxe extraída de https://villanuevalablanca.wordpress.
com/2017/03/09/la-casa-hospital-del-pueblo/

Xa no século XVI os protocolos notariais
permítennos rexistrar mulleres levando a
cabo todo tipo de traballos na vila; sirvan de
exemplo os seguintes casos, que por si sos xa
nos indican a importancia das mulleres de
Noia na vida económica da vila:

TABERNEIRAS
PROTOCOLO N-32 nº 46. Contrato polo
que a taberneira Mesía da Agra, veciña de San
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PROTOCOLOS N-32 nº 175. Obrigación
do ferreiro Alonso Martínez, morador na corredoira da vila de Noia, de pagar a Catalina
Fernández, muller do zapateiro Juan Cendón
o mozo, os noventa e seis reais que lle restaba
debendo da compra duns barquines (foles
grandes), claveras (moldes para formar a
cabeza dos moldes) e outros obxectos. Fol.
212 (29 de setembro 1565).

PEIXEIRAS
PROTOCOLOS N-33 nº 10. Venda do
mareante Bastián Touriño, de Noia, a María
García, muller do zapateiro García Suárez,
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moradores na Rúa da Ponte de Noia, de toda
a sardiña e pesca de medio home na sacada
próxima na que é “talieiro” Vasco García. Fol.
48 (12 de marzo 1567).

TECELÁS
PROTOCOLOS N-46 nº 120. Testamento
da tecelá, Inés Fernández, viúva, veciña de
Noia. Fol. 184 (s/f). [Incompleta]. (1560).

FORNEIRAS
PROTOCOLOS N-95 nº 13. Obrigación da
forneira Blanca, de Noia, de pagar a Teresa
Doval, muller do mercador Gil Danos, vinte
e cinco reais e un marabedí pola compra
dun quintal e unha libra de ferro. Fol. 6 (9 de
xaneiro 1567).

MERCADORAS
PROTOCOLOS, N- 94 nº 248. Obrigación
da viúva María Rodera, de Noia, de pagarlle
ao mercador Pedro de Morueta, de Bilbao, o
diñeiro correspondente á compra de sesenta
e cinco libras de cánabo. Páx. 248-249 (25 de
xuño 1563).

Mulleres fiando. Imaxe extraída de http://www.museomilano.
it/storia-commercio-estero-milano-lombardia-parte-iiicomuni-visconti/

ARMADORAS
PROTOCOLOS, N- 64 nº 82. Contrato polo
que o mareante Luís Mesura, de Corcubión,
aluga a seu fillo Bernal para que traballe como
mareante para a viúva Maior de Castelo, de
Noia, durante dous anos, a cambio de catro
ducados anuais e outra serie de bens. Fol.
161-162 (22 de decembro 1570).

PROTOCOLOS N-95 nº 200- Obrigación
da viúva Costanza Míguez, do coto de Sabardes, de pagarlle ao mercador Manuel Pita, de
Noia, corenta reais pola compra de dúas varas
e media de pano de Londres anil. Fol. 183 (13
de xaneiro 1567).
PROTOCOLOS, N- 17 nº 10. Obrigación
de María Patiña, veciña de Santo Antoíño de
Baíñas, de pagar once ducados e medio ao
rexedor Juan Núñez de Paz, veciño de Noia,
pola compra de tres moyos e medio canado
de viño branco. Fol. 56 (2 de agosto 1562).
PROTOCOLOS, N- 52 nº 82. Obriga do mareante Vasco de Leis, de Noia, de pagar á dona
viúva Maior Martínez, de Noia, os marabedís
que correspondan pola compra de sesenta
libras de cánabo. Fol. 85 (15 de maio 1567).

PROTOCOLOS N-224 nº 157. Obrigación
de Gregorio de Vilaverde e Bieito de Cambeiro
a María Álvarez, viúva, de que Pedro Domínguez, labrador, lle fará un barco. Fol. 353-354.
(18 de outubro 1584).

75

Muller tiñas que ser: mulleres de Noia do século XVI

TENDEIRAS
PROTOCOLOS N-115 nº 178. Arrendamento de Juan de Caamaño, clérigo, reitor de
San Pedro de Couceiro, a Inés Estévez dunha
tenda nunha casa. Fol. 241. (2 de setembro
1569-1570).

Muller vendendo peixe. Imaxe extraída de https://
ghemulariadnei.wordpress.com/ierburi-si-mirodenii-ii/
maghiranul-iarba-mirilor/

En Noia o traballo feminino tiña tal relevancia que está regulamentado nos foros de
principios do século XV onde se establece a
necesidade de que as panadeiras e castañeiras
teñan que solicitar permiso para vender en
Noia.
Iten dan al mayordomo las panaderas
e castaneyras que venden el pan e castañas en el estanco por las dexar vender
ende en el tapal a los bebedores. Anse
de avenir con el mayordomo por ello.8

Nestes mesmos foros tamén se establecen
medidas para controlar os regateiros e regateiras, e outros homes e mulleres artesáns e
comerciantes da vila.
Iten ha de auer el mayordomo la
meytad de los diesmos que dan los
mercadores e todos los menestrales
ferreyros e çapateyros e carniceyros
e alfayates e tendeiros e Regateras e
misquiteras de la villa de Noya, e las
mugeres sachadoras e maçadoras de
la villa por san juan.9
Os bancos pesqueiros de Noia proporcionaron dende sempre moita sardiña e, polo
tanto, na documentación existente destacan
as importantes cifras relativas á exportación
de peixe, sobre todo da sardiña, moi apreciada
nos mercados exteriores “… cargase aquí gran
cantidad de sardina la mejor de todo el Reino,
y ansi do quiera que llega alguna sardina preguntan luego por la de Noya, porque aviendo
esta, no se despacha otra” 10 así como do saín
obtendo Noia, xa no ano 1238, xunto coa vila
de Pontevedra, o privilexio da elaboración
de saín.
Tamén era moi apreciada a pescada da ría,
incluso era solicitada como renda no pago dos
foros. No ano 1393 a Catedral de Santiago pide
por un foro dunha herdanza cerca de Noia
“huu par de pescadas frescas” postas en Noia
e, en 1937, ao mercador Gomes Lourenco por
unha casa en Noia “dúas pescadas frescas”
postas en Santiago11. Respecto ás artes da
pesca, está documentada para a ría de Noia
o emprego do xeito dende 1418 e da sacada.

9

López Ferreiro, A., (1885): páx. 520.

Molina, Bartolomé Sagrario de (1550 Mondoñedo. Ed. Facs.
Santiago 1949): Descripción del Reino de Galizia.
10

López Ferreiro, A., (1885): Fueros municipales de Santiago y de su
tierra, Santiago, Ed. Facsimilar, Madrid 1975. Páx. 522.
8

76

11

Arquivo Catedral de Santiago Tumbo H ff. 7 v-8 e 31.
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Distribución dos oficios. Elaboración propia

Por todo isto desenvolveuse dende a Idade
Media unha moi importante manufactura
para conservar e transportar os peixes, a
salgadura. Había lagares en varios puntos da
vila, como na zona de Besteiros12, no actual
Curro (de nome Rúa dos Lagares13). Pero os
A.H.U. PROTOCOLOS N-17 (1562) nº 200. Venda do bacharel
Viana Viamonte ao escribán Juan Rodríguez Polin, veciños de
Noia, dunha casa sita na Corredoira de Dentro da dita vila e dun
lagar para salgar sardiña sito na congostra dos Besteiros desta vila
por espazo de tres anos e por prezo de doce ducados cada ano.

máis importantes localizábanse no Campo
de Noia e Chaínza, barrios que pertencían ao
mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago,
e sabemos polos contratos de foro que facía o
mosteiro para traballar nestas salgaduras que
as mulleres de Noia eran moi importantes
neste campo.

12

Lucas Álvarez M (1999): El archivo del monasterio de San Martiño
de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela. Seminario de Estudos
Galegos. “Fray Afonso, abad, afora a Gonzalo García y a su mujer
por sus vidas unas casas y heredades: un cuarto y un octavo de
una casa grande por los linderos que indica; un cuarto y octavo
de un horno; un sexto de un lagar en la plaza da rúa dos Lagares;
un cuarto de cuatro moradas de la casa de la cortiña y otros bienes
en la villa de Noia; mas otra heredades en San Pedro de Maroñas y
Santiago de Andeade. Todo ello por pensión de 60 libras pequeñas
y un octavo del pan”. 01/01/1419. Páx. 696. Doc 267.
13

Existen contratos do Mosteiro de San Martiño Pinario dende o século XV de foros, tanto
de salgaduras coma de terreos agrícolas, a
nome da muller e do marido, e é importante sinalar que o feito de que aparezan nomeados os
dous é porque estamos a falar dunha sociedade
económica onde ambos adquiren as mesmas
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Y doscientas sardinas por navidad.16
(03/06/1443).

responsabilidades14. Temos tamén contratos
de foros a viúvas e, finalmente, tamén temos
documentadas mulleres gobernando os bens
común, tanto en cuestións de contratos de
foros coma doutro tipo, como o préstamo
que lle fai en 1467 a muller de Martín Criado,
mercador de Noia, ao mosteiro de San Martiño
Pinario.

Fray Juan de Pastor, abad, reconoce
que debe a María Pérez, mujer de Martín
Criado, mercader vecino de Noia, 1.500
mrs que le había prestado para reparos
en el monasterio y que le devolverá en
dos anualidades: la mitad en la próxima
navidad sobre el pan centeno, trigo y
millo en los cotos que posee cerca de
la villa de Noia y la otra mitad en la
navidad siguiente.17 (12/01/1467).

Fray Martin Afonso, abad electo, afora a
Juan Fernández Olives, criado de Juan
Pérez, morador en Noia, y a su mujer
Moor Eanes por sus vidas y 29 años
un terreno en Pedra do Ouro, contra
el lagar de Domingo Afonso, por renta
de 4 mrs. Para la obediencia del vino.15
(05/04/1406).
El bachiller don Alonso de Valladolid,
arcediano de Salnés, administrador
perpetuo de los bienes de Antealtares,
fray Gonzalo de Valencia, prior claustral
y sus monjes aforan a Sancho López,
vecino de Noia, y a su mujer Catalina
González por sus vidas y dos voces
el terreno de heredad al otro lado del
puente de Noia en el camino que va
para San Francisco, en la congostra
que hay entre éste y el lugar que fue
de Juan de Santiago, carnicero, con
todo lo construído en el: piedra, barro,
paredes, entradas y salídas. Pertenece
a la obediencia del vino de la yantar y
debe pagar anualmente por renta 5 mrs.

A.H.U. PROTOCOLOS N-32 (1565) nº 117. Obrigación do zapateiro
Antonio Pérez e a súa muller María Oanes, de pagarlle ao mercador
Juan Patiño, de Noia, os doce ducados que lles prestara para
comprar cánabo e outras cousas para o cerco e sacada. Fol. 140
(21 de maio).
14

Manuel Lucas Álvarez (1999) El Monasterio de San Martiño de
Fora O Pinario de Santiago de Compostela Tomo I San Paio de
Antealtares. Documentos. Páx. 551.
15
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Fray Juan de Pastor, abad de Antealtares, fray Alonso Paz, prior claustral,
Afonso de Camanzo prior de Corenza,
fray Juan prior de Valverde, fray Juan
García, fray Pedro Meixigo, y Fray Jácome Tato, monjes, aforan a Constanza,
criada de Fernando Sardiña, moradora
en la villa de Noia, por su vida y tres
voces el casal de Outeiro en Santa
Cristina de Barro con sus heredades
por renta de 26 mrs o su equivalencia
pagados al monasterio.18 (05/09/1473).
El monasterio afora a María López, viuda de Pedro de Baliño, un lagar y casa
en Noia por renta de 26 mrs viejos19
(01/01/1493).
Os séculos XV e XVI foron centurias dunha
grande importancia económica e cultural
de Noia. Froito deste esplendor e bonanza
comercial foron por exemplo a construción de
nova igrexa de San Martiño, a casa da Xouba ou
o Pazo Dacosta. Entre os produtos exportados
16

Manuel Lucas Álvarez (1999) Páx. 592.

17

Manuel Lucas Álvarez (1999) Páx. 616.
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Manuel Lucas Álvarez (1999) Páx. 628.
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Manuela Pérez Mato
e 1516-20, aparecen 78 barcos noieses, porto
que para esas datas só é superado en Galicia
polos de Pontevedra e A Coruña.

Descarga en porto comercial. Imaxe extraída de https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitos_y_Fantasias_de_los_
aztecas_foto_29.png

dende o porto de Noia, adquire certa importancia durante o século XV o ferro e os coiros20
con destino a portos do Mediterráneo. Pero os
barcos noieses non só mantiñan relacións cos
portos españois senón que está documentada
a súa presenza no tráfico marítimo internacional, con importacións e exportacións dende
Burdeos21, Inglaterra22, Portugal, Nápoles, ou
portos africanos. En relación aos produtos
importados destacan o aceite e o viño dende
Sevilla, e este último produto tamén dende
Aragón, sendo logo redistribuídos por terra.
A importancia do porto de Noia queda
reflectida nun inventario realizado por Ferreira
Priegue (opus cit.) onde, entre os anos 1381-85
Nos Rexistros do Peatge de Mar de Valencia figura entre outros
que o ballener de Johan Gonçales, chegado dende Noia en 1451,
leva unha partida de 265 coiros. Ferreira Priegue. E. (1988): Galicia
en el comercio marítimo medieval. Fundación Barrié.
20

Con data de 18 de setembro de 1516 un gran cargamento de
cánabo, redes e xarcias, toda a capacidade do Marie-Bonaventure
de Burdeos sae con destino a A Coruña, Noia e Muros. Ferreira
Priegue. E. (1988).
21

Con data de 20 de decembro de 1352 foi concedido un
salvoconduto para comerciar durante un ano con Inglaterra a
Martín García, patrón do Santa María Magdalena, de Noia. En 1405
a barca San Jorge de Noia de Pero Afonso chegou a Brístol cara
a primeiros de decembro cun cargamento de viño do mercader
Johan Fernandes, de Santiago. Ferreira Priegue. E. (1988).
22

Temos logo que imaxinar unha Noia chea
de barcos chegando e saíndo do noso porto,
de xente, de vida, de cartos, onde se realizaban
diariamente transaccións comerciais, con
tendas de panos, sedas e xoierías, con tabernas
onde darlles de comer e beber aos mariñeiros, mercadores, cambistas, transportistas,
artesáns… Unha vila onde se oían acentos
diversos: andaluces, asturianos… e outras linguas, como francés, inglés, portugués, vasco.
En suma, unha vila moi próspera.
Así pois, neste tempo e nesta vila as mulleres de Noia deixan unha importante pegada
na documentación, froito da súa participación
nesta economía sobresaliente.
As mulleres de Noia aparecen na documentación, coma xa comentamos anteriormente, cos seus maridos, outras veces coma
viúvas e outras co seu nome exclusivamente
polo que podemos pensar que son mulleres
solteiras e donas da súa vida na medida en
que as condicións sociais da época o permitía.
Así temos mulleres

VENDENDO OU COMPRANDO
PROPIEDADES
PROTOCOLOS N-6 nº 27. Venda de Catalina Alfonso a Pedro de Paz, do cuarto e a
décima dunha casa, na rúa de Ponte en Noia.
Fol. 68-69. (16 de maio de 1539).
PROTOCOLOS N-6 nº 37. Venda de María
Fernández a Alfonso de Bandín, dunha horta
na freguesía de Santa Cristina de Barro. Fol.
83-84. (14 de xaneiro de 1539).
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PROTOCOLOS N-9 nº 8. Venda de María
Vidal, filla de Domingo Vidal, muller de Pedro
de Montemoíno, a Pedro Méndez, mareante,
dunha parte e quiñón dun lagar xunto á Ponte
da vila de Noia. Fol. 13v-15v. (7 de xaneiro de
1540).
PROTOCOLOS, N- 9 nº 30. Venda de Fernando de Bandín, mareante, e a súa muller
Antonia de Bandín, a Alfonso de Rodas, da
terceira parte dunha casa na rúa dos Lagares,
Noia. Fol. 59r-60. (13 de xuño de 1540).
PROTOCOLOS, N-9 nº 88. Venda de María
Cotorina, muller de Gil Alfonso, a Juan Cotorino, seu primo, dun cuarto dunha casa na
Corredoira de Fóra, de Noia. Fol. 157-158. (4
de setembro de 1541).
PROTOCOLOS, N- 60, Peza 1 nº 81. Venda
do zapateiro Bartolomé de Pereira, de Noia, a
Aldonza Sánchez, muller do pedreiro Martín
Sánchez, de Noia, dunhas casas sitas no arrabalde da dita vila, en prezo de dez ducados.
Fol. 178-179 (3 de decembro).
PROTOCOLOS N-66 nº 38. Venda de María
Rodera, viúva de Jácome das Viñas, de Noia, a
García de Caamaño, señor da vila de Vilagarcía,
dunha horta sita xunto ao mosteiro de San
Francisco, extra muros da vila de Noia, en
prezo de vinte e catro ducados. Fol. 81-82 (3
de agosto 1572).

MULLERES ARRENDANDO TERREOS
A OUTRAS MULLERES
PROTOCOLOS, N- 18 nº 50. Arrendamento
de María Alfonso, viúva de Francisco Abio,
labrador a Catalina Gómez, viúva de Antonio
Díaz, dunha parte do souto de castiñeiros no
lugar de Obre. Fol. 61. (30 de maio 1562).
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MULLERES ARRENDANDO
CASAS E TENDAS
PROTOCOLOS, N- 22 nº 97. Foro de Juan
Martínez de Ugarte a María do Barral, viúva,
dunha casa na rúa de Casal, Noia. Fol. 61-62.
(11 de febreiro de 1554).
PROTOCOLOS, N- 30 nº 224. Arrendamento de Gregorio Gil, como prior do mosteiro
de San Xusto de Toxosoutos, á viúva Catalina
Domíngez, moradora no lugar de Muíño, sito
en Santa María de Roo, dunha casa terreña sita
en dito lugar de Muíño, por espazo de nove
anos e por renda anual de dúas galiñas. Fol.
150 (5 de xaneiro 1563).
PROTOCOLOS N-32 nº 195. Arrendamento
de María Rodríguez dos Concheiros, moradora
no barrio de Concheiros de Noia, ao forneiro
Alberte Martínez, morador no barrio do Hospital extra muros de Noia, da metade dunha
casa por espazo de catro anos e por renda
anual de oito reais de prata. Fol. 239-240 (12
de decembro 1565).
PROTOCOLOS, N- 22 nº 132. Arrendamento de Inés López, muller de Pedro Albértez,
notario de número, a Juan do Lameiro, zapateiro, dunha casa na rúa de Porta da Vila,
Noia. Fol. 117. (22 de maio de 1555).
PROTOCOLOS, N- 22 nº 149. Aluguer de
Catalina López, muller de Rodrigo do Eixo,
do soto dunha casa na corredoira da vila para
servir a Juan Veles de Laiseca, cesteiro, e a
Pedro de Vilanueva. Fol. 144. (8 de maio de
1553).
PROTOCOLOS, N- 22 nº 154. Arrendamento de Leonor Gómez de Aro, viúva de Alonso
de Lema, rexedor, a Alonso de Gomelle e á
súa muller María Fernández da Rojo, dunha
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horta de Balbargos. Fol. 151. (25 de novembro
de 1553).
PROTOCOLOS, N- 22 nº 157bis. Arrendamento de Leonor Gómez de Lago, viúva de
Alonso de Lema, rexedor a Juan González,
forneiro, dunha casa e forno nas casas novas
da vila. Fol. 157. (13 de setembro de 1551).
PROTOCOLOS, N- 22 nº 162. Arrendamento de Leonor Gómez de Lago, viúva de Alonso
de Lema, rexedor, a Bartolomé González,
carpinteiro, da horta grande de Balbargos.
Fol. 166. (29 de xullo de 1554).
PROTOCOLOS N-28 nº 55. Arrendamento
de Catalina González, viúva de Lopo de Bandín,
a Pedro Damián, calceteiro francés, dunha
tenda fronte da carnicería, Noia. Fol. 52. (1561).
PROTOCOLOS N-32 nº 138. Requirimento
de María de Ben, viúva do ferreiro Antonio
Ares, para que o ferreiro Bartolomé Brea lle
deixe libre os dous terzos dunha casa sita na
Rúa Nova, chamada dos ferreiros, da vila de
Noia, pois ela necesítaa para vivir. Fol. 162 (30
de maio 1565).

PROTOCOLOS N-44 nº 71. Arrendamento
de Sancha de Riobóo, viúva do xastre Diego
González, de Noia, ao clérigo Juan Gómez
Valladares, tenente de reitor en San Pedro de
Outes, dunha casa sita na rúa de “Payo Gato”
de Noia, por espazo dun ano e por renda de
trinta reais. Fol. 94 (12 de maio 1568).
PROTOCOLOS N-66 nº 74. Arrendamento
da viúva Costanza Vázquez de Caamaño, de
Noia, ao forneiro Juan de Dios, de Noia, dunha
casa con forno sita na Rúa da Mazacana da
dita vila, por espazo de once anos e por renda
anual de dez ducados e un par de galiñas. Fol.
167-168 (9 de novembro 1572).

MULLERES PRESTANDO CARTOS
PROTOCOLOS, N- 95 nº 24. Obrigación
de Gregorio de Deus, de Noia, e o seu fiador
Pedro Tarrío, do coto de Sabardes, de pagar
a Teresa Doval, de Noia, os trinta e seis reais
que lle prestara. Fol. 16 (decembro 1567).
En base ao exposto anteriormente, podemos concluír que os exemplos presentados
móstrannos que na vila de Noia, no século

PROTOCOLOS N-32 nº 156. Carta de pago
de María Sánchez de Lago, muller de Antonio
de Moraña, ao zapateiro Bartolomé Pereira, de
Noia, polos catro ducados correspondentes
ao aluguer dunha casa na corredoira da dita
vila. Fol. 185 (15 de xullo 1565).
PROTOCOLOS N-44 nº 23. Arrendamento
de María Marcos, filla de Bastián Afonso, de
Noia, ao ferreiro Martín Maneiro, de Noia,
dunha casa sita no arrabalde da vila, por espazo
de tres anos e por renda anual de cinco ducados e medio. Fol. 24-25 (19 de setembro 1568).
Mulleres e oficios . Imaxe extraída de https://www.
mentideroliterario.es/2019/05/23/referencias-a-la-mujer-enla-edad-media-por-adelina-arranz-aguilera/
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XVI, a pesar de vivir nunha sociedade onde
as mulleres non se atopaban en niveis de
igualdade cos homes, estas eran axentes moi
activas no crecemento económico que vivía
a vila nese tempo, desenvolvendo diversas
actividades profesionais e económicas, tanto
no medio rural coma na propia vila.
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principios de decembro de 1935 o Goberno encabezado por Joaquín Chapaprieta e
integrado por ministros do Partido Republicano Radical, CEDA (Confederación Española de
Derechas Autónomas), Lliga Catalana e Partido
Agrario, entraba en crise. Para solucionala, e
tras non obter resultados positivos con varios
líderes da dereita, o presidente da República
Niceto Alcalá Zamora decidía responsabilizar
da formación dun novo Goberno o centrista
galego Manuel Portela Valladares. Deixaba
de lado o presidente as pretensións do cedista José María Gil Robles, que reclamara tal
responsabilidade amparado na súa maioría
parlamentaria, importante (115 escanos dun
total de 473) pero insuficiente numericamente.
O período de goberno dirixido polos republicanos radicais de Alejandro Lerroux, en
colaboración cos conservadores católicos da
CEDA de Gil Robles, dábase por concluído.

Unha semana despois do seu nomeamento
como presidente do Goberno, Portela Valladares asinaba os decretos de disolución das
Cortes e de convocatoria de novas eleccións
xerais, que quedaban fixadas para o 16 de
febreiro.

O CONTEXTO SOCIAL E POLÍTICO
BOIRENSE NO TRÁNSITO
DO ANO 35 AO 36
Cando a finais de 1935 se producen estes
movementos no Goberno da República o concello de Boiro contaba cuns 11.000 habitantes,
dependentes na súa maioría da agricultura de
subsistencia e sometidos a unhas esixentes
condicións de vida, en especial os caseiros
e xornaleiros que, na súa maioría, vivían na
penuria.

Vista de Cimadevila, capital do Concello de Boiro. Cedida por Ángel Carbajosa
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Cunha industria case inexistente e uns
altos índices de paro, cun abafante caciquismo enquistado nas institucións públicas, un
clero en loita contra o réxime republicano e o
obreirismo, e un sector da poboación mobilizado co alento das organizacións socialistas,
Boiro convertérase nun dos concellos galegos
non urbanos onde máis apaixonadamente
se vivira a loita social e política no que ía de
República. Non obstante, no tránsito do ano
1935 ao 1936 a vida pública da localidade
discorría con tranquilidade respecto aos tres
primeiros anos do período republicano. En
boa medida isto era debido á represión que
o Goberno de Alejandro Lerroux exercera
contra o movemento socialista tras a folga
xeral revolucionaria de outubro do 34. A pesar
de que o único que delatara a complicidade
da esquerda boirense con esta folga fora a
literatura subversiva pintada nas paredes
ou a impresa en papel de folla voandeira, o
gobernador civil d’A Coruña Emilio Novoa
González ordenara a suspensión de todas as
sociedades da localidade afíns ao socialismo,
o peche dos seus centros en Boiro e Escarabote, e a incautación da súa documentación.
Ademais, mandaba encarcerar a varios significados militantes. Entre eles, o seu líder Juan
Somoza Rebollido que, a principios do ano
36, permanecía preso no penal de El Dueso
(Santander) tras ser condenado en consello
de guerra por “insulto a fuerza armada” como
consecuencia da súa participación nos sucesos das eleccións xerais de novembro do 33.
Estas circunstancias limitaron en extremo a
capacidade de mobilización e reivindicación
das organizacións obreiras da localidade, ao
tempo que desalentaron definitivamente a
moitos dos seus afiliados, que optarán por
claudicar e darse de baixa ante o temor ás
represalias e o rumbo que estaba tomando a
vida pública boirense.
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Con estas e outras medidas represivas, a
orde e a paz civil volveran a Boiro despois de
máis de tres anos de ruidosas mobilizacións
sociais e políticas da esquerda. A ausencia
de conflito quedaba plasmada nun informe
enviado a finais da primavera de 1935 dende
o Concello ao Goberno Civil (Goberno Civil
d’A Coruña. Información electoral. Servicio
confidencial interesado por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en Orden de 11 de
junio de 1935), onde se indicaba ademais que
existía unha perfecta harmonía entre todas as
autoridades e o pobo “a excepción de aquella
parte de masa socialista que ha dificultado el
normal cobro de tributos al Municipio”. Porén,
o que non indicaba o informe é que as causas
que no seu día provocaran a alteración da orde
e a paz social (distribución arbitraria dos impostos, paro e precariedade laboral, salarios e
condicións de vida miserables, discriminación
no acceso ao emprego, prácticas caciquís en
ámbitos como a xustiza ou a administración,
etcétera) seguían latentes.
Nestas circunstancias de desmobilización
social, o período comprendido entre mediados
de outubro do 34 e principios do 36 transcorrera para as autoridades locais sen máis
sobresaltos no ámbito social ou político que
unha concorrida pero pacífica concentración
ás portas da casa do Concello, motivada polo
imposto de consumos, derradeiro e morno
rescaldo das conflitivas protestas antifiscais
dos primeiros anos da República. Atrás
quedaran os sucesivos episodios de tensión
derivados sobre todo da resistencia veciñal ao
pago dos impostos e da competencia polas
contratacións nas obras da estrada comarcal
ou nas minas de Lampón, así como tamén dos
frecuentes mitins e manifestacións obreiras.
Mobilización social que, como nos descubre
Emilio Grandío (1997), provocara que nos informes oficiais Boiro fose incluído entre os dez
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concellos da provincia d’A Coruña coa maior
conflitividade. Agora, en cambio, unicamente
se producían algúns actos vandálicos, esporádicos e furtivos, atribuídos presuntamente
a mozos socialistas, caso do derrubamento
do cruceiro do Loreto (parroquia de Cespón)
ou a tala de cepas nunha viña propiedade de
José Romero Abeijón, recadador de impostos
e un dos promotores oficiais da agrupación
local do Partido Radical. Sometido o belicoso
adversario socialista, sen oposición na corporación e sen a presión veciñal polo pago do
imposto de consumos, o Goberno boirense
lograría volver ter o control da vida pública,
circunstancia que non se dera practicamente
dende o verán de 1931.
Como alcalde figuraba naquelas datas
Benito Calo Beade, desafogado propietario
agrícola do lugar de Insuachán (parroquia
de Macenda) que accedera ao cargo uns
catro anos atrás para substituír o dimisionario Arturo Sieira Alonso. Na corporación
dominaban os concelleiros que se declaraban
do Partido Radical (7), habendo tamén quen
se pronunciaba afecto á CEDA (4) e quen o
facía polo lado agrario (2), independente (1)
e mesmo por un partido –descoñecido para
nós– denominado Unión Nacional (4) (Goberno Civil d’A Coruña. Información electoral.
Servicio confidencial interesado por el Excmo.
Sr. Ministro de la Gobernación en Orden de
11 de junio de 1935). Tan boa persoa como
manipulable, Benito Calo (Partido Radical) era
comunmente considerado como unha mera
marioneta movida polo secretario do Concello
Ramón Dios Rivademar, avogado de 59 anos
natural d’A Pobra do Caramiñal e veciño de
Boiro dende 1907. Idéntico concepto pesaba
sobre os demais membros da corporación que,
por outro lado, demostrara unha interesada
acomodación aos cambios producidos no
Goberno da República, asumindo a etiqueta da

esquerdista ORGA cando no primeiro bienio
republicano esta integrou o Goberno, para
logo abrazar sen rubor os dereitistas Partido
Radical e a CEDA tras o seu acceso ao poder.

Benito Calo, alcalde do Partido Radical. Cedida pola familia

Os esforzos da corporación boirense
concentraranse neste momento en combater a grave crise laboral, que era vista como
unha potencial fonte de conflitividade social.
Polo que se desprende das actas das sesións
plenarias celebradas por aquelas datas, a crise
afectaba moi especialmente ás persoas que
traballaban por conta allea. A explotación das
minas do Cobo-Lampón, principal fonte de
emprego da localidade, estaba paralizada, e
o resto das empresas importantes, como os
serradoiros de Arturo Sieira, Antonio Chouza
e Maquieira e Matías, ou a conserveira de
Curbera en Cabo da Cruz, operativa só uns
meses ao ano, eran incapaces de absorber
a cantidade de man de obra existente. Tam-
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pouco o emprego xerado polos principais
propietarios agrícolas (casas de José de Cariño,
Sánchez, Bandaorrío, Cuco de Cesar e García
d’A Magdalena, entre outras) nin no mar, nos
barcos de pesca dos armadores de Cabo da
Cruz (Manuel Nine, Francisco Cortés, José
López Muñiz, José Silva Saborido, etcétera),
en ambos casos moito máis precario aínda
que o das empresas, resolvían o problema do
desemprego, que, se damos credibilidade ás
informacións das actas municipais, afectaba
a arredor de setecentas persoas. Nas referidas
actas, dise que a crise prexudicaba tamén aos
pequenos e medianos propietarios agrícolas,
que vían como as pésimas colleitas e a desvalorización do gando e as madeiras estaban
sumíndoos nunha angustiosa situación.
Temeroso de incontrolables explosións de
violencia e serias alteracións da orde pública,
despois de máis de catro anos baleiros de
iniciativas, entre finais da primavera de 1935
e o mes de febreiro de 1936 o Goberno presidido por Benito Calo adoptará unha serie de
medidas tendentes a frear o paro e mitigar
a crise, así como a atender as demandas da
poboación en canto a obras e infraestruturas.
Con este propósito acordábase solicitar ao
Ministerio de Obras Públicas a construción
de dous portos de refuxio, un no Bodión e
outro en Cabo da Cruz –anteriormente xa se
solicitara o de Escarabote–, comprometéndose, como era preceptivo, a aportar o 25%
do seu custe. Tamén se traballa no urxente
financiamento doutra serie de obras públicas
valoradas nunhas 120.000 pesetas, caso da
construción dunha vía de comunicación entre
o alto da Serra do Barbanza e Boiro. Por outro
lado, co fin de activar a edificación de vivendas
aprobarase unha moción pola que se decidía
poñer á venta a prezos módicos solares públicos na área de Barraña. O presuposto ordinario
para 1936, aprobado no pleno do 30 de xaneiro
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dese mesmo ano, quedaba establecido na
histórica suma de 136.203 pesetas, superando
con amplitude as 89.690 pesetas do exercicio
anterior.
Mentres o Goberno municipal tomaba
medidas para intentar paliar o paro e a crise,
o socialismo boirense volvía oficialmente
á vida pública en outubro de 1935, un ano
despois da aplicación das sancións pola folga
revolucionaria. A súa reorganización pasará
pola renovación das directivas en cada unha
das entidades con sede en La Fraternidad,
tamén denominada polos seus asociados
o Sindicato ou simplemente A Sociedá. A
Agrupación Socialista Obrera, na que estaban
afiliados os máis implicados elementos da
esquerda, renovaba a súa directiva a base,
sobre todo, de familiares do líder preso Juan
Somoza Rebollido. O novo presidente será o
seu cuñado Juan Outeiral Outeiral (Juan da
Carretera), de 42 anos, pequeno industrial
do ramo do transporte, católico practicante
e un dos asinantes en 1931 da solicitude de
legalización da Agrupación Republicana de
Boiro, ao que as circunstancias encamiñaran
polo socialismo finalizando 1933. Os cargos de
vicepresidente, tesoureiro e revisor de contas
recaerán respectivamente en Victorino, Felipe
e Ramón Somoza Rebollido, todos ferreiros e
irmáns do líder preso, e o de vicesecretario no
seu fillo maior Antonio, fundador e dirixente
das mocidades do partido. Completaban a
directiva Manuel Brión Suárez, no cargo de
secretario, os vogais Agapito Torrado Hermo,
Gabriel Ozores Fernández e Marcelino Castro
Gallardo, e os revisores de contas Daniel Sánchez Hermo e Luís Silva Triñanes.
Ao tempo que as forzas socialistas ían
normalizando a súa actividade –coa excepción
de El Centro Obrero de Escarabote, que aínda
agardaría un tempo–, novas entidades de
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Juan Outeiral, presidente da Agrupación Socialista Obrera de
Boiro. Cedida pola familia

Moncho Somoza e o seu sobriño Antonio, directivos da
Agrupación Socialista. Cedida por Chelo Somoza

orientación esquerdista, neste caso xenuinamente republicana, aparecen no panorama
político boirense. Dunha banda, José Martínez Virel e Rodrigo Álvarez Gantes, mestres
ambos en Escarabote, organizan Izquierda
Republicana, legalizada polo Goberno Civil o
4 de febreiro de 1936. E doutra vía a luz Unión
Republicana grazas a outros dous mestres:
José Caballero Rubio e Manuel Mosquera
Brea, aos que prestaran a súa colaboración
Justo Parada, Luís Sánchez Torrado, José
Viturro Ozores e Fidel e Antonio Fernández
Chouza, entre outros veciños da parroquia
d’O Castro. O seu regulamento será aprobado
oficialmente o 6 de marzo de 1936. Tanto nun
como noutro caso non nos consta que tiveran
unha filiación significativa, aínda que ambas
as dúas se demostrarán como organizacións
vivas.

Como un preludio da confrontación
electoral que se intuía próxima, dereita e
esquerda amosarán unha intensa actividade
propagandística pola comarca xa un tempo
antes da convocatoria dos comicios. En agosto
de 1935 unha comisión da Juventud de Acción
Popular (JAP) de Santiago de Compostela,
integrada polo deputado Felipe Gil Casares
e outros destacados persoeiros da activa dereita compostelá, recorría os municipios do
partido xudicial de Noia facendo propaganda
do grandioso acto que, naquela cidade, se ía
celebrar o 1º de setembro coa presenza de
José María Gil Robles, Ministro de Guerra,
deputado a Cortes e líder da CEDA. A pesar
dunha intensa e persistente chuvia, o campo
de Santa Isabel encherase dunha mocidade
dereitista ansiosa de escoitar o seu líder, que
centraría o seu discurso nunha dura crítica á
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Constitución, cualificándoa de “antipatriótica,
contraria al espíritu nacional y persecutoria”
e comprometéndose á súa revisión (El Compostelano, 2 setembro 1935).
Apenas tres meses despois, o 24 de novembro, celebrábase no teatro Coliseo Noela
de Noia un mitin organizado polo comité local
de Izquierda Republicana no que interviña o ex
ministro da Gobernación e galego d’A Coruña
Santiago Casares Quiroga. “He venido a clavar
en este reducto derechista y monárquico el estandarte de la República auténtica”, comezaba
o destacado político coruñés o seu discurso,
para continuar censurando a Gil Robles e as
promesas incumpridas da dereita, e facendo
un chamamento á defensa da República e á
unión dos partidos republicanos (El Pueblo
Gallego, 26 novembro 1935). Entre a multitude
presente, xunto a organizacións progresistas
de toda a comarca así como doutras partes
de Galicia, atopábanse representacións das
novas agrupacións republicanas boirenses, así
como das socialistas, que volvían a participar
oficialmente na vida política.

denominado Frente Popular de Izquierdas, e
os de dereitas formando o Frente ou Bloque
Contrarrevolucionario.
A Fronte Popular das esquerdas aglutinaba
ao PSOE e as súas mocidades, UGT, Unión
Republicana, Izquierda Republicana –onde
se fusionara a antiga ORGA galega–, PCE,
Partido Sindicalista e Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Os piares básicos
do seu programa eran a amnistía xeral dos
delitos político-sociais cometidos durante
o período radical-cedista (1933-1936) e, en
especial, das condenas de outubro do 34; a
continuación da política reformista do bienio
republicano-socialista e a reactivación dos
procesos de autonomía. Irmandado con esta
gran coalición esquerdista nacía en Cataluña
o Front d’Esquerres, integrado por Esquerra

AS ELECCIÓNS XERAIS DE FEBREIRO
DO 36: UN PROCESO MARCADO
POLA REVOLUCIÓN DE ASTURIAS
Moi influenciadas pola folga revolucionaria
de outubro do 34 e a consecuente represión
gobernamental contra as forzas da esquerda,
as eleccións xerais convocadas polo presidente Portela Valladares para o 16 de febreiro
de 1936 levarían á Segunda República cara
á súa etapa definitiva. En consonancia co
bipolarizado ambiente político, a maioría dos
partidos optarían por presentarse integrando
unha das dúas grandes coalicións electorais
que se organizarán. Os de esquerda, tanto
republicanos como obreiros, agrupados no
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Republicana, Acció Catalana Republicana,
Unió Socialista de Catalunya e Partit Comunista, entre outras forzas.
Pola súa parte, a coalición electoral dereitista ou contrarrevolucionaria, tiña na CEDA
de Gil Robles o eixo dunhas candidaturas que,
dependendo das circunscricións electorais,
integrarían ademais partidos monárquicos
(carlistas e alfonsinos) ou republicanos de
dereitas, ademais doutros conservadores de
distinta tendencia. En ausencia dun programa
concreto, o aglutinante desta coalición será
a loita contra o marxismo e a revolución de
outubro, que proxectaban cara ao electorado a
través de slogans como “Contra la revolución
y sus cómplices”, “En defensa de la religión y
de la Patria”, “Revolución o contrarrevolución.
No existen fuerzas de centro”, entre outros da

mesma orientación. A campaña do bloque de
dereitas sería orientada en termos apocalípticos, asimilando a contenda electoral a unha
batalla entre a España católica e a revolución
marxista, entre a “España verdadeira” e a “anti
España”. Como afirma Santos Juliá (1996), a
CEDA pretendía en definitiva levar a cabo unha
reforma constitucional en profundidade que
se concretaría nun réxime católico, centralista,
corporativo e autoritario.
Unha terceira alternativa, a do Partido de
Centro Democrático encabezado polo presidente do Goberno o pontevedrés Manuel Portela Valladares, concorría a estes comicios coa
idea de temperar o clima político, asumindo o
papel de elemento de equilibrio entre as dúas
forzas anteriores e ofrecéndose como a opción
que posibilitaría garantir a gobernabilidade
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do Estado. O boirense orixinario de Cespón
Ramón Fernández Mato, persoa da máxima
confianza de Portela, sería candidato por Lugo.

UNHA XORNADA ELECTORAL RELATIVAMENTE TRANQUILA TRAS UNHA INTENSA
CAMPAÑA
A campaña electoral das eleccións xerais
de febreiro do 36 foi longa, intensa e pródiga
en actos de propaganda por todo o país. Nos
concellos do contorno barbancés abundaron
os mitins dun e outro signo, aínda que, se nos
guiamos polos xornais, parece que foi a dereita
a que se implicou con máis decisión, preparando unha campaña con gran mobilización
de medios e hostilidade cara ao adversario na
que terán un especial protagonismo as JAP
de Santiago de Compostela. O primeiro acto
de relevancia que atopamos na prensa, aínda
que non podemos confirmar a súa celebración,
é unha concentración contrarrevolucionaria
que o xornal católico compostelán El Eco de
Santiago (23 xaneiro 1936) anunciaba para o
28 de xaneiro en Noia. No cartel de oradores
figuran o ex-ministro da ditadura de Primo
de Rivera e xefe de Renovación Española José
Calvo Sotelo, o ex-deputado e presidente da
Unión Regional de Derechas (URD) de Santiago
Felipe Gil Casares e Nicandro Pérez Vázquez,
presidente da JAP compostelá.
A pesar de que a campaña parecía iniciarse,
como acabamos de ver, xa o mes anterior,
será en febreiro cando se concentre a maior
actividade e os representantes da Fronte Popular, Fronte Contrarrevolucionaria e Partido
de Centro recorran en periplo electoral as
distintas localidades do Barbanza. No xornal
progresista vigués El Pueblo Gallego (4 febreiro
1936) atopamos información de varios actos
das dereitas organizados no concello do Son
o domingo 2 de febreiro. Se damos creto ao
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seu correspondente, os tres mitins previstos
(Portosín, Nebra e Porto do Son) foron suspendidos debido ao alboroto causado polo público
que, ao parecer, pitara insistentemente aos
oradores e dera continuos vivas a Azaña e á
República. Non obstante, as novas que daba
ao respecto o xornal conservador El Compostelano (3 febreiro 1936) contradín o periódico
vigués, confirmando a celebración do mitin
de Nebra e tamén o de Portosín, a pesar das
continuas interrupcións provocadas por un
numeroso grupo de sindicalistas. Do mitin de
Porto do Son non fornece datos.
El Eco de Santiago (10 febreiro 1936) dá
conta de máis actos levados a cabo pola
dereita, neste caso n’A Pobra do Caramiñal
e na Ribeiriña, lugares aos que os contrarrevolucionarios atribuían –do mesmo xeito
que a Portosín– a consideración de focos
de comunistas e socialistas. Celebrados o
domingo 9 de febreiro, ao mediodía na Vila,
no teatro e, pola tarde, na Ribeiriña, nunha
fábrica de conservas, ambos mitins compartirán elenco de oradores, figurando entre outros
Andrés Díaz de Rábago, ex-alcalde pobrense
en tempos do xeneral Berenguer, xunto ao
presidente da JAP compostelá, Nicandro
Pérez Vázquez e máis integrantes desta última
organización. Coa encomenda de manter a
orde, acudiran a estes actos catro “seccións de
defensa” da JAP, cos seus vistosos uniformes
de inspiración fascista. Polo que lemos en El
Pueblo Gallego (12 febreiro 1936), ese mesmo
día 9 celebrábanse mitins da Fronte Popular en
Noia, Lousame e Boiro organizados polo seu
comité provincial e coa participación de representantes de Izquierda Republicana, Unión
Republicana, Partido Galeguista e PSOE. Por
outro lado, tal como se relata no mesmo xornal
(8 febreiro 1936), uns días antes o ex-deputado
e flamante fiscal xeral da República Manuel
Iglesias Corral en unión a outros centristas
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visitaran Noia, Lousame e Porto do Son. Ao
igual que fixera o candidato polas dereitas
Gerardo Abad Conde, membro do Partido
Radical e ministro por uns meses no gabinete
de Alejandro Lerroux.
O último acto electoral importante que nos
consta é un multitudinario mitin dereitista
“contra la revolución y sus cómplices” realizado no teatro de Noia o venres 14 de febreiro, do
que da noticia El Eco de Santiago (15 febreiro
1936). Aos habituais oradores da JAP de Santiago de Compostela uníanse nesta ocasión o
presidente do Bloque Nacional daquela cidade
e candidato pola provincia d’A Coruña Juan
Gil Armada, marqués de Figueroa, e o político
noiés e membro da comisión xestora da Deputación, Genaro Blanco Roo. Xunto a unha

enorme insignia da JAP colocada no escenario
do Coliseo Noela, completaban a escenografía
do acto abundantes carteis coas inscricións
“España está en peligro, acudid a salvarla”,
“Contra la revolución y sus cómplices”, “¡Viva
el Bloque Nacional, viva Calvo Sotelo!”, “Gil
Robles, jefe, jefe, jefe”, “El jefe manda, la Jap
obedece”, e outros da mesma orientación.
Ao remate do mitin, varios mozos e mozas
das JAP formados na rúa a modo militar, e
facendo o saúdo japista, rendían homenaxe
aos oradores.
Despois de arredor dun mes de campaña
electoral, ningún incidente de consideración
transcendeu á prensa, exceptuando, se se
quere, o sucedido no Son, que tampouco sabemos con certeza o alcance que realmente

93

A fin da Segunda República en Boiro
chegou a ter. Polo que respecta ao concello
de Boiro, unha nota publicada o mesmo día
das eleccións en El Pueblo Gallego (16 febreiro
1936), salientaba a gran animación existente
na localidade cara á cita electoral e o intenso
traballo realizado polos partidarios dun e
outro bando, destacando a celebración sen
incidentes de actos de todas as tendencias.
Na mente de Moncho Somoza Outeiral, fillo
do líder socialista boirense Juan Somoza
Rebollido, quedaría gravada aquela campaña
electoral de febreiro do 36, da que lembra a
súa intensidade:
A campaña fora moito máis intensa que
as de agora. Coa escasez de medios que
había e todo, había carteles de todo tipo
e tamaño, panfletos, … Si, si, a campaña
fora moi intensa. Dos carteles, o que
máis destacaba eran os catro ases da
baraja. En papeles grandes, cun tamaño
enorme. O as de ouros e o de espadas,
representaban as dereitas. O ouro, que
era a riqueza para todo o pueblo; e a
espada, que era para poñer orden. E os
bastos e as copas eran as esquerdas. Os
bastos para andar a paus coa xente, e as
copas para emborracharse. Algo así era.
Unha propaganda absurda, pero bueno
o que é diseñado, moi ben diseñado,
non. Era unha propaganda intensa.
Xa se vía vir, xa se vía que non se iba
acabar eso en buenas palabras.
Tras a celebración das eleccións, as principais cabeceiras da prensa coincidían en
afirmar que a xornada das votacións discorrera
con tranquilidade e orde en todo o territorio
español, rexistrándose unicamente incidentes
illados. Aínda así, as súas páxinas inclúen
bastantes sucesos relevantes, algúns con resultado tráxico. No referente a Galicia puidemos
recoller varios, destacando pola súa violencia
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os do partido xudicial de Chantada, onde se
rexistraron tiroteos na propia capital, en Palas
de Rei e Antas da Ulla, neste caso con varios
feridos. En Viveiro, na mesma circunscrición
de Lugo, segundo informacións de El Heraldo
de Madrid (17 febreiro 1936) só puideran ser
abertos oito dos dezaoito colexios electorais
debido a que catrocentos mineiros da Silvarosa
armados impediran a constitución das mesas
e a entrada dos electores. Ademais dos sucesos
na provincia de Lugo, a prensa destaca outros
graves incidentes nalgúns concellos próximos
a A Coruña. En Culleredo un esquerdista recibía un disparo mortal da Garda Civil despois de
que dende a camioneta na que viaxaba xunto
a outros correlixionarios se emprendera, ao
parecer, un tiroteo coa forza pública despois
de saltar un control. En Ledoño, no mesmo
concello, tivera lugar unha liorta co saldo dun
ferido de bala. E en Arteixo uns dereitistas
emprendérona a balazos contra dous irmáns,
resultando morto un e gravemente ferido
o outro. Con respecto á xornada electoral
nos concellos do contorno barbancés nada
transcendía á prensa, polo que se presupón
que a tranquilidade predominou1.
Se ben os episodios violentos foron relativamente escasos en Galicia, as manobras
propias da picaresca electoral caciquil si que
abundaron, como era tradición en toda a sociedade rural e vilega. Como apunta Pilar Mera
(2013) as prácticas que buscaban manipular
os resultados salpicaban todos os partidos,
incluso aqueles que na teoría renegaban destas
dinámicas e que recorreron a elas como mal
necesario, fora para favorecer as súas aspiracións, fora para evitar saír prexudicados ao
deixar a maquinaria da fraude local nas mans
dos seus rivais.

1
Carlos Velasco Souto (2000) e Emilio Grandío (1999) realizaron
minuciosos estudos sobre o sucedido naquelas eleccións.

Antón Rodríguez Gallardo

AS VOTACIÓNS FAVORECEN
A FRONTE POPULAR
Cunha alta participación xeral próxima
ao 71% do censo, o resultado das eleccións
de febreiro do 36 sería favorable á Fronte
Popular, tanto en votos –onde o triunfo foi
moi axustado– como, sobre todo, e grazas á
lei electoral, en número de escanos, conseguindo unha folgada maioría parlamentaria
nun Congreso de 473 deputados. A opción
centrista e ponderada de Portela Valladares
quedaría marxinada nas novas Cortes ao
conseguir unicamente dezasete deputados
propios. Entraban tamén a formar parte do
novo Congreso os nacionalistas cataláns,
que lograban unha nutrida representación,
e tamén os vascos, así como outros partidos
menores que se presentaran en solitario.
Polo que respecta ao concello de Boiro, foron 3.069 as persoas que se achegaron ás urnas,
o que supoñía o 48% do seu censo electoral. Era
unha cifra realmente discreta, tanto se se compara co arredor do 71% de participación a nivel
estatal, como co 68% atribuído á circunscrición
electoral d’A Coruña. Unha das causas –tal vez
a principal– deste retraemento do electorado
boirense ante as urnas debeu ser o medo a que
se repetisen os violentos sucesos das anteriores
eleccións xerais, as de novembro de 1933, onde
houbera pelexas, tiroteos, feridos e detidos.
Como é normal, estes datos de participación
ocultan variacións entre colexios electorais.
Dunha banda, déronse porcentaxes próximas á
plena participación, caso do sospeitoso 94% da
mesa de Quintáns (parroquia de Abanqueiro) e,
doutra, insignificantes votacións, caso do 26%
da mesa de Ponte Beluso (parroquia de Bealo).
Entre unha e outra porcentaxe quedaban as
dúas mesas de Boiro capital, con 54% e 36%;
a d’O Saltiño (parroquia de Abanqueiro), 44%;
Cabo da Cruz (parroquia d’O Castro), 45%; San

Roque (parroquia de Cespón), 67%; Vilariño
(parroquia de Cespón), 35%; Cures (parroquia
homónima), 40%, e as dúas meses da parroquia
de Lampón, 51% e 38%.
O escrutinio definitivo revela a igualdade
existente no municipio boirense entre os
votos recibidos polos candidatos da Fronte
Popular (Izquierda Republicana, Unión Republicana, socialistas e Partido Galeguista,
para a circunscrición electoral d’A Coruña) e
a da Fronte Contrarrevolucionaria (URD-CEDA, Renovación Española, Partido Radical e
Independentes)2. Con bastante diferenza, o
candidato máis votado foi o representante
da Fronte Popular por Izquierda Republicana,
Emilio González López, ex deputado pola ORGA
e catedrático de dereito penal, que conseguía
1.691 sufraxios, impoñéndose en sete das once
mesas boirenses. O resto dos candidatos desta
coalición obtiñan arredor de 1.300 sufraxios.
Pola súa parte, a votación dos candidatos da
Fronte Contrarrevolucionaria oscilaría entre os
1.300 e os 1.380. O Partido de Centro só lograba
resultados destacables por parte de tres dos seus
candidatos, con cadanseus 1.150 votos. A dereita
acadaba os seus triunfos máis contundentes en
Cures, Quintáns (Abanqueiro), nas dúas mesas
de Boiro e nunha das dúas constituídas na
parroquia de Lampón. E empataba co Partido
de Centro en Beluso (parroquia de Bealo). Pola
súa parte, a esquerda vencía folgadamente nas
mesas de Cabo da Cruz, San Roque (parroquia
de Cespón) –neste caso cun sospeitoso pleno
de votos que nos leva a pensar que a acta fora
falseada–, e na segunda das mesas de Lampón.
En Vilariño (parroquia de Cespón) e n’O Saltiño
(parroquia de Abanqueiro) chegaríase a un
equilibrio de forzas entre uns e outros, cunha
lixeira vantaxe para as dereitas no primeiro
caso e para as esquerdas no segundo.
2

Acta de Escrutinio General, Partido Xudicial de Noia, Término
Municipal de Boiro (Archivo de las Cortes Generales).
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Colexio
Nº de
Índice de
electoral electores particip.
Candidatos máis votados
334
54 %
Emilio González López (FP-IR), 229 votos; Manuel
Escola
López Sendón (Falange Española), 200; Gerardo
Nacional
Abad Conde (Dereitas-PRR), 199; Antolín Sánchez
de Nenos
Valeiro (Dereitas-URD), 193; Luis Cornide Quiroga
(Boiro)
(Dereitas-Indep.), 192.
Escola
223
36 %
Emilio González López (FP-IR), 160 votos; Manuel
Nacional
López Sendón (Falange Española), 148; Luis
de Nenas
Cornide Quiroga (Dereitas-Indep.), 139; José del
(CruceiMoral Sanjurjo (Dereitas-Indep.), 138.
ro-Boiro)
Quintáns
553
94%
Cada un dos integrantes da candidatura do
(AbanBloque de Dereitas obtivo 328 votos; o mesmo
que varios candidatos do Partido de Centro
queiro)
Republicano.
Saltiño
252
44 %
Emilio González López (FP-IR), 127 votos; José
Mª Paramés (Dereitas-RE), 114; Reino Caamaño
(Dereitas-Indep.), 112; Gil Armada (Dereitas- RE),
111; Casares Quiroga e o resto da candidatura da
FP, con cadanseus 110 votos.
Cabo da
267
45 %
Emilio González López (FP-IR), 193 votos; Casares
Cruz
Quiroga, Suárez Picallo, Ramón Beade e o resto da
candidatura da FP, con cadanseus 187 votos.
394
67 %
Emilio González López, Casares Quiroga, Suárez
San
Picallo, Ramón Beade e o resto da candidatura da
Roque
FP, con cadanseus 394 votos.
(Cespón)
Vilariño
208
35 %
Emilio González López (FP-IR), 169 votos; José
(Cespón)
del Moral Sanjurjo, José Mª Paramés, Eduardo
O´Shea, do Bloque de Dereitas, con cadanseus 106
votos.
140
26 %
José Mª Méndez Gil Brandón, Vázquez Gundín,
Ponte
Reino Caamaño, do Bloque de Dereitas, con
Beluso
cadanseus 101 votos; Iglesias Corral, do Partido de
(Bealo)
Centro Republicano, 100.
Escara291
51 %
Emilio González López (FP-IR), 184 votos; Casares
bote
Quiroga, Suárez Picallo, Ramón Beade e o resto da
candidatura da FP, con cadanseus 183 votos.
Esca186
38 %
Vázquez Gundín (Dereitas-URD), 137 votos; José
Mª Méndez Gil Brandón (Dereitas-URD), 136;
rabote
Fernando Pérez Barreiro (Dereitas-URD), 134;
–Lampón
Gil Casares (Dereitas-URD) e Reino Caamaño
(Dereitas-Indep.), con cadanseus 133 votos.
Cures
221
40 %
José Mª Méndez Gil Brandón, Eduardo O´Shea,
Gil Armada, José García Ramos, do Bloque de
Dereitas, con cadanseus 145 votos; ao igual que
os candidatos do Partido de Centro Republicano
Antonio Rodríguez Pérez e Iglesias Corral

Coalición
máis votada
Bloque de
Dereitas

Bloque de
Dereitas

Bloque de
Dereitas

Fronte
Popular

Fronte
Popular
Fronte
Popular
Bloque de
Dereitas

Bloque de
Dereitas/
Centro
Fronte
Popular
Bloque de
Dereitas

Bloque de
Dereitas

Fonte: Elaboración propia a partir da Acta de Escrutinio Xeral, Partido Xudicial de Noia, Termo Municipal de Boiro. Arquivo das Cortes.
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Como apunta Emilio Grandío (1999), no
resto dos municipios do partido xudicial de
Noia, producíanse resultados dispares. Así, n’A
Pobra do Caramiñal houbo bastante igualdade
entre as dereitas e a esquerda; en Lousame
e Noia –neste último caso tras un estraño
cambio no escrutinio inicial– os mellores
resultados obteríanos os candidatos do Partido
de Centro e Fronte Popular; en Porto do Son
faríano os de dereitas, e en Ribeira a Fronte
Popular obtería unha contundente e a todas
luces fraudulenta vitoria cun case 100% dos
sufraxios nas vinte dúas seccións do municipio, que sería protestada pola dereita ante a
xunta provincial do censo electoral.
Pola circunscrición electoral d’A Coruña
serán finalmente proclamados deputados
(B.O.P., 29 febreiro 1936) trece candidatos da
Fronte Popular e catro do Bloque de Dereitas3. Na circunscrición de Pontevedra tamén
triunfaba a Fronte Popular, sendo proclamados
deputados dez dos seus candidatos, entre eles
o galeguista de Rianxo Alfonso Rodríguez
Castelao, un dos máis votados. A dereita obtiña
dúas actas de deputado e o centro un. En Ourense proclamáronse deputados tres candidatos da ultradereitista Renovación Española
–entre eles, o líder nacional José Calvo Sotelo-,
tres da URD-CEDA, un Agrario, un do Partido
Radical e un do Partido de Centro, quedando
sen representación a candidatura esquerdista.
Finalmente, pola provincia de Lugo obtiña
a vitoria a candidatura de centro-esquerda,
integrada por Unión Republicana, Izquierda
3

A coalición esquerdista enviaba como representantes ás Cortes a:
Emilio González López, José Calviño Domínguez, Santiago Casares
Quiroga, Manuel Guzmán García, Victorino Veiga González e
Alfredo Somoza Gutiérrez, de Izquierda Republicana; José Miñones
Bernárdez e José García Ramos y Segond, de Unión Republicana;
Antonio Villar Ponte e Ramón Suárez Picallo, do Partido Galeguista,
e Ramón Beade Méndez, Edmundo Lorenzo Santiago e Pedro
Longueira Patiño, do Partido Socialista. En representación das
dereitas coruñesas ocuparán escano Benito Blanco Rajoy Espada,
Felipe Gil Casares e José María Méndez Gil Brandón, da URD-CEDA,
e o independente Luís Cornide Quiroga.

Republicana, Partido Radical e o Partido de
Centro portelista, formación pola que sería
proclamado deputado o xornalista e político
boirense de Cespón Ramón Fernández Mato.
Polas noticias da prensa e as protestas nas
actas de escrutinio, pódese concluír que en
moitas circunscricións os resultados estiveran mediatizados polas tradicionais prácticas
caciquís, que a lexislación republicana non
acabara de eliminar. Sirva de exemplo o curioso caso protagonizado por un cura, presidente
dunha das mesas rurais do concello lugués de
Monforte de Lemos, que era destapado por El
Pueblo Gallego (18 febreiro 1936). Polo que
relata o correspondente, o crego marchara
coa documentación electoral da súa mesa
cara á vila para, unha vez alí, no local social
dunha entidade agraria, poder modificar ao
seu criterio as actas. Porén, era localizado polos
apoderados do Partido de Centro, que saíran
na súa persecución. A falta de acordo en como
resolver a situación derivaría nunha pelexa entre os acompañantes do cura e os apoderados
centristas, saldada con varios feridos leves.
A respecto das prácticas de manipulación
electoral, Emilio Grandío (1999) afirma que en
Galicia “o Frente Popular controlou boa parte
das redes clientelares que abalaban a votación
ao seu favor –ou cando menos aquelas decisivas– nas provincias da Coruña e Pontevedra,
os portelistas lugueses dominaron a maioría
dos colexios da súa circunscrición, e a rede
calvosotelista fixo o mesmo –aínda que dun
xeito moito máis estridente– en Ourense”.
En definitiva, pouca novidade respecto de
procesos anteriores, nos que estaba enquistado
un xeito de proceder que afundía as súas raíces
nos tempos da Restauración Borbónica. Sexa
como fose, os resultados quedaban validados
polas autoridades electorais da “Junta Central
del Censo”.
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CATRO INTENSOS MESES DE
GOBERNO DA XESTORA BOIRENSE
DA FRONTE POPULAR
Despois de que o Goberno encabezado
por Portela Valladares presentase a súa inmediata e irrevogable dimisión, o presidente da
República Alcalá Zamora entregaba o poder
ás esquerdas. Constituído o 19 de febreiro, o
novo Goberno quedará presidido por Manuel
Azaña e integrado por políticos de Izquierda
Republicana e Unión Republicana; entre eles,
o galego Santiago Casares Quiroga, nomeado
Ministro de Obras Públicas. Á marxe do Goberno, os socialistas comprometíanse a darlle
a Azaña o seu apoio parlamentario co fin de
garantir o cumprimento do programa pactado
pola coalición das esquerdas.
As manifestacións e tumultos das masas
seguidoras da Fronte Popular inmediatamente
posteriores á súa vitoria electoral foron acompañadas da demanda de amnistía dos milleiros
de presos políticos que enchían os cárceres.
En consecuencia, e para facer realidade un
dos compromisos do pacto electoral, o novo
Goberno promulgaba o decreto-lei de amnistía
dos condenados por delitos políticos e sociais,
que firmará o presidente Alcalá Zamora o 21
de febreiro. Tamén se asinou a reposición de
todos os concellos e xestoras das deputacións
suspendidas por orde gobernativa en 1934, así
como a Generalitat de Cataluña. E dispoñíase
a admisión de todos os obreiros despedidos
por cuestións político-sociais. Ademais de
controlar a orde pública, outras cuestións
prioritarias para o Goberno de Azaña serán a
Lei de reforma agraria e a revisión da lexislación social levada a cabo polos los gobernos
do bienio radical-cedista.
Mentres o novo Goberno da República
tomaba as primeiras medidas, en Boiro, os
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simpatizantes da Fronte Popular –socialistas,
na súa maioría– canalizaban a súa euforia a
través das transgresoras festas do entroido,
parodiando o fracaso electoral de Gil Robles
e as dereitas. Marcelino Castro, daquela un
albanel socialista duns 27 anos, recordaba a
celebración:
Pois xa celebramos o enterro de Gil
Robles e máis o enterro da sardiña
todo xunto. Nun camión de Seghade
levábamos un depósito ghrande de
viño, e íbamos repartindo o viño en
bacenillas … novas (risas). E había alghunhas mulleres que protestaban e tal,
pero a outras dáballe a risa, ghustáballe
moito o que íbamos facendo (risas).
Levábamos un ataúd a hombros pola
calle. Era un ataúd de verdad. “A por los
300”, levaba na cabeceira inscrito. “A
por los 300” fora unha das consignas
das dereitas nas eleccións. Non me
acordo ahora quen o levaba. Levábano
catro. E Romero iba de cura. Era o que
iba de cura, cantando o Pater Noster.
Outro coa bacenilla de viño … (risas).
Era unha carnavalada, non sabes.
Iba moita, moita xente, moitísima. E
despois chamábamoslle a atención a
todos os que salían á ventana a murmurar. Salían e volvían a ir outra vez
para dentro. Fixemos a ceremonia e
fóramolo enterrar ao río de Revelar.
A ledicia da esquerda obreira local sería
completa cando dous días despois o seu líder
Juan Somoza Rebollido, preso dende había
máis dun ano, regresaba a Boiro dende o
penal de El Dueso (Santoña) beneficiado pola
amnistía aprobada polo novo Goberno da
República. A Santiago de Compostela, onde
chegara o socialista boirense dende Santander,
fora recibilo un nutrido grupo de familiares,
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amigos e correlixionarios, que o acompañaron
de regreso á súa vila natal. Á súa chegada a
Boiro agardábao un caloroso e multitudinario
recibimento. O seu fillo Moncho, daquela un
rapaz duns 12 anos, vivira en primeira persoa
aquel día:
Aquí houbera unha manifestación
enorme. Unha manifestación enorme para recibilo. Empezaba a xente
xa en Vilariño. Unha multitud enorme. Bandas de música, … Non sei si
el esperaría ese recibimento…. “Foron
homes e mulleres/ foron pais e foron
fillos / para darlle a libertá a tantos que
hai no presidio / O camarada Juanito
porque falou a verdá / hai un ano que
está preso / e déronlle hoxe a libertá”.
Era un verso que se escoitaba. No
mismo Santiago tamén recordo que
houbera moita xente. Porque eu fora
esperalo a Santiago con miña nai, e
fóramos no coche dun médico que se
chamaba don Solitario. Pero de aquí de
Boiro foron autobuses. O do Faxeiro,
o de Muíños, … E en Santiago, cando
desembarcou da estación, había tamén
unha pequena manifestación, pequena
non tan pequena, de xente vitoreando
á República.

UN GOBERNO DE SOCIALISTAS,
GALEGUISTAS E REPUBLICANOS
Como se sinalou anteriormente, o cambio no Goberno da República implicaría un
relevo nas corporacións municipais, que sería
efectivo ata a celebración de novas eleccións,
previstas para o mes de abril. Nuns casos,
repoñeranse os concellos saídos das eleccións
de 1931 que foran suspendidos no bienio radical-cedista e substituídos por comisións

xestoras de dereitas ou centro dereita. E,
noutros casos, cesábanse os concellos que
non contaban coa confianza do novo Goberno
para nomear xestoras en sintonía co poder
central. O mesmo sucedía coas deputacións
provinciais, que pasaban a estar formadas
por comisións xestoras designadas polos
gobernadores civís.
Consecuentemente co disposto polo Ministerio da Gobernación, o novo gobernador
civil d’A Coruña José Sánchez Gacio ordenaba
a suspensión da corporación boirense que
viña actuando dende 1931 para substituíla
por unha xestora de esquerdas. O traspaso de
poderes era realizado oficialmente no pleno do
10 de marzo celebrado na casa consistorial de
Cimadevila, capital do Concello de Boiro. Nun
acto presidido polo delegado do gobernador
civil, o noiés Severino Iglesias Siso, cesaba de
xeito oficial unha corporación que maioritariamente repartía as súas adhesións entre o
Partido Radical e a CEDA, para investir de xeito
provisional a unha comisión xestora formada
por concelleiros das organizacións da Fronte
Popular e presidida polo amnistiado socialista Juan Somoza Rebollido, que será elixido
alcalde por unanimidade da corporación. A
primeira tenencia de alcaldía recaía en José
Martínez Virel, de 34 anos, mestre extremeño
en Escarabote e promotor da agrupación local
de Izquierda Republicana; outro mestre, José
Caballero Rubio, andaluz de Córdoba de 24
anos con escola en Triñáns (Abanqueiro) e
presidente de Unión Republicana, responsabilizábase da segunda, e da terceira José Benito
Segade Torrado, fragueiro e transportista do
barrio d’A Boliña de 32 anos e representante do
Partido Galeguista, próximo a fundar en Boiro.
Os síndicos serán José Ramón Blanco,
veciño de Cures e representante tamén do
Partido Galeguista, e Gabriel Ozores Fernán-
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José Caballero, segundo tenente de alcalde (retrato de Camilo
Díaz Baliño). Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia

dez, socialista de Cabo da Cruz. Completaban
a corporación boirense os concelleiros Manuel Benigno Pena, Manuel Brión Suárez,
Antonio Lago Outeiral, Manuel Rebollido
Rebollido, Juan Outeiral Outerial, Antonio
Hermo Mariño, José Tubío García, Francisco
Castro Castro, José Iglesias Peiteado, Manuel
Otero Ferro e Rodrigo Álvarez Gantes. A este
grupo de edís nomeados polo Goberno Civil
haberá que unir unha muller: Brígida Muñiz
Suárez, socialista de Triñáns, de 50 anos,
labrega podente, taberneira, e nai viúva con
catro fillos. Moi vinculada ao Sindicato La
Fraternidad, Brígida convertíase na primeira
concelleira da historia non só de Boiro senón
de toda a provincia d’A Coruña.
Aínda que fose dun xeito provisional, agora
e por primeira vez na súa historia ía gobernar o
municipio boirense un concello de esquerdas,
que integrarán maioritariamente propietarios
de pequenos negocios do ramo do comercio,
panadería, transporte ou madeira, algún labrego e artesán, e catro mestres nacionais. Por
toda celebración daquela memorable xornada,
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José Ramón Blanco, concelleiro síndico.
Cedida por José Ramón Blanco

os membros da nova corporación compartían
unha sinxela comida na casa das Lagoeiras,
na capital Cimadevila.
Casado con Consuelo Outeiral Outeiral
e pai de familia numerosa, Juan Somoza
Rebollido, o novo alcalde boirense, era propietario dunha fragua con varios operarios
e un comercio de ferraxería no barrio d’O
Cruceiro. Juanito o Chono, como era coñecido popularmente, accedía á alcaldía con
37 anos de idade e unha bagaxe política
que se remontaba a principios do período
republicano, cando foi o principal promotor
das organizacións socialistas con sede en La
Fraternidad. Ao dicir do seu fillo Moncho, as
súas inquedanzas políticas arraigaban nos faladoiros da fragua do Garameleiro, en Cespón,
onde o agora alcalde fora aprendiz de ferreiro,
e que, entre outros persoeiros, frecuentaban
o intelectual rianxeiro Castelao e o escritor e
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A concelleira Brígida Muñiz. Cedida pola familia

Juanito Somoza, alcalde de Boiro. Cedida pola familia

xornalista boirense Ramón Fernández Mato,
nacido moi cerca daquela ferraría. Pero sería
en Madrid, durante o seu período de servizo
militar, onde se familiarizou coas doutrinas
socialistas, que tempo despois acabará propagando por Boiro. Apaixonado pola filatelia
e acordeonista no popular baile da súa nai
viúva Carmen, Juanito exercera así mesmo
como correspondente do prestixioso xornal
progresista vigués El Pueblo Gallego entre
mediados dos anos vinte e trinta e, tamén,
do semanario socialista pobrense La Lucha
durante o tempo que se editou (1932-1933). A
través das páxinas destes periódicos e desde
un posicionamento crítico co poder, tomaría
partido a favor das clases tradicionalmente
marxinadas da vida política, económica e
social da localidade, denunciando á súa vez
os manexos e arbitrariedades que vía nas elites
gobernantes. Ademais destes periódicos, no
seu comercio de ferraxería vendíanse outros
como El Heraldo de Madrid, de ideoloxía re-

publicana de esquerdas, ou revistas como a
anarquista Estudios. Compartido por tres dos
seus oito irmáns (Felipe, Moncho e Victorino),
así como polo seu fillo maior Antonio, o ideario
e activismo de Juanito Somoza contrastaba
co das súas irmás Francisca –xa finada– e
Carmen, monxas de clausura. Persoa instruída,
ben relacionada e de loita, como o cualificaba
o seu correlixionario e directivo da Unión
de Canteiros y Oficios Varios José Iglesias
Peiteado, nas portas da primavera do 36 Juan
Somoza Rebollido, Juanito o Chono, asumía
a responsabilidade de ser interinamente o
alcalde de Boiro.
Aínda que fosen restituídos gobernos
ou nomeadas comisións xestoras como a
boirense, o Goberno da República convocou eleccións municipais, establecendo as
datas do 5 e 12 de abril para a proclamación
de candidatos e a celebración das eleccións,
respectivamente. As forzas integrantes da
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Fronte Popular acordan repetir coalición de
cara a estas municipais co fin, aseguraban,
de liquidar o influxo das forzas caciquís e
reaccionarias, ao tempo que consolidar nos
municipios a vitoria esquerdista das xerais. As
dereitas mostraron pouco ou ningún entusiasmo, chegando mesmo nalgún momento a
negar a súa participación no proceso electoral.

perdía a liberdade de contratación do persoal
non especializado, aínda que conservaba o
dereito a escoller ao persoal especializado
e de confianza. Pola súa parte, os obreiros e
obreiras accederían aos traballos por orde de
inscrición no rexistro, sen que a súa ideoloxía
ou filiación interferise nas contratacións.

Ao igual que o viñera facendo nos meses
precedentes o Goberno saínte, a xestora encabezada por Juanito Somoza marcarase como
prioridade traballar na revitalización económica do municipio como xeito de combater o
paro e a crise. Era, ademais, o compromiso dun
grupo de persoas que no que ía de República
demostraran unha implicación moi forte coas
reivindicacións das clases desfavorecidas,
que por outro lado constituían a maioría da
poboación.

A triste realidade boirense no referido ao
ensino, tanto en canto a infraestruturas como
ao nivel da instrución da poboación levará
á corporación a dar prioridade a proxectos
relacionados co ámbito educativo. As carencias eran enormes. O nivel de instrución era
moi deficiente, contando cunha moi baixa
porcentaxe de persoas que declaraban saber
ler e escribir (38%, segundo o censo de 1930),
que convertía a Boiro no concello cos maiores
índices de analfabetismo de todo o partido
xudicial de Noia. O mesmo sucedía coa infraestrutura escolar, composta por unha serie
de escolas habilitadas en locais de reducidas
dimensións, precarios e sen hixienizar, arrendados polo concello a particulares.

Co fin de levar un control das ofertas e
demandas de traballo, así como das colocacións efectuadas, unha das primeiras decisións
da xestora será a posta en funcionamento
do rexistro de colocación obreira. Aínda que
contemplado legalmente dende novembro
de 1931, o anterior Goberno boirense decidira
non poñer en funcionamento este rexistro,
que debera garantir a imparcialidade nas
contratacións, a pesar das repetidas demandas dos socialistas, que vían como os seus
afiliados eran habitualmente discriminados
polos patróns. Agora, a solicitude da sociedade
agraria La Fraternidad e o delegado provincial
de Traballo, a xestora da Fronte Popular poñía
en marcha o referido rexistro, onde era obrigatorio que patróns e obreiros acudisen coas
súas demandas. Con este sistema a patronal

O agora alcalde socialista Juanito Somoza
denunciara publicamente en repetidas ocasións a insalubridade dos locais que acollían ás
escolas públicas do municipio, especialmente
na súa capital. Agora, unha vez no Goberno e
en perfecta sintonía cos mestres republicanos
José Martínez Virel, Rodrigo Álvarez Gantes,
José Caballero Rubio e Manuel Otero Ferro,
tiña a oportunidade de procurar unha solución ao problema. Aínda que a corporación
vía necesaria a creación de novas escolas e
a construción de locais para as xa existentes
en todo o municipio, decidían dar prioridade
ao proxecto dun colexio na capital municipal. A idea era contar cun centro escolar
público e digno, que se materializaría nunha
escola graduada de seis seccións, dotada de
museo, biblioteca, despacho médico, salas

COMBATER O PARO E A CRISE:
PRIORIDADE DA XESTORA BOIRENSE
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de traballos manuais, casa para o conserxe,
comedor e cociña. Cun investimento de
máis de 176.000 pesetas, cifra superior ao
presuposto municipal para o ano 1936, os
gobernantes da Fronte Popular pretendían
que o financiamento desta importantísima
obra correse a cargo do Estado, achegando
o concello unha pequena parte dos recursos
para pagar o solar e os planos. Con ser dunha
enorme importancia, este proxecto –para
moitos utópico, seguramente– non deixaba
de constituír un futurible máis que unha obra
que, dun xeito inmediato, contribuíse a paliar
a apremante crise de emprego.
A intención do Goberno de resolver a
angustiosa situación da clase traballadora
e os pequenos e medianos propietarios, ao
tempo que realizar obras demandadas de vello
por toda a veciñanza, chocaba coa realidade
financeira do Concello. Ante a urxencia de
solucións e a carencia de recursos económicos, no pleno do 26 de marzo aprobarase a
construción dun cemiterio na parroquia de
Abanqueiro a conta da venta de madeira procedente dos piñeiros do monte de Exipto ou
Seán, na propia parroquia. Non obstante, en
desacordo coa operación, o párroco Manuel
Davila García interpoñeralle un preito ao concello, baseándose en que o referido monte era
propiedade da Igrexa e non municipal como
defendía a xestora. Aínda que nunca ningún
Goberno chegara tan lonxe como a xestora da
Fronte Popular, a discusión pola titularidade do
monte do Seán non era nova, remontándose
a moito tempo atrás as desavinzas entre a
veciñanza e os párrocos de Abanqueiro. A
pesar da denuncia do crego, o Goberno local
seguiría adiante coa súa iniciativa, dando
publicidade no BOP á poxa das árbores. Con
todo, o intento dos socialistas e republicanos
de executar aquela obra por vía urxente á con-

ta dos piñeiros do monte do Seán acabaría
frustrado, despois de quedar a poxa deserta.
Un dos graves problemas cos que se atopou
a xestora nos seus primeiros días de goberno
afectaba á veciñanza de Lidón, Balteiro, A
Graña, A Figueira, Noceda e Sabuceda, na
montaña barbancesa da parroquia de Cures.
Cos camiños desfeitos polos fortes temporais
do inverno, case toda a colleita de millo estragada nos hórreos debido á humidade e varios
centos de cabezas de gando mortas a causa
da neve e o frío, a situación dos habitantes da
serra á altura do mes de marzo era en extremo
difícil. Ante a urxencia do caso e as limitacións
económicas da facenda municipal, o alcalde Juanito Somoza dirixiuse directamente
á presidencia do Goberno da República en
demanda de axuda para aquelas xentes que,
como se aseguraba no telegrama enviado,
quedaban na miseria.
Ao tempo que o Goberno local intentaba
buscar medidas que aliviasen as economías
domésticas e situacións de extrema necesidade como as da veciñanza de Cures, o proceso
das eleccións municipais convocadas para
o 12 de abril seguira o seu curso. A pesar de
que se chegara a celebrar a antevotación de
alcalde polo pobo prevista na lei municipal,
as eleccións acabarán sendo suspendidas.
Por medio dun decreto datado o día 3 o Goberno da República acordaba aprazalas sen
data fixa. Todas as operacións practicadas
a raíz da convocatoria quedaban deste xeito
invalidadas. Este aprazamento viña dado pola
urxente necesidade de convocar as eleccións
dos compromisarios que, en unión dos
deputados, debían elixir o 10 de maio novo
presidente da República, despois de que as
Cortes destituísen a Niceto Alcalá Zamora,
no cargo dende finais de 1931.
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Suspendidas as eleccións locais e convocadas as de compromisarios para o 26 de abril,
a xestora boirense da Fronte Popular seguirá
gobernando o concello coa urxente responsabilidade de atopar solucións ao paro e a crise.
En consonancia coa situación económica, o 14
de abril, aniversario da República, o Concello
en pleno realizaba un sobrio acto institucional
para conmemorar o quinto ano republicano.
Ademais de resaltar a significación da data, decidíase destinar á urbanización dalgunhas rúas
as 200 pesetas incluídas nos orzamentos para
a celebración do 14 de abril, e así poder repartir
xornais entre persoas inscritas no rexistro de
colocación obreira. Por outro lado, acordábase
prestixiar a persoeiros preeminentes do republicanismo, socialismo e galeguismo, así
como a outras figuras destacadas, dándolles
o seu nome a distintos barrios e lugares do
municipio. O boirense e deputado a Cortes
Ramón Fernández Mato tería a súa avenida
en Cespón, onde nacera; Largo Caballero e
Casares Quiroga, en Escarabote; Fermín Galán
e García Hernández, rúa no Esteiro; González
Peña, Luís de Sirval e Francisco Ferrer, en Cabo
da Cruz; Pablo Iglesias, Manuel Azaña, Xeneral
Riego e a escritora Concepción Arenal, que
daría nome ao campo de Revelar, en Boiro;
Indalecio Prieto, no Saltiño; Martínez Barrios
e Luís Bello, en Abanqueiro; Luís de Sirval, na
estrada de Abanqueiro; a poetisa Rosalía de
Castro, no Monte do Seán, e o galeguista Villar
Ponte, en Cures. Os mesmos recortes sufrira
tamén a celebración da festa do Traballo do 1º
maio, con mitins e manifestacións en Boiro e
Ponte Beluso (Bealo), ao prescindir do servizo
de gardas de seguridade.
Pasados arredor de dous meses dende
que asumira a administración do concello, a
xestora municipal non fora capaz de levar a
cabo aínda ningunha obra que crease postos
de traballo e riqueza na localidade. A única boa
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noticia ao respecto era a aprobación no Consello de Ministros do día 9 de abril dos trámites
para iniciar a poxa das obras de construción
do porto de Escarabote, que foran xestionadas
xa pola anterior corporación. Con todo, a súa
adxudicación definitiva non será anunciada
na Gaceta de Madrid ata o 10 de xuño, polo
que o traballo continuaba sen chegar.
No seu decidido intento de minorar a
crise, a xestora tomará outras medidas de
efecto máis inmediato que o emprego a través das obras públicas, suxeitas a encontrar
financiamento e, polo xeral, a longos trámites
administrativos. Unha destas medidas afectará á comercialización do millo, produto de
primeira necesidade para a maioría da poboación, que dependía del tanto para a súa propia
alimentación como a dos animais domésticos.
Neste momento existía un profundo malestar,
especialmente manifestado polas clases máis
modestas, debido á alza experimentada polo
prezo do cereal. O problema era serio, pois,
segundo datos recollidos da prensa, en Boiro
o consumo de millo por familia andaba polo
ferrado e medio á semana (37,5 quilos). Facendo uso das prerrogativas que a lei lles daba ás
corporacións municipais, na sesión plenaria
do 14 de maio a xestora acordaba que o prezo
de venta do millo non podería exceder de 9
pesetas o ferrado, tendo necesariamente que
facerse as transaccións dentro dos límites do
concello, ao tempo que quedaba prohibida a
venda a acaparadores co fin de evitar o seu
encarecemento.
Cun xornal próximo ás 2,50 pesetas (unhas
15 pesetas semanais) cobradas neste período,
as persoas que traballaban no campo tiñan
en consecuencia que dedicar 13 pesetas semanais á compra de millo. Se se facía ao prezo
taxado polo concello (máximo de 9 pesetas)
quedaríalle un remanente de 2 pesetas para
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outros gastos que non fosen facer a boroa e
procurar alimento aos animais. Todo o que
pasara de 9 pesetas ferrado supoñía, como
se pode imaxinar, un grave problema para
as economías dos xornaleiros, que por termo
medio dedicaban case o 90% do seus recursos
á alimentación básica de persoas e animais.
A situación melloraba lixeiramente no caso
dos obreiros dos serradoiros (con xornais en
1936 ao sumo dunhas 3,75 pesetas –o das
mulleres era inferior, oscilando entre as 2-2,50
dependendo do posto–), canteiras (3,5 a 4
pesetas) e minas (arredor de 4,5 pesetas), pero
en calquera caso seguía sendo preocupante.
De aí a desesperación daquelas persoas que
non tiñan traballo ou, sendo pequenos ou
mesmo medianos propietarios agrícolas,
perderan a súa colleita.

A pesar das disposicións municipais
respecto ao millo, a pouco de facer públicos
os bandos coa medida dúas persoas eran
sorprendidas comerciando furtivamente con
el. Polo que informaba a alcaldía ao Goberno
Civil (21 maio 1936), na madrugada do día 19
un labrador podente do lugar de San transportaba vinte ferrados de millo (sobre media
tonelada) ata o comercio de Isabel Maestre,
en Cimadevila. Coñecedores da operación e
sospeitando da pretensión da comerciante
de vender o gran a un prezo superior ao
taxado, varios veciños denunciaban estes
feitos na alcaldía. Tras realizar as oportunas
comprobacións, Juanito Somoza ordenaba o
comiso da mercancía e o seu traslado á casa do
concello. Con todo, o millo acabaría repartido
entre un grupo de persoas que, urxidas pola
necesidade, se amotinaran. Así polo menos

Nenos labregos nas proximidades do barrio d’A Boliña (parroquia de Boiro). Cedida por Mari Carmen Piñeiro
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se indicaba no informe que a alcaldía enviaba
ao Goberno Civil:

ao respecto de facer realidade esta aspiración
dos socialistas boirenses.

[…] El pueblo hambriento debido a
la falta de trabajo que existe en este
Municipio, se amotinó incautándose de
los cinco sacos de maiz, repartiéndolos
rápidamente en actitud amenazadora
sin que el que suscribe pudiera hacer
nada por evitarlo a pesar de los esfuerzos realizados para conseguirlo,
debido a la rapidez con que se hizo la
incautación y a la actitud agresiva del
vecindario […]

A urxencia e necesidade de traballo
seguía presente nunha parte moi significativa da poboación boirense, polo que o
Goberno local continuará dirixindo os seus
esforzos á procura de fontes de emprego.
Iniciándose xuño unha comisión encabezada
polo alcalde visitaba Vigo para entrevistarse
persoalmente co conserveiro José Ramón
Curbera. A intención da comisión boirense
era solicitarlle ao industrial vigués a posta en
funcionamento da súa conserveira de Cabo
da Cruz, por entendela de moita importancia
para a economía do municipio. Aínda que sen
compromiso concreto, a comisión regresaba
esperanzada a Boiro. Uns días antes, outra
comisión visitaba o presidente da xestora da
Deputación provincial, Ánxel Casal Gosenge, obtendo o seu compromiso de tramitar
de xeito inmediato as obras do camiño do
Rodullo, na estrada de Ponte Goiáns a Noia, a
Pomar da Igrexa (Cures). Ademais de achegar
xornais para moita xente, era intención da
xestora da Fronte Popular rematar co secular
illamento das aldeas da montaña boirense,
facilitando ao mesmo tempo a saída cara aos
mercados do seu gando e madeira. Por outro
lado, malia o seu reducido alcance, recibíase
con satisfacción a noticia da execución das
obras de ampliación e asfaltado dun pequeno tramo da estrada xeral. E co fin de reter
a maior cantidade de xornais na localidade,
solicitábaselle ao enxeñeiro xefe provincial
de obras públicas que a pedra precisa para
esta obra fose arrancada polos obreiros da
localidade na canteira de Escarabote en vez de
recibila de Vilagarcía d’Arousa. No seu intento
de convencer os responsables provinciais,
mesmo se lles enviaba unha mostra da pedra
da canteira boirense.

Este motín, rematado en furto, amosa
a desesperada situación pola que algunhas
persoas atravesaban. A comprensión e, talvez,
complicidade do alcalde evitaría que aquela
xente acabase en prisión por beneficiarse
duns sacos de cereal que mitigarían a súa
fame durante un tempo. Ademais do control
sobre os prezos do millo, a xestora establecerá
tamén control sobre a comercialización doutros produtos de primeira necesidade, como o
pan. Neste sentido, na sesión plenaria do 21 de
maio, acordaba tomar en consideración parte
dunha proposta do sindicato anarquista Mar y
Tierra, de Escarabote, solicitando a inspección
e control do prezo e o peso do pan para evitar
posibles arbitrariedades por parte das tafonas.
Outra das medidas á marxe da tramitación
de obras públicas que estaban na mente do
alcalde Juanito Somoza era transformar os
montes públicos de Chans de Sandrenzo
e Chans de Reis en terra agrícola co fin de
distribuíla, sen dereito á propiedade, entre
aqueles labradores que non a tiñan. Era o caso
dos caseiros, que viñan pagando o 50% da
súa produción en concepto de arrendo aos
propietarios dos terreos que cultivaban. Porén,
descoñecemos que trámites foron realizados
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Sabedores de que as obras públicas non
supoñerían máis que un alivio temporal á
grave crise, e que a actividades vinculadas ao
mar e á agricultura non se amosaban capaces
de absorber a man de obra, a xestora buscará
novas fontes de traballo. Con esta idea, o pleno
acordaba conceder unha subvención de 500
pesetas para contribuír ao financiamento dun
programa de visitas por parte de mestres e
alumnado das escolas nacionais a distintos
centros industriais da provincia. Esta proposta
do concelleiro de Izquierda Republicana e
primeiro tenente de alcalde José Martínez
Virel, conseguía do Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes as 1.500 pesetas restantes
para cubrir o presuposto total.
A pesar do intenso traballo levado a cabo
polo alcalde Juanito Somoza e o resto da
xestora a prol da mellora das condicións de
vida da veciñanza, nin as obras nin as demais
medidas se plasmaban na realidade. En consecuencia, a pesar do pouco tempo transcorrido
dende a toma de posesión, os conservadores
recriminábanlles aos novos rexedores a falta
de concreción das súas xestións. Baixo o título
“Lo dicen pero no lo hacen” El Ideal Gallego (19
maio 1936) daba publicidade a estas críticas:
Desde que ha tomado posesión la
gestora de este Ayuntamiento, y en
todas las sesiones que celebran, el
señor alcalde y los ediles no hacen más
que tratar de hacer obras, como son:
puentes, caminos vecinales y grupo
escolar. El pueblo y principalmente la
clase obrera ya están cansados de tanta
“pamplina”, pues con eso no llega el pan
que tanta falta hace en el hogar para el
sostenimiento de la familia. Lo cual por
medio de estas líneas pedimos que se
deje eso y se vayan realizando algunas

obras para ir deshaciendo el paro que
en este pueblo es mucho.

UNHA PRIMAVERA BOIRENSE DE ACCIÓNS
“FASCISTAS” E “GUARDIAS ROJAS”
Os días posteriores á formación do Goberno de Azaña foran especialmente convulsos
en moitos puntos do Estado, sobre todo na
capital, provocando que os problemas de orde
pública pasaran a ocupar o centro do debate
político. O atentado de Falange Española do
día 12 de marzo contra o deputado socialista
Luís Jiménez Asúa, no que morría o policía
que o escoltaba, marcará un punto de inflexión naquelas xornadas de violencia na
rúa. Segundo afirma Sergio Vaquero (2019), o
enterro do axente convertíase nunha multitudinaria manifestación antifascista –fálase de
80.000 persoas– que desembocou en graves
disturbios, producíndose varios tiroteos co
resultado dun garda de seguridade morto, e
sendo incendiadas dúas igrexas e a redacción
do periódico monárquico de extrema dereita
La Nación. Responsabilizando a Falange Española e á súa estratexia de desestabilización
da caótica situación que se estaba a vivir,
o Goberno de Azaña decidía ilegalizala ao
tempo que ordenaba o ingreso en prisión do
seu líder José Antonio Primo de Rivera xunto
a varios directivos máis.
A pesar desta medida, a escalada de violencia seguiría en aumento. A dereita describirá
o problema de orde pública como a antesala
dunha revolución comunista; e o Goberno
seguirá culpando a Falange Española, que,
como afirma Gil Pecharromán (1997), tras
un escasísimo apoio electoral vía agora triplicada a súa filiación grazas á incorporación
de innumerables mozos dereitistas ata ese
momento vinculados sobre todo ás moci-
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dades da CEDA. Coa vida política deteriorada
polos radicalismos, o 10 de maio era elixido
Manuel Azaña novo presidente da República
en substitución de Niceto Alcalá Zamora, no
cargo dende inicios do réxime republicano.
O galego Santiago Casares Quiroga sería o
novo presidente do Goberno.
Se atendemos á ausencia de mobilizacións
e tumultos, prolongada xa dende o outono
do 34, poderiamos concluír que, ao contrario
do que pasaba noutros lugares, en Boiro o
panorama estaba tranquilo. Non obstante, a
ausencia de mobilizacións –debido en parte a
que os seus promotores tiñan agora responsabilidades de Goberno e a oportunidade de
levar a cabo reformas na vida municipal– non
implica que a localidade boirense fora allea
ao proceso de radicalización da vida pública.
Tanto é así que o 12 de marzo, só dous días
despois da investidura da xestora municipal
da Fronte Popular, producírase un atentado contra o edificio de La Fraternidad, que
acollía a sede das organizacións socialistas,
ás que estaban vinculados a case totalidade
dos concelleiros da xestora. Como autor dos
feitos era arrestado Arturo Noal Alcalde, mozo
de 24 anos, panadeiro no forno das Quintelas,
en Cimadevila, ao que se acusaba de disparar
unha arma de fogo contra a fachada daquel
edificio mentres berraba slogans a favor do
fascismo e contrarios á República e ao presidente Manuel Azaña.
Significado e apaixonado dereitista, e
membro destacado da Juventud Católica e das
Juventudes de Unión Regional de Derechas
(JURD), non era a primeira vez que Arturo
Noal se vira envolto en sucesos violentos de
cariz político. Un ano antes da súa detención,
ás portas da primavera de 1935, tivera un forte
enfrontamento con Antonio Ferreirós Martínez (Antonio Filosa), activista das mocidades
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socialistas e tan apaixonado coma el, que
acabaría detido pola Garda Civil acusado de
arremeter contra Noal cunha arma de fogo.
E a mediados de agosto de 1934, en Cruído
(Lousame), tras un intercambio de berros
subversivos, o dereitista boirense acabara
sendo perseguido por un grupo de cenetistas das minas de San Finx, sen que a cousa
pasase a maiores. Agora, xunto a varios dos
seus correlixionarios vinculados á Juventud
Católica e ás JURD-CEDA, o destemido Arturo
Noal alardeaba publicamente de fascista e,
como demostra o ataque con arma de fogo
contra La Fraternidad, radicalizara as súas
accións. O camiño emprendido por Noal e
outros mozos dereitistas de Boiro levaraos a
atopar acomodo político en opcións extremistas e violentas como Falange Española,
cuxo candidato Manuel López Sendón xa
fora o segundo máis votado nas dúas mesas
da capital boirense nas eleccións de febreiro.
Casualidade ou non, aquel atentado de Boiro
fora perpetrado o mesmo día que os pistoleiros falanxistas atentaban en Madrid contra o

O dereitista Arturo Noal. Cedida por Franco Cobas
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deputado socialista e catedrático Luís Jiménez
Asúa, asasinando o seu escolta.
A resistencia do comandante do posto
da Garda Civil a cumprir as ordes da alcaldía
respecto á detención de Arturo Noal e o rexistro do edificio da panadería onde traballaba,
contribuirá a enturbar aínda máis as relacións
entre a esquerda local, agora no Goberno, e
a Garda Civil do cuartel boirense do Lodeiro.
Esta falta de colaboración coa xestora unida
ao informe que, por aqueles mesmos días,
realizara a forza pública responsabilizando ao
alcalde Juanito Somoza de facilitar a fuxida
do calabozo municipal dun veciño, acusado
de roubar millo, daralle pé á corporación a
tomar medidas contra os intereses da Garda
Civil, como non pagar os gastos do teléfono
instalado no cuartel. Aínda que foron tomadas
outras severas medidas de aforro ou austeridade, como dedicar a pequenas obras públicas
as 200 pesetas destinadas nos presupostos á
celebración das festas do quinto aniversario
da República, ou prescindir dos gardas de
seguridade nos actos do 1º de maio, parece
claro que aquela medida tomada no pleno do
26 de marzo respondía máis a unha represalia
polo posicionamento da Garda Civil do posto
boirense contra a esquerda que a unha medida
de aforro.
Ao tempo que o estado de alarma era prorrogado polo Goberno da República, dende o
Goberno Civil instábase os concellos a manteren unha vixilancia constante dos edificios
relixiosos, centros políticos conservadores
e domicilios particulares dos seus líderes
co fin de evitar incendios e asaltos que se
puidesen producir como reacción a algunha
provocación dos dereitistas. Sospeitaba o
Goberno que a extrema dereita, coa súa estratexia de violencia e provocación, buscaba
desestabilizar o país co fin de xustificar unha

intervención militar. E facía recaer sobre as
autoridades municipais a responsabilidade
de atallar de raíz calquera acción subversiva.
Esas accións poderían ter chegado a
mediados de abril, despois do sucedido co
enterro do alférez da Garda Civil Anastasio de
los Reyes, asasinado en Madrid o 14 de abril,
aniversario da República4. De acordo coas
disposicións do Goberno, que temía algunha
reacción violenta de envergadura, as autoridades locais levarán a cabo accións represivas
contra elementos da dereita máis radical. Así
sucedía en Boiro, onde o día 21 daquel mes
de abril a alcaldía solicitáballe ao comandante
do posto da Garda Civil o rexistro minucioso
do local da Juventud Católica, organización
relixiosa dunha marcada intencionalidade
política antirrepublicana e antiesquerdista,
que acabara convertida nun niño de extremistas que xa deran algunha mostra do seu
radicalismo e actitude violenta. Despois de
levantar acta, todo o que alí houbese debía ser
depositado na casa do concello. Tamén temos
constancia de que noutras localidades da comarca, como Noia ou A Pobra do Caramiñal,
as autoridades ordenaran accións similares
naquelas accidentadas xornadas de abril.
En Noia, segundo Xerardo Agrafoxo (1993),
rexistrábase a sede clandestina de Falange
Española, producíndose a detención de varios
falanxistas e persoas vinculadas á Juventud
de Acción Católica. Na súa colaboración no

4
Como explica Sergio Vaquero (2019), despois de que o Goberno
quixese evitar posibles disturbios ordenando trasladar o cadáver
do garda civil de noite e censurar a necrolóxica, compañeiros seus
roubaron o corpo e converteron o funeral nunha manifestación con
milleiros de garda civís, militares, policías, políticos e simpatizantes
de partidos de dereitas, sobre todo falanxistas. Durante a marcha
fúnebre houbo un intento de asalto ao Congreso, cargas da Garda
de Asalto e numerosos tiroteos e agresións, resultando seis persoas
mortas, entre estas Andrés Sáenz Heredia, parente do líder de
Falange Española José Antonio Primo de Rivera. Como resposta, o
Goberno encarcerará varios xefes e oficiais da Garda Civil, trasladará
a numerosos oficiais e a todo o 14º Tercio, ao tempo que acordaba
tamén declarar ilegais e disoltas as organizacións de tipo fascista.
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Membros da Juventud Católica no adro da igrexa de Santa Baia. Cedida por Franco Cobas

libro de Marc Wouters (1993), José Antonio
Pérez fala de que entre os días 17 e 22 daquel
mes eran detidas n’A Pobra do Caramiñal un
total de dezaoito persoas vinculadas á dereita,
que polo que se indica na prensa (El Pueblo
Gallego, 6 xuño 1936) foran apresadas pola súa
participación en desordes. Tanto os dereitistas
pobrenses como os noieses pasarán arredor
de mes e medio presos en Noia.

dereita que reforzase as exiguas e, probablemente, pouco colaboradoras forzas da Garda
Civil. Polo que di o correspondente do Diario
de la Marina, as milicias encarceraban varias
persoas en Ribeira e Boiro; e n’A Pobra do
Caramiñal unha manifestación de esquerdistas conseguía que as autoridades locais
volvesen encerrar oito persoas acusadas de
fascistas que foran postas en liberdade.

Polas novas procedentes do periódico
dereitista cubano Diario de la Marina (24
abril 1936), parece que durante aquelas tensas
xornadas de abril, funcionaron en Boiro,
A Pobra do Caramiñal e Ribeira “guardias
rojas”. Estas “guardias rojas”, que intuímos
integradas por individuos das mocidades
socialistas, deberon establecer a requirimento
das autoridades locais un servizo de patrullas
pola rúa e control dos elementos da extrema

Aínda que uns días antes de abril, en Porto
do Son tamén se produciran movementos
similares, neste caso por iniciativa dos dirixentes locais de Izquierda Republicana e
de Protección Obrera, que solicitaban da
alcaldía que extremase o control da orde
pública ante posibles accións de elementos
da extrema dereita. Tras aprobalo en asemblea, os afiliados de Izquierda Republicana
chegaban incluso a prestarse para vixiar o
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mantemento da orde (Soutelo Vázquez e
Vázquez Lijó, 2018).
O estrito control exercido pola alcaldía
boirense sobre a actividade de organizacións e persoas vinculadas á dereita, especialmente naquelas xornadas de abril de
“guardias rojas”, unido á acción de goberno
da xestora da Fronte Popular, provocaría un
rápido empeoramento do xa complicado
ambiente social e político da localidade.
Despois da abrupta saída da corporación
do Partido Radical e a CEDA, cesada polo
gobernador civil tras as eleccións xerais, a
toma de acordos plenarios contrarios aos
intereses de persoas e entidades do ámbito
conservador contribuíran a deteriorar aínda
máis a convivencia, moi afectada tras anos
de tensións. Ademais, a orientación social
da política da xestora, dirixida a favorecer
ás clases traballadoras, non beneficiará os
intereses da patronal, maioritariamente
identificada co conservadorismo e afeita
a atopar a conivencia do secretario Ramón
Dios e o Goberno anterior.
Mentres a dereita e as súas organizacións
afíns, humilladas pola derrota e exasperadas
pola actuación municipal, se dedicaban a
entorpecer, desprestixiar ou conspirar contra
a xestora ou, no que respecta ás súas mocidades, a tramar e executar actos violentos, a
vida das organizacións esquerdistas, noutros
tempos extremadamente axitada, continuaba
normalizándose. El Centro Obrero de Escarabote, pechado dende outubro de 1934,
volvía á actividade o 21 de marzo, despois
de que Antonio Lago Outeiral e Francisco
Castro Castro, presidente e secretario respectivamente daquel sindicato, solicitasen do
Concello a devolución da bandeira republicana e o cuño social, ademais dun cadro de
Pablo Iglesias e unha estampa de Carlos Marx

xunto a outros obxectos requisados polas
autoridades a raíz da represión posterior aos
sucesos de outubro do 34. Por outra parte, o
sindicato La Fraternidad regresaba tamén á
actividade, organizando na súa sede social de
Cimadevila actos de tipo formativo, cultural e
político. E contribuíndo a aumentar o elenco
de partidos progresistas coa creación do
Partido Galeguista, constituído de feito tras
unha conferencia do catedrático de historia e
escritor Álvaro de las Casas. No mes de abril
o comité organizador galeguista, Integrado
por Manuel Ferreirós, José Benito Segade e
Jaime Alcalde Tarela, presentaba no Goberno
Civil o proxecto de regulamento do partido.
Por aquelas datas tamén eran legalizadas as
agrupacións locais de Unión Republicana e
Izquierda Republicana; e funciona de feito en
Cabo da Cruz a sociedade adherida á UGT La
Alianza, promovida por José Viturro Ozores e
Manuel Ogea Torrecilla. Por outro lado, cabe
destacar a campaña que, entre a primavera
e o verán daquel ano 36, realizaba o anarcosindicalismo, con mitins e conferencias
na parroquia de Cespón, área tradicional da
súa influencia xunto a parroquia de Bealo,
e tamén en Escarabote, onde se inician os
trámites para a legalización do Sindicato
de Oficios Varios Mar y Tierra, adscrito á
CNT-AIT.

Selo de La Fraternidad. Arquivo municipal de Boiro
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A XESTORA TOMA REPRESALIAS CONTRA
O SECRETARIO MUNICIPAL RAMÓN
DIOS E O PERSOAL ADMINISTRATIVO
As radicais decisións tomadas pola xestora
contra o secretario Ramón Dios Rivademar
e o persoal administrativo do concello para
controlar a administración local, será unha
das medidas que máis contribúa a crispar os
ánimos da dereita e, consecuentemente, a incrementar a tensión entre os bandos políticos.
O Goberno local apoiábase no informe emitido
por unha comisión investigadora encabezada
por José Martínez Virel, primeiro tenente de
alcalde e presidente local de Izquierda Republicana, para levar a cabo accións contra estes
funcionarios, que certamente non contaban
coa estima dos novos rexedores. No documento, tratado no pleno municipal do 16 de abril,
censúrase con dureza a xestión de Ramón
Dios á fronte da secretaría. As críticas fanse
extensivas tamén ao persoal administrativo, o
que se acusa de cometer faltas graves no desempeño dos seus cargos, como a subtracción
de documentación do arquivo municipal. E
do que se di, ademais, que “viene observando
una actitud de insubordinación sancionable,
con su resistencia pasiva a facilitar la labor de
la actual Corporación”. Agardando unha investigación máis exhaustiva a cargo do Goberno
Civil, unha providencia da alcaldía informada
no pleno do 30 de abril suspendía de emprego
e soldo durante trinta días os oficiais José Mª
Rey Eiras e Manuel Martínez Vidal, e tamén o
auxiliar Enrique Piñeiro Vidal, que chegará a
estar detido no cárcere municipal. Como paso
previo á súa destitución, a xestora acordaba
a instrución dos oportunos expedientes. De
nada parecía servir que o anterior Goberno, xa
na proximidade da cita electoral de febreiro,
acordase outorgarlles a praza en propiedade a
estes traballadores, estreitamente vinculados
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co conservadorismo local e, en especial, ao
secretario Ramón Dios.
Esta decisión da xestora obtiña, tan só un
día despois de ser acordada en pleno, unha
violenta resposta por parte duns descoñecidos,
que, polo que informa El Compostelano (5
maio 1936), apedraban e tiroteaban a casa do
alcalde, producíndolle diversos danos no tellado e nas ventás. Aínda que xa fora apedrada
nalgunha outra ocasión, era a primeira vez
que os agresores usaban armas de fogo contra a casa familiar de Juanito Somoza. Aquel
atentado, que non é aventurado relacionar
coa suspensión dos referidos traballadores
e atribuílo a mozos dereitistas, era un paso
máis na radicalización á que algúns elementos
estaban a chegar na localidade boirense. Lonxe
de sentirse intimidado, o alcalde proseguirá
cos trámites do expediente de destitución,
sendo remitida a denuncia ao xuíz de Noia uns
días despois do atentado. O xornal conservador
El Ideal Gallego (15 maio 1936) lamentábase
da situación que se estaba a producir respecto
dos funcionarios:
Por el alcalde de la gestora de este
pueblo han sido destituidos de sus
cargos tres de los funcionarios que
había en este ayuntamiento. Alguno
de ellos lleva más de dieciocho años
de servicios, sin que halla (sic) sufrido
corrección alguna. Es muy lamentable
que esto haya sucedido por tratarse de
muchachos buenos y honradísimos y
que en su mayoría sólo tenían como
capital el sueldo que percibían. Por tal
motivo el pueblo se encuentra indignado con tales atropellos inopinados
por tanta democracia.
Tras pasar os trinta días de suspensión
de emprego e soldo previstos inicialmente, a
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xestora acordaba (pleno do 4 de xuño) ampliar
esta ata a resolución definitiva dos expedientes
que se tramitaban para depurar as responsabilidades en que puidesen ter incorrido os
traballadores no desempeño dos seus cargos.
Pola súa parte, Ramón Dios, secretario
municipal e ata había escasas datas todopoderoso xefe político de Boiro na sombra, era responsabilizado polo Goberno local de realizar
unha xestión repleta de irregularidades, así
como de proceder arbitrariamente respecto
dos administrados. Ademais de cominalo a
devolver toda a documentación municipal no
seu poder, o alcalde Juanito Somoza ordenaba
un rexistro no seu domicilio na procura de
armas. Ausente de Boiro dende datas próximas
á investidura da xestora, Ramón Dios solicitará
unha prórroga de sesenta días por motivos de
saúde, sendo denegada pola corporación ao
considerar imprescindible a súa presenza para
responder da xestión á fronte da secretaría e
facilitar a investigación oficial.
Non era a primeira vez que Ramón Dios se
atopaba nunha situación como esta, na que se
cuestionaba a súa profesionalidade e honestidade. Se neste momento eran socialistas e
republicanos de esquerda os que o facían, anos
atrás, ao ser instaurada a ditadura de Primo de
Rivera, era a inspección militar a que emitía un
informe desfavorable sobre a administración
que dos asuntos públicos do Concello de Boiro
levaba o secretario municipal. Ademais, os
conservadores católicos, que accedían daquela á Corporación, acusábano de manter
unha soterrada traxectoria política baixo o
amparo do liberalismo gassetista, que o levara
a converterse en amo e señor do Concello e
do Xulgado, lugares onde non se movía un
papel sen que “Don Ramón Dios” o autorizase.
Unha posición que, segundo aseguraban os
conservadores, lle permitira cargar de im-

postos os seus adversarios e cometer outras
arbitrariedades e abusos. Xunto ao alcalde
Javier Lago Briones e o depositario de fondos
Luciano Casáis, Ramón Dios sería detido e
apartado da secretaría municipal, aínda que
posteriormente e grazas ás influenzas do seu
veciño e amigo José María Gómez Gorordo, o
outro xefe político de Boiro na sombra, conseguira reincorporarse ao seu posto e devagar
obter de novo a confianza das autoridades. O
que, en definitiva, declaraban perseguir tanto
a xestora actual como os conservadores do
período ditatorial era cortar de raíz os manexos
caciquís atribuídos ao secretario do Concello.
Cos socialistas detrás da mobilización
veciñal e o secretario manexando a conveniencia a administración e o xulgado coa
colaboración do persoal administrativo, no
transcurso do período republicano abondan
as controversias entre uns e outros. Tanto foi
así que, sentíndose acosados, os funcionarios
acabaron solicitando permiso do Goberno
Civil para poder portar armas de fogo. Agora,
á fronte do Goberno municipal, os socialistas
tiñan a oportunidade de levar a cabo o seu
propósito de apartar do Concello a Ramón
Dios, desposuíndoo do control que exercía
sobre os resortes do poder local co fin de desactivar calquera trama organizada de boicot
nos servizos públicos que debilitase a causa
republicana.

MEDIDAS LAICISTAS FRONTE Á
PREPONDERANCIA DA IGREXA CATÓLICA
Aínda que non se pode afirmar que a xestora boirense da Fronte Popular se amosase
especialmente anticlerical, si hai que dicir
que algunhas das súas medidas chocaron
cos intereses da Igrexa católica, coa que non
mantiña precisamente relacións cordiais. A
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pesar de que nun primeiro momento os bispos
españois acatasen formalmente o poder constituído o 14 de abril de 1931, moi de contado se
produciron as primeiras controversias entre
os dirixentes eclesiásticos e os gobernantes
republicanos. A queima de edificios relixiosos
por parte de turbas en Madrid e outras cidades
dos días 11 e 12 de maio daquel ano, que o
novel Goberno non fora quen de atallar, marcarían o inicio dun progresivo deterioro das
relacións entre a Igrexa e o Estado, acelerado
a raíz da lexislación relixiosa sancionada en
datas sucesivas. As xerarquías eclesiásticas
posicionáranse entón fronte á República e á
súa constitución laicista, que contemplaba
deixar sen financiamento o clero e limitar a
súa influencia na sociedade.
Seguindo as directrices do arcebispo de
Santiago de Compostela, frei Zacarías Martínez
Núñez, varios párrocos boirenses iniciarán
unha temperá campaña contra a República,
que non se limitaría a desprestixiar o réxime e
os seus representantes dende o púlpito, senón
tamén a boicotear a distribución da prensa
progresista e republicana nas parroquias,
ou a promover manifestacións de aparencia
relixiosa pero con intencionalidade política,
que marchaban cantando himnos eucarísticos
mesturados con berros contra a República e
vivas a “Cristo Rey” e á Monarquía, parándose
ante os domicilios de persoas identificadas co
novo réxime. Como lemos en El Pueblo Gallego
(18 maio 1932), unha daquelas manifestacións,
na parroquia de Santa Baia, culminaba cun
violento altercado entre partidarios dun e outro
bando, e coa casa do líder socialista Juanito
Somoza apedrada por varios mozos católicos.
O mesmo periódico, na súa edición do 12 de
xuño, informaba de actitudes similares na
parroquia do Castro con persoas insultadas
e casas apedradas.
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No medio daquela cruzada levada a cabo
pola clerecía local, no mes de decembro do
32 tiña lugar un acto de afirmación laicista
no cemiterio parroquial de Santa Baia, coa
celebración do enterro de Rosario Rebollido,
promotor do socialismo boirense e tío do líder
Juanito Somoza, que por propia disposición
testamentaria adquiría carácter civil. Moitísima
xente asistira, parece ser, a aquela cerimonia
laica, sen crego, coa porta da igrexa pechada
e a música da banda de Bealo por toda solemnidade, que debeu causar un grandísimo
escándalo entre o párroco Clemente Moreira
e os defensores da decencia e a moral cristiá.
O mesmo que causarían as pintadas que uns
dous anos despois, nas proximidades da folga
revolucionaria de outubro do 34, apareceron
na igrexa parroquial con textos como “Muera
el Papa” ou “El cura os engaña, fijaros en la
doctrina de Cristo”.
O tema dos enterramentos civís acabaría
sendo tratado pola xestora da Fronte Popular.
Entre as medidas contempladas pola política
relixiosa do Goberno da República estaba a
secularización dos lugares de soterramento,
obrigando por lei os municipios a ter cemiterios da súa propiedade. Foron polo menos
dous os intentos da xestora boirense de poñer
as bases para dar cumprimento a esta disposición legal. O seu primeiro proxecto, do que xa
demos conta liñas atrás, afectaba a parroquia
de Abanqueiro e, como sabemos, quedaría
paralizado pola demanda xudicial que o párroco Manuel Davila García presentaba contra o
Concello, ao considerar que o monte de Exipto
ou do Seán, cuxos pinos pretendía a xestora
que financiasen o cemiterio civil de Abanqueiro, era propiedade da Igrexa. O segundo
intento de secularizar cemiterios producíase
en maio, afectando neste caso o camposanto
de Santa Baia, que, segundo informaba en
pleno a comisión municipal de beneficencia e

Antón Rodríguez Gallardo
sanidade, non reunía as condicións de hixiene
necesaria. O Goberno opinaba, ademais, que
o seu emprazamento no centro do pobo podía
contribuír á contaminación de augas de pozos
e fontes próximas. Así as cousas, no pleno do
4 de xuño acordábase facultar o alcalde para
que obrase en consecuencia. Con todo, este
proxecto tampouco vería a luz ante a escasa
marxe de tempo entre a decisión plenaria e
a rebelión militar de xullo.
A chegada da xestora da Fronte Popular
á corporación boirense supuxera un cambio
substancial nas relacións Concello-Igrexa
respecto aos case cinco anos de goberno
anterior, cando a complicidade entre ambas
institucións fora total, tanto no primeiro bienio, coa corporación ostentando a etiqueta da
ORGA, coma no segundo, cando bascula cara
á dereita para arrimarse ao Partido Radical e á
CEDA. Ademais do intento secularizador dos
cemiterios, ese cambio implicaría a aplicación
doutras medidas de menor envergadura pero
igualmente na liña ideolóxica dun concello
que pretendía aplicar a legalidade constitucional respecto á plena separación do civil
e o relixioso. Unha daquelas medidas será a
decisión de retirar a subvención de 200 pesetas
para sufragar as celebracións da Semana Santa
da parroquia de Santa Baia, argumentando que
na lei non tiñan cabida as axudas económicas
públicas á Igrexa. Outra, foi a obrigatoriedade
de solicitar autorización ao Concello para a
saída das procesións ao exterior dos templos,
quedando, polo menos algunhas, limitadas ao
adro parroquial.

O CONCELLO MEDIA NOS CONFLITOS
DAS SERRARÍAS D’O SALTIÑO E OS
BARCOS DE PESCA DE CABO DA CRUZ
Aínda que non foron moitos debido á escaseza de industrias, si se produciron algúns
conflitos laborais na localidade boirense nesta
etapa final do período republicano. Se nos
primeiros anos do período as discordias tiñan
fundamentalmente a súa orixe nas contratacións nas obras da estrada xeral e nas minas
do Cobo (Lampón), agora, na primeira metade
de 1936, sen obras de certa envergadura na
estrada e coas minas pechadas, a conflitividade
estará vinculada cos sectores da madeira e da
pesca. As desavinzas entre patróns e obreiros
saían á luz ás portas da primavera en dúas
das fábricas de serrar madeiras da localidade: a de Arturo Sieira Alonso e a de Antonio
Chouza Ogea, ambas no lugar do Saltiño, na
proximidade da estrada de Cabo da Cruz e a
praia de Barraña.
Segundo un informe da alcaldía ao delegado provincial de Traballo (3 abril 1936), o
conflito na fábrica de Arturo Sieira comezara o
15 de marzo a causa das protestas de parte do
persoal pola excesiva duración das xornadas
e os reducidos xornais. O acordo, acadado
na reunión promovida pola alcaldía entre
ambas partes, era roto o mesmo día que debían entrar en vigor as bases reguladoras, ao
decidir a empresa prescindir de varios obreiros
alegando falta de madeira. Esta decisión da
empresa obtiña como resposta a inmediata
declaración de folga por parte dos traballadores
e traballadoras. Con todo, a mediación do
alcalde Juanito Somoza, que se presentaba
na fábrica, conseguía o reinicio da actividade
no serradoiro. Tras un incidente posterior sen
consecuencias entre o encargado da fábrica
e o delegado do sindicato, a actividade continuará desenvolvéndose normalmente, aínda
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que con certo resentimento entre os obreiros
sindicados a causa de que no serradoiro estaban contratados tamén algúns aos que lles
atribuían significación fascista.

das quendas de traballo, excepción feita do
persoal especializado, negarase a aceptar as
bases propostas, polo que quedaba formulado
o conflito.

Así a todo, o conflito volverá a reproducirse, motivando que a Unión de Canteros y
Oficios Varios, en representación do persoal
do serradoiro, solicitase, xa rematando xuño,
unha nova mediación da alcaldía. O que neste
caso reivindicaban os sindicalistas era que os
traballos fosen realizados por persoal asociado
ou, cando menos, inscritos no rexistro de
colocación obreira; que non se lles descontase
do xornal o seguro de maternidade; que ás
obreiras eventuais que realizaban o seu traballo fóra da fábrica se lles pagase un xornal
a razón de 40 céntimos á hora, e, por último,
que se readmitise o persoal despedido. Despois
de máis de dous meses sen que o patrón se
aviñese a acordo, recorrían unha vez máis a
Juanito Somoza para que resolvese o conflito,
ameazando coa declaración de folga en caso
de que non se atopase unha solución.

Derivadas do forte posicionamento dos
sindicatos e a resistencia patronal a ceder ante
as demandas obreiras, as desavinzas nunha
e noutra fábrica continuaron producíndose
durante un tempo sen que nos consten incidentes de relevo. Será a principios de xullo,
despois de máis de tres meses de desacordos,
cando o Goberno Civil informe da resolución
definitiva de ambos conflitos.

Ao tempo que saíran á luz as primeiras
desavinzas na fábrica de Arturo Sieira, a
alcaldía dirixíase a Antonio Chouza Ogea,
propietario do outro serradoiro do Saltiño,
co fin de preguntarlle pola readmisión dunha
obreira, e apremalo para que respectase as leis
sociais de traballo baixo a advertencia de dar
parte ás autoridades superiores caso de non
facelo. Pasado máis dun mes sen que Antonio
Chouza se aviñese a entendemento co persoal,
celebrábase unha reunión no concello entre o
patrón e unha representación dos traballadores
asistidos polos delegados da Unión de Canteros y Oficios Varios. Presidida polo alcalde, a
reunión tiña por obxecto discutir as bases do
traballo. Aínda que a requirimento da alcaldía
Chouza aceptaba facer, a través do rexistro de
colocación obreira, as futuras contratacións
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Se os conflitos nos serradoiros do Saltiño
foron prolongados pero, polo que sabemos, de
baixa intensidade, non sucedería exactamente
o mesmo co da pesca, que terá o porto de
Cabo da Cruz como escenario. Atendendo
ao chamamento dos sindicatos de toda a
costa comprendida entre Muros e A Guarda,
superado o ecuador do mes de xuño as tripulacións dos barcos de pesca con base no
porto crucense secundaban a paralización
da flota sardiñeira en protesta polos baixos
prezos do peixe. Como consecuencia desta
folga, viviranse momentos de gran tensión no
peirao boirense, véndose obrigada a alcaldía
a mobilizar todos os efectivos da Garda Civil
e Carabineiros acuartelados no municipio, e
tomar medidas contra os patróns, nuns casos
por uso indebido de armas e, noutros, por
desobediencia reiterada á alcaldía. Así, na
noite do día 20, polo primeiro motivo eran
requisadas as guías e licencias de uso de armas
de caza de Manuel Nine Viturro e Francisco
Cortés Sánchez. E catro días despois eran
detidos, por desobediencia, José López Muñiz
e José Silva Saborido. Ao igual que en Cabo
da Cruz, outros portos da bisbarra sufriran
a paralización da súa frota, como Porto do
Son, Noia, Ribeira ou Pobra do Caramiñal,
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vivíndose tamén momentos de moita tensión.
Finalmente, despois de reunirse en Vilaxoán a
finais de xuño patróns e traballadores do mar
de toda a costa comprendida entre Muros e A
Guarda, chegarían a un acordo, dándose por
finalizado o conflito. En representación da
alcaldía boirense e do comité sindical de Cabo
da Cruz, a esta xuntanza acudira o concelleiro
socialista Manuel Brión Suárez.

O concelleiro socialista Manuel Brión. Cedida pola familia

AS SEMANAS PREVIAS AO GOLPE
DE ESTADO DE XULLO
No mes de xuño, as relacións entre os
socialistas e republicanos á fronte do Goberno
municipal e os sectores conservadores da localidade, desprazados do poder e prexudicados
con algunhas medidas da xestora, estaban
deterioradas en extremo. En apenas tres meses,
os funcionarios municipais, a Igrexa, a Garda

Civil ou os patróns viran como as decisións da
xestora chocaron cos seus intereses. O todopoderoso secretario municipal e cacique da
localidade Ramón Dios estaba sendo sometido
a unha investigación oficial, ao tempo que o
persoal administrativo que o secundaba ía
camiño de ser destituído. Os cregos ficaban
abraiados ao verse sometidos á autoridade
civil e comprobar como esta buscaba romper
o monopolio da Igrexa respecto aos cemiterios. A falta de colaboración da Garda Civil
coa xestora da Fronte Popular atopara como
resposta a decisión do Concello de non pagar
o canon do teléfono do seu cuartel do Lodeiro.
E os patróns, afeitos a impoñer o seu criterio
e a contar coa conivencia do secretario e o
anterior Goberno, víanse agora sometidos ao
rexistro de colocación obreira e a arbitraxes
pouco favorables da alcaldía nos conflitos
laborais.
Nin uns nin outros estaban dispostos a
seguir consentindo esta situación que menoscababa a súa posición de privilexio na
vida pública boirense. O resentimento cara
a Juanito Somoza, ao que lle adxudicaban
a máxima responsabilidade do que estaba a
suceder, vai provocar que o conservadorismo, cohesionado aínda máis polos recentes
agravios, se fixase como obxectivo prioritario eliminar do panorama político o alcalde
boirense. E hai que dicir que, polo menos
en certa medida, acabaron conseguíndoo.
A inicios do mes de xuño, Juanito Somoza
traspasáballe inesperadamente a alcaldía sine
die ao primeiro tenente alcalde, José Martínez
Virel. Aínda que alegaba problemas de saúde,
detrás da súa delegación de poderes estaba o
requirimento do Xulgado Militar da 8ª División
(A Coruña) para que ingresase de novo en
prisión co fin de acabar de cumprir a condena
de catro anos “por insulto a fuerza armada”
derivada da súa participación nos sucesos
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boirenses das eleccións de novembro do 33.
O auto da autoridade militar sustentábase no
feito de que o decreto de amnistía de presos
políticos e sociais aprobado polo Goberno de
Azaña non afectaba á súa causa, polo que o
alcalde boirense, en liberdade dende febreiro,
debía volver ao presidio para permanecer alí
tres anos máis. Interpretado como unha manobra do influente conservadorismo local, este
auto non sería acatado por Juanito Somoza,
que, tal como nos contou o seu fillo Moncho,
abandonaba furtivamente Boiro para dirixirse
a Madrid coa idea de xestionar a ampliación
da amnistía á súa causa.
O cabo da Guardia Civil foi prendelo
ao mismo Ayuntamiento, e desde alí
meu pai aproveitou para chamar por
teléfono ao gobernador … E o gobernador falou ca Guardia Civil, e despois
volveu a falar con él, e o gobernador o
único que lle dixo foi mira, aproveita e
lárgate. Eu recordo que viñera á casa,
collera un sombreiro e unha zamarra, e
que se fora. En Padrón fora despedirse
… Eran bos clientes deles. Tiñan unha
ferretaría que lle chamaban os Ferrancheiros, e o nombre oficial era Hijos
de Francisco García. Foi alí. Creo que
incluso a buscar algo de recursos … E
desde Padrón colleu o tren para Madrid.
[…] En Madrid tiña moitos contactos:
Castelao, Ramón Fernández Mato,
Beade Méndez, Suárez Picallo, …
Ao pouco da marcha de Juanito a Madrid, a
Agrupación Socialista de Boiro celebraba unha
xunta xeral extraordinaria co fin de renovar
a súa directiva. Francisco Castro Castro, do
sindicato de Escarabote, será elixido novo
presidente en substitución de Juan Outeiral
Outeiral, agora responsabilizado da vicepresidencia. Tanto un como outro eran persoas
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moderadas e respectadas polo conservadorismo. Repetían na directiva Antonio Somoza
Outeiral, fillo de Juanito e secretario xeral da
Juventud Socialista, e Manuel Brión Suárez,
veciño de Cabo da Cruz e incansable promotor
do socialismo boirense. E constituían novas
incorporacións respecto á anterior xunta o
ausente Juanito Somoza, para o que se reserva
a secretaría; José Iglesias Peiteado, Manuel
Benigno Pena, Agapito Torrado Hermo, Antonio Lago Outeiral, José Ramón Blanco e
Benito Rebollido Torrado. Todos a excepción
de Antonio Somoza, Agapito Torrado e Benito
Rebollido eran concelleiros da xestora municipal da Fronte Popular.

Selo da Agrupación Socialista Obrera de Boiro.
Arquivo municipal de Boiro

Nas datas próximas á renovación da xunta
directiva da Agrupación Socialista, o ambiente político no concello boirense presentaba
certa animación. Por un lado, a comisión de
propaganda do sindicato mineiro de Lousame
organiza actos na parroquia de Cespón –área
tradicional da súa influencia– e tamén en
Escarabote, feudo uxetista, onde empezaba
a funcionar de feito o Sindicato Único Mar y
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Tierra, afín á CNT-AIT. Tamén os socialistas,
concretamente as súas mocidades, celebran
actos políticos coincidindo coas festas do
Sacramento na parroquia de Santa Baia. E,
polo que anunciaba a prensa, aquel mesmo
día festivo os propagandistas do comité
compostelán pro-Estatuto de Autonomía de
Galicia acudían a Boiro e a outras localidades
da comarca a facer campaña. Unha semana
despois, o 28 de xuño, celebrábase o referendo,
superando con moito o listón dos dous terzos
do censo, previsto legalmente, mediante a
obrigada manipulación electoral (Beramendi
González, 2019).
Por outro lado, a pesar da difícil situación
económica e as desavinzas entre os bandos
políticos, o principio do verán invitaba ao
solaz. Unha nota de prensa inserida en El
Ideal Gallego (26 xuño 1936) daba conta do
esplendor con que os días 20, 21, 22 e 23 de
xuño se celebraran as festas do Sacramento,
San Antonio e Santiago Apóstolo na parroquia
de Santa Baia de Boiro. Pese á chuvia dos
primeiros días foran moitas as persoas que se
achegaran a gozar das verbenas, amenizadas
pola banda de Bealo e gaitas do país. E o día
22 tamén serían moitos os que presenciaron
a carreira ciclista suspendida na véspera
debido ao mal tempo. A pesar das baixas de
corredores, a xente respondeu e os ciclistas
participantes foron seguidos no seu recorrido
por un autobús e un camión abarrotados de
afeccionados. Así mesmo dábase conta do
partido de fútbol que o equipo local, Sansón
FC, disputaría no campo rianxeiro de Santa
Lucía contra o Rápido de Padrón. Informaba, finalmente, o correspondente de El Ideal
Gallego da chegada de veraneantes desde
distintos puntos de España para gozar dos
baños da praia de Barraña, lamentándose
de que algunhas familias tivesen que buscar

acomodo fóra de Boiro debido á escaseza de
casas de aluguer.

MÁIS PISTOLEIRISMO E
PROVOCACIÓNS DE MOZOS
PRÓXIMOS A FALANGE ESPAÑOLA
O feito de apartar, aínda que fose provisionalmente, a Juanito Somoza da política
boirense non cumpría de todo as expectativas
da dereita. Ou polo menos as das súas mocidades, xa próximas a Falange Española, que
volverán a recorrer ao pistoleirismo como
arma política. Por terceira vez desde a toma
de posesión da xestora da Fronte Popular,
mozos dereitistas radicalizados atentaban
contra obxectivos vinculados á esquerda. E
nesta ocasión volvían facelo contra La Fraternidad, sede das organizacións socialistas.
Era na noite do 7 de xullo, moi preto xa do
inicio da insurrección militar, cando media
ducia de mozos aos gritos de “Arriba España”
e “Viva el Fascio” realizaban disparos fronte
ao referido local, onde permanecían reunidos
algúns dos seus afiliados. Os implicados no
tiroteo foran Antonio Armental, Franco Cobas,
Gonzalo López, Perfecto Valeiras, José Pérez
Vázquez e Arturo Noal, o reincidente líder do
grupo. Eran todos xente moi nova, na vintena
e, con excepción de Noal, procedían de familias acomodadas. Os pais de Armental eran
labradores podentes do barrio de San; Cobas
rexentaba a botica de Cimadevila, herdanza
do seu tío Manolo Lamas; Gonzalo López,
tamén de Cimadevila, estudaba medicina e
era fillo do médico municipal Benigno López,
que ademais tiña un lucrativo negocio de
gando para parcería, e a familia de Valeiras era
propietaria dun próspero comercio en Ponte
Beluso, na parroquia de Bealo.
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Ao menos catro estaban ou estiveran
vinculados á Juventud Católica e tamén
dalgún xeito ás JURD-CEDA, e mesmo algúns
integraran a comisión de festas do Santísimo
Sacramento da parroquia de Santa Baia, rematadas había escasamente quince días. De
cara a afrontar esta grave alteración da orde
pública o alcalde accidental José Martínez
Virel atoparase coa falta de colaboración da
Garda Civil, tendo que recorrer ao delegado
gobernativo, Severino Iglesias, que tiña que
cominar o cabo do posto boirense a cumprir as
ordes e os servizos solicitados pola alcaldía. Esa
nova insubmisión ou, cando menos, falta de
celo por parte da Garda Civil, era resaltada polo
correspondente de El Pueblo Gallego (12 xullo
1936), que no seu relato dos feitos denunciaba
a pasividade da forza pública á hora de reprimir

a actuación dos mozos dereitistas. Finalmente,
ao menos tres dos implicados acabarían presos
no calabozo municipal, pendentes do seu
traslado a outra cadea.
Estes actos violentos levados a cabo por
mozos que se declaraban publicamente fascistas, parecen encaixar coa estratexia de grupos
de extrema dereita, como Falange Española
que, como xa se indicou anteriormente, despois do triunfo electoral da Fronte Popular, se
nutrira de elementos das mocidades da CEDA
e se ofrecera, como sinala Paul Preston (1998),
aos xefes do golpe de Estado de xullo co fin
de realizar actos de terrorismo que provocasen represalias da esquerda, e xustificar así a
actuación militar.
A polarización militante dunha parte da
sociedade boirense a prol das dereitas ou das
esquerdas quedará patente na organización
de dúas manifestacións das que informa El
Ideal Gallego (4 xuño e 16 xullo de 1936). A
primeira, xuntara a principios de xuño a máis
de cincocentas persoas das sociedades de
Escarabote, Cabo da Cruz e Boiro pertencentes
á UGT e CNT, que, desfilando puños en alto
e cantando a Internacional, se dirixiran ao
calabozo municipal con fin de liberar un rapaz
da UGT preso por orde do xulgado. A outra
celebrábase pouco máis dun mes máis tarde,
a escasos días xa da insurrección militar de
xullo, reunindo nas inmediacións da casa do
concello unhas trescentas persoas que, aos
gritos de “Arriba España” e “Viva el Fascio”,
protestaban polo traslado ao cárcere de Padrón
de dous dos mozos dereitistas implicados no
atentado con armas de fogo perpetrado contra
La Fraternidad.

Dereitistas detidos polo atentado a La Fraternidad no cárcere
municipal. Cedida por Franco Cobas
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O 13 de xullo, apenas unha semana despois
do tiroteo boirense, producirase en Madrid o
asasinato do deputado e líder de Renovación
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Española, José Calvo Sotelo. O 14 de xullo
as portadas de todos os xornais informaban
do crime do famoso e polémico político da
extrema dereita. Os responsables foran un
grupo de gardas de asalto en colaboración con
militantes socialistas, que actuaran en desquite polo asasinato horas antes do socialista e
tenente daquel corpo José Castillo a mans de
pistoleiros de extrema dereita. O país quedou
perplexo polo dobre crime, especialmente
polo do máis coñecido líder ultradereitista.
Celebrados no mesmo cemiterio, os enterros de ambas vítimas converteríanse nunha
manifestación política con tráxico remate5.
Talvez máis ca ningún outro suceso, o que
ocorría en Madrid o 13 e 14 de xullo pon de
manifesto o torrente de violencia e o clima
de irreconciliable enfrontamento ao que
chegaran as dúas concepcións antagónicas
da sociedade en loita.
Culminando o proceso conspirador iniciado meses antes, e aproveitando o estado de
opinión xerado polo asasinato de Calvo Sotelo,
entre o 17 e o 18 de xullo sublévase contra
o Goberno, declarando o estado de guerra,
o Exército de África e Canarias, e algunhas
guarnicións da Península. O xeneral Franco,
un dos máis destacados conspiradores, explicaba por radio dende Tenerife os motivos
do golpe militar, alegando que España estaba
sendo destruída por unha onda de anarquía,
folgas revolucionarias e rexionalismo, e que
as forzas armadas viñan sendo calumniadas

5

[…] El día 14 –relata J. M. Gómez Ortiz, 1977– tuvieron lugar dos
entierros en el cementerio del este. En primer lugar el del teniente
Castillo, cuyo féretro, envuelto en una bandera roja, fue acompañado
por una multitud izquierdista que saludaba puño en alto. Poco
después el de Calvo Sotelo, amortajado con el hábito de capuchino,
con una muchedumbre semejante que en este caso saludaba a la
romana. Goicoechea, jefe de Renovación española –monárquica–,
juró ante los presentes que el crimen no quedaría sin venganza.
De nuevo se cruzaron disparos y el día fue zanjado con cuatro
muertos más que añadir a la lista de víctimas de la violencia política.

sistematicamente polos “enemigos del orden
público”.
Superado de contado polos acontecementos, Casares Quiroga dimite da xefatura do
Goberno, pasando o día 19, despois do inédito
gabinete de concentración nacional de Diego
Martínez Barrio, a mans de José Giral Pereira.
Ese mesmo día, a rebelión que acaudillaba o
xeneral Mola xeneralizaríase á maioría dos
cuarteis da Península, respondendo o Goberno
da República coa decisión de contrarrestala
en cooperación coas organizacións obreiras
dispostas a opoñerse ao golpe de Estado.

José Benito Segade, terceiro tenente de alcalde
Cedida por Marisa Armental

Naqueles primeiros compases da rebelión
militar, en ausencia de Juanito Somoza, en
Madrid dende xuño, e dos mestres José Martínez Virel e José Caballero Rubio, de excursión
cun grupo de escolares, á fronte do Goberno
boirense estaba o terceiro tenente de alcalde
José Benito Segade. Cando se emiten por
radio os primeiros comunicados oficiais e se
comproba o alcance da situación, Martínez
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Virel e José Caballero suspenden a excursión
escolar regresando a Boiro. Reunidos na casa
do Concello os membros da xestora, a instancias do delegado gobernativo Severino Iglesias
Siso organízase un comité co fin de coordinar
as accións contra a rebelión militar e manter
o control do municipio, evitando ao mesmo
tempo posibles apoios á insurrección por
parte da dereita local. A este labor uniranse
as mocidades socialistas e as organizacións
sindicais. O entusiasmo era tan grande como
a dificultade de concluír con éxito a tarefa de
defender a Segunda República en Boiro.
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s cruceiros dos meniños:

a morte prematura na cultura popular galega
Natividad Rey

Natividad Rey
“Reparade nos cruceiros
e descubriredes moitos tesouros”
(Castelao)

INTRODUCIÓN

U

n dos símbolos máis representativos
de Galicia son os cruceiros. Estes teñen
un claro sentido relixioso e agochan unha
importante linguaxe simbólica tras das súas
imaxes que pouco a pouco as persoas deixan
de «ler». A simboloxía do cruceiro comeza
observando a súa orientación e a das figuras
máis destacadas, como é o cristo crucificado que sempre debe estar orientado cara ao
camiño principal e así, mirando as imaxes
dos cruceiros que se ven nas encrucilladas,
os camiñantes poden guiarse. Se non ocorre
así é porque a posición orixinal do cruceiro
nalgún momento foi cambiada. As funcións
dos cruceiros son moitas e diferentes, así como
a linguaxe da súa decoración; mais algo importante que pouco a pouco se vai esquecendo
é a función que tiñan os chamados «cruceiros
dos meniños».
Poucas persoas recordan que baixo os cruceiros dos meniños, ou tamén denominados
como cruceiros dos anxiños ou anxeliños, hai
unhas necrópoles de nenos que morreron
antes de chegaren a recibir o sacramento do
bautismo. A pesar de seren criaturas indefensas e inocentes pasaron a formar parte «dos
que están fóra da relixión católica»1 e por tanto
a Igrexa negoulles a sepultura en terra cristiá. O
nome popular destes cruceiros vén dado pola
denominación que se lles puxo ás criaturas
que finaron antes de seren bautizadas.

1

GÓMEZ DE RUEDA, I.: “Ritos exequiales. No creyentes, no bautizados y suicidas”. Murcia: Revista Murciana de Antropología,
2, 1995, p. 183.

O traballo que aquí presento nace a raíz
de seleccionar un tema para divulgar o Patrimonio Inmaterial Galego. O sentimento
que me incitou a realizar esta investigación
xorde dunhas lembranzas que me retumbaron
na mente dende que as ouvín na infancia;
dunhas historias estremecedoras sobre os
enterros dos anxiños no cruceiro da Veiga a
principios do século pasado. A razón deste
traballo antropolóxico foi motivado pola
urxencia que existe en recoller as últimas
historias vencelladas cos citados cruceiros,
vivencias que deixaron pegadas significativas
na memoria das persoas maiores.
O material empregado neste traballo de
campo obtívose a través de encontros persoais,
seleccionando previamente como informantes
as mulleres maiores de sesenta anos. Cada
unha delas dá conta de aconteceres do seu
propio contorno ou dos coñecidos directos.
Algunhas prefiren manter o anonimato por
ser un tema difícil de tratar ao ser considerado
un castigo inmerecido para os desventurados
anxeliños, e un estigma que manchou a honra
e a reputación das familias que padeceron a
desgraza. Outras fontes orais son os homes,
os cales indican os lugares dos enterros non
sacros e informan de cando un cura incitaba
a realizar o bautismo de emerxencia.
A localización xeográfica céntrase principalmente no concello de Rianxo onde, a
día de hoxe, perduran miúdas lembranzas
dos «non bautizados», mais tamén aparecen
outros testemuños e certa información doutras
partes de Galicia. Destacamos os case trinta
cruceiros de anxiños citados no libro, Os
cruceiros do Concello de Rianxo, resaltando
así a abundancia destas necrópoles no citado
concello; mais non só abundan en Rianxo,
senón en toda a comarca do Barbanza, do
Salnés ou do Sar, e outros puntos de Galicia.
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Os temas a tratar neste traballo de investigación son: o lugar a onde ían os meniños
sen bautizar, as causas das súas mortes; o
seu enterro, as súas necrópoles; os ritos e
crenzas en torno aos cruceiros dos anxiños
e o abandono dos enterramentos aos pés dos
cruceiros.

1. O LIMBO DOS NENOS
Na maioría dos cruceiros dos anxeliños,
aparecen representadas as caras tristes dos
anxos, caras en pena que no cristianismo
representan o Limbo (ou limbo dos nenos)
que, segundo a tradición católica, é o lugar a
onde ían os nenos que morrían prematuramente antes de se libraren do pecado orixinal
e agardan alí ata o Xuízo Final.
Un dos grandes problemas teolóxicos
(teoloxía clásica) do catolicismo foi explicar
qué ocorría cos nenos que morrían antes de
recibiren o sacramento do bautismo, xa que,
por non lles administrar o dito sacramento,
permanecían en pecado orixinal e pechábanselles as portas do ceo. Durante moitos séculos,
o lugar de salvación para estas almas desventuradas foi o chamado limbo; limbo dos
infantes ou dos nenos, que era un lugar entre
o ceo e o inferno, onde as almas dos meniños
non padecían tormentos; pero tampouco tiñan
o gozo de estar no seo de Deus.
A idea do limbo posiblemente xorde coa
censura da doutrina do pelaxianismo2 , que foi
unha herexía cristiá, condenada pola Igrexa
Católica, debido a que a súa principal teoría
insistía na negación do chamado pecado

orixinal. E isto podería instaurar a crenza de
que Deus non excluía da benaventuranza sos
meniños que morrían sen lograren recibir o
bautismo.
Na literatura teolóxica cristiá tamén se
denominou como limbo ao Seo de Abraham
que, segundo a igrexa primitiva, era o lugar a
onde ían as almas despois da morte á espera do
momento da resurrección. Pedro Lombardo,
no século XII, aínda non usaba o termo do
limbo; pero aparece pronto nalgúns dos seus
comentaristas do século XIII, contemporáneos
a el, empregado xa indistintamente para designar o habitáculo dos Patriarcas do Antigo
Testamento (limbus Patrum)3 e a morada dos
nenos que morren sen bautismo (limbus
puerorum).
Na crenza tradicional galega, o Limbo
sitúase nun lugar entre este mundo e o outro,
nun nivel superior ao Inferno onde o lume
non o alcanza, e descríbese como un estado
ou habitáculo escuro onde só ven a luz o día da
Candeloria4 . Así o explica Eladio Rodríguez no
seu Dicionario enciclopédico galego-castelán:
“A Festa da Purificación da Nosa Señora que
se celebra o 2 de febreiro. Segundo a crenza
popular, o día da Candeloria casan os paxaros
nas árbores. As funcións relixiosas que se
celebran en Santiago de Compostela e noutros
templos galegos non só simbolizan a pureza
da Virxe Nai ó acender as candeas e soltar
as pombas no intre de alzar senón que, por
vello costume, segundo Murguía (Galicia),
representan tamén o amor ás almas infantís,
e os irmáns dos nenos mortos antes do bautismo; os que habían ser os seus padriños de
3

2

MITRE FERNÁNDEZ, E.: Herejías y comunidades nacionales
en el medievo, Universidad Complutense, 1996, p. 89, https://
revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/download/ILUR9696110085A/27063 (consultado el 13/06/2019)
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REY ORDÓÑEZ, N.: A voda das aves da Candeloira, Biosbardia,
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pía botan ó chan xasmíns azuis entre o alzar
da hostia e do cáliz, para que as inocentes
criaturas xoguen con esas flores. Moitas nais
poñen as candeas encol de feixes de romeo,
planta funeraria, co gallo de que eses pobres
seres vexan a luz divina, aínda que só sexa
durante a misa da Purificación”.
As representacións do limbo nos templos
relixiosos galegos son poucos; pero os máis
artísticos e significativos están na Catedral
de Tui, no retablo da igrexa de Santa María de
Beade e na igrexa de San Lourenzo de Salcidos.
Representación do Limbo
na Catedral de Tui
No retablo das ánimas da Capela de San
Pedro observamos unha composición en tres
escenas, co Purgatorio no centro, o Inferno á

Representación do limbo na catedral de Tui

dereita e o Limbo á esquerda. Na escena que
representa o Limbo aparecen nove meniños
espidos: seis semellan estar nadando/vagando
en harmonía (pola representación dos seus
brazos) ao redor dos outros tres que están no
centro en posición de acougo. Todos teñen
os ollos pechados e dous deles teñen a súa
man dereita na meixela, nun xesto que fai
referencia ao sono.
Representación do Limbo na
Igrexa de Santa María de Beade
O autor desta talla plasmou nas figuras
dos meniños unha sensación da frialdade
e sosego. Aparecen cinco bebés deitados e
espidos, dos cales catro aparecen de novo cos
ollos pechados (durmindo) e colocados arredor
doutro neno que, situado no centro, ten os
ollos abertos e sorrí mostrando serenidade.
Os seus pequenos corpos están incrustados
entre rochas coas arestas limadas para non se
mancar mentres descansan na friaxe.

Representación do limbo na Igrexa de Santa María en Beade
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Representación do Limbo na Igrexa de
San Lourenzo de Salcidos (A Guarda)

para a muller e o bebé e, por veces, ambos os
dous terminaban parecendo.

Na coñecida como “táboa das Ánimas”, que
está no paramento sur, xunto ao retablo do
Carme, tamén se atopa unha representación
en relevo do limbo. Nesta composición vemos
o Cristo Resucitado na gloria do ceo e a San
Miguel situado no centro sobre o inferno
presidido polo demo. Á dereita do inferno
represéntase o purgatorio e, á esquerda, o
limbo. Os infantes que aparecen representados
no limbo están, como nas representacións
anteriores, vagando en sosego e durmindo.

Outras das causas polas que falecían os
meniños era por mortes naturais, por falta
de hixiene, enfermidades, ou por falta de
medicinas. Mais outros moitos non morrían
de forma natural xa que había moitas familias
pobres e numerosas que buscaban unhas
medidas drásticas para os nenos que eran
incapaces de poder alimentar. Aquí uns relatos
que recordan as persoas xa maiores de Abuín
(Rianxo).
Amparo (Abuín 1924): «A nai do meu home
tivo “fillos do mundo”, un de cada home. E
non os quería, metíaos nun saco como se fai
cos gatos recentemente nacidos cando se
enterran aínda non ben abren os ollos porque
non queres ter máis. Así facía, metía os filliños
nun saco e coa mesma tea do saco apertaba
e apertaba até que os asfixiaba. E de noite ía
con eles soa enterralos baixo o Cruceiro dos
Meniños na Veiga. O meu home e mais unha
media irmá del salváronse das mans desa
muller xa que os pais fixéronse cargo; cada
un co seu fillo. A alma desa muller non terá
perdón de Deus».

Táboa das ánimas igrexa de San Lourenzo de Salcidos

2. AS CAUSAS DAS MORTES DOS ANXIÑOS
O infortunio dos meniños mortos sen
bautizar foi un tabú do que moi pouco se
falou e se fala. Moitos deles falecían por partos
malogrados, as mulleres parían na casas e
eran asistidas por algunha veciña que tiña
maña no asunto. Para facilitar o nacemento
do neno e evitar complicacións, recorríase á
axuda da Virxe e dos santos e empregábanse
armas simbólicas contra o mal e para favorecer
o parto; mais aínda así, era un transo perigoso
"Cruceiro dos meniños" movido a finais do século XX.
Situado no parque da Lomba (Leiro)
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Anónima (Abuín 1943): “Miña nai tivo un
fillo de solteira. Era moi pobre, pasaba pola
época da Guerra Civil e estaba soa, non tiña
para comer; pasaba fame. Como non vía como
poder alimentar o bebé levouno ao Cruceiro
dos Meniños, o que agora está na Lomba que
moveron de lugar. Non me gustou cando o
cambiaron de sitio, porque alí onde estaba…
está enterrado meu irmán Manueliño”.

2.1. A INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
Os fetos mortos, froito da interrupción
voluntaria dos embarazos, é outro dos casos
polos cales os meniños van ao Limbo. Son
abortos producidos maioritariamente por risco
para a saúde da nai ou por falta de medios
económicos; inda que ao longo da Historia
da Humanidade, tanto a elite coma os estratos
sociais menos favorecidos provocaban as
mortes dos fetos. Outras veces facíase para
evitar que o embarazo fose proba de feitos
delituosos, como relacións puníbeis de adulterios, violacións e estupro.
Na cultura popular galega o aborto interprétase como unha desgraza ou unha perda
e, para referirse a el, empréganse as seguintes
frases: non o deixou cumprir ou botou o fillo
abaixo. Nestes casos, cando eran fetos prematuros sen terminar de se formar, enterrábanse
nas hortas das casas sen maior importancia.
As prácticas abortivas máis empregadas
en Galicia pódense agrupar en tres apartados:
abortos por actuación intravaxinal ou intrauterina, por inxesta de produtos abortivos e por
causas físicas.

- Abortos por actuación
intravaxinal ou intrauterina
O médico Antonio Pereira Poza, no seu
libro, Ritos de embarazo e parto en Galicia
–baseado na súa tese de doutoramento sobre a obstetricia popular–, menciona que o
método máis habitual para realizar os abortos
era mediante a actuación intravaxinal. E a
introdución de talos de perexil ou ourego
na vaxina, ou no colo do útero, era unha das
prácticas abortivas máis frecuente. A segunda práctica máis citada é a introdución de
agullas de calcetar, existindo en Outes unha
variante deste método co emprego das varas
dos paraugas. Estas prácticas realizábanas
as chamadas mañosas. En Moraime había as
famosas tenquilleiras que, segundo unha informante da parroquia de San Martiño de Ozón
en Muxía, “moitos abortos facían!”. E tamén
nos fala dun instrumento que se empregaba
para abortar na casa, un artefacto denominado
como a maquineta: “Co que mellor abortaban
era cunha maquineta que tiña un señor de
Bustelo, e prestoulla a unha muller da aldea e
non lla devolvíu, porque a metía para dentro
e dáballe voltas e voltas ata que o desfacía. Eu
non sei como non morría! A maquineta din
que era unha cousa como unha boca dunha
batidora, pero máis pequena, e metíase para
dentro e virábase todo con ela. Nesa boca tiña
un ganchiño pero non mancaba, só desfacía
o vulto de sangue. No primeiro a cría enxendra cunha boliña de sangue e eso era o que
desfacía. Se o embarazo era avanzo a cousa
xa era máis complicada”.
-Abortos por inxesta de
produtos abortivos
A infusión de ruda era un método abortivo
utilizado en Galicia e en toda España, polas
súas recoñecidas propiedades “emenagogas” e
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abortivas. En Dumbría menciónase o fermento
de cervexa como abortivo, e Antonio Pereira
tamén menciona as infusións do cornecelo
do centeo coa dosificación dunha cullerada
do mesmo nunha cunca de auga.
-Abortos por causas físicas
Definiremos así aos abortos provocados
por causas físicas, como son golpes, apertamentos no ventre con lonas5 , “andar en
bicicleta”, o “salto dende un muro”, “lanzarse
a rolos polas escaleiras” e “arrimar o ventre á
lareira”. Estes catro últimos foron moi comúns
no concello de Rianxo.
Noutro apartado independente dos anteriores podemos incluír o uso dos «pediluvios»,
que é o proceso dun baño de pés durante
un tempo determinado, en auga natural ou
adicionada con outros elementos. Na zona do
Barbanza fanse con auga e engadindo cinza
ou ruda e sal.
Na cultura galega, os seres mitolóxicos
das lavandeiras, crese que son os espíritos
das mulleres que abortaron, das mulleres que
morreron no parto ou mulleres que enterraron
os meniños acabados de nacer, vivos e sen
bautizar aos pés dos cruceiros. Defínense
como mulleres vellas e moi engurradas que
aparecen nos lavadoiros lavando sabas enchoupadas de sangue que nunca se vai. Miralas
é sinal de mal agoiro.

3. O ENTERRO DOS MENIÑOS
EN PECADO ORIXINAL

tanto, non eran dignos de seren enterrados
nos cemiterios sagrados das igrexas. Entón, as
familias envolvían os seus pequenos corpos
fenecidos só en sabas, ou tamén metidos
en pequenos cadaleitos, e ían de noite aos
lugares que estivesen o máis achegados ao
terreo sagrado. E un dos lugares máis idóneos
era a terra que emerxe aos pés dos cruceiros
situados en lugares apartados, ocultos e escuros, nos lindes das aldeas e parroquias ou
nas encrucilladas6 dos camiños.
Os familiares dos anxiños dábanlles
sepultura, ben ao pé dos cruceiros ou nos
arredores das igrexas e camposantos, con
lugares habilitados (e sen bendicir) para estes
casos. A escolla dos lugares de enterramentos
dependían dos costumes de cada freguesía
ou de cada crego.
Recollendo algúns testemuños dos que
memorizan as zonas non sacras da contorna
dos templos relixiosos, sabemos que en Santo
Estevo do Campo (Arzúa) había unha zona
reservada no cemiterio para sepultar os non
bautizados. O lugar non estaba indicado; pero
todos os fregueses sabían del.
No adro da igrexa de San Martiño de Ozón
(Muxía) había unha parte exclusiva sen bendicir para estes desventurados. En Rianxo
enterrábanse na parte exterior dos muros do
cemiterio. En Asados un dos lugares idóneos
era diante da capela de San Pedro de Vilas.
Na parroquia de San Pedro de Bealo (Boiro),
dábaselles sepultura na parte de atrás do adro
da igrexa parroquial, en tumbas sen nome.

Ante un mal parto ou un aborto, os nenos
non chegaban a recibiren o bautismo e, por

A veciña Maruxa (Asados, 1948) di: “Cando
eu era unha nena meu pai, xunto con máis
homes, decidiron facer un arco de flores para

5

6

PEREIRA POZA, A.: Ritos de embarazo e parto en Galicia, Ediciós
do Castro, 2001, p. 69.
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pór na entrada da capela de San Pedro de
Vilas o día da festa. E para facer o arco tiveron
que facer dous buratos, un a cada lado da
porta da capela, para logo colocalo. Mentras
estaban facéndoos saían para arriba os ósos
dos meniños que enterraran alí sen bautizar.
Despois diso, meu pai sentiu calafríos durante
varias noites pensando nesas crianzas, e tamén
dicía que se lle aparecían aos pés da cama”.
O acompañamento dos meniños no seu
enterro formábano as súas familias de noite,
dun modo privado e reservado. As persoas ían
enloitadas e portaban candeas e candís, auga
bendita e rosarios formando unha procesión.
Entre os rezos e saloucos o silencio da noite
víase interrompido cando se dirixían a daren
sepultura aos pequenos corpos sen alento.
Cavaban a tumba e depositaban o fenecido
mentres o tapaban coa terra, rezando e bendicindo. Ao final podían gravar unha cruz
no fuste ou na base do cruceiro para marcar
o anxiño sepultado, e colocaban encima da
terra unha lousa de pedra pesada para que os
animais non escarvasen e levantasen os restos
dos desventurados anxiños; como algunha
que outra vez acontecera.

Cruceiro de "Os Anxos" de Carril, cos gravados na base das
iniciais dos anxiños

Un claro exemplo recórdano os veciños
que viven cerca do cruceiro de capeliña do
Viso en Ribeira. Cóntase que antano o cruceiro estaba só nun cruzamento de camiños
e afastado no monte; mais, coa chegada da
urbanización, pasou a estar preto dalgunha
casa. Na súa capeliña acubíllase a imaxe da
Nosa Señora dos Remedios, que é avogosa das
enfermidades dos ósos, e déixanselle cirios
como ofrendas para que interviña ante o Señor
e cure as doenzas. Ao pé do cruceiro están
enterrados os humanos que non chegaron a
recibir o bautismo. Cóntase que moitas veces
os enterros neste lugar non eran moi fondos,
e os raposos ían desenterralos; por iso era
conveniente colocarlles unha pedra encima
da sepultura. Ao deixar de realizar este tipo
de enterros os veciños reutilizaron as pedras
para faceren os muros dos cercos das hortas.
Unha última escolma de testemuños que
se recordan a día de hoxe, sobre os anxeliños
do concello de Rianxo e unha do concello de
Dodro, din así:
María Abuín (Leiro, 1939): «A miña sobriña
tiña tres fillos e, cando naceu o cuarto, vimos
que estaba moi maliño e podía morrer, e así
foi; non chegou a pasar a noite cando morreu. O cura Cambeiro non deixaba enterrar
os meniños nin no cemiterio nin no adro
da igrexa; entón tiñamos que levalo a algún
dos cruceiros dos meniños. Pero nós non
quixemos e argallamos para levalo morto a
bautizar ao día seguinte. E así o fixemos, e o
cura bautizou o bebé. Miña irmá foi de madriña
co seu home de padriño. Cando terminou
a misa o cura acercouse, ignorando que o
bautizado estaba morto, e díxonos: “Que boiño
é este neno, tan caladiño, tan boiño e non
para de durmir! Nin sentiu a auga bendita
fría”. Despois da misa marchamos á casa e
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pola tarde xa demos aviso que o meniño -que
estaba morto- finara».
Concha (Asados, 1957): “A meus pais
morreulle unha meniña sen bautizar antes
de nacer eu. Meu pai non quixo ir enterrala
baixo un cruceiro e entón, na mesma noite
que morreu, levouna dentro dunha caixa
de zapatos e enterrouna no cemiterio sen
ninguén saber. Meu pai tiña por certeza que
o pecado orixinal non era máis que pamplinas
dos curas”.

“Mira ese cruceiro, o que tal hai aí”. Miña irmá
mirou para fóra e non viu nada. A velliña dicía:
“Non sei como pasan por aí as raparigas cando
veñen das festas, sen medo ningún. Hai que
apartarse dese cruceiro de noite”. Miña irmá
non vía nada e a señoriña díxolle que se quería
ver tiña que agarrarlle unha man e pisarlle o
pé esquerdo e o outro erguelo do chan. Así
fixeron e, de súpeto, miña irmá mirou para
fóra e viu unhas luciñas que nacían do chan
e flotaban ao redor do cruceiro. Aquilo non
eran máis que ánimas».

Honorata (Burés/Asados, 1944): «Miña
irmá ía durmir sempre cunha velliña que vivía
soa na aldea. De noite a señora arrimábase á
ventá e miraba sempre para o cruceiro onde
enterraban os nenos sen bautizar. Nunha desas
noites a velliña non sacaba a ollada del, e dixo:

Manuela (Leiro, 1945): “En Leiro sei do
cruceiro onde enterraron un irmán de meu
pai sen bautizar. Foi alí naquel cruce de camiños dende a Igrexa, a Meiquiz. Alí meus
avós levaron de noite a enterrar un irmán
de meu pai”.
Vicenta “a das Barreiras” (Taragoña): “Durante moitos anos, os arredores do cruceiro
de San Benito foi lugar de enterramento dos
meniños que nacían prematuros e morrían
sen bautismo. O día do San Benito, despois
da misa cantada, veñen as pandeireteiras a
tocar, póñense empanadas e bótanse foghetes.
Á serpente que ten o cruceiro faltoulle moito
tempo a cabeza, porque lla rompeu unha
rapaza que xa é avoa; pero cando era pequena
sempre lle dicían na casa que esa serpe era o
demoño que tentara a Adán e Eva. Entón un
día, veu ata aquí e rompeulle a cabeza dunha
pedrada. Pasaron moitos anos até que outro
veciño dixo que tiña a cabeza el gardada e, era
momento de volver a colocarlla”.

Cruceiro de anxiños en Burés

134

Ernesta Bustelo Pérez (San Xoán de Laíño,
Dodro): “No peto de ánimas que hai na parte
norte da plataforma do cruceiro de Bustelo
do Monte recollíanse esmolas para dar misa
polas ánimas dos anxiños que se enterraban
nos seus arredores. Nunha ocasión enterraron
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Cruceiro de Bustelo en San Xoán de Laíño

un anxeliño e o can que tiñan na casa os pais
do neno onde morrera veuno desenterrar e
levouno de novo para a casa. Despois tiveron
que enterralo outra vez e puxéronlle unha
pedra por riba para que o can non puidera desenterralo. Tamén trouxeron dende Santiago
dous anxeliños xemelgos que morreran alí e,
como non tiñan onde enterralos, viñéronos
enterrar ao pé deste cruceiro. Aquí enterraron
moitos anxeliños”7 .

4. A NECRÓPOLE DOS MENIÑOS
NAS ENCRUCILLADAS
Dende a remota antigüidade existen diversas crenzas vinculadas cos cruzamentos de
7

FERNÁNDEZ, E.: Actas do V Congreso galego de cruceiros,
Pontevedra, Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra
e petos de ánimas, 2013, pp. 161-162.

camiños. As encrucilladas sempre tiveron un
significado mítico que chegou até o presente
debido á relación que ten co Alén, pois críase
que os camiños eran para os vivos de día e
para os mortos de noite. Esta crenza existiu
entre diferentes culturas, e todas elas teñen
un nexo en común: o medo á morte; temor
que provocou no ser humano a necesidade de
buscar protección ante determinados deuses
considerados gardiáns dos camiños.
Coa conquista romana de Galicia a finais
do século I a. C., o Imperio Romano pon en
marcha o seu método de explotación de recursos minerais e de control das zonas conquistadas. Os primeiros pasos que inician son:
a creación dunha rede viaria para o transporte
dos metais e a pacificación das tribos coñecidas polos romanos como callaici. A relixión
foi o medio utilizado para a súa pacificación e
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control, mediante a asimilación e aculturación
dos costumes e crenzas indíxenas. O froito
deste sincretismo móstranolo un conxunto
de abundantes aras dedicadas en honor dos
Lares Viales, e que apareceron colocadas nos
cruzamentos dos camiños. Esta arqueoloxía
amosa as pegadas dos deuses galaicos baixo
unha toga romana.
Os Lares Viales e os Lares Compitales8
son, pois, os deuses dos camiños que os galaico-romanos adoraban e aos que pedían
protección sobrenatural nas súas viaxes. O
bispo de Braga, San Martiño de Dumio (515-579
d. C.), menciona na súa obra De Correctione
Rusticorum as prácticas rituais que facían os
galegos na honra destes deuses pagáns: “Así
como lanzaren pedras nas encrucilladas dos
camiños e ofreceren sacrificios a Mercurio”.
As pedras que se citan formaron os chamados
amilladoiros, que consisten en moreas de
pedras pequenas que se foron amontoando
ao longo do tempo; por costume de as persoas
deixaren cadansúa pedra –a xeito de ofrenda–,
antes de emprender unha viaxe. Facíase co
deus romano Mercurio, que foi considerado
como o equivalente ao deus galaico Lugu e
ao grego Hermes, e ambos os tres son psicopompos e están vencellados ao Alén.
Unha crenza atávica foi crer que as pedras
contiñan as almas dos mortos; por iso os peregrinos ían deixándoas nos amilladoiros que
se convertían nunha especie de purgatorios.
Polo tanto, unha das tantas hipóteses da
orixe de erguer os cruceiros, petos de ánimas
e cruces nas encrucilladas foi a forma de cristianizar as aras romanas e os amilladoiros. E
o medo a transitar polos camiños de noite

fixo que os viandantes buscasen a compañía
da cruz, especialmente nas encrucilladas de
tres camiños, xa que, como nos di o ilustre
Castelao, era onde tamén aparecía o demo,
as almas máis ruíns e as pantasmas pendindo que lles rachasen o hábito9 bendicido. E
para escorrentar os nemigos cumpría erguer
cruceiros porque, como dicía San Martiño
Dumiense, “cando precede o signo da cruz
nada é do diaño”.
Estas antigas crenzas do Outro Mundo
vinculadas cos cruzamentos dos camiños
puido ser unha das razóns pola que os cruceiros situados nas encrucilladas fosen o lugar
propicio para o enterro dos anxeliños.

5. RITOS E CRENZAS NOS
CRUCEIROS DOS MENIÑOS
Nos cruceiros dos meniños tamén se realizaban ritos, como no cruceiro de capeliña que
hai na aldea de Sóñora (Rois), pois cóntase que
de par del están enterrados os fetos dos meniños que non chegaban a seren bautizados.
Na capela deste cruceiro acubíllase a imaxe
da Virxe que, segundo a tradición popular,
é a Virxe das Doores, e ten a propiedade de
facer un bo proceso de xestación nas mulleres
embarazadas. Cóntase que ata finais do século
XX as mulleres que estaban preñadas, para
teren un bo embarazo, mandábanlles a alguén
que fose colocarlles o seu pano da cabeza na
Virxe, e a imaxe permanecería con el atado até
que se producía o momento do parto.
Segundo a tradición popular, tamén nos
cruceiros que están erixidos nas encrucilladas,
aparecen unhas luciñas que emerxen do chan
ata o ceo e non paran quietas. O testemuño

8

ALONSO ROMERO, F.: Cultos y Creencias en torno a los Megalitos
del Área Atlántica Europea, Santiago de Compostela, Andavira
Editorial, 2012, p. 241.
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FRAGUAS FRAGUAS, A.: Do tempo e dos astros, Vigo, Galaxia,
2019, p. 43.

Natividad Rey

"Cruceiro dos meniños" na Veiga

de Honorata -citada anteriormente- refírese
a este fenómeno; as mesmas luces son as
chamadas almiñas e, segundo nos di o profesor barbancés Manuel Gago, posiblemente
sexan propias da comarca do Barbanza, feito
que se coñece entre a poboación a día de
hoxe. Dise que estas luciñas só as poden ver
as persoas que non senten medo, ou as que,
ao seren bautizadas, os padriños enganáronse
namentres rezaban o credo. Estas almiñas
tamén teñen relación coa Santa Compaña, xa
que hai testemuños que din ver a procesión
das ánimas cando ven «luces»; como por
exemplo ocorre no cruceiro dos meniños da
Veiga, onde inicia o tránsito a Santa Compaña
para finalizar na Aldea Maldita10 de Abuín.
Debemos saber que, segundo nos di o folclore
10

REY ORDÓÑEZ, N.: “A aldea maldita de Abuín” en QUINTÍA, R.
(coord.): Achegas ao Patrimonio Inmaterial Galego. Pontevedra,
SAGA, 2018, p.165.

galego, todo aquel mortal que se atope fronte
á mencionada procesión dos mortos e preto
dun cruceiro, deberá abrazarse a este para
protexerse de ser o seu escravo.

6. OS APARECIDOS
Diante dos cruceiros dos meniños, maniféstanse os aparecidos que son os espíritos dos
mortos e, recordando estas visións, podemos
relacionalas co testemuño de Maruxa (Asados,
1948), mencionado anteriormente, onde seu
pai, despois de atoparse cos esqueletos dos
anxeliños, comezou a ver aparecidos aos pés
da cama. A psicóloga Carla Rodríguez ponlle
unha explicación científica a estas visións:
Non é necesario crer na vida máis aló da
morte para atoparlles un sentido a estes
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casos de aparicións ao pé da cama.
Pódeselles atopar, e de feito teñen, unha
explicación de orixe científica. Cando
alguén está a piques de durmirse, en
ocasións pode sentir unha presenza, ver
unha sombra aproximarse, ou incluso
escoitar voces. Ás veces isto ocorre de
forma máis vívida que outras, incluso
podendo diferenciar unha persoa en
concreto. Estas alucinacións (visuais,
auditivas, táctiles…) que suceden na
transición da vixilia ao sono chámanse
“alucinacións hipnagóxicas” e suceden
moito máis a miúdo do que parece. As
que se dan de xeito contrario, é dicir,
cando estamos a piques de espertar
de todo, son chamadas “alucinacións
hipnopómpicas” e son moi semellantes ás anteriores. É moi complicado
estudalas en laboratorio pero unha das
hipóteses da aparición de alucinacións
hipnagóxicas é que se debe á aparición
da fase REM antes do que normalmente
esta acontece e por iso moitas veces
aparece asociada á parálise do sono,
posto que habitualmente a fase REM
manda sinais ao cerebro para que o
corpo se manteña inmóbil. Moitas veces están relacionadas con vivencias
cotiás e sen importancia, aínda que son
máis comúns en estados de estrés e
preocupación, polo que ten sentido que
se manifesten entre persoas crentes,
que sofren un trauma, que acaban
de perder un ser querido, e con certo
sentimento de culpabilidade, como no
caso do que se está falando. En xeral,
as persoas que as viven e que logo as
recordan adoitan asocialo a experiencias paranormais (con máis motivo
cando tamén implica a inmobilización
involuntaria do corpo). Moitas pensan
incluso que se están volvendo tolas,
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aínda que sexa unha reacción nada
prexudicial e que pode ocorrerlle a
calquera.

7. ABANDONO DOS CRUCEIROS
DOS MENIÑOS TRAS A LEXISLACIÓN
DA IGREXA DE 1983
O veciño de Rianxo Manolo, (1945), cando
ía ao catecismo, o cura explicáballe que o
bautismo de emerxencia podía facelo calquera
persoa en caso de risco de finar o cativo.
Con esta indicación podemos saber que o
enterro dos meniños sen recibiren o bautismo,
en Rianxo puido durar ata pouco máis da
metade do século XX. Con todo, en 1954 edítase o último Código Canónico onde aínda se
condenan os non bautizados e todos aqueles
que non están dentro da Relixión Católica,
Apostólica, Romana; mais, no seguinte (e
polo cal se rexe a Igrexa na actualidade), que
data de 1983, obsérvase o cambio producido
na mentalidade da Igrexa:
No TÍTULO III do Código, “Das exequias
eclesiásticas”, canón 1176. *3 di:
“A Igrexa aconsella vivamente que se
conserve o piadoso costume de sepultar o cadáver dos defuntos; con todo,
non prohibe a cremación, a non ser
que fose elixida por razóns contrarias
á doutrina cristiá”.
Daqueles a quen se lles conceden ou
denegan as exequias eclesiásticas, o Código
1183. *2 di:
“O Ordinario do lugar pode permitir
que se celebren exequias eclesiásticas
por aqueles nenos que os seus pais
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desexaban bautizar pero morreron
antes de recibiren o bautismo”.
A principios do século XXI, as necrópoles
dos anxiños, comezan a ser xa esquecidas.
Na actualidade, na aldea de Abuín (Rianxo)
inda se recorda de cando as “autoridades” de
entón, tomaron a decisión de mover un dos
cruceiros dos meniños. No seu momento
pareceulles que non cumpría ningunha
función, xa que o camiño que antigamente
ía por alí á igrexa xa non existía, e xa non
se paraban ante el os acompañamentos dos
cadaleitos cos defuntos cando se dirixían á
igrexa parroquial para recibiren sepultura;
mais o señor Alfonso García (1924/2004) vivía
moi cerca do lugar onde estaba o cruceiro e
preocupábase de ter ben coidados os seus
arredores, sen xestas nin toxos. Sabía que era
algo máis que un cruceiro. Cando tomaron a
decisión de movelo, el interpúxose cos poucos
medios que tivo, mais foi inútil. O cruceiro
pasou o formar parte dun parque no lugar da
Lomba (Leiro), no que só hai árbores ben altas
e só se pode ver o cruceiro achegándose a el.

8. CONCLUSIÓNS
Chegado ao final deste traballo de investigación, podemos observar como as inhumacións dos bebés sen bautizar foron realizadas
–segundo as entrevistas das testemuñas– até
mediados do século XX no concello de Rianxo.
Debemos saber que as medidas draconianas que tomaron as mulleres levando os
anxeliños a sepultar ao pé dun cruceiro son
feitos realizados dentro dun contexto onde
a fame, a miseria e a pobreza estaban á orde
do día e, na actualidade, son aberracións e
circunstancias inimaxinábeis.

Podemos deducir, imaxinando as escenas dos acompañamentos dos enterros dos
meniños en pecado orixinal, que as persoas
que os presenciaron puideron crer ver a Santa
Compaña e outras ánimas vagaren en certos
cruceiros, reforzando así a seguranza da súa
existencia, como tanto se menciona no folclore e nas crenzas da nosa cultura popular
galega.
Sabendo que os cruceiros son uns dos
monumentos máis característicos de Galicia,
débese apreciar e valorar todo o referente a
eles. Dende a súa simboloxía, a ornamentación,
situación e orientación, lendas e tradicións,
e as súas historias en todo o seu contexto.
Por esta razón, destacamos que é necesario
que perdure e forme parte da nosa memoria
colectiva a historia que envolve os cruceiros,
onde xacen os corpos dos máis desventurados
humanos, que non chegaron por diversas
razóns a lograren o gozo da existencia na vida
terreal. Hoxe en día son feitos impensábeis
sepultar un crío sen bautizar preto dun cruceiro; malia iso, as persoas maiores seguen
recordando como “naquel outro cruceiro” e
“de noite”, cando escoitaban un alarido, sempre aparecía un espectro; pero, máis que un
espectro, aquilo eran as sombras dalgunhas
mulleres que vagaban en pena pedindo perdón
e lamentando os seus feitos.
Para rematar, resalto unha frase de concienciación do ilustre Castelao, que escribe
na súa obra As Cruces de Pedra na Galiza:
“Cada cruceiro ten a súa hestoria ou lenda,
e de proveito sería que alguén se encargase
de recollelas”.
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S

e houbo un clásico no transporte de pasaxeiros en toda a ría de Muros e Noia,
este era o “Carreto”, o “Castromil do mar”. A
súa orixe remóntase a varios séculos e estivo
operativo ata mediados dos anos sesenta do
século pasado.

eran. Estámonos a referir en primeiro lugar aos
emblemáticos Sancosmeiros, embarcacións
que unían todos os días a Barquiña de San
Cosme coa de Noia, levando as mulleres de
Albeida, Serantes, Tavilo ou Vara a vender os
seus produtos do campo á vila.2

A definición máis precisa de Carreto é:
barco que facía diariamente a ruta entre Noia
a Muros, e viceversa, levando tanto persoas
como mercadorías polas localidades da beiramar norte da ría.
Hai constancia deste servizo marítimo
regular de viaxeiros entre ambas vilas dende hai centos de anos. Ata principios do
século XVIII existía libre competencia para o
transporte de persoas e mercadorías na ría1.
Os pescadores sacaban uns ingresos extras
levando pasaxeiros cando os requirían. Foron
os todopoderosos gremios do mar os que
organizaron este servizo, para que puidesen
dedicarse ao transporte de viaxeiros só profesionais do mar previamente autorizados a
cambio de determinados beneficios para o
común dos matriculados.
O servizo nesta ría desenvolveuse ata
o século XX por medio de embarcacións
pesqueiras –normalmente lanchas xeiteiras– e, por tanto, a vela e, chegado o caso,
a remos. Xa ben entrado o século utilizouse
unha embarcación construída a tal efecto que,
primeiro montaba unha máquina de vapor, e
despois un motor de explosión.
Antes de entrar en materia e achegar información deste servizo, cómpre mencionar
outros medios de transporte de viaxeiros por
mar que facían servizo de “carreto” entre varios
puntos da ría, pero que propiamente non o

Sancosmeiros2

Outras embarcacións que tamén se dedicaron ao transporte de viaxeiros pola ría, e
que tampouco podemos consideralas carretos
porque non facían servizo diario nin percorrían as diferentes paradas da mencionada
ruta, foron os barcos, normalmente lanchas
xeiteiras, que os días de mercado ou de festa
se achegaban ás vilas de Noia ou Muros dende
Porto do Son, Freixo ou Esteiro con xente e
produtos do campo e mesmo animais para
a súa venda.
En Porto do Son, entre outros, deu este
servizo a lancha chamada Gaspar, ao mando
do seu veciño José Avilés Santiago, de alcume
Olliños, ou da súa dona, Manuela Rodríguez
Blanco, Manuela da Caiona. Esta embarcación
estivo en funcionamento dende 1903 ata 19263.
Na época republicana fixo servizo a Noia a
2

Artigo de José Manuel Vazquez Lijó “Los servicios de pasaje en
el litoral Gallego en el siglo XVIII”.

1

Fotografía xentileza de Juancho López Oviedo.

Libro de Bernardo Máiz Vázquez, As embarcacións de pasaxe
das rías galegas.
3

143

O Carreto, o Castromil do mar
lancha Churruca, de Vicente Carballo4. En
1947, por encargo de dona Avelina Vinagre
Ares, botouse ao mar no taller de Manuel
Tomé5 a embarcación chamada Hermanos
Pérez6, destinada en exclusiva ao transporte
discrecional de viaxeiros, normalmente con
destino a Noia.7

de viaxeiros cara aos principais portos da
ría. Na memoria colectiva dos veciños desta
parroquia permanecen lembranzas das seguintes embarcacións: a lancha do Caxón, os
barcos de Mazaricos (José Romaní Cacheiro),
de Roque (Benito Torea Figueiras) e de Sapié
(José Fábregas Abeijón)9.10

O Hermanos Pérez, atracado no peirao vello do Son.7

No Freixo, a mediados do pasado século,
houbo ata tres pequenas embarcacións que
regularmente facían viaxes a Noia. Trátase
dos barcos dos veciños que respondían aos
seguintes alcumes: Manuel do Pardillo, León
e Alborés8.
A importancia que tivo no pasado a parroquia de Santa Mariña de Esteiro, por mor
das súas salgaduras e conserveiras, xunto
coa actividade económica e social asociada,
fixo que ata a xeneralización do transporte
por estrada sempre contase con embarcacións locais que se dedicaban ao transporte

Información extraída do libro escrito por Raúl Sotelo Vázquez e
José Manuel Vázquez Lijó, O Son que coñeceu Ramón Caamaño.
4

De alcume Manuel de Sendia, e fillo do afamado mestre carpinteiro
de ribeira José Tomé Avilés, construtor, entre outros, do bergantín
goleta Porto do Son.
5

6

Os fillos de dona Avelina.

7

Fotografía achegada por Manuel Mariño del Río.

Información achegada por Manuel Castro Blanco, “Manolo
de Soria”.
8
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Os Virgen del Carmen, de Mazarico e de Roque.10

Tampouco podemos considerar carretos
outros servizos prestados por embarcacións
de cabotaxe da ría que acotío facían o que
se chamaba “Carreira a Vigo” ou “Carreira a
Vilagarcía”. Tratábase de balandros e galeóns
que facían viaxes mixtas de mercadorías e
viaxeiros cara ás mencionadas cidades. AcosPara saber máis da historia destes barcos pódese ollar o libro
deste mesmo autor, Memoria salgada dun Pobo.
9

Fotografía do barco de Mazarico, xentileza de José Saborido
Portals. A de Roque foi tomada polo pai do autor.
10
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tumaban levar madeira, sardiña prensada
ou conservas, e aproveitaban para conducir
tamén pasaxeiros; normalmente emigrantes
que ían coller os grandes barcos transatlánticos
que saían cara a América. Á volta traían tellas
alacantinas, ladrillos, cemento, sal … etc.
Volvendo a centrar o relato nos propiamente chamados carretos, cómpre referirse
en primeiro lugar ao Catastro da Ensenada,
primeiro texto “oficial” no que se menciona a
existencia deste servizo de Carreto. Entre 1750
e 1754 todas as poboacións da entón Corona
de Castilla e, entre elas, Muros e Noia, foron
sometidas a un interrogatorio constituído
por 40 preguntas. A número 37 trataba sobre
as embarcacións. Aínda que nas respostas
dos veciños de Muros menciónanse que
tiñan base nese porto 8 pataches, 10 pinazas
e ata 71 lanchas de Falca y Pesca, nada se di
da existencia do carreto. Non obstante, nas
respostas de Noia menciónase a existencia
de dous carretos, que “alternan a semanas”.

de número da vila de Noia, Tomás Pardiñas
Osorio y Navia11. Na escritura, de data 6 de
novembro de 1767, recóllese que 4 mariñeiros
matriculados pola vila de Noia son patróns
de “barcos de pasaje, por semanas, desde
esta villa a la de Noya, aunque desde tiempo
inmemorial a esta parte nunca hubo más que
dos barcos (…)”.

Maqueta do carreto a vapor feita por Manuel González Videla,
“Manolo de Roque”

Así como no documento anterior se fala
de barcos de pasaje, na seguinte escritura
atopada, outorgada no ano 1774, xa se recolle
o termo carreto12. O encabezamento do documento reflicte o seguinte: “Combenio entre
Miguel Millares y otros matriculados sobre el
Carreto”. Reprodúcese a continuación a parte
máis interesante do mesmo, que nos axuda a
entender como foi a evolución do transporte
marítimo de viaxeiros por esta ría.
“En la villa de Noya a 9 de febrero de
1774, ante mi escribano y testigos,
parecieron presentes, como gremio
del mar de dicha villa, y patrones de
las embarcaciones de pesca, que lo
componen, a saber: Miguel Millares (…)
y dizen: que se hallan en la posesión de

A partir de 1767 eran catro os barcos dispoñibles para o servizo. Isto sabémolo por
un documento outorgado ante o escribán

11
A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. Tomás Pardiñas Osorio y
Navia. Ano de 1767. Nº de rexistro 1.818, documento 28.

A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. Tomás Pardiñas Osorio y
Navia. Ano de 1774. Nº de rexistro 1.828, documento 1.

12
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conducir en sus barcos por semanas,
según a cada uno corresponde, desde
esta villa a la de Muros, y traer de ella
a esta a todas las personas y frutos de
todas las especies, órdenes, soldados, y
todo cuanto se ofrezca fletar y transportar de una a otra villa, sin limitación de
cosa alguna; y concluida de esta forma
la semana de cada otorgante, todo el
más tiempo del año lo exercitan en la
pesca, a excepción de los expresados
Andrés Sánchez, Nicolás de Hermida e
Isidoro Pardo, que por no tener redes ni
aparejos para dicha pesca, únicamente
se aprovechan de la semana de carreto,
que por turno les toca, y atendiendo a la
poca utilidad que en esto se interesan,
pudieron conseguir de todos los demás
patrones otorgantes, en junta que hicieron, les cediese cada uno la semana
de carreto que les correspondía, que
aprontaría al depósito por el beneficio
de todo el gremio la cantidad de dinero
en que ajustasen (…) y así han convenido y ajustado de la forma siguiente:
que a los tres mencionados cedan todos
los demás patrones aquí otorgantes,
por espacio de 5 años, que empiezan a
correr oi, día de la fecha, hasta que sea
fenecido, las semanas que les corresponden (…) con la condición de que los
tres otorgantes han de aprontar para el
depósito de este gremio, y en su arca,
mensualmente 21 reales de vellón (…)
y además de lo anterior, ha de ser visto
que ninguna embarcación que esté
suxeta a esta subdelegación, lleve ni
traiga flete, ni carga de ningún género,
desde esta villa a la de Muros (…) y en
caso de que alguna embarcación de
las de cualquiera puerto de esta llegase
a tomar algún flete para Muros, sea
visto que el patrón de tal embarcación
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haga a los 3 otorgantes lo que fuese
tasado por ombres inteligentes y de
sana conciencia (…)”.
O seguinte documento atopado onde se
menciona este servizo foi outorgado tamén
en Noia, pero en 1792 e ante un escribán diferente13. A escritura encabézase do seguinte
xeito: Arriendo del carreto de esta villa en
Nicolás de Hermida.
“En la villa de Noya a 16 de septiembre
de 1792, ante mí escribano y testigos
comparecen presentes Antonio Rodríguez y Lorenzo Casal, directores
del Gremio del Mar, (…) secretario, (…)
tesorero y (…) guarda almacén (…), todos
matriculados y vecinos de esta villa; y
dijeron: que en junta plena que el día
2 del corriente mes ha celebrado dicho
gremio, se remató la conducción de
gentes, fletes y más necesario en el
barco que llaman carreto, desde esta
villa a la de Muros, y de aquella a esta,
en Nicolás Antonio de Hermida, también matriculado y vecino de esta villa,
como mayor y más ventajoso postor,
por termino de 3 años (…) en la cantidad

Maqueta do carreto a vapor feita por Juan Carlos Méndez.
Museo do Mar de Noia

A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. José Santiso. Ano de 1792.
Nº de rexistro 1.950, documento 198.
13
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de tres mil reales de vellón, a razón de
mil reales por cada uno de los tres años
(…) mediante lo cual los otorgantes dan
en arriendo el referido carreto (…)”.
O 12 de abril de 1825 outorgouse, novamente en Noia, outro documento referido ao
carreto14. O documento asinárono, en nome
de todos os matriculados do Gremio do Mar
de Noia, os dous directores do mesmo. Ambos
matriculados manifestaron o seguinte: “(…) que
con la intervención de la mayor parte de los
dichos matriculados, sacaron a pública postura
el barco de pasaje o carreto que sale de esta
referida villa a la de Muros, otorgándosele a
Agustín Cierto, por un año y por la cantidad
de 580 reales de vellón (…)”.
Doce anos despois volveuse asinar outro
documento interesante sobre este servizo15.
Nesta ocasión non se trataba dun contrato
de arrendo, foi unha escritura de fianza que
outorgaron, ante un notario desa vila, os veciños Santiago e Ignacio Arufe, adxudicatarios
na poxa celebrada ante o Axudante Militar
de Mariña e os tres directores do Gremio do
Mar. O remate era por tres anos a razón de
2.700 reais; os adxudicatarios tiñan que facer o
servizo cunha lancha non inferior a 36 cuartas
de quilla arqueada; o prezo do billete era fixo
para as persoas, a razón dun real e medio, e
variable para as mercadorías; o servizo, agás
causa de forza maior, tiña que prestarse todos
os días “(…) dicho carreto, haviendo tiempo
que no se lo impida, a vela o a remo, ha de
hir diariamente a Muros, siendo preciso, esto
es, teniendo que conducir pliegos, gente o
cargamento, sin que pueda el patrón resistirse
a salir bajo pretexto de falta de marea, vastantes
A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. Diego García del Villar.
Ano de 1825. Nº de rexistro 3.212, documento 33.
14

A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. Diego García del Villar.
Ano de 1837. Nº de rexistro 3.224, documento 19.
15

transeuntes, mal tiempo, enfermedad de tripulantes (…)”. Así mesmo, establecíase un sistema
de penalizacións pecuniarias, e mesmo de
cárcere, para aqueles mariñeiros que fixesen
servizo de carreto sen autorización.
Tres anos despois volveuse a poxar polo
servizo, sendo adxudicatario Ramón Noya. As
condicións eran practicamente as mesmas,
agás o prezo da “postura”, que acadaba os 5.000
reais16. O seguinte arrendo que apareceu foi
unha poxa de 1843. Desa volta, o adxudicatario
foi Martín González e o importe subiu a 6.040
reais17.
Este servizo tamén foi poxado polo gremio
de mar de Muros. Como mostra, en decembro
de 1863, os representantes dos matriculados
desa vila fixeron poxa pública ante o Axudante Militar de Mariña e capitán de porto
da localidade, para adxudicar o “servicio de
carreto de Muros-Noya e viceversa”, para o
seguinte ano. Á poxa unicamente podían optar
“matriculados e individuos de dicho gremio”
e foi adxudicada por 1.220 reais a Domingo
Antonio Santiago18.
En 1884 tivo lugar o accidente máis grave
que se ten coñecido na historia do carreto19.
Tanto a prensa local como nacional fíxose
eco da seguinte noticia: na noitiña do 22
de novembro de 1884 unha lancha xeiteira
que facía servizo de carreto naufragou, por

A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. Diego García del Villar.
Ano de 1840. Nº de rexistro 3.227, documento 49.
16

A.H.U.S. Protocolos notariais de Noia. Diego García del Villar.
Ano de 1843. Nº de rexistro 3.230, documento 21.
17

A.H.U.S. Protocolos notariais de Muros. Brocos y Carrillo. Ano
de 1863. Nº de rexistro 1176, documento nº 168.
18

Houbo outro accidente do carreto a finais de setembro de 1810,
no que morreron afogadas preto de Muros dúas veciñas de Noia, as
irmán Eugenia e Josefa Filgueira. Arquivo Diocesano de Santiago.
Parroquia de Muros. Libro Sacramental de Defuntos de 1787-1826.
Número de Rexistro P0149354.
19
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mor do mal tempo, preto da illa da Creba. A
embarcación volvía do mercado de Noia e ía
ateigada de veciños de Esteiro, falecendo 5
das 14 persoas que levaba, e 4 delas mulleres,
todas do lugar do Maio. O cura do lugar tamén
deixou ampla constancia do suceso no libro
sacramental de defuntos da parroquia20. A
conmoción tivo que ser moi fonda na bisbarra
xa que a partir dese día e durante moitos anos,
cada vez que un barco de pasaxe transitaba
polo lugar do naufraxio, rezábase en memoria
dos falecidos.21

artigo titulado Un viaxe, escrito en 1889 polo
periodista pontevedrés José López Otero nas
páxinas da revista O Novo Galiciano. Nel fai
unha crónica da viaxe realizada no anterior
verán, xunto co seu amigo Xaquín, polas localidades de Muros, Noia, Porto do Son, Pobra
do Caramiñal, Vilanova de Arousa e outras
paraxes próximas. Estes puntos xeográficos
da costa occidental galega son descritos con
moito detalle e afección, dando conta da súa
beleza e atractivos. Tamén, en 1951, na revista Tapal, José Manuel de Salnés escribiu un
esclarecedor e simpático artigo de como era
a viaxe “De Noya a Muros en el Carreto”, na
época en que aínda traballaba coa máquina
de vapor.
O servizo de carreto seguiuse prestando ata entrado o século XX con diferentes
lanchas a vela. Unha das últimas das que se
ten constancia é a chamada Pepito. No seu
asento de navegación, que se atopa depositado no Distrito Marítimo de Noia, reflicte
a seguinte inscrición inicial: “Lancha para
tráfico construída en el presente año de 1906
en el astillero del Freijo con maderas (…) por el
maestro carpintero de ribera Manuel Suárez
Cernadas (O mestre da pasada, en Rates). Del
arqueo practicado resulta tener: Eslora 11,80
metros; manga 3,90; puntal 1,38 y arqueo total
12,50 toneladas (…) es de la propiedad de José
Romero, vecino de Entines (…)”.

A lancha xeiteira Canle en Esteiro, coa Illa da Creba ao fondo21

As únicas referencias que apareceron do
carreto de finais do século XIX e todo o XX
son de tipo xornalístico. Cómpre destacar o
Para saber máis deste suceso pódese ollar o libro deste mesmo
autor, Memoria salgada dun Pobo.

20

21

Fotografía de Pablo Núñez. Esteiro.
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A chegada da propulsión mecánica ao
tráfico marítimo de pasaxeiros na ría probablemente tivo lugar a partir da segunda
década dese século. Resulta cando menos
curioso que na documentación histórica dos
actuais distritos marítimos de Noia e Muros
non apareza ningún asento de navegación, nin
ROL dos carretos propulsados por máquinas
de vapor ou por motores de explosión, que
nos dea algunha luz “oficial” en canto á súa

Santiago Llovo Taboada
orixe e titularidade. Tampouco apareceu constancia escrita que acredite cando empezou a
desempeñarse o servizo nun barco construído
a tal efecto, e cremos que todas as imaxes que
chegaron aos nosos días son do mesmo barco,
o carreto América.22

1911, 1912 e 1913 publicáronse neste xornal
abundantes novas de distintas personalidades
que dende Noia se achegaron a Muros nesta
embarcación. Así mesmo, tamén sabemos
que se transportaba o correo para Muros e
Carnota e que facía unha viaxe diaria durante o inverno e dúas no verán. A última
información atopada sobre esta embarcación
data de 1921, ano da derradeira inscrición no
seu asento de navegación que se recolle na
documentación histórica do Distrito Marítimo
de Muros. Cómpre advertir que en ningún
punto do asento desta embarcación se reflicte
que se dedicase ao transporte de viaxeiros.
Unicamente consta que estaba destinado ao
transporte de mercadorías.

O carreto América en Noia, no peirao do Marqués, cando aínda
montaba máquina de vapor22

As primeiras noticias que apareceron
dun servizo de carreto cunha embarcación
específica propulsada cunha máquina fan referencia ao vapor Rosario. Este barco tiña 15,8
metros de eslora, 4,15 de manga e desprazaba
preto de 30 toneladas. Foi construído en 1908
en Vigo para unha sociedade anónima, con sé
en Muros, chamada Esperanza, propiedade da
familia de empresarios de ascendencia catalá,
Portals. Aparellouse cun só pau e unha máquina de vapor vertical, sistema Compound, da
marca Plenty & Sons. En 1918, novamente en
Vigo, desmontóuselle a máquina e a caldeira,
e foi convertido nun balandro de dous paus.
En 1920 instalóuselle un motor “auxiliar”
de explosión de 40 cabalos de construción
norteamericana.
Sabemos da actividade do vapor Rosario
como carreto polas noticias aparecidas no
periódico quincenal muradán chamado
La Liga de Amigos. Durante os anos 1910,

22

Parte do asento de navegación do Rosario

Para seguirlle a pista a este e aos seguintes
carretos que prestaron servizo temos que tirar
do fío da información transmitida oralmente,
sen que se puidese confirmar coa documentación histórica dos distritos marítimos, nin
calquera outra documentación oficial. Resulta
certamente sorprendente que contemos con
máis información oficial dos séculos pretéritos
ca do XX.
En primeiro lugar, o veciño de Lesende
José García Arufe, Pepe do Carreto, contounos
o que lle transmitiron os seus antepasados: que

Fotografía achegada por José García Arufe, Pepe do Carreto.
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a súa avoa Filomena Villar Sanmartín23, veciña
do Couto, parroquia de Barro, fora propietaria
do Carreto, e que o seu tío Secundino Arufe
Villar chegou a ser patrón/motorista do Carreto
ata que fuxiu a Africa no ano 1938 por mor das
represalias durante a Guerra Civil. Estableceuse
inicialmente en Alxeria e, posteriormente,
na cidade francesa de Marsella, lugar onde
faleceu. Segundo a mesma fonte, Secundino,
antes do seu exilio, tivo un grave accidente
a bordo do Carreto, ao “tocar” a cheminea do
barco cuns cables eléctricos, co resultando
dun pequeno incendio na embarcación e el
gravemente ferido. Outros datos interesantes
que nos transmitiu foron: que tiña entendido
que o nome do carreto era América e que
viñera da ría de Vigo, onde se empregaba
para o transporte de viaxeiros dende a estación marítima aos transatlánticos que acotío
estaban fondeados preto desa cidade.
Unha segunda testemuña lévanos a confirmar a propiedade dun carreto por parte da
familia Villar. A información foi achegada por
un veciño da Pobra do Caramiñal chamado
Celestino Rodríguez Iglesias, quen afirma
ser descendente directo dun propietario do
Carreto, tamén veciño de Noia, e que se chamaba Ramón Villar Sanmartín. Para contrastar
ese dato, que tamén lle foi transmitido polos
seus antepasados, achegounos unha copia
do nomeamento do seu bisavó Ramón Villar
como patrón de tráfico da ría, expedida polo
Comandante de Mariña da comandancia
marítima de Vilagarcía. O documento, que
ten data de 25 de xuño de 1919, reflicte que
o Ramón Villar resultou “apto para patronear
embarcaciones de tráfico de la ría en examen
que ha prestado, e que lle habilita a trabajar
entre Monte Louro y Punta del Castro”.

23

Viúva de José María Arufe.
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Unha vez confirmada a relación desta
familia co carreto seguiuse a “pista” sobre a
orixe do mesmo, no sentido de que procedía
de Vigo. A tal efecto, indagamos na Capitanía
Marítima desta cidade e apareceu, na lista 4ª,
información de tres embarcacións nomeadas
América, que se dedicaron ao transporte de
viaxeiros naquela ría. En primeiro lugar apareceu unha “Lancha para el tráfico del puerto”
que tiña 14,67 toneladas e 13,10 metros de
eslora. Fora construída en 1922 polo mestre
carpinteiro da localidade de Domaio, Francisco
Pastoriza Solla para dous veciños desa localidade. En novembro de 1938, eses primeiros
armadores venderon o América a outro veciño
da mesma localidade da península do Morrazo.
Nese mesmo mes e ano o asento pasou á
Axudantía de Cangas.

Santiago Llovo Taboada

Parte do asento de navegación da primeira embarcación co
nome de América24

Postos en contacto co Distrito Marítimo
de Cangas informáronnos de que a derradeira inscrición que lles constaba no asento
de navegación dese barco é de 1945, cando
foi vendido a dous veciños de Ferrol, lugar
onde se inscribe a partir dese momento.
No Distrito Marítimo da vila departamental
comunicáronnos que inmediatamente se lle
cambiou de nome por Dos Hermanos, e que
se deu de baixa no ano 1967. Por todo isto,
podemos concluír que este non era o carreto
América que veu parar á ría de Muros e Noia.24

2.143 de la 4ª lista de esta capital (…)”. A partir
desta información tentouse localizar, antes
de 1925, esa terceira embarcación de tráfico
de pasaxeiros na ría de nome América, pero
desgraciadamente non apareceu a documentación correspondente a eses anos.
A falta de documentación oficial que
confirme calquera hipótese, coa información
oral e escrita achegada pola familia Villar Sanmartín25, podemos extraer varias conclusións.
• Se, como parece, Filomena Villar Sanmartín e Ramón Villar Sanmartín eran irmáns
e ambos propietarios dun carreto, non
é aventurado pensar que quen mercou
a embarcación, ou a mandou construír,
foron os pais de ambos, Avelino Villar e
Josefa Sanmartín.

O seguinte barco da 4ª lista que se chamaba igual era outra lancha a vapor de similares
características. Tiña 13 metros de eslora, 3,70
de manga e 16,75 toneladas de desprazamento.
Foi construída en 1925 en Vigo por encarga
de dous veciños desa cidade.

• Tendo en conta que o nomeamento de
patrón de tráfico de ría de Ramón Villar é
de 1919, podemos situar a adquisición do
mesmo arredor dese ano.

No asento de navegación reflíctense varias
compravendas do barco, pero sempre entre
veciños de Vigo. A derradeira inscrición ten
data de 24 de xaneiro de 1943, e dá conta do
axuste da máquina e da caldeira. Non obstante,
na primeira “observación” do asento consta
que: “La máquina y la caldera son usadas,
procedentes de la lancha América, folio

• O primeiro patrón do carreto América,
dende que veu para a ría de Muros e Noia,
foi probablemente Ramón Villar, quen
desenvolveu a actividade ata o seu faleInformación extraída do Libro sacramental de defuntos da
parroquia de Barro.
25

24

Obtido na Capitanía Marítima de Vigo.
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cemento ocorrido en 1926, á prematura
idade de 38 anos. Dende ese momento,
e ata 1938, o patrón do carreto foi o seu
sobriño, Secundino Arufe Villar.
• Tras a fuxida de Secundino, a familia debeu
desfacerse do Carreto decontado.
Existe outra versión en canto á titularidade
da embarcación ata o final da Guerra Civil. Hai
quen afirma que o carreto mercárao en Vigo
Juan Pérez Fernández, un dos precursores
da casa armadora de Noia, Navales Barcia.
Esta persoa mercou e mandou construír
varios barcos de cabotaxe alá polo 1920. En
consecuencia, se damos por certa esta teoría,
tanto Ramón Villar como Secundino Arufe
foron unicamente patróns ou mecánicos do
carreto. En calquera caso, pola ausencia de
documentación oficial, non podemos confirmar ningunha destas dúas hipóteses.
Os seguintes propietarios coñecidos do
carreto América foron: o veciño de Noia
Manuel Oviedo Piñeiro, “Manolo o Cosito”, e
o de Muros, Joaquín Roura Vieta, “Joaquín do
Cabaneiro”26. Amais de armadores, Cosito era o
patrón e Joaquín o maquinista. Este último era
mutilado da guerra e, segundo a súa Tarxeta
de Identidade Profesional Marítima de mecánico naval, que se reproduce a continuación,
empezou a traballar en 1944. Como mecánico
do Carreto en algunha ocasión foi substituído
polo seu veciño de Boavista, Serres, Jesús
Tieles Rodríguez.
Cosito, despois de “atracar” definitivamente
o carreto, foise vivir a Vigo coa súa filla Gloria.
Estivo traballando, preto doutros 20 anos, no
Descendente de dúas sagas de fomentadores cataláns establecidas
na ría. Os Roura, procedentes da vila barcelonesa de San Pol de
Mar, establecidos inicialmente en Portosín e posteriormente en
Cabanas e en Muros. Os Vieta procedían de Blanes e establecéronse
no contorno de Muros.
26
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Tarxeta de identidade como maquinista de Joaquín Roura27

Club Náutico desa cidade. Xa xubilado, faleceu na súa vila natal. Pola súa parte, Joaquín
seguiu traballando como maquinista nunha
baca de pesca de Muros, vila onde faleceu
con 61 anos.27
Cando supostamente se mercou en Vigo
o carreto América era unha embarcación
propulsada cunha máquina de vapor, que
mantivo ata 1957, ano en que se lle instalou
un motor Ayón de 24 CV.

Motor Ayon de 24 CV “Museo do Mar de Noia”

Aínda hai quen se lembra das faíscas que
saían pola cheminea do carreto cando, en
momentos de carestía de carbón, alimentábase

27

Documento achegado pola súa filla Elisa.
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a máquina de vapor con recortes de madeira.
As medidas aproximadas do Carreto América eran: 11 metros de eslora, 3,40 metros de
manga e 1,70 de puntal.

deira para queimar e, en Laxeiras, en Muros,
para cargar auga na antiga salgadura de Pablo
Roura Paz, O Cabaneiro, pai de Joaquín28.29

O Carreto no Freixo no día da bota abaixo dunha motonave
construída no taller de Montes Ferrín29
O Carreto, xa motorizado co Ayon de 24 HP

O percorrido que facía todos os días da
semana, incluídos sábados e domingos, era
o seguinte: saída pola tarde, normalmente
ás tres e media, dende a cabeza do Muelle do
Marqués de Noia; primeira parada no Freixo;
despois ía a Esteiro, atracando normalmente
na rampla da fábrica de Legarda, en Somorto,
aínda que nalgunha ocasión tamén atracaba
no peirao, cando ían a bordo, ou tiñan que
recoller, veciños do Maio; a seguinte parada
era no peirao de Cabanas, na parroquia de
Santiago de Tal, cando había xente para deixar
ou recoller ou para que Joaquín visitase a súa
tía Consuelo, na vella salgadura de Cabanas; a
seguinte, en Bornalle, no pequeno peirao que
hai na chamada Punta de Abelleira, diante
dunha vella salgadura, hoxe depuradora de
mariscos; e, por último, finalizaba o percorrido
en Muros, lugar onde facían noite. Joaquín
durmía na súa casa, e Cosito nunha habitación
que tiña alugada na chamada Casa de Bianda.
Pola mañá cedo facían a viaxe de volta
parando normalmente nos mesmos lugares,
chegando a Noia á primeira hora da mañá.
Cando tiña máquina de vapor tamén paraba
acotío na Coviña do Freixo, para recoller ma-

Son moitos os que, despois do tempo
transcorrido, máis de 50 anos, aínda se
lembran das viaxes no Carreto pola ría. No
anecdotario popular quedaron algunhas
situacións e contos que ben merecen pasar
a papel para que as xeracións futuras teñan
constancia do que significou o carreto para
os veciños da ría.30

O Carreto con Cosito, Roura e uns viaxeiros30

O alcume do Cabaneiro víñalle porque nacera en Cabanas, lugar
onde o seu pai Benigno Roura González tiña á súa salgadura.
28

29

Fotografía achegada por Carlos Montes Caamaño.

30

Fotografía achegada por Pepe do Carreto.
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Normalmente as viaxes no Carreto resultaban do máis entretido. O percorrido entre
Noia e Muros levaba teoricamente unhas dúas
horas, pero en función de varios factores podía
levar ata cinco. As paradas eran variables: dependían de se había pasaxeiros ou mercancías
que recoller ou deixar; e mesmo da “sede” dos
tripulantes, xa que ás veces aproveitaban para
botar un grolo de viño na taberna correspondente. Resultaba tamén habitual ver a Cosito
estar pendente das liñas que botaba pola popa
para ver se “pillaba” algunha robaliza, ou a
Roura sacar da camareta da máquina unha
escopeta de cartuchos e dispararlle a todo
canto parrulo e corvo mariño se poñía a tiro.
A continuación lémbranse algunhas
anécdotas que tamén se contan das viaxes
no Carreto:
• Queixa dun viaxeiro polo excesivo tempo
empregado na viaxe, preto de cinco horas,
“¡Y por esta porquería se atreven ustedes
a cobrar seis pesetas!”, e contestación de
Cosito “En que parte do mundo se viaxa
tanto tempo por tan pouco diñeiro!”.
• Era moi frecuente que os usuarios do carreto tivesen que compartir o seu espazo
con mercadorías, como por exemplo animais de todo tipo e cadaleitos. Tamén era
frecuente que transportase a paraugueiros
coa súa roda e mesmo a vendedores de
xeado co seu carriño31 .
• Un día coincidiron para coller o Carreto
no Freixo en dirección a Noia o cura e un
veciño da parroquia que tiña o alcume
de “Chingada”, dono dunha sala de baile
na localidade. O caso que o cura lle di ao

Hai varios veciños da ría que se lembran duns artesáns do concello
de Ames que viaxaban no carreto a vender xeados polas festas das
parroquias onde facía paradas.
31
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mencionado Chingada: “¡Hai Ramón, ai
tempo que non te vexo pola igrexa! Ao
que lle responde Chingada: “¡Pois estamos
empatados, eu tampouco o vexo a vostede
pasar polo baile!”.
• Outra anécdota que se repetiu diariamente
durante moitos anos, ao pasar preto da illa
da Creba, era que Cosito ou Roura mostraban aos pasaxeiros un peto da Virxe do
Carme para ver se alguén botaba algunha
esmola na súa honra co obxectivo de que
os protexese, e non lles pasase o mesmo
que sucedera en 1884. Sobre este tema
cómpre lembrar o que o ilustre veciño de
Esteiro, Xosé Maio Tobío, Conroa, na súa
novela escrita en 1936, O frade das dúas
almas, menciona ao respecto, cando o
protagonista da obra, o estudante para
crego Leliño, xunto co seu pai, o Xinés,
e o Sr. Cura, o seu profesor, collen en
Esteiro a lancha cara a Noia para despois
examinarse en Santiago:
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“¡Non foi nada, señor cura, non foi
nada¡ Pois non faltaba máis! Séntese
señor, séntese que virá canso! Sentouse
na popa, ao lado do patrón. Botan a
vela arriba e un terraliño fresco foinos
levando hastra o carreiro da Creba.
Aquí pasouse a caixiña das ánimas
(o primeiro en botar foi o señor cura,
por estar certo de que aquel pequeno
seu gran volvería multiplicado ao seu
bulsillo) en lembranza dos afogados alí,
cando voltase unha lancha da mesma
carreira, había xa máis de oitenta anos.”

Co pulo do transporte de viaxeiros por
estrada o “auténtico” Castromil substituíu o
mariño, e o carreto América foi paseniñamente perdendo usuarios. Logo de case 50
anos de servizos, con viaxes diarias acercando
as xentes e os pobos da nosa ría, arredor do
ano 1965 deixou de traballar. A súa derradeira
“parada” fíxoa no Campo de Noia, detrás da
antiga fábrica de conservas Caamaño, lugar
onde finalmente foi despezado.
Sirva este artigo para que non se perda o
seu recordo e descanse en paz.
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ibeira. Un porto de mar no 1753
Rafael Lema Mouzo

Rafael Lema Mouzo

R

ibeira a finais do século XVIII converteuse
nun dos principais portos pesqueiros galegos, á cabeza na provincia de Santiago, pero
a súa tradición mariñeira vén de moito atrás,
sempre vencellada ao arcebispado compostelán. Na Idade Media era un dos portos que
abastecía o importante emporio comercial de
Noia, con mercadores que levaban sobre todo
sardiña aos portos nórdicos e mediterráneos;
ou aos arrieiros de Rianxo no tráfico interior, aínda que temos datos dispersos sobre a
actividade de comercio mariño e pesca en
Ribeira en tempos remotos. E contamos cun
importante documento onde xa se recolle o
valor deste porto dentro dos da antiga provincia de Santiago, con comerciantes propios
que levaban as capturas ao reino de Portugal;
trátase do Catastro do Marqués de Ensenada,
que nos fai un balance social e económico de
Ribeira na metade do século XVIII, antes de
dar o gran salto á cabeceira dos portos galegos.
No 1753, Ribeira non ten cerco de sardiña,
pola falta de brazos, pero si aparece xa nun
lugar destacado na ría e na provincia, con
maiores capturas que portos con cerco real
(Fisterra, Laxe, Muxía). Non compite aínda cos
dous cercos de Camariñas, que rendan 30.000
reais, e outro tanto os 8 pataches que venden
a sardiña salgada en San Sebastián; pero xa
ten Ribeira no 1753 tres barcos de transporte
que rendan 3.600 reais; 13 lanchas e 18 dornas
que rendan 9.490 reais.

o que dá conta da relevancia mariñeira deste
concello. Nesta data xa hai fomentadores
cataláns na ría (Vilaxoán) e empezan novos
conflitos que se engaden ás levas para a guerra,
o corso, ou os bloqueos ao comercio marítimo.
Pero agora imos ver este manuscrito
anterior de 1753, que vertín do orixinal e nos
dá o primeiro listado económico de Ribeira
e do seu porto. Do cento de parroquias que
transcribín do Catastro de Ensenada entre
Noia e A Coruña aparecen varias curiosidades
neste de Ribeira. Encontrei as citas máis ao
norte neste tramo de vendas de viño e “canas”,
a presencia dunha muller patroa dunha dorna,
citas aos furanchos de viño, e dúas críticas ao
estado social dos veciños, os abusos fiscais
e malos usos na recruta de mariñeiros para
a Real Armada, un caso singular de protesta
formal que non encontrei no cento de casos
analizados. O rei, co catastro, quere saber que
tributos señoriais pagan os veciños, para crear
unha contribución única en Castela, unha
recadación para o Estado. Os de Ribeira louvan
a disposición real e aproveitan para denunciar con valentía a abusiva carga fiscal que
sofren, sobre todo por parte do Arcebispado
de Santiago e as súas alcabalas (cargan as

30 anos despois, nos datos do Real Consulado da Coruña de 1786, Ribeira sobe ao
primeiro posto pesqueiro na ría de Arousa e
na provincia, con 25.000 millares de sardiña,
16.000 quintais de congro e pescada, e 2.500
de melga e polbo. Camariñas e Muxía xuntas
nesta data collen 30.000 millares de sardiña.
Citar que Corrubedo pesca 6.000 ms de sardiña
e 2.100 quintais doutros peixes; Palmeira colle
20.000 ms de sardiña e 2.000 quintais doutros,
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vendas, comercio). Ademais non lles calan
aos representantes do rei e denuncian que
non poden pescar máis de catro meses ao
ano e malamente porque “por zarparlos el
Rey atrasa mucha falta de la ganancia que
pudiera haver en la Pesca”. As guerras navais
de España, coa segunda maior flota de guerra
mundial, e a matrícula do mar van deixar sen
brazos os cercos en toda Galicia e, lonxe de
mudar, aínda queda o peor (as guerras con
Inglaterra, Napoleón).
Transcribo este valioso documento recollido por min no Arquivo de Simancas, no
interrogatorio veciñal feito o 2 de xullo de
1753 en Ribeira, sobre a “Feligresía de Santa
Eugenia de Riveira de la jurisdicción de Noya”
(AGS.CE.RG. L250.529-546 fol). Datos recollidos en Ribeira polo subdelegado para a real e
única contribución don Juan Andrés Losada y
Themes, coa presenza do párroco don Miguel
de Herce y Marín, do xuíz da freguesía don
Jacobo Throche y Silva, co seu escribán Benito
Francisco de Ponte y Andrade; o mordomo pedáneo Pedro García, e os peritos do gremio do
mar Alonso Pérez e Simón González. Tamén
co mordomo Domingo Antonio Fernández e
o perito de terra Agustín Paz. Asigna o oficio
Juan Benito Valcarze.

Os presentes na reitoral de Ribeira (escribe
Riveira) responden que a freguesía é señorío
do arcebispado de Santiago, como anexo da
xurisdición de Noia, con 111 lumes ou casas.
Pagan os veciños por Señorío 30 reais. Mide a
parroquia de Levante a Poente medio cuarto
de legua e outro tanto de Norte a Vendaval;
cunha circunferencia dun cuarto de legua,
que se anda nun cuarto de día. Linda “por el
L. confina con el mar, al P. con la fra. de San
Pelaio de Carreira, N. con el Coto del Dean,
por V. con el Coto llamado de Martín”. A terra
produce unha soa colleita ao ano excepto o
regadío de primeira calidade onde sementan
trigo ou liño e de segunda colleita millo ao
alcacén. Hai terras de “herval, labradío regadío
y secano, algunos parrales de viña, viñas raras,
cañaverales, huertas de coles o berzas del país”.
Entre as árbores hai “algunos álamos, laureles
y castaños bravos, algún otro frutal, todo en
corto número espaciado por los bancales de
la tierras y por los márgenes”. A medida é o
ferrado, que abarca “una bara de diez palmos”,
48 varas de circunferencia, o 120 varas castelás.
A cuarta parte da terra está cultivada, o resto
son “tojares, monte abierto, lugares y caminos”.
Sementan “centeno, trigo, maiz, lino, vino, algo
havas y navos, muy pocos frutos y hortalizas,
verzas o coles”. Non hay superficie forestal de
proveito porque “no hay plantío formal cerrado
ni abierto ni frutales”. O ferrado de trigo vale
5 reais, o de millo groso 4, centeo 3, liñaza 8,
libra de liño 3 e medio, un carneiro 12, unha
galiña 2, un carro de palla “de 16 haces” 8, un
“az de cañas” 2 reais e medio.
Os veciños pagan por “diezmo, oblata,
primicia y voto”. O décimo equivale a un de
cada dez ferrados de todo froito, tamén polo
liño, cordeiros, mazás, polbos e sardiñas. Por
oblatas pagan os casados medio ferrado de
trigo, viuvos e viúvas 6 cuartillos. Os décimos
e primicias son a metade para o crego. A outra
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metade cobran: “un quarto don Miguel Benavides; otro reparten: don Benito Ochoa, don
Pedro Mariño, don Luis de la Torre, don Juan
de Lema”, todos veciños de Ribeira. Pagan o
Voto os que teñan gando ou terras de labranza,
cada un 8 cuartillos de centeo á mesa capitular
do cabido de Santiago. Recadan por décimo
42 ferrados de millo, 12 ferrados de centeo, 36
ferrados de trigo, “6 cañadas o moio y medio”
de viño. O décimo de liño, cordeiro, mazás,
polbo e sardiña aporta 340 reais. As oblatas 15
ferrados de trigo, e as primicias 23 ferrados
de centeo e millo miúdo.
Hai en Ribeira dez muíños de cubo con
“diez muelas negras” no “arroyo de fuente
posino”; muíños pequenos dunha roda que
so moen cando o regato leva auga. Son: 3

chamados do río de abaixo, propiedade de
pedro mariño: 1 presa do cubelo de simón
da bouza do couto do deán; 2 de amarelle,
de pedro de Novo; 1 leira da viña de “miguel
lerze y marín, cura párroco” (Herce); 1 horta
do muíño de manue lpaz; 1 agra das leiras de
agustín paz, “es de riego” (de canle, non de
cubo coma os outros); 1 río de abaixo de diego
gago. só moen tres meses ao ano por falta de
auga, e á cada un regúlase unha ganancia
de 20 reais.
Non hai cabana gandeira, só algunha vaca,
boi, ovella, carneiro ou porco particular. Hai
colmeas de abellas pero non din o número,
cada unha renda un real. Os veciños son 111
(lumes ou casas). Hai catro casas arruinadas
“por pocos medios de sus dueños”. Os veciños
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Jacobo Throche y Silva”. Hai dous pedáneos,
un de terra outro de mar, elixidos pola maior
parte dos veciños. Non hai fincas ou rendas
do rei, nin milicianos nin tropa regular. Entre
os oficios (546 fol) temos un “cirujano”, Felipo
Troncoso, por tres meses de ocupación renda
400 rs. Un taberneiro, Domingo do Val, renda
100 rs. Un “texedor” Domingo Vidal, traballa
catro meses, renda por xornal un real e 17
marabedís.

non teñen produtos nin arrendos, nin bens
propios. Pagan a sisa do viño que se vende
por menor ao “administrador de rendas reales
de la Villa de la Puebla”, porque “cada vecino
queriendo vender vino atabernado paga 8
reales por moio”. Hai unha taberna, pero como
vemos estaban xa regulados os furanchos, as
vendas particulares dos produtores do seu
viño.
Pagan a cabeceira da provincia por imposto de Utensilios 15 rs de vellón, por Servicios
Ordinarios 46 rs, por Cientos 480 rs, por
Alcabalas 1998, por Millones 75 rs. Son recadados polo mordomo e dous homes elixidos,
“por cuios compartes y covrados de hallan
sumamente oprimidos y cargados los vecinos
de esta fa. quienes esperan este alivio en el
establecimiento de la Unica Contribución”
critican os pedáneos, e insisten de novo “sobre
que hazen a la Piedad de S.M. la más humilde
y reverente suplica” (fol 541). Informan que
pagan as alcabalas “al Reverendo Arzobispo de
Santiago” por 1998 rs, “desde tiempo inmemorial, pero no saben con que título”, nova crítica
a un pago inxusto sen certeza documental. A
eles asiste “el juez arzobispal imparte justicia
en la jurisdicción de Noia, el licenciado don
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Hai “un palomar de Pedro Mariño que sirve
para su regalo”. “Una taverna llamada de Santa
Eugenia, es de Domingo do Bao (Val)”. Non hai
mercadores por maior, tendeiros, cambistas,
pero remiten os oficios á lista de Vecindario
da que non dispoñemos. Tampouco hai xornaleiros, porque os labradores “mutuamente
se ayudan unos a otros” para a labranza. Os
labradores regulan de ganancia 2 rs xornal
a seco.

UN PORTO DE MAR
Labregos e mariñeiros son a base da parroquia, que ten unha importante fonte de
ingresos no mar, como vemos nas seguintes
respostas, pero limitado só a catro meses de
pesca, mais a ocupada no transporte e outros
servizos (salazón, reparación). Así, indícanos
que os mariñeiros levan regulada a actividade
“por las embarcaciones de tráfico, lanchas y
dornas de pescar”, “y los demás son labradores”, “unos y otros ganan 2 reales por jornal
a seco”.
Hai lanchas de pesca, dornas polbeiras
e tamén tres embarcacións de cabotaxe que
venden directamente o peixe salgado (sardiña)
a Portugal ao remate da costeira (542-43 fol). A
pesca ocupa uns 98 homes nas lanchas e dornas, outros 21 traballan no transporte en barco
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a Portugal (soen ser tamén mariñeiros), mais
as mulleres e rapaces dos labores relacionados
coa pesca (salgado, redes, vendas miúdas,
axuda nas artes, marisqueo). As mulleres non
se soen anotar nos inventarios ao entender
que o seu traballo “no es de utilidad”, ou sexa,
non dá para pagar ao fisco. Pero en Ribeira
temos entre os patróns de dorna unha muller,
Dominga Prego, e noutros portos aparecen
tamén con quiñóns e como mercadoras.
Ribeira é un porto de mar, como mostra
o Catastro. Os peritos responden que “en esta
feligresía y Puerto de Santa Eugenia hai 3 embarcaciones de Porte de Cuatro toneladas que
conducen sardina al Reino de Portugal”. Son:
unha de Alonso Pérez; outra de Domingo Martínez e consortes, outra de Francisco Mariño,
que “hacen dos viajes al año de Santa Eugenia
a Portugal, con tripulación de 5 hombres y 2
muchachos en cada una y regula por el Patrón
y gente 600 rs por viaje”. Rendan cada unha
ao ano 1.200 rs.
“Hai treze Lanchas que solo sirven para
Pescar, lo que egecutan 4 hombres, o tres
cuando menos en cada una”. Son os patróns:

Antonio Pérez, Benito Pérez, Juan Antonio
Amado, Juan Martínez (ten 3 lanchas), Ignacio
Landeira, Manuel Mariño, Simón González,
Antonio Maneiro, Francisco Mariño, Domingo
Martínez, Pedro Novo. O valor do seu traballo
por catro meses útiles de pesca ao ano “en que
se puede hir a la Mar” é de 550 rs de vellón.
Responden que “asimismo hai diez y ocho
Barquitos Pequeños que solo sirven para
pescar Pulpo” e que levan cada un (dornas)
“un hombre y un muchacho”. Son os donos:
Basilio González, Basilio Fernández, Francisco Domínguez, Francisco de Gude, Antonio
Martínez Magariños (ten 3), Silvestre Vidal,
Pedro Landeira, León San Pedro, Francisco
Domínguez, Pedro Dos Santos, Domingo Rey
El Viexo, Dominga Prego, Miguel González,
Pedro García, Pedro de Andrade, Sebastián
de Santiago. Dedican tamén catro meses ao
ano, e regulan de valor 130 rs. E, de novo, e xa
citamos, os representantes do pobo critican
que a recruta de homes do gremio do mar
para a Armada causa un dano irreparable:
“con declaración que la falta de marinos que
hay por zarparlos el Rey atrasa mucha falta de
la ganancia que pudiera haver en la pesca”.
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O canto de arrolar no Barbanza e arredores
Recuperación do patrimonio musical de tradición oral
Esperanza Mara Filgueira Rama

Esperanza Mara Filgueira Rama

T

ecendo Soños é un proxecto cultural
concibido e dirixido pola soprano noiesa Esperanza Mara. Este proxecto pretende
recuperar, preservar e difundir o patrimonio
cultural inmaterial como son os cantos de
tradición oral a través de, primeiramente,
estudos musicolóxicos que dean lugar a
obradoiros, concertos, vídeos, composicións
de diversos estilos e para diversos públicos,
etc. Este primeiro traballo está centrado nos
cantos de arrolar, potenciando o noso patrimonio musical galego, a figura da muller
como preservadora deste legado, o fomento
da natalidade e maternidade, e un longo etc.

tei a localización deste estudo a unha zona
concreta que enmarca a volta do Barbanza.
Os concellos que forman parte deste proxecto
son Noia, Lousame, Brión, Outes, Rois, Padrón,
Muros, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Porto
do Son e Ribeira. Este estudo será ampliado a
outros concellos limítrofes, xa que pretendo
que este traballo sexa a base dun estudo maior
para así analizar mellor o xénero.
A posteriori, gravaremos un CD baseado
nestas nanas de tradición oral, para a súa conservación, aínda que este arquivo sonoro será
un traballo artístico de carácter innovador.

Os estudos que existen sobre este xénero
son reducidos, tanto en número coma en
extensión. Existen casos illados de notoria
relevancia, tanto pola escolla dos cantos de
berce, coma pola presentación, como pode
ser unha pequena edición dun cancioneiro
dedicado a esta temática que o supermercado
Gadis ofreceu á súa clientela no ano 2015,
titulado Cantos de berce (RICO VEREA, 2015).

Como musicóloga sinto a necesidade de
que o noso patrimonio cultural inmaterial
viva e sobreviva no colectivo social, posto
que observamos que a tradición oral está
rompendo lazos entre avós, avoas, pais e nais
cos fillos e fillas. Concretamente este xénero
non se adoita interpretar publicamente, polo
que reduce a súa opción a ser adquirido por
outras persoas. Debido á carencia de textos
de media extensión, algúns destes cantos
serán adaptados textualmente por poetas de
recoñecido prestixio con quen tiven o pracer
de convivir, para poder agrandar o seu contido,
e así daremos paso á innovación do noso
legado cultural. Estas melodías e poemas serán
a base de inspiración de compositores que
tamén tiven a honra de coñecer e, inclusive,
de estrear as súas propias pezas. Pretendo crear
un ficheiro sonoro onde se poida observar un
mesmo xénero tratado de diferentes maneiras
e baixo diferentes ópticas sonoras, tendo a voz
solista como vehículo de unión.

Por tanto, queremos contribuír ao corpus
científico con este estudo de carácter musicolóxico ou etnomusicolóxico para preservar
e divulgar un ben cultural inmaterial que nos
remite directamente á nosa historia. Delimi-

O nome artístico do proxecto e do posterior disco é Tecendo Soños, como se pode
observar na cabeceira, ilustrando a evocación
do sono ligada á acción de durmir e do propio
soño de editar un disco, ponte entre o mun-

POR QUE ARROLOS?
Pois porque a nana é un canto que se
adoita interpretar na intimidade para arrolar
un cativo ou cativa, con toda a maxia que este
vínculo crea, e non se programa asiduamente
nin ve a luz en espectáculos públicos. Por
outro lado existe un feito relevante na miña
vida persoal que dá sentido máis profundo a
este proxecto, que é o nacemento da miña filla
Moraima, á cal dedico este emotivo traballo.
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“Lola de Faia”. Nome: DOLORES VIÑAS MATO. Alcume: “LOLA DE FAIA”
Localidade de procedencia e onde vive: VILAVERDE (NOIA) Idade: 88
Data de nacemento: 25 NOVEMBRO 1929. Data da gravación: 29/09/2018
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=If5IXx62aVw

do académico e profesional así como meta
persoal e profesional.
Ante todo, este proxecto pretende cumprir
uns obxectivos concisos como son o de preservar e difundir o noso patrimonio cultural
inmaterial de tradición oral do xénero específico do canto de arrolar, ao ser un canto con
máis probabilidades de extinción inmediata,
xa que non se programa publicamente. Tamén
adaptar o dito xénero para voz e diferentes
grupos instrumentais, ampliando o repertorio
en lingua galega para voz solista, e cooperando
de maneira que se cree un proxecto colectivo
fomentando o repertorio e os costumes dos
nosos antepasados e antepasadas. E finalmente, mediar entre o mundo académico
e o mundo profesional, facéndoo visíbel e
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divulgándoo a través de gravacións e/ou
vídeos. Impulsar así un traballo que recolle
o patrimonio da nosa zona como base de
inspiración para persoas creadoras vivas,
xuntando pasado con presente.
Neste estudo e polo de agora, as informantes son todas mulleres. A información
preséntase estruturada toda do mesmo
xeito: o número de informante por orde de
recollida cunha foto de presentación para
humanizala, os seus datos persoais (nome
e apelidos, alcume, lugar de procedencia e
lugar onde vive, idade e data de nacemento)
así como a data de gravación da entrevista.
Antes da presentación dos arrolos aparece un
breve comentario con algunha observación,
apreciación ou valoración persoal.

Esperanza Mara Filgueira Rama
As transcricións dos cantos de arrolar aparecen en letra cursiva. Despois de cada arrolo
existe un apartado analítico que denominamos
“Concordancias” onde se describe o material
existente ao cal tivemos acceso e que nos serve
para analizar como se comporta o xénero.
Considerei que a mellor maneira de divulgar musicalmente estes cantos é a través de
vídeos onde se pode ver a propia informante
cantando. Apreciamos non só o texto literario
e a melodía, senón que tamén podemos ver
cales son as características propias das súas
voces e interpretacións, podendo observar
matices de diversa índole directamente das
propias informantes. Alcanzamos tamén deste
xeito o noso obxectivo de facer visíbeis estas
portadoras dunha sapiencia que vén doutro
tempo.
A continuación podemos observar a información que obtivemos grazas ao traballo de
campo realizado en Vilaverde, no concello de
Noia, e punto de partida deste estudo:

COMENTARIO:
Os arrolos que recollemos desta informante son, segundo a clasificación das melodías
do cancioneiro Canto de berce de Manuel
Rico Verea, “estruturas rítmicas sen melodía”,
é dicir, cantos de berce en que a composición
lírica se executa con estruturas rítmicas, sen
melodía. Segundo o autor, “é a forma máis
sinxela e suxestiva de dicir diferentes coplas,
de forma rítmica reiterada, neste monólogo
da persoa que arrola coa criatura que intenta
adormentar” (RICO VEREA, 2015, páx. 41).
Nótese que o propio autor apunta que
“cando o suxeito que arrola a criatura ten un
dominio do canto tradicional, nesta acción

contextualizada, mesmo é capaz de prescindir da melodía dun canto para interpreta-la
composición literaria coa base rítmica que
ten asociada a el” (RICO VEREA, 2015, páx. 41).
A continuación mostra un exemplo onde a
informante desestrutura e interpreta de forma
distinta a nana en dúas fases, unha primeira
dicindo a letra ritmicamente e posteriormente incorporando a melodía. O propio autor
conclúe que “isto é unha mostra de como
calquera canto de berce se pode executar de
dúas formas: arrolando a criatura dicindo o
texto ritmicamente ou cantándoo coa melodía
que ten asociada” (RICO VEREA, 2015, páx. 41)
. Neste caso a propia informante comentou
que era recitado e non cantado, polo que
descoñecemos se a melodía quedou polo
camiño do esquecemento ou se realmente a
aprendeu recitada e nunca cantou os arrolos
con melodía.
ARROLO 1
Idioma: galego
E, niniño, e, ronrón,
tuta que aí vén o cocón
e…
O niniño quer durmir
o soniño non lle vén
a culpa non é do neno
é do sono que non ten

CONCORDANCIAS:
No libro Cantos de berce (RICO VEREA,
2015, páx. 43), o primeiro dos arrolos que
ten clasificado como estrutura rítmica sen
melodía, que é o mesmo que interpretou a
informante, aparecen semellanzas na primeira
estrofa; aínda que parece que a nosa infor-
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mante se esqueceu dunha parte que podemos
observar nesta recollida:
E, neniño, e,
que aí vén o cocón,
pra busca-los nenos
que non dormen, non.
ARROLO 2
Idioma: galego
O niniño quer durmir
ten soniño de durmir
ten un olliño serrado
outro non o pode abrir
O niniño está chorando
quen lle ha de da-la teta
súa nai vai no muíño
e seu pai na leña seca.

CONCORDANCIAS:
No mesmo libro Cantos de berce (RICO
VEREA, 2015, páx. 46), aparece un arrolo
con moitas semellanzas e ademais é un dos
que el clasifica como “estruturas rítmicas
sen melodía”, que é exactamente o que fixo
esta informante. Aquí podemos observar as
semellanzas e diferenzas da primeira estrofa:
Este neno tenche sono
Tenche gana de durmire,
Ten un olliño pechado
O outro non o pode abrire.
Tamén garda semellanzas coa primeira
estrofa dun arrolo que recollemos no concello
de Outes, da informante “Mercedes a Chinita”
que presentamos a continuación:
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O meniño ten soniño,
ten ghaniña de durmir
ten un olliño serrado
outro non o pode abrir.
Así mesmo, atopámos a primeira das
estrofas no Cancionero Gallego (TORNER &
BAL Y GAY, 1973, páx. 94), numerada como o
“bercé” 215, que non amosa a mesma melodía,
mais ten moita semellanza a nivel textual:
Este neno ten soniño,
ten ganiñas de durmir;
ten un olliño pechado
outro xa non pode abrir.
Tamén existe noutro cancioneiro a mesma
concordancia, pois identificámos a primeira
estrofa cun arrolo recollido na parte de “Cantos
de berçe o arrolo” do Cancionero musical de
Galicia (SAMPEDRO Y FOLGAR & FILGUEIRA
VALVERDE, 1982) recollido en Ribadavia (Ourense) e que aparece na versión facsímile de
Sampedro y Folgar no tomo B) 39.
É evidente o parecido, obviando as
mudanzas de vogais ou características lingüísticas propias de cada variante dialectal.
Porén, a música é diferente. Pódese consultar
a transcrición musical deste arrolo na páx. 17
da segunda parte do cancioneiro denominado
Melodías:
Este miniño ten sono,
ten ganiñas de durmire
ten un olliño cerrado
outro non o pode abrire.
A presentación do proxecto tivo lugar na
Casa de Cultura de Noia no día 26 de marzo
de 2019, con grande afluencia de alcaldes e
alcaldesas, concelleiras/os de cultura e técnicos e técnicas de cultura dos concellos que

Esperanza Mara Filgueira Rama

Presentación do proxecto Tecendo Soños

apoian o proxecto, así como dos medios de
comunicación.
Este proxecto foi proposto a 13 concellos
da zona: Noia, Lousame, Brión, Outes, Rois,
Padrón, Muros, Rianxo, A Pobra do Caramiñal,
Porto do Son, Ribeira, Boiro e Dodro. De todos
eles, 11 concellos confirmaron o seu apoio a
través da contratación de actividades, e quedan
por agora fóra do proxecto o Concello de Boiro
e o de Dodro. Esperamos que se sumen antes
da fin deste presente ano, prazo máximo para
confirmar a participación, e por tanto optar a
ser colaborador ou patrocinador do proxecto.
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Pilar Sampedro

N

ace en Xeve, Pontevedra. El cóntao bonito
na autobiografía da AELG1 e BVG2 , “Novembro, 1955. Cansado de habitar o limbo, vou
e nazo. Era o tres, un día despois de Defuntos,
uf!, por que pouco. Algo da tristeza do mes
debeume quedar prendida no carácter, pois
converteume en ensimesmado e contemplativo (…). De pequeno, como todo o mundo,
escola, xogos, amigos, felicidade, liberdade
de campo e aldea…”
Desa infancia, afirma que medrou entre
a lareira e as novelas radiofónicas, polo que
resulta herdeiro dunha oralidade que deixa
ver nas narracións publicadas e nesa maneira
de contar da que imos entresacando anacos,
a modo de biografía.
Segue a contar sobre Xeve, neste caso
nunha das entradas de Café Barbantia, “A casa
dos Ruibal” (na que se refire ao dramaturgo,
José Ruibal, e á irmá pintora, Mercedes): “Xa
non vivo en Xeve. En moitos aspectos xa non
é o meu lugar no mundo. Vou de cando en
vez para asegurarme de que a casa segue en
pé. Pero se me preguntan eu digo que son
de Xeve”.
Máis alá de Xeve, continúa… “Logo a medrar. E nada foi igual: a urbe, pequena pero
urbe ao fin e ao cabo, maxisterio, anos de
busca, a escola (son mestre). Xa avanzados
os trinta, matrimonio, e fillos (dous); e outros froitos da aventura extraconxugal cunha
señora estupenda que se chama Literatura”.
Unha parte deste tempo quero recollela da
nota biográfica de O día que Miguel Induráin
pasou por Gonderande (Galaxia, 1999): “E logo
e de súpeto os anos, os anos que empezan
a pasar a velocidade de vertixe; maxisterio,

1

Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.

2

Biblioteca Virtual Galega.

escola, moitos lugares diferentes en pouco
tempo: Tui, Vilagarcía de Arousa, Cambados,
Moraña e, finalmente, a Pobra do Caramiñal.
E despois Lourdes e logo Lourdes outra vez
e agora Lourdes aínda” e para sempre; ela,
a muller que define a relación de Carlos co
mundo como “un estar no aire”.
E tamén, para sempre, a Pobra que o
adopta, e el tómaa por súa. Pobra e Barbanza,
pois é un dos socios fundadores de Barbantia,
coa que colabora en múltiples actividades e
escribe para o Suplemento Cultural A Voz de
Barbantia –sobre todo na sección “O Fío de
Ariadna”– e para Café Barbantia un monte
de entradas nas que vai recollendo as súas
observacións, que constitúen pequenos textos
sobre o libro do mundo ou da vida, da conversa, das paisaxes… outras son comentarios
sobres libros de literatura en xeral (entre os
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que destacan as traducións ao galego) nos
que a referencia a Laíño –ese amigo que lle
dispensa lecturas botándollas sobre a mesa–,
recensións sobre libros de literatura infantil,
como O corazón da maxia, O meu pesadelo
favorito, A evolución del Calpurnia Tate. Ámote
Leo A., A miña planta de laranxa lima ou Úrsula,
a maior. Sobre LIX3 reflexiona, en “Corrección
vs. Literatura”: “A literatura infantil foi nas súas
orixes auxiliar da pedagoxía. Durante moito
tempo nin sequera se considerou verdadeira
literatura e os seus autores raramente foron
vistos como verdadeiros escritores, máis alá
de declaracións paternalistas e condescendentes. Só se lles pedía que fosen exemplares.
Os nenos non precisaban de alimento literario
posto que non tiñan, dicíase, criterio estético.
En consecuencia, a literatura infantil nace
unida ao “xuízo adulto”; e continúa falando
deste xénero, ao referirse a algunha obra “…
un exemplo de como dende a contención
formal, estilística e léxica que esixe a literatura pequena se pode aspirar a facer literatura
grande.” ou “Pode que a literatura non sexa
máis que un gran macrotexto do que todos
petiscamos e no que tratamos de deixar a nosa
pequenísima pegada. Collemos algo e algo de
nós deixamos tamén.”
Participa en varios premios literarios
e aclara que deles valora a seguridade que
ofrecen, non a nivel económico (claro está!)
senón como confirmación da aceptación por
parte dun lector ou lectora atento e experto.
Consegue o Premio O Facho 1994, co conto
“A segunda hora da tarde”, publicado na revista CLIJ4*; en 2001 gana o premio Abril con
Manual de instruccións para querer a Irene,
en 2006 o premio Barco de Vapor con Unha
bruxa ben rara, e en 2011 faise co premio VIII

3

Literatura Infantil e Xuvenil.

4

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil.
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concurso de contos Liceo de Noia (ex aequo
con Chus Blanco) coa obra “Vladimir”.
Ademais destas dúas obras premiados,
conta co libro de relatos O día que Miguel
Indurain pasou por Gonderande, publicado
na colección Sete Mares de Galaxia en 1999 e
con Ese unicornio rosa publicado na colección
Ala Delta de Tambre en 2005.
Cando buscas Gonderande, en internet,
na primeira entrada lese que é unha aldea
do Caramiñal que en 2010 tiña vinte e dous
habitantes, once homes e once mulleres. Aí
temos que situar o primeiro dos contos. Xío
está empeñado en conseguir un autógrafo
de Induráin, aproveitando que vai pasar na
carreira ciclista; os amigos convénceno de que
é unha loucura, pero Carlota vaino apoiar; coa
súa axuda conseguirao e, desa forma, logrará
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aos primeiros namoramentos que rematan
cun cristal feito anaquiños. Este libro xa nos
fala das maneiras do autor, desa forma de
crear comicidade desde o xeito de expresarse
e pensar dos pequenos pero tamén de como
os ve, da empatía que sente, do afecto e os
valores con que quere acubillalos. Unha das
claves son as personaxes femininas, esa nena
do primeiro conto: “Os nenos aceptábana
porque era quen de facer cousas de nenos
tan ben ou mellor cós propios nenos” pero,
ademais, era solidaria e apoiaba os soños dos
demais; por iso, cando a castigan sen saír un
mes, Xío vaise autocastigar ficando ese mes
tamén na casa.

que ese instante dure moito máis que o suspiro
no que pasa o pelotón e, sobre todo, demostraralle que os desexos se poden cumprir. O
segundo dos contos “Quique, Quique” xira
arredor dun neno curioso que nunca deixa
unha pregunta por formular; espontáneo e
sensible, é capaz de devolverlle a dignidade
a un león sosténdolle a mirada. Outro dos
relatos, “E de súpeto Antía”, narrado en primeira persoa, vainos contar o que sente ese
neno que vai ser destronado polo nacemento
dunha irmá; faino coa marca do humor e a
tenrura que van ser os sinais de identidade do
autor e da mellor literatura infantil. “Helena”
xoga cunha fantasía misteriosa que poderiamos ler próxima a certas obras de Alfaya.
“Un bautizo” recada a parodia que nos pode
lembrar a Lamote, e “Carmiña” aproxímanos

Manual de instrucións para querer a
Irene vai ser traducido a todas as linguas do
Estado ao estar convocado o certame por
Editores Asociados; en galego faino Galaxia,
na colección Sete Mares e, de novo5, ilustrado
por Serxio Suárez. Unha novela xuvenil que
trata o problema do desencanto despois do
primeiro namoramento, os riscos desa idade
na que a atracción e os instintos poden sobre
a razón, a baixada ao pozo da depresión –na
que tamén influirá a situación de separación
dos pais– e a descuberta dos seus poderes
de telequinesia. Irene namórase de Arturito
Campos, o soberbio fillo do alcalde (“Fillo de
porco, marrán seguro”) ao que leva odiando
desde a infancia, o insensible galo do galiñeiro
que liga para manter o prestixio… Por iso,
cando descobre a súa aposta e o nulo interese
que tiña por ela, entra na crise máis absoluta,
porque se fallou a si mesma e a todos os que
leva defendendo do boss.
O autor é moi bo na creación de personaxes, tanto que poderiamos pensar que realmente existen, que son rapaces e rapazas aos

5

Igual que O día que Miguel Induráin pasou por Gonderande.
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que caricaturiza un pouquiño para mostralos
sen que se “lean”, e esta afirmación podería
verse apoiada polos comentarios de Irene
(“Son personaxe –e persoa tamén– que vive
nestas follas, nesta historia, o mesmo que
outros moitos dos que agora vos penso dar
noticias”); pero tamén son magníficas as súas
descricións de situacións de pandas infantís
co xefe actuando coma un deus olímpico e
os outros ríndolle as grazas como súbditos.
O autor é mestre, polo tanto está atento aos
valores que prenden nos personaxes e déixase
levar por eles: odia tanto o “machoteiro” que
lle coloca un escarvadentes na boca, e sente
tanto respecto por Brais (o eterno namorado
de Irene que se enfronta a Arturito aínda
sabendo que sempre vai perder) que lle pon
na boca as palabras que dan título ao libro
(“Porque xa entendo a Irene, enténdoa moi
ben, tanto que podería escribir un manual
de instrucións para querer a Irene”) e tenta
deixar algunha sentenza que poida servirlles:
“De súpeto, un día como se espertaras dun
pesadelo. Vai e chegas a saber de golpe que
todo era unha parvada”, “As travesías levan
o seu tempo”, e o mestre fala: “É moi propio
de vós pensar sempre que o que vos pasa
non lle pasa a ninguén máis. Seica tedes a
exclusiva do sufrimento (…) as seguridades
absolutas, outra das vosas teimas. Pódesme
crer, os que máis seguros están son os que
máis se equivocan… de feito estar seguro xa
é unha equivocación”. A adolescencia é unha
etapa tan convulsa e de tanta dor que se fai
necesario convencelos de que o que hoxe é
negro total, mañá cambia de cor e despois
do pranto vén a risa. O novelista coñece os
personaxe e os lectores e quere transmitirlles
o que a vida lle ensinou.
A cita de Günter Grass, que aparece no comezo deste libro anúncianos o xogo das voces
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narradoras e a relación entre o autor e os seus
personaxes. Ademais do narrador omnisciente,
no prólogo e no epílogo, así coma nuns apartados –non numerados entre capítulos– con
itálica, interveñen os personaxes apelando
ao autor. No prólogo, Irene preséntanos o
resto de personaxes e, a modo de chiscadela,
como se estivésemos nunha obra de teatro,
remata: “Xa están todos preparados, só falto
eu. Ameazan: se non me dou présa empezan
sen min.” Nun deses apartes aparece Arturito
falando co autor, noutro é o enigmático profe
de galego, para rematar no epílogo con Irene,
de novo, representando todos os personaxes,
identificando o profesor de galego co autor
(a pesar das dúbidas que o autor segue a
sementar) e falándolle da consecuencia de
manipular personaxes porque igual que el se
mete nas súas existencias poden eles baixar
á súa vida e pegarlle algún que outro susto.
Ese unicornio rosa é unha obra redonda,
así como son elas, sen pretensións e chegando aos cumios máis altos. Divertida e tenra
como deben ser as boas obras destinadas a
este público, cunha magnífica creación de
personaxes tanto adultos coma infantís.
Na presentación editorial podemos ler
“Miguel ten oito anos, case nove, e anda moi
nervioso coa chegada dos Reis Magos. Non só
é por iso. Todos cren que é un pouco parvo,
mais el sabe moi ben que de parvo non ten
nada, pois dáse conta de moitas cousas, e
serias, que pasan ao seu redor.”
As ilustracións de Jesús Gabán complementan a historia achegando un Miguel case
real, tan expresivo que podería utilizarse para
estudar as emocións, un rapaz que é a viva
imaxe do creado polo autor. O ilustrador non
nos engana, fálanos claro desde o primeiro
trazo colocándolle un parche no ollo aínda

Pilar Sampedro
cando teremos que chegar case ao final da
historia para que o autor nos conte que o
neno ten un ollo vago. A dozura e a inocencia,
a preocupación, o medo á separación dos
pais, a observación de todas a cada unha das
situacións (porque el dáse conta de todo, aínda
que os adultos pensen que non, eh!). El, ten un
mundo interior que o axuda a seguir crendo
nos Reis Magos a pesar de que se dea conta
do imposible que é a súa tarefa; el quere crer
e, aínda cando non se empeña, tamén cre,
como cando escoita a voz interior do irmán
morto antes de el nacer (que actúa como un
superego botándolle en cara todo o que fai mal
e obrigándoo a medrar) ou cando descobre e
mantén que o unicornio rosa o mira porque o
escolleu a el, ou é que os xoguetes non poden
escoller os nenos e ha de ser sempre ao revés?
Esa voz de Miguel é das mellor conseguidas da nosa literatura; transparente, trae con
ela os sentimentos e o humor que nace da
inxenuidade e da candidez para enfrontarse
á realidade e á linguaxe, esperta a empatía que
nos une ás criaturas da especie porque fala
coma elas, razoa coma elas, ve o mundo desde
a óptica que o ven elas, dá as explicacións que
elas dan e acláranos o que quere dicir unha
palabra ou unha frase feita con todo o candor
da confusión. Rimos lendo este libro, igual que
o faciamos cos de Fina Casalderrey (que tanto
lle gustaban a Irene) porque son milagres que
suceden cando o autor atopa o rexistro xusto
e a historia vai coma un río.
Miguel é un neno sensible, está feito da
mellor madeira de Gepetto.
Hai poucas obras humorísticas no noso
sistema literario e, cando aparecen, agradecémolas; esta é unha delas. Provócanos o riso
a grandes e pequenos porque, ademais dos

recursos citados, utiliza a escatoloxía que é
tan do gusto da infancia.
O autor é perseverante no xogo do narrador, por iso, de vez en cando, Miguel fálanos
a nós directamente, aos lectores.
Nesta obra, igual que sucedía no conto “O
día que Miguel Induráin pasou por Gonderande”, podíamos chegar á conclusión de que as
mulleres (máis ben as rapazas) salvan. Decididas, avanzadas, cariñosas. Son elas as mellores
amigas (neste caso Carolina) dispostas a facer
todo o preciso por Miguel, acompañalo ao
traballo do pai para falar coa amante, ou á
tenda a indagar sobre o unicornio, presta a
darlle os caramelos que el non colle, apampado
como anda ante a descuberta de que os Reis
son os pais…
A fantasía (unha boa aliada da intelixencia
que axuda a medrar, como di a nai de Miguel)
funciona como asa á que agarrarse; este neno
fálalles aos Reis como lles falaba o protagonista
da Derradeira carta aos Reis Magos e mantén
a fe, aínda cando vaian caendo unha a unha
todas as certezas; agora anda pendente do
unicornio ao que decidiu chamar Dylan como
o irmán morto porque o que o vai destronar
chamarase Mateo, e os apelidos coincidirán
cos seus. Home!
Unha bruxa ben rara está dirixida ao tramo
de lectores/as autónomos. Só conta cunha
ilustración na cuberta de David Pintor. Narra a
historia dunha bruxa herdeira dunha tradición
familiar que lles fai ser guapas e boas. Por
se isto fose pouco, Raruxa caeu de pequena
nun filtro de amor, que andaba a elaborar
súa nai, e perdeu os seus poderes. A pesar
de realizarlle unha cirurxía antiestética (ou
simulado unha operación ao colocarlle unha
máscara que a fai parecer fea) as Valedoras dos

179

No lugar escollido, permanece. Carlos Mosteiro (1955-2015)

Bos Costumes Meigos secuestrárona e están
dispostas a acabar con ela. Serán os rapaces
e rapazas da fraga, xustamente aqueles que
non lle facían caso e se burlaban dela os que
acudirán a salvala coa axuda dun tal Cadavide
(detective ou algo semellante), dun dragón e
dun troll cos que conseguirán levar a historia
a bo fin. O narrador –a modo de locutor ou
cámara– vainos describindo o que debemos
ver e contando o que sucede dirixíndose aos
lectores de vez en cando. Unha bruxa desastre,
unha bruxa que rompe esquemas ademais
de escobas e é bondadosa, está condenada a
facer de portería ou sostén de goma de saltar.
Fronte a Raruxa, o grupo de rapaces comandados por Mon Abusón (sempre hai un) que
é “o que di que os nenos xogan ao fútbol e as
nenas á corda, o que organiza os concursos de
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gargallos e mexadas, o que reparte os lapotes”,
os demais obedecen e rinlle as ocorrencias,
pero Mon non se atreve coas nenas. Rosaura
e Hadriana non lle fan caso ningún, andan
ao seu; el pensa que non lles deixa xogar ao
fútbol pero é que a elas non lles gusta e prefiren
xogan a moitas cousas distintas e non sempre
ao mesmo, como fan eles. O mellor é cando
teñen que escoller un xefe para a expedición
de salvamento de Raruxa; daquela el pensa
que xa é el (como se non?) pero ninguén
está de acordo: “Verás, Mon, ninguén cho
quere dicir (…) pero este pode ser un asunto
difícil. Ao mellor ata fai falla intelixencia, polo
menos unha pouca, pode que non sexas o
máis indicado (…) Nos partidos de fútbol é
outra cousa, aí podes mandar e ameazarnos
se queres como fas sempre, pero no asunto
este…”. E van desmontando cada unha das
capacidades: precisan alguén que pense, que
reaccione rápido, que sexa decidido, valente
e solidario: “Ou sexa, que ti non serves, Monchiño”. Semella que hai remedio, a historia
é esperanzadora, escollen unha das nenas
que cumpre todas as condicións; a rapazada
demostra que só está disposta a aguantar un
“machoteiro” nos xogos, pero a realidade é
outra cousa.
Unha das claves de Mosteiro é a alternancia
de narradores e a relación co creador. E nesta
obra conséguese mediante unha carta da nai
de Raruxa dirixida ao autor.
A pesar de que o narrador comezou indicando que á veces a bondade se confunde
coa debilidade, como no caso de Raruxa, esa
bondade vai ter premio. A novela é optimista
e consegue salpresarnos de humor no medio
da defensa dos valores de igualdade entre os
nenos e as nenas con diálogos chispeantes:
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“–Boh! Impórtame a min pouco a vosa
opinión, vós sodes nenas.
–E ti parvo –indignouse Hadriana”.
Cando acabo de ler os libros de Carlos
Mosteiro sinto tristeza porque non nos deixara
máis obras.Fainos tanta falta esa mirada súa
sobre a infancia, a dun escritor profesor que
os mira comprendéndoos e queréndoos, buscándolles a risa ao tempo que non esquece
atacar os malos ou defender os bos (porque
existen, que dúbida cabe!). Botamos de menos algo de teatro, despois de observar esa
maneira tan especial de narrar e eses diálogos
tan agudos. E sentimos a pena de que non

tivese remate ese texto, Cinco casos para Alex
Lapanamán (que aparece na BVG a modo de
esbozo coa presentación de personaxes e con
algún capítulo en borrador) ou a novela xuvenil
As flores de maio da que anuncia o comezo
nunha entrevista para a AELG.
Esparexidos polas obras aparecen os lugares da súa vida como o de nacemento, Xeve.
Iso fan os autores cos lugares que aman. E
os lugares, tamén manteñen a memoria dos
seus creadores. Na Pobra (o lugar escollido),
o concello, xunto con Barbantia, hónrámolo
cada ano convocando un premio que recoñece
o papel da literatura infantil na que el traballou
como un obreiro leal.
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n fabulista galego no Museo

do Gravado de Artes. O barón de Andilla.
Coa fábula en galego ao fondo
Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
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INTRODUCIÓN

O

Museo do Gravado á Estampa Dixital
de Artes (Ribeira) non só posúe preto
de corenta mil gravados, senón tamén unha
biblioteca ilustrada con máis de dous mil volumes. Nesa colección bibliográfica destaca o
grupo de fabulistas ilustrados, que son, case na
súa totalidade, franceses. E entre eles, o máis
grande fabulista da Idade Moderna, Jean de
La Fontaine (1621-1695), que publicou as súas
fábulas entre 1668 e 1694. Posúe o museo de
Artes dende edicións francesas do século XVIII,
como a impresa en Avignon, quizais en 1742,
pasando pola tradución española de Teodoro
Llorente (1836-1911), editada en Barcelona
en 1885; a edición de París, prologada por
Sainte-Beuve, e con gravados de Johannot,
até edicións do século XX. Pero, sen dúbida, a
peza máis importante que garda a biblioteca de
Artes é a colección de doce láminas que realizou Salvador Dalí para as fábulas do escritor
francés, o Bestiaire de La Fontaine Dalinisé,
de 1974, con forte influxo do gravador Jean L.
Grandville (1803-1847), que tamén ilustrara a
obra de La Fontaine, aínda que a edición foi
xa póstuma, pois apareceu en 1855. O retrato
que Dalí fai do fabulista francés está baseado
no de Rigaud, gravado por N. Delaunay.
Tamén o museo garda na súa biblioteca
unha pequena colección ilustrada do máis
famoso dos seguidores de La Fontaine, J. P.
Claris de Florian (1755-1794), membro da
Academia Francesa como o seu mestre, e de
quen se custodian varias edicións do século
XVIII, como a das Fables de 1792 ilustradas
por Flouest; unha edición parisiense de 1805,
ilustrada por Marillier, Flouest, Depréel, e outros. Así mesmo conta coa edición traducida
ao castelán por Gaspar Zavala y Zamora e
aumentada por José Fernández de la Vega,
impresa en Madrid en 1831, e que leva 54

estampas, ademais doutra edición de París
ilustrada por Pauquete e Henry Émy. E aínda
conserva o museo unha fermosa edición das
Fables Nouvelles de C. J. Dorat (1734-1780),
de 1773, con ilustracións de Marillier gravadas
por Nicolas de Launay.
Pero entre os fabulistas franceses, a biblioteca de Artes garda tamén a edición orixinal
dun só fabulista en castelán, o galego Francisco Garcés de Marcilla (1813-1873?), máis
coñecido polo seu título nobiliario de Barón
de Andilla, na primeira edición de Madrid
de 1853, Fábulas, cuentos y epígramas (sic)
morales, con 13 ilustracións.

A FÁBULA. DEFINICIÓNS. ORIXES.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En sentido extenso, o termo fábula remite
a calquera relato ficticio, pero non hai que
pensar só en narrativa, en verso ou en prosa,
senón tamén no teatro. Pero para os nosos
obxectivos, consideramos a fábula unha composición xeralmente breve e en verso na que
animais ou plantas (e ás veces humanos e
algúns obxectos), actúan como persoas sen
perderen as súas características naturais.
Algúns tratadistas falan de fábula cando o
relato é en verso, e apólogo cando é en prosa,
mentres que outros consideran que a fábula
é protagonizada por animais e o apólogo por
humanos. Certos estudosos falan de fábula
cando o didactismo non impide a calidade
artística e de apólogo cando a moralexa é o
único esencial e non hai fin artístico.
Hai maioría de definicións que consideran
a presenza de animais e o consello moral como
partes esenciais da fábula, hoxe xa sinónimo
de apólogo. Soen ter unha parte narrativa e
unha moralexa, aínda que nalgúns autores esta
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última pode non ser explícita, senón que está
implícita no texto. O ensino non ten por que
ser só moral, senón que pode ser de sabedoría
práctica, e ás veces non moi moral.
No mundo clásico grego tiñan, en principio, unha finalidade retórica e pedagóxica, e
considerábase un xénero menor, que mereceu
pouca atención crítica até o século XVIII, co
alemán Lessing, que consideraba que tiña
que ser breve e ter conclusión moral. Outros
eruditos destacan o seu carácter metafórico ou
alegórico, pero sempre con intención moral. A
moralexa podía ir ao comezo (promitio) ou ao
final (epimitio) e xeralmente foilles engadida
nun segundo momento. As fábulas gregas non
son costumistas e parece que foron os latinos
os que preferiron o termo fábula, aínda que
na Idade Media podían chamarse moralexas.
Hoxe hai consenso en que a orixe da
fábula está en Mesopotamia e que, a través
de Babilonia, pasou a persas, indús e árabes,
e logo a Occidente, a Grecia, sendo Esopo
o seu cultivador principal. A tradición indú,
pronto presente en traducións, é máis de ambiente cortesán. De Grecia pasou a Roma, que
achegou outro fabulista fundamental, Fedro.
Outros nomes importantes son o de Aphtonius, Aviano e Babrio. No Renacemento, o
termo fábula podía remitir á fábula mitolóxica
en verso, tradición que continuou no século
XVII e chegou ao XVIII.
Parece que unha das primeiras fábulas
en España aparece en 1237 no Libro de los
doze sabios, unha versión do Calila e Dimna. Os medievais coñecían a Fedro, Aviano
e Rómulo. O arcipreste de Hita introduce 25
fábulas no Libro de Buen Amor, das que 21
son de tradición esópica, quizais a través de
Walter. En Francia, dos séculos XII ao XIV,
deriva nos fabliaux, nos que as características
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son a oralidade, a brevidade, os diálogos e o
humor.
A fábula está presente na tradición inglesa
(Chaucer, Langland), alemá, italiana (Doni,
Pignotti)…, pero o seu rexurdir, a súa Idade
de Ouro foi o século XVII en Francia, grazas
á figura de La Fontaine, quen entre 1668 e
1694 publicou os seus 12 libros de Fábulas,
con gran artificio literario, perfección formal e
fluidez expresiva. Tras el virían Florian, Dorat,
La Motte, Piron e Le Monnier.
En España, e no século XVIII, os nomes
principais son Samaniego e Iriarte, pero a
finais do século case todos os poetas escribiron
algunha fábula. No século XIX español a fábula
adquire nova vitalidade, certa tendencia ao
prosaísmo e un forte compoñente pedagóxico.
Hartzenbusch, tradutor de Lessing, ampliará
as fontes da Fábula, sobre todo co influxo
alemán. Campoamor, Sala e Príncipe serán
outras figuras importantes no desenvolvemento do xénero.
A fábula tivo tamén presenza en euskera,
catalán e galego (1865). A fábula irá chegando,
ás veces pola admiración por La Fontaine, a
todas as linguas europeas, mesmo ao ruso
con Krylov.
Canto ao emprego do termo fábula no
teatro, os romanos falaban de “fabula atellana”
para a que se representaba con máscaras;
“fabula palliata” para a comedia popular, e
“fabula pretexta” para a traxedia histórica e
lendaria de asunto romano. A “fabula togata”
era a comedia romana con personaxes elevados. Existe tamén unha distinción de orixe
entre a fábula milesia e fábula esópica.
En Galicia aparece a fábula en verso de
autor en 1864 con Francisco Mirás e terá o

Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
seu principal autor en Amador Montenegro
Saavedra, pero compre lembrar o interese das
fábulas de Francisco Añón, Marcial Valladares,
Antonio de la Iglesia e Pérez Ballesteros. A
fábula galega ten moita presenza na literatura
de tradición oral e popular, e moitos “contos
de animais” son case fábulas e algúns foron
recreados polos autores galegos do século XIX,
e aínda do século XX. A lingua galega conta xa
con boas traducións de Esopo, Fedro e Babrio
e con varias versións de La Fontaine.

ademais de aparecer tamén a fábula en éuscaro, catalán e galego. A fábula político-social
será quizais a gran novidade que achegue a
fabulística castelá cando menos dende 1813,
con Cristóbal de Beña e as súas Fábulas políticas. Pero o lugar de pioneiros na edición
de libros de fábulas correspóndelles a Ramón
Valvidares, con Fábulas satíricas, políticas y
morales, e a un galego, Luís Folgueras Sión,
que publica un volume de Fábulas na Coruña
en 1811, o mesmo no que o fixo Valvidares
en Madrid. O autor destas fábulas coruñesas
mereceu pouca atención crítica ata agora.
Nacera en 1769 e era eclesiástico, foi deán
de Ourense, logo bispo de Tenerife e, xa ao
final, arcebispo de Granada. Faleceu en 1850
e, fóra das fábulas, publicara tamén na Coruña
o poema Covadonga, en 1813. O volume de
Folgueras contén 79 fábulas e a crítica valorou bastante negativamente a súa calidade
artística, pero apreciou o interese costumista
das súas pezas que, maioritariamente, son
debedoras de Esopo.

Amador Montenegro

GALEGOS NA FÁBULA CASTELÁ
DO SÉCULO XIX
Se o século XVIII foi o da gran proliferación
da fábula en España, cos nomes principais de
Samaniego e Iriarte, o século XIX verá tamén
a aparición dun abundante número de libros
de fábulas, cando menos entre 1811 e 1900,

Cristóbal de Beña
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Tras o Trienio Liberal (1820-1823) e, para
evitar a brutal represión, moitos españois
marcharon ao exilio inglés, entre eles nomes
tan importantes na cultura española como
Alcalá Galiano ou Espronceda. Entre estes
emigrados políticos hai que anotar o nome
de José de Urcullu (1790-1852), que sempre
se contabilizou entre os galegos, aínda que
nacera en Bilbao. En Galicia pasou parte da
infancia e a mocidade. Na Coruña publicou
dúas pezas teatrais, La sombra de Acevedo e
Los últimos días de Porlier, durante o Trienio
Liberal, e que lle dan un certo papel como
precursor do teatro político en España, non
escrito de xeito alegórico ou recorrendo a
feitos do pasado, senón facendo un teatro de
actualidade, apegado aos feitos. Un poema seu
aparece tamén no Álbum de la Caridad. No
exilio en Londres traballou como tradutor e
adaptador, e será Vicente Lloréns quen estude

Concepción Arenal
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o seu labor nun libro xa clásico, Liberales y
románticos. Pero foi tamén poeta e xornalista
e, xa no ano 1828, publicou tres fábulas no
“Almanaque” da revista dos exiliados en Gran
Bretaña, No me olvides. Capitán do exército,
morre en Lisboa en 1852.
En 1851 publica a penalista galega Concep
ción Arenal (1820-1893) o volume Fábulas
en verso originales, que son como di o seu
título, orixinais, non baseadas nos clásicos,
pero de mediana calidade artística, e que
pecan dun exceso de prolixidade e traen as
sentenzas ás veces polos pelos. Unha delas
foi incluída no Álbum de la Caridad e outras
circulan aínda en antoloxías actuais, como
a de Urrutia. En 1994, María Cruz García de
Enterría reeditou as fábulas de Concepción
Arenal (Madrid, Castalia). É unha das poucas

Pascual Fernández Baeza

Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
escritoras españolas que publicou fábulas, a
carón da marquesa de Pardo Figueroa, que o
fixo en Sevilla en 1875: Fábulas fabulosas. Na
prensa galega, unha descoñecida, Elena de
Cordespal publicou unhas “Fábulas”, pero en
prosa (El Correo de Lugo, 01-08-1860).
Non era galego Pascual Fernández Baeza,
pero case, pois nacera no Bierzo e viviu en
Galicia, onde editou varios folletos poéticos.
Este maxistrado editou en Madrid en 1852 a
súa Colección de fábulas políticas y morales,
moi ben escritas, e que tiveron unha segunda
edición en dous tomos en 1858. En 1978 aínda
se incluíron un par delas na antoloxía La fábula
a través del tiempo. De Esopo a Andrés Bello,
editada por Sopena en Barcelona. Reproducimos a titulada “Los niños y los galgos”:
Por no saber la lección
estaban dos niños presos;
libres dos galgos traviesos
jugaban a discreción.
Y de la triste pareja
viendo las caras llorosas
que se asomaban quejosas
por los huecos de una reja
les dicen: ¿Os gusta el juego?,
pues a estudiar daos traza,
que antes tomamos la caza
para divertinos luego.
O autor nacera en Ponferrada en 1798,
pero a crítica sinala dúas datas distintas para
a súa morte: 1860 ou 1880.
De 1853 é o volume, conservado no Museo
do Gravado de Artes (Ribeira), Fábulas, cuentos
y epígramas morales, editado en Madrid por
Francisco Garcés de Marcilla, máis coñecido
como barón de Andilla. As fábulas deste ferrolán serán comentadas nun epígrafe propio.

Eduardo Gasset y Artime

O cultivo da fábula na prensa de xeito
ocasional era frecuente no século XIX.
Neste caso está o famoso político pontevedrés Eduardo Gasset y Artime (1832-1884),
quen chegou a ser ministro de Ultramar,
ademais de deputado. É importante na cultura española por ter fundando o xornal El
Imparcial en 1867, ademais de El Eco del País
(1862) e La Ilustración de Madrid, en 1870. Foi
autor, cando menos, dunha “fábula” aparecida
no famoso Seminario Pintoresco Español o 28
de outubro de 1855.
Remigio Armando Caula (1828-1895),
santiagués, é coñecido en Galicia como dramaturgo (Margarita o la flor del valle, 1851),
poeta (Cantares españoles, 1884) e xornalista
que colaborou en El Museo de las Familias de
Madrid; La Ilustración Española y Americana
ou El País de Pontevedra. Mais foi tamén autor
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dalgunhas fábulas como “La araña, la mosca y
los lagartos”, da que reproducimos a moralexa:
¡Todos somos iguales! Con empeño
gritan muchos: ¡Patraña!
¡Lector: en este mundo de cucaña,
sálvase el grande y húndese el pequeño
como en telaraña!
De 1869 é a fábula de Francisco Añón
“Las ranas pidiendo Rey”, que é claramente
sátira política referente á busca dun candidato
ao trono español tras a caída de Isabel II coa
Gloriosa en 1868.
Non sabemos se era galego Julián Chave
y Castilla, pero exercía o maxisterio na cidade
de Lugo e alí publica en 1888 o libro Fábulas
y poesías morales religiosas.

O BARÓN DE ANDILLA
Francisco Garcés de Marcilla foi moi
coñecido como fabulista no século XIX, pero
foino, sobre todo, polo seu título, barón de
Andilla. Nacido en Ferrol o 11 de novembro
de 1813, fillo dun mariscal de campo. Axiña
marchou a Madrid, en 1820, e logo a Valencia
a estudar Leis. Moi dotado para a versificación,
en 1837 estreou na cidade de Turia o drama
romántico en verso Un crimen o el camino
del precipicio. Fará tamén unha tradución dos
Salmos e volverá estrear outra peza teatral, La
dama blanca, en colaboración con Morana,
pero a súa fama acadouna como fabulista,
malia ser autor doutras obras poéticas como
as que editou en 1860: España en África e A
Pío X, en su tribulación, e algunhas poesías
líricas. Case todos estes datos proceden de
Vilanova Rodríguez, quen, porén, anota o seu

Amador Montenegro publicará en 1897
Fábulas galaico-castellanas en Lugo, con
apólogos nas dúas linguas. O libro foi reeditado
na mesma cidade en 1917.
En 1895 edita en Pontevedra Gerardo Álvarez Limeses (1871-1940) os Versos morales:
fábulas, cuentos, poesías sueltas, dos que saíu
unha segunda edición en Ourense no ano
1900. O autor é ben coñecido como poeta en
lingua galega polo seu libro Antre dous séculos
(1934), prologado por Castelao.
Non son, seguramente, estes nomes
os únicos entre os galegos que escribiron
fábulas en castelán, pero só unha revisión
sistemática da prensa permitiría saber cal é
o repertorio dun xeito máis completo. Por
citar un só exemplo, no Almanaque Gallego
para 1900 editado en Bos Aires, publica Abén
¡Zas! a fábula “El hombre y el perro”, escrita en
1899. O pseudónimo corresponde ao galego
Miguel Santiago.
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nome como Garcés de Cerdilla y Cerdán, pero
a primeira edición das Fábulas (1853) asina
claramente como Garcés de Marcilla. O seu
título nobiliario é, sen dúbida, valenciano, pois
corresponde ao municipio do sur da serra de
Javalambre en Valencia.
Ademais de Vilanova, só un par de críticos
do século XX se ocuparon do barón de Andilla
con certa atención. En primeiro lugar, José Mª
de Cossío, quen anota que faleceu en 1873 “a
consecuencia de las graves quemaduras que se
produjo verificando experimentos químicos”.
Engade tamén que as súas poesías líricas eran
inda románticas, e cita o poema “A Panticosa”.
En 1853 aparece o volume Fábulas, cuentos
y epígramas (sic) morales en Madrid. Parece
que foi animado a publicalas por Aparisi y
Guijarro, Bretón de los Herreros e Eugenio

de Ochoa. Vilanova, en Los días históricos de
Galicia (2002) vai máis lonxe e asegura que J.
Eugenio de Hartzenbusch chegou a chamarlle
ao barón de Andilla o “La Fontaine español”.
O que é seguro foi o aprecio de Hartzenbusch polo fabulista galego, a quen dedicou un
poema en La América.
O libro de 1853, que é o que custodia o
Museo do Gravado de Artes, está xa case ben
definido no título, pois contén fábulas, as
máis numerosas (97), contos en verso (15) e
epigramas (136), pero tamén “Sonetos” (10), de
tipo humorístico e “Composiciones sueltas”
(2). En 1856 publicou outra edición, prologada por Cayetano Rosell, que aseguraba que
Andilla perfeccionara a súa arte, con máis
diálogos e linguaxe máis concisa e menos
lírica. Vilanova apunta que a cuarta edición
da obra foi prologada por Aparisi y Guijarro.
José María de Cossío asegura que Andilla posuía na fábula “verdadera destreza”
e estamos de acordo, pois, en xeral, resolve
ben as pezas fabulísticas. Engade Cossío
outras características de Garcés: fertilidade
de invención, agradable estilo para contar e
sempre intención moralizadora, coa que ás
veces padece a creación literaria, sacrificada
pola moral. Nunha época na que só destacaban Miguel Agustín Príncipe, Ramón de
Campoamor e Juan Eugenio de Hartzenbusch,
as fábulas de Andilla son bastante notables
e, en moitos casos, como “El elefante y sus
médicos”, destaca na caracterización dos
animais. Destaca Cossío tamén as fábulas
protagonizadas por plantas, por influxo de
Selgas, e pon como exemplo algúns versos:

Fábulas, cuentos y epígramas morales

La primer caña se convierte en ciento
y mil banderas verdes y amarillas
zumban del fresco río en las orillas.
(“Cañaverales”)
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Outras fábulas destacadas por Cossío
son “El pastor y el mastín” e “El mosquito y la
golondrina”. Pero, en xeral, “es raro el acierto
completo”, porque se o logra no ton e na
expresión, falla o asunto; se este é axeitado,
reséntese o estilo ou o consello.
Os contos son narrativos pero, no fondo,
seguen a ser fábulas. Canto aos epigramas
Cossío considéraos admonitivos, pero nos
que a sátira é máis xocosa ca incisiva.
García Castañeda salientará a intención
didáctica, pedagóxica, de Andilla, e valorará
positivamente a boa observación da realidade, a calidade das descricións e os bos
argumentos, pero censura a pouca concisión,
os elementos superfluos.

que respondió a su cariño
maltratándole inhumano.
Lamióle entonces la mano
el bondadoso animal;
y efecto produjo tal
en él tan suave lección
que desde aquella ocasión
vuelve siempre bien por mal.
Moi curiosas son as fábulas XXIX, “El orador
y sus oyentes”; XXXVII, “La clavija y la cuerda”;
a L, “El mono frenólogo” ou a XCIV, “El ciego
y el cosmorama”; nesta última non falta certa crítica social. Entre as que protagonizan
plantas están as fábulas XXXIII, “El árbol viejo
y el arbolito” e a XXXV, “La sensitiva y la rosa”.
Amosan boa captación costumista, entre outras, “Engaños de la ilusión”, “El apego a las
antiguallas” ou “El reloj comodín y la vieja”.

O volume está dedicado en verso á princesa de Asturias e cun prefacio tamén en verso,
onde cita os precedentes de La Fontaine, Florian, Iriarte e Samaniego, e procura captar a
benevolencia do lector, asegurando que se
conforma con deixar algunha útil semente.
Naturalmente, remite á fábula, ao creador do
xénero en Occidente, Esopo.
Quizais entre as fábulas máis logradas
están as máis breves como “El lobo ministro”:
Siendo ministro un lobo, en un destino
colocó a un pavo real, con poco tino.
Tacháronlo otras aves de injusticia,
por faltar en el pavo la pericia;
mas díjoles un tordo: –Se le emplea,
¿queréis saber por qué?… Porque vocea.
Gravado de Urrabieta da fábula L: “El mono frenólogo”

A fábula III; “El niño y el perro” é tamén
moi curta:
Fue a acariciar un alano
a un díscolo y duro niño,
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Aínda que Garcés de Marcilla fale de
si mesmo e as súas fábulas con modestia:
“Cuando mis pobres fábulas contemplo / faltas
de novedad, faltas de lima”, Cossío recoñece,

Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
con razón, que “dentro del género tiene un
puesto y representa unha tendencia”, e que o
seu “nombre ha pasado a proverbio”.
Pero a obra de Andilla ofrece tamén un bo
número de epigramas, xénero tamén de orixe
clásica e moi cultivado polos poetas galegos
do século XIX: Pondal, Leiras Pulpeiro, Péres
Ballesteros, Losada, Núñez Sarmiento, Amador
Montenegro, Francisco Añón, por citar os que
o fixeron en galego e sen esgotar o repertorio;
en castelán o Álbum de la Caridad ofrece un
número significativo de epigramas de Joaquín
Guerrero (1837).
Andilla acerta no epigrama canto máis
breve o fai e, sobre todo, no epigrama político:

Gravado de Urrabieta: “Los perros hambrientos”

“Un mudo en este nicho hay sepultado:
fue elegido tres veces diputado.”
ou este outro:
“A un demócrata aquí la tumba esconde;
despechado murió por no ser conde.”
Mais a obra de Garcés de Marcilla contén
non só poesía, senón tamén ilustracións, cousa
que era bastante normal no século XVIII e algo
menos no XIX. O volume leva trece ilustracións
das que dez corresponden ás fábulas. Son de
autores pouco coñecidos en xeral, Múgica,
Burgos, Rico; pero dous dos debuxantes son
algo máis fáciles de identificar: Urrabieta é
Vicente Urrabieta Ortiz, litógrafo e debuxante
que morreu en París en 1879. É o pai dun ilustre
debuxante que ilustrou o Quixote cervantino e
o Buscón de Quevedo, Daniel Urrabieta Vierge
(1851-1904), que coñeceu Galicia e que fixo
moitos debuxos do noso país, moi coñecidos
e estudados por Filgueira Valverde. O outro
debuxante é o ilustrador Manuel Lázaro Burgos, especializado no gravado en madeira.

Gravado de Urrabieta da fábula XCVI: “Los dos ratones”

Vicente Urrabieta estudou con I. Borghini e
dedicouse a ilustrar xornais, revistas e novelas,
entre as que están algunhas de Alexandre
Dumas e de F. Navarro Villoslada. Poden
verse algúns dos seus traballos no Seminario
Pintoresco Español, El Artista, Museo de las
Familias, La Aurora de la vida ou La lectura
para todos.
M. Lázaro Burgos foi gravador, fundidor
de tipos para imprenta e debuxante. Estudara
en Madrid, París e Londres e colaborou no
Seminario Pintoresco Español, El Artista e
no famoso Diccionario de Madoz. Xa fora
premiado en 1841.
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Os gravadores das ilustracións foron o
propio Lázaro Burgos e Coderch.

A CRÍTICA E A FÁBULA
ESPAÑOLA DO S. XIX
Aínda que non existe unha historia da
fábula española dende as súas orixes no século
XIII, si existen aproximacións parciais, repertorios de fabulistas, máis ou menos completos, e
xuízos sobre o valor de fabulistas importantes
(Samaniego, Iriarte, Hartzenbucsh, Campoamor, Cristóbal Beña…), ademais de certas
conclusións sobre as características da fábula
decimonónica, pero con discrepancias.
Calvo Carilla sinala a orixe da fábula española en 1237. Considera que os fabulistas
españois do XIX non achegan nada substancial
ao legado dos grandes fabulistas do século
XVIII. Fai un percorrido por algúns nomes do
XIX, entre eles o de Luis Folgueras.
Ricardo Navas Ruiz, na súa introducións
ás Fábulas de Hartzenbusch, achega un listado de libros de fábulas do XIX, que parte de
Folgueras en 1811 até finais de século. Entre os
galegos cita a Andilla e a Concepción Arenal.
Na Historia da literatura española dirixida por García de la Concha, os dous tomos
dedicados ao século XIX examinan con certo
detalle a fábula, sinalando que o repertorio
debería ter en conta uns cen fabulistas entre
1800 e 1900. Sinalará a variedade métrica da
fábula do XIX, a tendencia ao prosaísmo, a
supervivencia do influxo de Esopo e a novidade da fábula política. Tamén destacará a
importancia de Hartzenbusch, non só polo
seu valor intrínseco, senón tamén porque
ampliou as fontes da fábula española, sobre
todo contribuíndo co influxo dos fabulistas
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alemáns, fundamentalmente Lessing, do que
foi tradutor. Fai tamén xuízos de valor sobre
os galegos Folgueras, Andilla, Concepción
Arenal e Fernández Baeza.
José María de Cossío considera a importancia de Campoamor e Hartzembusch ao
estudar con certa extensión a contribución
do barón de Andilla á fábula española. Pode
sinalarse que varios críticos non deixan de
aludir a algúns títulos en catalán e en éuscaro,
pero ningún cita a fábula en lingua galega,
quizais pola falta de estudos críticos en Galicia
sobre este xénero e os seus cultivadores.
Outra característica da fábula española do
XIX é a pouca presenza feminina, pois só dúas
mulleres recolleron as súas fábulas en libro,
Concepción Arenal en 1851 e a marquesa de
Pardo Figueroa, autora das “fábulas fabulosas”
en 1875 e que logo se recolleron en 1929 no
volume Solaces poéticos.
Outro risco a considerar na fábula do XIX
é o gran aumento da produción na segunda
metade do século. García Castañeda chega a
falar de “torrente de fábulas”, o que foi debido
á súa introdución nas escolas. Se tivésemos
que establecer un repertorio dos fabulistas
españois máis importantes do século XIX non
andaría moi lonxe deste, ordenado cronoloxicamente: Luis Folgueras (1811), Cristóbal de
Beña (1813), marqués de Casa-Cagigal (1817),
Ramón de Campoamor (1842), Hartzenbusch
(1848), Concepción Arenal (1851), Fernández
Baeza (1852), Andilla (1853), Príncipe (1861-2),
Cayetano Fernández (1864), Sala (1865), Gutiérrez de Alba (1868), Trueba (1871) e Manuel
del Palacio (1881).
Na fábula do XIX Esopo, Samaniego e
Iriarte seguen a ser as fontes principais, pero
hai que anotar a influencia de Hita, Lessing, La
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Fontaine, Gellert, Pfeffel e Gleim, entre outros
nomes alemáns, sobre todo a través de Juan
Eugenio Hartzenbusch. Por último, moitos
fabulistas españois recolleron as súas fábulas
en volume, pero mesturadas con outros xéneros, como foi o caso de Ruiz Aguilera, Ros de
Olano, Alarcón, Miguel de los Santos Álvarez,
Bartrina, Salvani, Martí Miquel, Narciso Serra,
Sanz, e algúns outros.

A FÁBULA EN LINGUA GALEGA.
DATOS PARA UNHA HISTORIA
Excluídos os contos populares da tradición
oral, que soen transcribirse en prosa, a fábula
de autor en verso na literatura en lingua galega
aparece no século XIX, o século do Rexurdimento e, ás veces, as súas orixes están non só
nos clásicos gregos e latinos senón la literatura
oral popular, pero remodelada polos poetas
galegos cultos, como é o caso das fábulas
versificadas por Marcial Valladares ou José
Pérez Ballesteros.
Se en éscaro teñen xa libro de fábulas
orixinais, as Fábulas y otras composiciones
en verso vacongado…, de Agustín Iturriaga,
en 1842 e en 1846 aparecen as Fábulas en
vers mallorquí, de Tomás Aguilo; en galego o
primeiro fabulista importante aparece en 1864
en Galicia: Francisco Mirás, de quen non se
coñece ningún dato biográfico e que publicou
as súas fábulas no volume Compendio de
gramática gallega (Santiago), que engadía no
título o epígrafe “Un extracto de fábulas de los
mejores fabulistas así como algunas del autor”.
Este libro contén once fábulas versionadas en
galego de Fedro, ademais doutra de Iriarte,
Calderón, Leandro Fernández de Moratín e
Félix María Samaniego. As fábulas orixinais
de Mirás son dezanove. O profesor Carballo
Calero, na súa Historia da literatura galega con-

temporánea, cualificou o libriño de Mirás de
“curioso adefesio”, amosando a súa decepción
porque non estamos ante un “fabulario labrego
de sabor áspero, pero enxebre, como o esgrevio pan de broa”, porque ás fábulas fáltanlles
“adovío literario” e dignidade no emprego do
“sermo rusticus”. Acertadamente sinalou xa
que Antonio de la Iglesia (1822-1892) refundiu
once destas fábulas e púxoas en “versos ben
medidos”. Estas versións apareceran editadas
de novo no xornal O Tío Marcos d’a Portela1,
pero foron tamén incluídas na antoloxía El
idioma gallego. Su antigüedad y vida (1886).
Son, as publicacións no xornal ourensán de
Lamas Carvajal, as seguintes; que o foron co
título xenérico de “apólogos”:
- “Unha araña, unha mosca e un abellón”
- “Un raposo e un galo”
- “Un grilo e unha cascuda”
- “Unha formiga e unha paloma”
- “O galgo e o coello”
- “Un cocho e un faco”
- “Us galos e unha perdiz”
- “Un home namorado”
- “Un labrador e us cas”
- “Un boi e un becerro”
- “Un boi e un rato”
Todas estas fábulas foron publicadas nos
parrafeos 231, 232, 233 e 234, todos de 1888,
tras apareceren na antoloxía de Antonio de
la Iglesia. Reproducimos un fragmento da
titulada “Un boi e un rato”:
Estaba un rato cerca
d’un boi, no seu pasto,
cando a un pé, mui zorro
se lle foi chegando,
doulle nel mordisco
1

Algúns apólogos de Francisco Mirás apareceron noutras publicacións periódicas do século XIX e así catro destas fábulas apareceron
en A Gaita Gallega da Habana.
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Un fabulista galego no Museo do Gravado de Artes.
O barón de Andilla. Coa fábula en galego ao fondo
tan desatinado
que estonce-lo boi
esbufou mui bravo
e cos seus dous cornos
buscaba no rato…
Luís Pintos Amado (1848-1874) foi un
dos catorce fillos dun dos máis importantes predecesores de Rosalía, Juan Manuel
Pintos Villar (1811-1876), o autor de A gaita
gallega (1853) e sobriño do poeta José Benito
Amado (1822-1886), irmán de súa nai. Faleceu
na Habana cando aínda non cumprira os 26
anos. Coñécenselle dous poemas en lingua
galega, un deles a fábula en silvas “O gato e a
criada”, publicada en El Heraldo Gallego (1874)
e reeditado en O Tío Marcos d’a Portela o 16
de decembro de 18832:
Rañándose o pescoso
todo rabiado unha mañán estaba
deitado na lareira o gato noso;
e canto máis rañaba
tanto máis o pescoso lle picaba.
Relusíndolle os ollos coma o lume,
patuxando e berrando como doce
brinca no chan, revólcase no estrume;
e botando dos folgos branca escume…
Máis forte raña pero máis lle escoce.
Mirando en fin que non consigue nada
por máis que berra, brinca e se enfurrica
cheremicando díxolle á criada:
-¿Que teño aiquí, Marica,
que canto máis me raño, máis me pica?
-Ola, mostra meu lindo
(ela repuxo con acento brando):
e cos dedos bulindo
foille o pelo apartando,
o sitio magoado descubrindo.

2

A fábula de Luís Pintos Amado aparece en El Heraldo Gallego,
nº 39, do 1 de outubro de 1874. Está recollida tamén en Francisco
Portela Pérez: Coleución de poesías gallegas dalgúns autores,
Pontevedra, 1882.
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-¡O demo tenche cara de conexo!
(Ó ver unha gran pulga a moza dixo):
-¡Que condanada! ¡Que buraco fixo!
¡E como está encravada no pelexo!
Non… ¡halas pagar! ¡eu ben te vexo!
E estando deste modo entretenida
o deño da criada,
na sartén salta o lume e ¡adiós comida!
¡Butifarra querida!
¡Como un carbón se puxo de queimada!
Mirando aquello a probe criatura:
-¡Meu San Benito!
(entre dentes parece que murmura)
por atender a este animal, maldito,
¡quedou sin butifarra o señorito!
¡Cantas a cantos deixarán sin prato,
(¡vállame Dios!) ¡por atender a un gato!
O poema ten máis de intención humorística ca moral, pero aínda así a moralexa é
explícita.
En 1878 publica José Pérez Ballesteros
(1833-1918), que cultiva o galego xa dende
a década de 1840 e que está xa presente na
escolma do Álbum de la Caridad (1862), o libro
Versos en dialecto gallego, no que se contén
unha fábula: “As opiniós”, do que asegura Carballo Calero que “é elaboración dun apólogo
folklórico moi divulgado en diversos países. Un
petrucio e un neno van de camiño cunha burra.
Vaia na burra o petrucio, vaia o neno, vaian
os dous ou non vaia ninguén, sempre atopan
xente que censura a solución adoutada”. A
fábula volveu reeditala Pérez Ballesteros no
libro Foguetes (1888).
Marcial Valladares Núñez (1821-1903) foi
autor dunha gramática galega, dun dicionario
galego-castelán e o autor da primeira novela
galega, Maxina ou a filla espúrea, escrita en
1870 e publicada en 1880. Pero tamén foi
poeta en galego dende a década de 1840, a
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Marcial Valladares

do primeiro renacemento, e está presente
tamén no Álbum de la Caridad. Folclorista,
compilador de refráns galegos, contos e
cántigas, é autor de dúas fábulas: “A gaza e o
carrizo”, publicada na Revista de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Santiago en
1884, de feitura popular e de “Os dous ratos”,
editada en 1888 en Galicia Humorística, escrita
en quince pareados, e que foi estudada polo
profesor Xesús Alonso Montero no artigo “O
Arcipreste de Hita nunha aldea galega”, compilado no volume Escritores… (Sada, O Castro,
1981), apuntando a presenza no poeta español.
As fábulas foron ben editadas e estudadas
por Fernández Salgado no ano 2003, cando
compilou a Poesía de Valladares (Vigo, Xerais).
“Os dous ratos” non ten só presenza en Esopo
e no Isopete medieval en prosa, senón que
tamén o seu asunto foi reelaborado por Samaniego partindo de La Fontaine. Fernández
Salgado salientou o acerto de Valladares ao
darlle ambiente enxebre, galego (muíño, fonte,
monte) e achegando a novidade do “xués”

Fábulas de la vida del sabio y clarísimo fabulador ISOPO

Fábulas XIV e XV do ISOPO conservado no Museo do Gravado

(o gato) fronte ao despenseiro do Isopete3, a
señora do arcipreste de Hita e a despenseira de
Samaniego. Aínda así, o gato está tamén presente no conto do Libro dos Gatos (“Exemplo
de los mures”). É, quizais, unha das fábulas de
máis tradición literaria, pois tamén aparece
nas Sátiras de Horacio. Logo circulou nos
séculos XVI e XVII en traducións e versións
de Esopo. Reproducímola a partir da edición
de Fernández Salgado:
3

O Museo do Gravado de Artes posúe un Isopete de 1815 coas
fábulas esópicas, as de Aviano, Pogio e a Vida de Esopo.

197

Un fabulista galego no Museo do Gravado de Artes.
O barón de Andilla. Coa fábula en galego ao fondo
Solitario no muíño certo rato,
fariña e grau comendo sin mandato,
ordenou (porque solo s’aburría)
buscar entr’os parentes compañía.
Ó monte saeu, pois, moi caladiño
e outro rato atopou, tan flacuchiño,
qu’entendeu o pasaba malamente.
Saudárons’ entrambos cortesmente.
e di logo o do muíño: <¡Parentolo,
xa vés que gordo estou como un carolo!
Ti andas coa barriga sempre lasa;
eu vivo cal señor na súa casa,
fago o que me dá gana, non traballo
e ti dormes do monte entr’o gasgallo,
vente comigo, xuntos viviremos
e xuntos no meu muíño brincaremos>.
-<Falas ben, parentolo, lle contesta.
Iría, mais co xués non quero festa>.
-<Anda, vente, o do muíño lle replica,
qu’alí nadie á axexarme se dedica>.
Botan os dous a andar moi flangueiros
e, do muíño ó que tocan os lindeiros,
dille’o gordo ó do monte: -<Entra ti diante>
-<Non, non, ti qu’eres da casa habitante>.
Entra o gordo na casa conocida;
pro estaba o xués e pescouno en seguida.
O d’afora ós chillidos escapou
e dixo, ó qu’en seguro s’atopou:
-<¡Porreta! Vale máis flaco no mato,
que gordo metido no c… do gato>.
Os quince pareados hendecasílabos de Valladares son un dos mellores acertos da fábula
galega do Rexurdimento e aínda que o autor
asegura recollela do pobo, deulle dignidade
literaria e enxebrismo.
Un número significativo de fábulas foi
publicado por diferentes autores no xornal
O Tío Marcos d’a Portela, onde apareceron as
fábulas de Mirás e a de Pintos Amado, pero
tamén outras de diferentes autores.
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Manuel Yáñez González (¿-1905) é o
autor de “Os curiales y-a zorra”, publicada
no número do 23 de maio de 1886. Nada
sabemos da vida de Francisco Trelles, que
non figura nos repertorios galegos, autor da
fábula “O raposo e os cas”, aparecida no xornal
de Lamas número 234, do 24 de xuño de 1888.
Antonio de la Iglesia González (1822-1892), o
editor do Álbum de la Caridad, publicou varios
apólogos de orixe popular, pero algún ten a
peculiaridade de ser híbrido, pois a sentenza
final está en verso, como é o caso de “O convite
do raposo”4, aparecido no número 164, o 23
de xaneiro de 1887:
Quen contrate con raposo,
nunca espere comer carne,
gracias se lambe algún óso.
Pro gárdate de poñerte
nunca máis no meu camiño
que anque te-la carne dura
meus dentes non son de liño.
Eduardo Núñez Sarmiento (1865-1906),
que exerceu de mestre varios meses en Noia
e que polemizou con outros escritores locais,
publica en O Tío Marcos d’a Portela a titulada
“Unha fábula (do castelao de Iriarte)” no número 153 (1886), pero que leva por dedicatoria “A
catro mamacallos de Noya”. A primeira estrofa
é unha versión dunha fábula de Iriarte, pero
na segunda aplica a lección moral aos seus
inimigos noieses.
Roque Pesqueira Crespo, moi dotado
como narrador en prosa galega e que conta
cunha compilación actual dos seus relatos.
Foi tamén autor de máis de un cento de
poemas. No Tío Marcos d’a Portela publica
unha “Décima”, que o propio autor subtitula
4

Aparece recollida tamén en A Gaita Gallega (1885-1889) da Habana,
nº 3, 05-01-1887. Esta publicación recolle tamén algún apólogo
que mestura prosa e verso: “O zorro e a merla”.
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“Paródea da de Fr. Luis de León”, con erro
evidente, pois é unha parodia da fábula de
Calderón de la Barca:
Contan dun burro cun día
tan famento se alcontraba
que o mal pocado orneaba
porque roer non podía.
<¿Haberá outro -dicíamáis chego de fame que eu?>
e cando para atrás volveu
topou a remposta vendo
un compañeiro morrendo
do mesmo mal que el xemeu.
Benito Fernández Alonso (1848-1922) foi,
sobre todo, un erudito que publicou varias
obras históricas, pero que tiña moi boa maña
para os relatos en prosa. Un destes contos,
“Entre ratos” é un apólogo coa sentenza en
verso e que é unha versión da fábula que xa
versificara Marcial Valladares:
Roendo carrascos duros
e bebendo nos regueiros,
vivirei anos enteiros
sin correr tantos apuros;
pois millor e máis barato
é vivir fraco no mato
ca gordo no papo do gato.
É mágoa que non versificase toda a fábula,
pois a pureza lingüística e a naturalidade de
Fernández Alonso son superiores ás doutros
coetáneos.
Adolfo Mosquera é autor doutra fábula
publicada no xornal de Lamas, “¡Bo chasco!”
(nº 249, 1888). Asinada por A. V. T. está a fábula
“Pola boca morre o peixe” (nº 241, 1888), que
reproduce unha edición previa do xornal A
Fuliada. Do autor, xornalista, narrador e poeta,
coñécense moi poucos datos biográficos, e o

seu nome era Anxo Vázquez Taboada, autor
de As noites no fogar (1886), que inclúe esta
fábula.
Cesáreo López Pinal está moi presente nos
últimos anos de O Tío Marcos d’a Portela como
prosista e poeta. No xornal publica unhas
“Seguidillas” e a primeira dela está moi preto
da fábula:
Así coma o cadelo
daquela fábula
que coa ambición quedou
sin a tallada…
é a coqueta
que deseando outro mozo
sin ningún queda.
Fóra xa de O Tío Marcos d’a Portela é seguro que andan esparexidos pola prensa galega
outras fábulas en verso, sen esquecer que xornal de Lamas aparecen apólogos en prosa de
Manuel Martínez González (1849-1894), como
o titulado “Un conto de ratos” (11-05-1884),
ou “Un lobo obrigado a desempeñar varios
oficios” (nº 217, 1888), de Marcial Valladares
ou algún apólogo de Francisco María de la
Iglesia (1827-1897) que mestura prosa e verso.
Tamén Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912)
é autor da fábula “¡Tén!” que remata con esta
moralexa:
Final sorte cativa a do feble
ten que seguir inda sendo,
mentres que Razón, en todo
non desterre antigos erros”.
Van unidas na fábula do poeta de Mondoñedo a boa lingua á preocupación social
polos máis desfavorecidos. Outra fábula do
autor é “Posto nun pau dunha sebe…”
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Un fabulista galego no Museo do Gravado de Artes.
O barón de Andilla. Coa fábula en galego ao fondo
Carlos Pol Caamaño5 publica outra fábula,
“A raposa e o pato”, en 1895. Almanaque gallego (A Cruña, 1894, reed. Santiago, 2008),
moi extensa. Nesta publicación aparecen
tamén tres “Moralexas” anónimas, das que
reproducimos a primeira:
En Noya un zapateiro qu’era tolo
non comía maís da broa qu’o meolo;
e dixáball’os codechos pra su aboa,
que non tiña nin un dente nin unha moa;
esto ven a probar hastr’a evidencia
qu’algús tolos, o son de comenencia.
Para rematar cómpre anotar que Francisco
Añón Paz (1812-1878) é autor dunha fábula en
castelán, pero que o seu poema “A leiteira” é
case unha fábula, só que sen animais. O poema
foi publicado en La Concordia de Vigo en 1878
e ten a súa orixe nunha fábula de Esopo. Foi
unha das poesías máis reproducidas de Añón;
estruturada en seis estrofas en octosílabos,
reproducímola a partir da antoloxía de Ramón
Blanco:
Imaxe_14:
Érgome ao abrir do día;
Inda alumea o luceiro,
E en chegando a algún regueiro,
Bautizo con auga fría
O leite do meu pucheiro,
Porque mellor aproveite…
Quen merca o leite!?…
Madrugueiros estudantes
Acho ao pasar pola veiga;
E detéñenme os tunantes,
Pedindo nata, manteiga,
E que sei eu? Vanadantes!!
5

Da súa autoría é tamén Fábula que non é de Esopo”, en verso,
publicada en A Fuliada (nº 3, 15-02-1888), o mesmo que a titulada
“O home e a formiga” (nº 5, 10-05-1888).
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Fotografía de Francisco Añón

Mal fogo de Deus os deite !!!
Quen merca o leite!?…
Cando eu entro pola vila,
Todos inda están na cama,
En doce calma tranquila…
Quen do sono os espabila?
Eu que vou chama que chama,
Até que alguén se endereite.
Quen merca o leite!?…
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E recorda algún señor,
Abrazando a compañeira
Entre suspiros de amor;
Pero grazas á leiteira
Que entre os seus brazos a estreite.
Quen merca o leite!?…
Corro a vila sen parar,
Na cabeza posta a cesta,
Que relouco por mercar
Un adrezo para a festa:
Figa, rosario e pieite…
Quen merca o leite!?…
Tamén hei mercar xabrón
E unha cuartilla de aceite;
Mais, ai, dou un tropezón…
Adeus figa, adeus pieite!!
Dios mío! Que compaixón!
Adeus adrezo, adeus leite!!
Tamén Alberto Camino (1820-1861)
publicou unha fábula en galego, a titulada
“O sol e a rosa” en 1858 en El Álbum de El
Miño, que editou o mellor especialista neste
autor, Xosé Mª Dobarro Paz, na revista Grial
en 1977. Se ben a fábula non ten personaxes
animais nin humanos, a segunda parte aplica
directamente a homes e mulleres a sentanza.
Reproducímola da edición de García Negro e
Gómez Sánchez, de 1996:

rosiña, ¡que tal veu…!, del se namora,
e fite a fite se o quedou mirando.
Logo notou que a savia lle bulía,
e que un dulce calor a solazaba;
creceu o ardor, e ao aire lle rogaba
que lle amornase o fuego que sentía.
Piadoso o aire móvese e menea
as follas da arboleda con blandura;
moveuse a flor tamén, gozou frescura;
mais presto a arder volveu no que desea.
Cada vez máis e máis seu amor crece;
nada lle alivia o vento cariñoso;
non quita ollo do sol, que lle parece
cada vez máis galán e máis hermoso.
El que tan namorada del a vía,
cheo de vanidad e de contento,
para darlle á rosiña máis tormento
con redoblados raios a firía.
Cando chegou a hora da tardiña
estaba a pobre a tal rigor muchada…
¡Lástima daba ver unha rosiña
tan fresca ao amanecer, dempois queimada!
Por fin, o sol esconde seus albores
tras dos montes, sonríndose orgulloso,
e véndoo fuxitivo e desdeñoso,
a cuitadiña alí morreu de amores.

O SOL E A ROSA
(1859)
Aos primeiriños raios, con ternura,
unha rosa se abreu, para bebelos;
bañouse en luz, e recibeu consuelos,
ricos perfumes despedindo pura.
O blanco sol, magnífico alumbrando,
en todo o ceo seu brillou na hora;

Homes hai, Sabeliña,
que fan como o sol vano:
danse a firir de plano,
mais nadie os encariña.
Ruís homes son eles,
sin corazón, sin alma,
turban dun peito a calma
para verter nel feles.
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O barón de Andilla. Coa fábula en galego ao fondo
Homes todo veletas,
que sempre viran pronto,
e pola inversa o conto
aplícollo ás coquetas.
Pero non hai dúbida que o máis importante dos fabulistas en lingua galega é Amador
Montenegro Saavedra (1864-1932). O autor ten
entre os seus méritos o de ser o fundador do
xornal lugués A Monteira (1889-1890) e o de ser
o primeiro membro da Real Academia Galega
que pronunciou o seu discurso de entrada na
institución, en 1909, en lingua galega. En 1892
publica en Lugo o libriño Fábulas y epigramas,
que contén vinte fábulas, todas en galego. Na
mesma cidade edita en 1897 o volume Fábulas
galaico-castellanas, con 47 apólogos en galego
en verso e que melloran a primeira versión de
1892. Carballo Calero gabou a fluidez da súa
versificación e tamén que os seus modelos
foran os fabulistas en castelán. Foi tamén cultivador do epigrama e mesmo da poesía lírica
e amorosa co pseudónimo Esperanza Roca.

AS TRUDUCIÓNS DE FÁBULAS AO GALEGO
Esopo, o pai da fábula en Occidente, aínda
que tivese algúns precedentes en Hesíodo, e
o de maior influxo neste subxénero da poesía
narrativa, está posto en lingua galega varias
veces.
En 1967 Armando Vázquez Crespo (Bermés, Lalín, 1938) publicou unha “Escolma
das fábulas de Esopo” na revista de Vigo Grial
(nº 15), coa versión en prosa de trinta e tres
fábulas do autor grego. Levaban unha nota
introdutoria asinada por A. C., “Esopo en galego”, que non é outro que Álvaro Cunqueiro, e
que emite este xuízo sobre as versións: “Esopo
está ben para decir sentado a carón do lume,
na cociña aldeán. Está mui ben pra decilo no
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galego de Armando Vázquez Crespo, sabroso,
espontáneo, e no que a vella fala grega se
verque doada”. Amosamos unha das pezas
máis breves: “A serpe”:
“Unha serpe toda esmagullada por
moitos homes, pregáballe a Xúpiter.
E Xúpiter repúxolle: Se picaras ó primeiro que te calcou, o segundo non
se metería a facer o mesmo”
En 1997 Teresa Barro (1936) editou en Laiovento as Fábulas esopianas, unha selección
que estaba ilustrada por Pepe Carreiro. En 1999
as Fábulas aparecen completas na tradución de
Xoán Carlos Domínguez (Laracha, Xuntanza).
Este volume engade tamén a tradución ao
galego das Fábulas de Babrio.
Canto a Fedro, xa fora traducido de xeito
algo chocalleiro por Francisco Mirás en 1864,
pero en 1955 Ramón Cabanillas inclúe dúas
fábulas do autor romano no seu volume Versos
de alleas terras e de tempos idos (Santiago,
Bibliófilos Gallegos). Trátase das fábulas V
(“Unha vaca, unha cabra…) e XXIV (“A Ran e o
Boi”) do Libro I de Fedro.
En 1988 aparecen de novo, xa en edición
completa, as Fábulas de Fedro (Santiago, Xunta
de Galicia) en versión de X. Carballude Blanco,
Xosé Mª Liñeira Reboredo e Rosa Mª García
Vilariño, cunha breve, pero interesante, introdución, na que sinalan a orixe etimolóxica
do termo fábula (do verbo latino for, fari, fatus
sum), o que nos levaría a definilo ou como
relato curto de ficción ou como diálogo par
ao teatro. As característica da fábula serían a
sentenza moral, a epopea animal, e a posibilidade da súa realización en prosa ou en verso.
Rematan sinalando algúns nomes da fábula
galega: Francisco Mirás, Amador Montenegro,
Xosé Rubinos e Alexandro (Unha ducia de

Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
fábulas) (Bos Aires, 1979), pero ignorando o
nome de Fernando Pérez Barreiro (18901968), o autor de Ducia e pique de fábulas
(Lugo, 1954). Varias das fábulas de Barreiro
foron incluídas por F. Villares Mouteira na
antoloxía Un alpendre de sombra e de luar
(Cesuras, Biblos, 2007), onde recolle unha
escolma da poesía da escola do Seminario de
Mondoñedo-O Ferrol.
A fábula en lingua galega ten tamén certa
presenza ocasional noutros poetas galegos do
século XX, ás veces cunha forte carga política
e/ou social. Tal é o caso de Antón Tovar con
“A fábula do can”, que López-Casanova elixiu
para servir de exemplo da voz “fábula” no seu
Diccionario metodolóxico de análise literaria
(2001), ou a “Fábula do home lobo” de Celso
Emilio Ferreiro contida en Longa noite de
pedra (1962). Ben é verdade que o autor de
Celanova cultivou tamén a fábula en prosa
castelá, e así no Faro de Vigo publicou o 13 de
novembro de 1950 a “Fábula de Don Gildo y la
zorra”, dentro da serie “La jaula de los pájaros
raros”, e que agora foi recolleita por Ramón
Nicolás no volume Semblanzas, crónicas e
artigos (2005).
Non anda lonxe da fábula o poema de
Ramón Cabanillas “Fala a laverca…”, pertencente ao seu poemario Da terra asoballada. Xa
citamos tamén os fabularios de Pérez Barreiro
e Alexandro. Canto ao xesuíta Xosé Rubinos
Ramos (1898-1963), coruñés que viviu moitos
anos en Cuba, aínda que faleceu en Miami, en
1960 publicou o volume Fábulas galegas pra
os nenos grandes e pequenos en A Habana6.
Aínda se podería citar a adaptación que
Manuel Lugrís Freire (1863-1940) fixo dunha

fábula de La Fontaine: “A libertade. O lobo e
mail-o can”, en A Nosa Terra o 4 de xuño de
1908, en prosa.
Pola prensa do primeiro terzo do século
XX andan ciscadas outras fábulas en lingua
galega. Sirva de exemplo “O boi e a ran”, asinada por Fol de Gaita (Adolfo Rey Ruibal) e
que apareceu publicada na terceira época de O
Tío Marcos d’a Portela o 21 de febreiro de 1919.
Fora da nosa atención ficaron os contos
de animais da literatura oral, case sempre en
prosa e que non son propiamente fábulas,
aínda que algunha teña sentenza en verso e
se lles aproxime, como por exemplo, “A merla
i-a formiga”:
Mentres anduveche de silveiro en silveiro
chirlo merlo, chirlo merlo,
traballaras no vran para o inverno.
A gran maioría dos estudosos da narrativa
oral denominan “contos de animais” estas
pezas e só no caso de José Mª Pereda Álvarez
a denominación empregada é a de “fábulas
gallegas”, no seu traballo de 1950 para o Boletín
Provincial de Monumentos de Orense (XVIII, 2).
Bastantes “contos de animais” foron
“refeitos” literariamente por autores como
Amador Montenegro (“O zorro y-o galo”, en
A Monteira, nº 16, 1890); “A raposa y-o sapo”,
Galicia Moderna, nº 23, 1898), M. López Pardo
(“O lobo cacique”, A Monteira, nº 15, 1890) ou
Marcial Valladares (“Un lobo obrigado a desempeñar varios oficios”, Galicia Humorística,
nº 3, 1888); “O cazador cazador e o lagarto”.
Todos eles e algúns máis foron analizados por
Modesto Hermida en Narrativa galega: tempo
do Rexurdimento (1995).

6

Aínda se poden citar en prosa Fábulas galegas de Xosé Mª García
Rodríguez (Barcelona, 1991), autor ademais de Fábulas da miña
terra (San Juan de Porto Rico, 1992).
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Camiño Noia en Contos galegos de tradición oral (2002) recolle un número importante
de “contos de animais” en prosa, ás veces,
con sentenza en verso e dous en verso. Dun
deles, “A cegoña e un raposo”, reproducimos
a conclusión:
Aparta laxe que te fendo,
Dios me saque dun outeiro
e me leve a un palleiro.
No século XX refixeron contos populares,
algúns de animais, autores como Labarta Pose,
Vidal Rodríguez, García Barros, Xosé Mª López
ou Carré Aldao.
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arco da vella.
Teatro en verso
Emilio García Portosín

Emilio García Portosín

1

2

ARGUMENTO

ACTO PRIMEIRO

sta é unha interesante historia que se deu
nun lugar de Galicia xa hai moi ben de
anos, que tivo como principal protagonista
unha moza chamada Rosa. Hai que sinalar
que era a máis fermosa e ben feita da contorna… e das sete parroquias de máis aló. Pero
a pobre languidecía, igual que unha flor que
se vai murchando, por amores… ou por falta
de amores.

As dúas irmás parolan ao pé da lareira,
laiándose da desgraza que á súa porta petou:
o demo aparece de noite e soba a Rosiña, filla
única de Dorinda, a maior das dúas irmás.

E

Súa nai e súa tía estaban seguras de que
o seu mal era producido polo demo…, que
viña sobala polas noites e, postas de acordo
as dúas, decidiron levala ao doutor Ferreiro
Malvar, a ver de lle atopar un remedio, cousa
que este non logrou. Acudiron entón a don
Robustiano, o crego da parroquia, para que
lle practicase un exorcismo, pero tamén sen
resultados positivos. Decidiron, como último
recurso, levala ao pé da vella Picarona, muller
que vivía nun chouso nas aforas… e que tiña
sona de bruxa. Esta vella si, aínda que de bruxa
non tiña nada, decontado soubo de que mal
padecía a fermosa rapaza.
PERSONAXES:
ROSA (ela)
DORINDA (nai)
MARCELA (tía)
FERREIRO (doutor)
ROBUSTIANO (crego)
PICARONA (meiga)
XANICAS (el)

Ambas as dúas visten de escuro, con
mandil de cadros negros e brancos, e levan
pano á cabeza.
DORINDA: Ai, que mágoa, Marcela!
(laiándose)
Sinto que vivo e non vivo;
aínda que me “desvivo”
buscando unha luz pra ela…,
non consigo esa luz!
MARCELA: Estasme a dicir, muller
(abraiada)
que a Rosiña…?
DORINDA: Estou dicindo
que a miña Rosa está indo,
do seu mal, de mal en peor. (moi
segura)
MARCELA: Xesús! Que aconteceu?

3
DORINDA: Que o diaño volveu,
de noite, cal un morcego,
non sei se lúcido ou cego,
querendo ou sen querer…
MARCELA: Ai, miña irmá, puido ser
esa fera mal nacida?
(dubitativa)
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DORINDA: Facendo, astuto, un apaño,
sen tino e sen medida,
a Rosa sobouna o diaño!
(rotunda)
MARCELA: Outra vez!
DORINDA: Unha vez máis,
o maligno e retorcido
buscou corpo de mociña,
e así o mal nacido
sobou a miña raíña…,
facendo burla dos pais!
MARCELA: Pero, quéresme dicir,
Dorinda, que fixo dela?
(intrigada)
DORINDA: Chuchoulle o sangue,
Marcela!
a meniña está sen cor,
a meniña xa non come!
(asustada)
Non hai remedio de home
que a poida contentar!

4
MARCELA: Ai, Deus, rapaza querida,
algo temos que argallar
para que poida lucir;
santificar, bendicir,
buscar remedio ideal
para afastar ese mal,
desbotando a Lucifer.
Como me chamo Marcela (ergue
unha man)
que ese maligno ser
acabará por morder
a súa lingua que pela,
miña querida irmanciña,
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e así a nosa raíña…
ben volverá florecer!
(convencida)
DORINDA: Ai, se eu puidese ver
a miña Rosa choutando,
rindo leda e cantando…
e pensando no amor!
MARCELA: O teu acento é un clamor
de choros e de tristura.
Dorinda, ergue a mirada,
(animosa)
que non naceu criatura,
nin sequera no inferno,
que nos amargue o inverno!
Eu non me quedo parada
vendo a Rosiña sufrir!
Loitemos, irmá, por ela!
DORINDA: Ti falas moito, Marcela…
Disque ten poder infindo,
amais de ser invisible;
coido que non é posible… (nega
coa cabeza)
facer feira contra el!

5
MARCELA: Por dura que teña a pel
acharémo-la maneira; (moi
decidida)
xa podes tocar madeira,
Dorinda, sei o que digo!
DORINDA: Pois dime, dáme consello,
que en mala hora maldigo
ese maligno fedello…
E xa non sei que facer!
MARCELA: O doutor iremos ver. (chea
de razón)
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DORINDA: O doutor?
MARCELA: Doutor Ferreiro,
licenciado catro veces,
e catro veces primeiro!
DORINDA: Ti xa cavilas e teces…!
MARCELA: Terá remedio eficaz
ese cerebro fecundo,
home sabio e locuaz…
Non lle abondará o mundo
a Satán para correr!
DORINDA: Pois que poña a amolecer
a barba, se é que a ten…
e tire os cornos da sen! (máis
animada)
MARCELA: E se nos falla o doutor,
porque o demo é teimudo,
(ilusionada)
temos outro benfeitor…
que deixará ao demo mudo!
(argallante)

Practicará un exorcismo,
porque é o traballo del…
Cumprindo co seu papel,
leva ao diaño ao abismo!
DORINDA: Non sei se será verdade.
(dubitativa)
Ti de leria andas moi ben,
vasme montar un belén…
con moita facilidade.
MARCELA: Miña irmá, que pesimista!
Ti que sempre fuches lista…
DORINDA: Pode dicir o doutor
que non hai enfermidade
no corpo da miña nena.
Dirá que non paga a pena,
que é cativeza menor.
(desencantada)

7
E o crego que vai facer?
O del é misa e sermón,
e se lle dás un xamón…

6
DORINDA: Ai, por favor, dime quen…
Porque me dás e me quitas,
porque me dás esperanzas
e me quitas ilusión.
Dáme unha boa razón,
polas ánimas benditas!
MARCELA: O crego…

MARCELA: Ai, Dorinda, que muller!
(dálle á cabeza)
Os dous son moi responsables,
intelixentes, amables,
(risoña)
teñen gran sabedoría…
O crego, unha alegoría,
o doutor, un comprimido,
e queda o demo ensumido…
decontado e con mestría!

DORINDA: Don Robustiano?
MARCELA: …que ten poder celestial.
El afastará o mal,
con cuñas do mesmo pano.

DORINDA: Ai, eu non sei que che diga!
Hoxe en día non confío
nin na auga clara do río,
nin no sol que me bendiga.
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Que cando mellor estás,
o maligno peta á porta
e ves a esperanza morta…
Ai, maldito Satanás!
MARCELA: Deixa, Dorinda, de laios,
déixame facer a min.
Que baixen tronos e raios
(excitándose)
se a ese necio “pelendrín”,
badueiro e badulaque,
non lle dá axiña un ataque…
se volve ao noso xardín!
Que entre o doutor e o crego,
a túa forza e a miña,
volvemos o día noite…
(achegándoselle)

teño a cousa ben pensada.
Isto non pode fallar! (chea de
razón)
DORINDA: Volvereite preguntar: (con
paciencia)
Que nos queda por facer?
MARCELA: Ir ao pé da Picarona!
DORINDA: Pero se esa é unha bruxa!
Unha pera, unha lambona,
muller da peor liñaxe!
Ir ao pé dela é aldraxe…
para as nosas conviccións!

9
8
E el por pouco que escoite,
de rabia quedará cego…,
rachada a súa estreliña!
DORINDA: Marcela, que me dás medo!
Iso parece un enredo,
ou petardo que estalase!
MARCELA: E se todo iso fallase, (con
brillo nos ollos)
inda nos queda outra baza!
DORINDA: Non lle vexo moita traza
ao teu florido pensar.
Eu quixéralle chantar (furiosa)
unha estaca e ese maldito,
cortarlle pelexo e pito…!
MARCELA:Muller, déixame falar!
Pola forza non fas nada,

MARCELA: Pero se falla o doutor,
e falla don Robustiano,
(razoadora)
ela dará unhas leccións
ao maligno soberano.
O que ela sabe é un clamor,
(baixiño)
din que ten pauto co diaño…
Que aprendeu tanto del,
que fará un bo papel…
só con mover un fiaño!
Será a terceira opción,
(engaioladora)
pero será un acerto;
poño nela a ilusión, (leva a man
ao corazón)
dígocho co peito aberto.
Dorinda, non hai muller
coma ela cando aturuxa.
Aínda que lle chamen bruxa,
ela ten un gran poder!
DORINDA: Falará de nós o pobo,
daremos que rir na aldea;
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todos saben que esa prea…
é máis salvaxe ca un lobo!
MARCELA: O que conta é o resultado;
pensa na nosa Rosiña,
que sofre tanto a pobriña
polo poder do malvado.
Que importa o que dirán,
obrando nós en conciencia!
Alí onde falla a ciencia…
(rotunda)
outros remedios virán!

10
DORINDA: Faremos o que ti digas,
Marcela, engaioladora;
e que sexa en boa hora…
pra achar unhas mans amigas;
que eu por riba de todo,
quero o ben da miña rosa.
Quero vela agarimosa,
risoña e “saltariqueira”;
quero estar á súa beira…
e sorrir chea de gozo!
MARCELA: Xa che me gusta o esbozo
que estás a facer do feito.
Eu xuro coa man no peito
que Rosa será unha rosa,
florecente e luminosa…
e con anhelos de amar! (moi leda)
E o diaño do inferno
terá un recordo eterno
deste pequeno lugar.
Non volverá tan altivo,
nin con tanta gallardía,
de aquí levará un motivo
que lembrará cada día…,
que lle fará meditar
na súa fea ousadía.
(explícita)

O doutor terá un xarope,
o crego, un esconxuro…
e onde o diaño se atope
(apaixonada)
será un lugar tan escuro…
que axiña quedará cego!
E por se nos falla o crego

11
e o doutor tamén fallase,
a Picarona estarase
a relamber de ledicia…
por facerlle unha caricia
ao malvado Satanás…,
facendo del un coitado,
unha ovella, un ninguén,
e Rosa quedará ben…
E o mal, eliminado!
(entusiasmada)
DORINDA: Tan ilusionada estás,
tanto repíte-lo feito
(ou o que queres facer),
que en min está a renacer
unha ilusión… con dereito.
(recuperándose)
Marcela, sei que serás
o que sempre fuches: alma,
sinceridade e calma,
para Rosa e para min;
pésame canto vivín
vendo a Rosiña “esluada”,
agora, xa ilusionada,
pola ilusión que me inxectas,
vexo as cousas máis perfectas
e a Rosiña… ¡salvada!
(sorrindo)
MARCELA: Así me gusta, Dorinda,
ven, dáme un bico, muller,
teremos ledicia infinda,
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rachando ese gran poder
do malvado Satanás!
Agarda e xa verás…!

12
DORINDA: Marcela, agardarei,
esquezo o que chorei…
e sígote paso a paso. (bícanse)
MARCELA: Pois, ao final, este caso,
dígocho de corazón…
xa lle estou a ver o cabo!

coa calma que corresponde,
para saber ata onde
ese mal pode chegar.
(pausado)
Dime os síntomas que ten,
para entendérmonos ben…
e diagnosticar mellor.
ROSA: Estou maliña, doutor.
(compunxida)
MARCELA: Ten un mal con mala pinta!

14
AS DÚAS: E o diaño cotifeiro… (mirando
ao público)
terá que engruña-lo rabo!
CAE O PANO

13
ACTO SEGUNDO
En escena, as dúas irmás (Dorinda e Marcela), a moza Rosiña e mais o doutor Ferreiro
Malvar. Visten e peitean igual que nos anos
cincuenta, elas dúas roupa escura e pano
negro á cabeza. Falan con aquel peculiar
acento que soa galego de verdade, agarimoso
e musical.
DORINDA: Ai, doutor, doutor Ferreiro,
mire vostede a meniña,
que é a cousa máis feitiña
(exclamativa)
que se ve polo rueiro…!
Quérea o demo matar!
DOUTOR: Dorinda, imos falar
(sereno)
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DOUTOR: Non vos estará encinta?
DORINDA: Ai, doutor, que ocorrente…
(sorprendida)
por Deus, doutor, non se ría!
DOUTOR: É un mal de moita xente,
non o tomedes a mal;
non é cousa moi normal
nunha rapaza solteira,
pero se me dades pé…
algo teño que pensar.
DORINDA: Ai, que Rosiña non é
unha pomba saltareira!
MARCELA: Non se poña a divagar,
doutor, sen recoñecela. (seria)
DOUTOR: Falade, ou que fale ela,
coa máxima precisión;
despois darei opinión…
e un posible remedio.
ROSA: Teño quentura, señor… (coa
cabeza baixa)
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DORINDA: O demos anda polo medio!
(interrompendo)
DOUTOR: Por onde? (mirando a Rosa)
ROSA: De arriba a abaixo…
Teño calor, teño frío,
sóbrame roupa, o refaixo,
percórreme un calafrío…

15
Non sei, doutor, que me pasa!
DORINDA: Igual fóra que na casa,
doutor, de noite e de día;
ela non ten alegría,
ela ten a febre alta
e ten baixa a moral…
E xa ve como adelgaza!
MARCELA: Quedámonos sen rapaza,
(moi afectada)
doutor, se non pon remedio!
Xa ve que olleiras escuras,
que pálpebras tan caídas,
tapando as meniñas puras…
E as ilusións perdidas!
DOUTOR: Prégovos serenidade,
mulleres de pouca fe,
pois eu, polo que se ve,
non noto tal gravidade.
Imos ver con argumentos
de onde vén este mal; (ponse a
auscultala)
será cousa de momentos…
Tose, respira normal.
Tose de novo, fermosa.
Non será cousa gravosa…,
pódovolo asegurar.

DORINDA: As grazas terei que dar,
se vostede ten razón
e nos devolve a ilusión,
meu respectado Ferreiro.

16
DOUTOR: Nese “Ferreiro”, Dorinda,
non haberá ironía? (risoño)
DORINDA: Por Deus!
DOUTOR: É que hoxe en día
fálase da Sanidade
con moi pouca seriedade,
e non quixera pensar…
MARCELA: Pois non pense máis, doutor.
Dentro da nosa humildade, (seria)
non hai lugar a sarcasmos…
ROSA: Que maliña estou, señor!
(laiándose)
MARCELA: …, fiamos na humanidade,
na ciencia e no saber.
DORINDA: Mírelle á nena os espasmos,
que, como ben pode ver,
a pobre está recaendo. (suxeita a
Rosa)
DOUTOR: Desculpade, xa a estou vendo.
Non hai lugar a aflición:
é unha influenza mal curada,
a mucosa inflamada…
De moi doada solución! (deixa de
lle mirar a boca)
Dareivos unha receita
que a fará mellorar;
un vapor medicinal…
que afasta do corpo o mal.
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17
Rapaza, mantente ergueita,
non me vaias a chorar (sorrí o
médico)
por unha gripe de nada.
ROSA: Eu non me sinto agripada,
(protesta)
síntome moito peor.
Non sei explicar, doutor,
pero a gripe xa a coñezo;
(dubitativa)
eu teño outro desexo,
vou dun soño a un sopor.
Non sei que raios de mal
é este que me domina!
Esta mágoa que me mina…
semella algo irreal. (máis
sosegada)
DORINDA: Ela ten un mal estraño,
que non se pode mirar.
MARCELA: Ela ten o mal do diaño…
Non se pode dubidar!
DOUTOR: Vamos, mulleres de Deus,
falade un pouco máis claro!
(represor)
Os coñecementos meus
non me fan ver nada raro;
non me faledes de cousa
que non se poida apalpar.
Eu non podo adiviñar
o que queredes dicir.

18
DORINDA: Onde o diaño pousa
a súa man inmoral

deixa o aire de fluír, (baixiño, con
énfase e misterio)
entran ganas de fuxir…
Crea un mundo irreal!
MARCELA: O rei maligno domina,
(tamén misteriosa)
doutor, estas latitudes…
O gran Satán contamina
das mociñas as virtudes!
DORINDA: O diaño ten poderes
que non podemos negar,
doutor, temos que argallar,
con astucia, uns deberes…
pra facelo recuar!
MARCELA: O maligno Satanás
ten intelixencia e maña,
provoca pestes e raña!
Debemos busca-lo as
para matar o seu tres,
dunha mal bendita vez…
e así defender España!
ROSA: Deixade de latricar,
que o doutor non vos
comprende.
(queixosa)
DORINDA: A túa vida depende
do que estamos a falar.
MARCELA: A túa vida e a nosa;
nós temos que informar
ao doutor, Rosiña, rosa…

19
Nós querémoste axudar!
DOUTOR: Coido que o doutor son eu,
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e presento á Sanidade, (moi serio)
ao Goberno, á sociedade…
Este consultorio é meu,
eu teño que receitar,
buscar fórmula axeitada.
Por favor, non custa nada
estar caladas un pouco…,
e non citar ese louco
a quen chaman Lucifer.
DORINDA: Vostede mandou falar…
MARCELA: Era o noso deber…
DOUTOR: Falar da enferma, muller.
De non ser así, calar.
O que eu quería saber (paciente)
era o que a enferma sentía,
as dores que padecía…
Non falar de esoterismos,
de andrómenas fantasmais,
non xogar aos ocultismos,
que iso xa está de máis…
Nalgunhas mentes persisten
cousas que están superadas;
hai mentes moi atrasadas…

DORINDA: Doutor, que o maligno vén
de noite… e soba ás mociñas!
MARCELA: Sóbaas onde lle convén,
tócalle as súas… cousiñas!
DOUTOR: Facede o favor, señoras…
(máis serio)
Vindes aquí en boas horas,
facede caso de min:
O diaño é un manequín
de andrómenas infantís,
contos de din que me dis…,
que xa ninguén ten en conta.
MARCELA: Pois eu digo que inda
monta…

MARCELA: Oh, o que nos di! (pampa)

DORINDA: Doutor, digo coma ela,
porque os feitos encaixan;
a rapaza ás veces pela
de quenturas que lle baixan
dende a cabeza ata os pés. (fala
rápido)
Sente afogos de medo,
sente opresión no peito…
cando se atopa no leito.
Sexa tarde, sexa cedo,
do dereito e do revés.

20

21

DORINDA: Ah, ah! (sorprendida)

Doutor, que non é así!

Ten sono pouco benigno!

DORINDA: Falamos de realidades,
de cousas que se perciben!
(insisten)

MARCELA: E non debemos calar,
e non podemos negar…
a presenza do maligno!

MARCELA: De cousas que se perciben
(esmilagradas)
nas tebras, na escuridade!

DOUTOR: Imos deixar ese tema
de lendas e fantasía. (xa farto)
A seriedade é o meu lema,

217

O arco da vella. Teatro en verso
e non vou perder o día,
miñas donas, deste xeito,
esbardallando a eito
de cousas que non conveñen.
Estou para receitar,
e iso é o que vou facer;
a mociña vai sandar,
a meniña vai comer…
E vai ter cara de rosa! (satisfeito)
DORINDA: Non sei, non sei…
(rosmando)
MARCELA: Moita prosa! (baixiño)
ROSA: Mamá, polo noso Deus, (alterada)
se non fías do doutor,
non sei a que me trouxeches!
DORINDA: Foi por eses males teus,
e porque che teño amor…
(agarimosa)
e por canto me dixeches.
ROSA: Pois deixa ao doutor facer,
e que me dea a menciña.

22
DORINDA: Se así o queres, Rosiña,
eu só podo obedecer. (sen
convicción)
MARCELA: Pero conformes non imos;
(rosmando)
dicimos o que sentimos,
doutor, porque esa é a historia.
(clariño)
DOUTOR: Pois non busquedes a gloria,
deixarme facer a min,
importante doutorado.
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DORINDA: Por iso será lembrado.
(aguda)
ROSA: Lembrado e obedecido,
(represora)
mi madre, atende ao señor.
Pode proceder, doutor,
a darme algún remedio
que o meu mal poida aliviar?
DOUTOR: Con gusto vou receitar,
neste preciso intermedio,
uns comprimidos moi bos
para aliviar as quenturas…
E riremos todos nós (animoso)
das máxicas criaturas…
procedentes do inferno.
(sorrindo)
MARCELA: Doutor, que non hai inverno
(incómoda)
sen chuvias nin treboadas.
DORINDA: Doutor, que na escuridade,
chegan almas… desalmadas!
(insistente)

23
DOUTOR: Fiade da Sanidade,
na miña sabedoría;
deixade esa fantasía,
esa suposta maldade…
procedente do Alén.
DORINDA: Fala vostede moi ben,
doutor, pero non nos cre.
(desilusionada)
DOUTOR: Que non se teñen de pé,
miñas donas benqueridas,
esas historias perdidas.
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En boa man Rosa está…
Coas pílulas que lle dei,
que para iso estudei,
en tres días está sa!
DORINDA: Se este un bo doutor é,
(ollando ao público)
voume sen ollar atrás!

que o Noso Señor bendiga
o seu modesto vivir.
MARCELA: Vimos procurando axuda,
se é posible atopala,
para Rosa, que está mala…

25
MARCELA: Nunca bo doutor será…
(ollando ao público)
se non cre en Satanás! (negativa)
CAE O PANO

24

Pedímoslle a Deus que acuda!
CREGO: Se o meu modesto saber
serve máis que pra misar,
pódovos asegurar
que considero un deber…
todo que poida axudar.
(servizal)

ACTO TERCEIRO
ROSA: Moitas grazas, señor cura.
Esta vez enchen o escenario Dorinda,
Marcela e mais Rosiña…, e tamén o crego da
parroquia, o gordo e ben lucido don Robustiano. O crego de sempre.
DORINDA: Boa tarde, señor cura.
(humilde)
MARCELA: Ante todo, boa tarde. (menos
seria)
que a cera que mellor arde…
é esta que menos dura.
CREGO: Benvidas a esta casa,
que é a casa do Señor,
(sorrindo)
onde se entra con fervor
e se confesa o que pasa.
En que vos podo servir?
DORINDA: Nós non quixeramos vir,
a necesidade obriga;

CREGO: Pero tedes que pensar
que non sei de medicina.
DORINDA: Saberá, estou segura,
sandar a nosa Rosiña.
MARCELA: Saberá, don Robustiano,
pois o mal que ela padece,
unha bendición merece…,
ao non ser mal bacteriano.
CREGO: Pois contádeme ese caso
moi ben e polo miúdo;
non quixera dar un paso
en falso, en tema graúdo.
DORINDA: A cousa é moi sinxela,
inda que coide que non.
Mire vostede pra ela: (sinala a
Rosa)
ten na cara o corazón!
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MARCELA: Ten no espello da alma
a pegada de Satán;
mire, mire, señor cura: (acariña a
Rosa)

26
nos seus ollos non hai calma,
trémelle a súa man…
está frouxa e insegura.
CREGO: E ti que dis, criatura? (mirando
a Rosa)
ROSA: Síntome frouxa e ausente,
(tremelicando)
sinto frío e quentura…
Non sei que teño na mente!
(encolle os brazos)
DORINDA: Está chea de amargura;
e eu voulle ser ben clara:
é que hai unha cousa rara
que a soba…
CREGO: Escoita un chisco.
Antes que contedes máis,
eu digo que isto é un risco,
que se supera, quizais,
indo con ela ao doutor.
(docemente)
Está moi ben ter fervor,
ser crente, confiar en Deus,
pero eses problemas seus…
son cousas da Sanidade.
(convencido)
DORINDA: Non, señor, non é verdade,
(nega)
a súa dor é inmaterial.
MARCELA: Xa estivemos con Ferreiro,
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que é doutor de moita sona,
pero non lle deu co mal.
DORINDA: Nin pílulas de loureiro,

27
nin panos quentes con tona
de laranxa e de limón…
MARCELA: Perdemos tempo e ocasión
con todo que el receitou;
coido que inda empeorou
con tanta pastilla escura…
O seu mal é moi profundo!
DORINDA: Mal que non é deste mundo,
señor cura, señor cura.
MARCELA: Por iso estamos aquí… (quere
explicar)
DORINDA: Por iso vimos contar…
(interrompe)
que á rapaza a vén sobar,
no escuro, o mesmo diabro!
CREGO: Estou que os ollos non abro
(sorprendido)
oíndo falar así…
E ti que dis, criatura?
ROSA: Eu non sei se é Satanás (fala
baixiño)
ou un anxo benfeitor…
a causa desta amargura.
Sei que algo superior
me leva de diante a atrás,
me come e me “reconcome”.
(coitada)
Non sei se é cativo… ou home,
pero faime padecer.
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DORINDA: Ben pode vostede ver,
(interrompe)

29
Apelo ao seu poder!

28
ben pode vostede oír…
que Satanás ten que ser
quen así a fai sufrir!
MARCELA: E sempre é na escura noite,
cando non se ve cadela…,
e cando non hai quen loite,
señor cura, a favor dela.
DORINDA: Só vostede pode ser, (moi
segura)
coa súa sabedoría,
quen lle dea unha alegría
e lle tire o padecer.
CREGO: Pero eu non sei que facer…
MARCELA: Eu sei que vostede sabe,
porque é douto e ten lirismo.
Aquí só unha cousa cabe:
practicar un exorcismo! (con
énfase)
CREGO: Iso é un desatino! (pampo)
iso xa está esquecido;
tema tabú, prohibido…,
que non hai que remover!
(rotundo)
DORINDA: Está en xogo o destino,
como ben se pode ver,
da miña filla querida!
MARCELA: Hai que pechar a ferida,
señor cura, como sexa…

CREGO: No conto non se remexa,
polas ánimas benditas!
(admirado)
Serían verbas malditas,
impropias e sen sentido!
E ti que dis, criatura?
ROSA: Bóteme unha bendición,
benquerido señor cura,
que eu, polo visto e oído,
cunha palabra de altura…
da súa egrexia cultura,
teño o ceo conseguido!
CREGO: Oh, mulleres obstinadas
(mirando ao teito)
e de brillantes ideas…,
non ven as cousas tan feas
que pode haber agochadas!
Hai cousas que están mellor
(mirándoas)
se non se remexe nelas;
non vos aconsello velas, (falando
baixo)
deixádeas, por favor.
DORINDA: Nada hai peor neste mundo!
(firme)
MARCELA: Nada peor pode haber!
(segura)
DORINDA: Machuque co seu saber,
ese ser vil, tremebundo!
CREGO: Non sei, non sei que dicir,
(como impotente)
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30
de loitar non teño gana;
unha cousa é bendicir
polo poder da sotana,
outra distinta invocar
algo que está no Alén…,
que se non se enfía ben,
pódenos facer chorar!
DORINDA: Xa choramos acotío! (limpa
unha bágoa)
MARCELA: Xa levamos unha pena!
(limpa os mocos)
ROSA: A alma nos se serena
antes de cruzar o río! (mira sen
ver)
CREGO: Queredes cortar o fío
sen ollar sequera atrás?
Pois invoco a Satanás (mira
abaixo)
no nome do noso Deus, (mira
arriba)
e poño os pecados meus
de aval ou garantía!
MARCELA: Iso quería eu oír!
Oír esa ladaíña!
DORINDA: Chegou, señor cura, o día
que nos fará revivir!
ROSA: Pida por min, para min, (media
murcha)
clame o que considere,
queime ao diaño que quere…
Ao meu vivir poñer fin!

31
CREGO: Ven, Satanás, brúa, berra,
amosa a túa faciana, (mira ao
chan)
sube do fondo da terra… (disposto
a todo)
Ven á terra soberana
e mira fixo esta cruz,
porque nela brilla a luz (mira ao
teito)
que axiña che vai cegar!
Invoco a túa presenza (lanzado
xa)
en nome do noso Cristo,
Satanás, que estás moi visto…
e non vas engaiolar
nunca máis unha conciencia!
Anxo maligno, Luzbel,
anxo rebelde sen causa, (ollos
moi abertos)
e feiticeiro sen pausa,
sibilino e cruel!
Bota o teu fétido alento,
(insultante)
quero ver que estás chegando,
quero verte suplicando…
e oír o teu lamento!
Ven, amosa…!
ROSA: Señor cura! (interrompe)
O chan estase a mover!
Ai! Que pode acontecer?
(asombrada)
CREGO: É unha ilusión, criatura…
MARCELA: Non, señor. Móvese o teito!
(pampa)
DORINDA: Escoitade como trona!
(arrepiada)
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MARCELA: Ai, como me bate o peito!

33
ROSA: Ten respiración escasa

32
DORINDA: O ceo nos abandona!
(tremelicando)
CREGO: Deixar, deixádeme a min!
É o poder do diabo…,
está a bater co seu rabo, (moi
agudo)
badulaque, manequín…!
Olla esta cruz, miserable, (moi
valente)
que da nada estás feito…
e en nada vas quedar!
(intelixente)
Escoita a palabra amable
do Deus que levas no peito,
ven a este mesmo altar!
DORINDA: Ai, como trona, señor!
(asombradas as tres)
MARCELA: Como se moven as cousas!
ROSA: Sinto no peito un fervor…!
MARCELA: Móvense tódalas lousas!
CREGO: Deixádeme a min falar,
que teño bos argumentos!
Ven, Satán, que vas pagar
e voar con malos ventos!
Ai, que dolor! (leva a man á gorxa)

CREGO: Vexo abanear as canas,
sinto que me falta a vida…!
(lentamente)
DORINDA: Pida, Robustiano, pida
MARCELA: Que podemos nós facer?
ROSA: Afrouxarlle as sotanas!
CREGO: Vou o sentido perder (moi
débil)
por culpa de Satanás…
Non recuedes pra atrás,
que non se sinta triunfante;
mirade sempre pra diante
e rezade…
ROSA: Por vostede.
CREGO: Sinto, amigas, moita sede,
sinto a gorxa que me abrasa,
vexo o teito anubrado. (case
agónico)
DORINDA: Non sabemos o que pasa.
(dubitativa)
MARCELA: Pero estamos ao seu lado.
(firme)
ROSA: E querémolo salvar.
(angustiada)

DORINDA: Que lle pasa?
MARCELA: Que acontece, señor cura?

CREGO: Tédesvos que persignar…
para que o maligno fracase.

CREGO: Na gorxa unha cousa dura…
(fala rouco)
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34
Orade, pase o que pase…
e bicade a miña cruz.

35
DORINDA: Tente, filliña, que nós
(suxeitándoa)
nunca xamais recuamos!

DORINDA: Outra vez está tronando!
CREGO: Xa me queda pouca luz…
(esgotado)
ROSA: Ai, señor, que está pasando?
DORINDA: O maligno pode máis,
miña Rosiña querida,
coido que nunca xamais…
vai curar a túa ferida.
ROSA: Mi madre, cale, por Deus,
que non son pecados meus
os que se están a xulgar!
CREGO: Rezade, rezar, mulleres, (case
inaudible)
eu non vos podo axudar… (fica
inconsciente)
ROSA: Ai, diaño! Que máis queres?
DORINDA: No medio da treboada (mira
ao teito)
as tres estamos, Señor!
MARCELA: Na tormenta programada
polo anxo malfeitor…! (mira ao
público)
Por ese anxo caído!
ROSA: Mi madre, sinto un vaído!
(acaneando)

MARCELA: Dorinda, Rosiña, vamos!
(imperativa)
ROSA: Os remedios non son bos…
(frouxa)
DORINDA: Deus! Así non hai quen loite!
(mira ao público)
Non hai Deus que nos escoite!
AS TRES: Xa está o demo a tronar! (ao
público)
CAE O PANO

36
ACTO CUARTO
Dorinda, Marcela, Rosa… e mais a Picarona, esta última mal vestida, con moito
cabelo branco mal lavado e esguedellado;
tamén amosa a carencia de varios dentes
cada vez que abre a boca. Vive nunha
especie de furna.
PICARONA: Ai, que milagre , veciñas!
Non sei se andades perdidas,
pero as pálpebras miñas…
(irónica)
ábrense moi sorprendidas!
MARCELA: Deixa en paz a “pasmona”,
(pola lingua)
que estamos ata os miolos,
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e non está para bolos…
o forno da tía Ramona!
DORINDA: Estamos, xa ves, nerviosas,
vimos correndo e suando.
PICARONA: Levades bo treito andando,
non sei para que, fermosas.
ROSA: Vimos porque eu estou mala…
(case tatexa)

37
PICARONA: Xa vexo, xa vexo, xa;
achega pois para acá,
muller e, se queres, fala.
ROSA: Adoita falar mi madre,
que explica as cousas mellor.
DORINDA: A rapaza ten dolor,
sen remedio que lle cadre;
súbelle a temperatura…
PICARONA: Malo que non lle subira,
(irónica)
sendo unha rapaza pura…
que pola noite suspira!

MARCELA: Xa ves que non nos
cortamos,
e pedímoste favor…
PICARONA: Eu non son ningún doutor;
(interrompe)
eu non son unha doutora.
DORINDA: Pero ti es, arestora,
quen pode salvar a Rosa,

38
que é a ledicia nosa…
Por favor, faino agora!
MARCELA: O médico xa a mirou, (máis
submisa)
mirouna ben, a conciencia,
pero nin coa súa ciencia
a meniña nos sandou.
DORINDA: Tamén a mirou o cura,
que ten, pola súa parte,
sabedoría e arte…,
E ten unha alma pura!
MARCELA: E nada puido facer!
DORINDA: Non puido con Satanás!

MARCELA: Mira, Picarona, escoita,
se vimos aquí non é
para tomar un café,
nin coller a pluma enxoita.
(altiva)
DORINDA: Vimos, pois necesitamos
do teu saber, que é misterio,
pero déixate de lerio. (menos
altiva)

PICARONA: Que pinta ese paspallás
(interesada)
na enfermidade de Rosa?
DORINDA: É, para desgraza nosa,
o gran culpable de todo.
MARCELA: O argallante maior,
que vai enchendo de lodo
os recantos da pureza,
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as mensaxes de nobreza…
e provocando temor!
PICARONA: Non queredes un doutor,
nin queredes curandeira…
Queredes unha larpeira
(sorrindo)

39
que sexa máis mala que el,
e xogue ese papel…
de sentalo na lareira,
bicarlle cornos e rabo…
E despois tocarlle o nabo
e mandalo pro inferno!
Ai, mulleres, mulleriñas,
miñas queridas veciñas,
o voso mal é eterno! (dándolle á
cabeza)
DORINDA: Ai, muller…!
MARCELA: Por que dis iso?
DORINDA: É unha razón de peso
para pedir un favor.
PICARONA: Pero vindes trabucadas…
(nega)
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DORINDA: Ti tes misterio e tes maña.
MARCELA: Non nos digas o que tes,
(apresúrase a falar)

40
o que oes, o que ves…,
pero non hai en España,
sabemos de boa tinta,
unha persoa que minta…
e non caia aos teus pés! (loándoa)
PICARONA: Tédesme en moita estima,
pero non sei, en verdade,
nin curar enfermidade…,
¡nin pauto co demo teño!
Non mo tomedes a mal,
pero o remedio ideal… (ía
explicarse)
DORINDA: Sabemos que tes enxeño
(interrompe)
e argallas o que non hai!
MARCELA: Eu sei que se pos empeño,
fas algo que ninguén fai!
(convencida)
PICARONA: Vós si que tedes fachenda!

ROSA: Eu teño moito dolor!

DORINDA: Nós estamos moi doídas.

PICARONA: Vós buscades unha bruxa,
algo do que eu non teño;
é certo que vou e veño
voando cunha curuxa…
e latrico algo de máis,
pero non sei de feitizos, (nega,
serena)
apócema ou bebedizos…
Que non practiquei xamais!

MARCELA: Atopámonos perdidas,
buscando un santo remedio.
PICARONA: Xa, pero que Deus me
entenda,
atopáchesme no medio…,
por un erro casual! (irónica)
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DORINDA: Non o tomes tan a mal;
isto non é unha ofensa.

42
DORINDA: É carne das nosas uñas.

41
MARCELA: Buscamos unha defensa,
nun intre case crucial.
PICARONA: Morra o conto de
momento;
sei que sodes boa xente, (mellorando e Rosiña, aquí presente, a
expresión)
merece un monumento!
Vou facer algo por ela,
(sorrindo)
que outras fixeron por min…
e de paso ao galopín
que entra no cuarto dela,
voulle dar unha lección…
por entrar na miña zona!
DORINDA: Ai, de todo corazón,
moitas grazas, Picarona!
MARCELA: Que Deus cho pague, muller.
(mirando a Picarona)
Petamos a boa porta,
e a rosa que nos importa
¡axiña vai florecer! (mirando a Dorinda)
PICARONA: Agora tedes que ir,
un pouquiño, para fóra.

PICARONA: Estaredes ben sentadas
á sombra dun castiñeiro, (sorrí
cos ollos)
pé do río cantareiro
que pasa por acolá.
Saíde en boa hora.
MARCELA: Saír, saír…
DORINDA: Sairemos,
miña irmá, ímonos xa. (saen as
dúas)
PICARONA: Decontado acabaremos,
non vos farei agardar…
Imos, meniña, falar (a soas con
Rosa)
un chisco ti e mais eu,
e saber cando che deu
o mal que che debilita…,
ese mal esgotador.
ROSA: O mal que non se me quita,
por un diaño traidor. (tristeira)
PICARONA: Xa hai tempo que
comezou?
ROSA: Xa hai algún tempo, señora.
Unha noite en mala hora…,
un diaño… me sobou.

DORINDA: E por que?
PICARONA: Ti ao maligno coñeces?
MARCELA: Por que agora?
ROSA: Eu non, señora, eu non. (mente)
PICARONA: Eu teño que ver e oír
a enferma sen testemuñas.
MARCELA: Nós somos interesadas.
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43
Pero despois de tres veces…,
miña tía ten razón,
dixo que todo concorda…,
que Satán tira da corda…
e engaiola un corazón.
PICARONA: Vaites, meniña, que ti
(comprendendo)
sabes moi ben do que falas;
as cousas non son tan malas
como se di por aí. (sabida)
ROSA: Non é que saiba, señora,
pero quero deprender,
para non fiar sen saber…
se fías en mala hora.
Miña nai e miña tía,
din por menos dun real:
moza que do demo fía…, (máis
animada)
moza que remata mal.
PICARONA: Iso si, soa moi ben,
pero éche algo abstracto;
o demo non é un retrato
que poida bicar ninguén.
O demo está en todas partes,
no inverno e no verán…,
(bisbando)
e ás veces as malas artes…
non veñen da súa man!
ROSA: Ai! De que man poden vir?
PICARONA: Moitas veces da man nosa;
mira, Rosiña, fermosa,
fálame do teu sentir…
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Quero saber o que sentes
e as dores que padeces… (baixiño,
ao oído)
Non é bo pór panos quentes,
cando outra cousa mereces.
ROSA: Eu sinto unha man de lume,
dende os pés ata os cabelos,
teño uns intres que son belos…
E todo se volve fume!
PICARONA: Ti sentes chegar o diaño,
sentes que che dá quentura,
que che aloumiña un… fiaño.
(inquirindo,
Si, fermosa criatura? (voz baixa)
ROSA: Si, é algo así, señora;
e logo sinto sufoco,
sinto que eu mesma me toco…
igual que unha pecadora!
PICARONA: E apertas pernas e mans,
pra que o diaño se vaia
antes de chegar á raia…
(murmurando)
Os teus esforzos son vans?
ROSA: Ai, señora, xa non sei;
é un vivir sen vivir,
(choromicando)
inquedanzas de existir
baixo unha rara lei.
PICARONA: Oh, meniña, é moi normal
ter ideas, inquietudes,
(consoladora)
dúbidas e plenitudes…
Todo iso é real!
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45
ROSA: Despois síntome culpable,
e choro, e dóeme o peito;
(confesando)
sáenme olleiras sen xeito,
teño un humor inestable.
PICARONA: Esa túa enfermidade
é de doado remedio; (moi segura)
se el entra no teu predio…
sandas sen dificultade!
ROSA: Non me diga, non me diga,
que vai vostede lograr
o que Ferreiro Malvar
non logrou, Deus o bendiga!
(admirada)
Tampouco don Robustiano,
con aquela santa cruz,
botou un chisco de luz…,
co seu poder soberano.
E vostede…

46
ROSA: Ai, que me di! Toleou?
(pasmada)
Miña nai tolearía!
PICARONA: Túa nai non sabería
cando o diaño regresou.
(encantadora)
ROSA: Ai, Deus do ceo bendito!
PICARONA: Rapaza, xa está escrito…
o que debes consentir,
para poder recibir
na natureza favor.
Cando sintas o diabro
(murmurando)
con ganas de rebuldar
e penses: abro, non abro?
Tes que abrir sen dubidar!
(rotunda)
ROSA: Ai, miña santa señora…!

PICARONA: Eu mesma, digo,
que vou conseguir contigo…
unha gran liberación!
(rotunda)
ROSA: E cal é a solución?
Que teño eu que tomar?
(incrédula)
PICARONA: Ti tan só tes que deixar…
que o demo atope pousada.
ROSA: Na miña casa? Que preito!
PICARONA: Mellor, moza…, no teu
leito…
e así serás liberada!

PICARONA: Ás tres será boa hora.
O teu cuarto é entrando á
esquerda?
ROSA: Primeira porta, á dereita.
PICARONA: O demo non terá perda,
a túa casa é estreita.
El sabe ben onde está!
ROSA: Non sei que me pasará,
se me deixo engaiolar…
(dubitativa)
PICARONA: Ti queres ou non sandar?
ROSA: Iso é o que máis desexo!
(esperanzada)
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47
PICARONA: Pois ti obra con despexo,
e non tes máis que pensar!
Lembra que o diaño é sabio,
pero tamén desconfía…
ROSA: Se desconfía… é ladrón!
PICARONA: Pode que teñas razón,
pero non deas ao labio…
Ábrete con el, Rosiña,
abre a porta da… cociña
e entrega o corazón!
CAE O PANO

48
ACTO QUINTO
Picarona a mais Xanicas (primeiro ela
soa), un mozo do lugar, ben posto, garrido
e aguerrido, pero que no tocante ás mozas
era dabondo cohibido… Un mozo deses que
sempre precisan un pequeniño empuxón.
PICARONA: Un país de lendas mil;
(mirando ao público)
así é a nosa terra,
e cada lenda que encerra,
bañada en ouro do Sil,
dende Verín a Fisterra.
Cada lenda ten mil vidas,
(nostálxica)
cada vida mil vieiros;
ogros con botafumeiros,
bruxas, fadas moi queridas…
e ananos agasalleiros.
Hai princesas e raíñas,
(misteriosa)
que van sementando amor,
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hai nenúfares en flor
entre augas cristalinas…,
xardíns cheos de color.
Poderiamos falar (moi segura)
de misteriosos rapaces,
lobos e lobas voraces
e sereas a cantar…
Son os seres máis sagaces!

49
Tamén hai miles de mouros
en lagoas mergullados,
e no abismo soterrados
existen grandes tesouros.
Ai, Satanás, ese ten (chispas nos
ollos))
un lugar moi preferente
na imaxinación da xente…
E na historia vai e vén
coa maldade moi presente.
Satanás que rouba vidas, (firme)
merca almas, vende estima,
soba mozas e dá grima…
E ten as vellas perdidas
no máis misterioso enigma!
Meu pequeno Satanás,
(evocadora)
Luzbel, meu anxo caído,
o inocente máis ferido,
sempre culpable serás…,
por seres o preferido. (interrompe
o soliloquio)
Aquí é cando entra Xanicas, o mozo
que ela mandou chamar con urxencia; que
chega suando, un chisco alterado e cunha
interrogante na súa faciana.
PICARONA: Ven, rapaz, que o sol xa vai
cara ao seu monte furado;
(movendo unha man)

Emilio García Portosín
temos que urdir con coidado, que
boa falta nos fai…,
o plan máis ambicionado!
XANICAS: Chamaches con tanta
urxencia,
que atallei por unhas leiras,
(calmeando)

As mozas son coma as flores,
requiren moitos coidados.
XANICAS: Pero eu non son nada fino,
a miúdo desafino…
se vou cos máis educados.

51
50
brinquei incluso toxeiras…
Xa estou na túa presenza.
Tes pra min algún mandado?
PICARONA: Teño algo moito mellor,
(misteriosa)
algo para un namorado,
que vaga chorando amor…,
por ser un mozo coitado.
XANICAS: Ese é o meu retrato,
Picarona, gaioleira,
porque Deus quixo que eu queira
a moza de alto trato.
E de verdade que corta,
Picarona benquerida,
aquilo que moito importa…
e que che gaña a partida!
PICARONA: Hai que ser máis decidido,
(un chisco despectiva)
xa cho dixen moitas veces,
pois eu penso que mereces
o amor mellor vendido!
XANICAS: Non sei se venden amores…
PICARONA: Ben, pero ti xa me
entendes,
e con probar non ofendes…

PICARONA: Pero ti es un machote,
ti es un home de ben. (animosa)
XANICAS: Eu non lle temo a ninguén…
Nin ao demo de rebote!
(arrichado)
PICARONA: Es honrado, tes honor,
no traballo tes triunfado.
XANICAS: Os que viven ao meu lado,
sábeno moito mellor!
PICARONA: Pois iso é o importante,
bota, Xan, o peito fóra;
chegou o día e a hora
de camiñar cara adiante.
Non temos quen nos escoite,
é unha boa ocasión (baixa a voz)
para dar información…
do que pasará esta noite.
(misteriosa)
XANICAS: Conta, vella resabida,
que me vas poñer nervioso;
eu non son avaricioso,
pero se atopo partida…,
boto o resto moi gustoso!
PICARONA: Eu sei que estás namorado.
XANICAS: E non é ningún segredo.
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PICARONA: Pero sempre che deu
medo…

PICARONA: Pero estará durmindo.
XANICAS: Ai, que frío estou sentindo!

XANICAS: Xa sabes que son coitado.

52
PICARONA: Pero hoxe é o teu día;
será unha noite sonada,
dende as tres ata a alborada…
se o sangue non che arrefría!
XANICAS: Di, que teño que facer? (moi
interesado)
PICARONA: Estás disposto a cumprir?
XANICAS: Estou disposto a sufrir,
dende o serán ao amencer! (moi
recho)
PICARONA: Rosiña pena de amores,
a túa flor languidece, (fálalle á
orella)
a túa Rosa padece…
coma nun páramo as flores.
XANICAS: Será por min, Picarona?
(traga cuspe)
PICARONA: Por ti, estou ben segura,
e morrerá de amargura…
se o seu ben a abandona.
XANICAS: Ai, que suor me traspasa!
Ti que me aconsellas, meiga?

53
PICARONA: Queres, acaso, perdela?
(dura)
XANICAS: Ai, non, Picarona, non;
que me sobra ousadía
para loitar noite e día!
Hoxe teño unha razón
pra vivir… cando morría!
PICARONA: Este é o meu namorado!
(mirando ao público)
Así eu te quero ver! (mirando a
Xanicas)
E sei que vai renacer
Rosiña… estando ao teu lado!
XANICAS: Cóntame un pouco máis.
PICARONA: Pouco máis hai que contar;
(relaxada)
aquí viñeron falar,
como se fosen seus pais,
súa nai e súa tía.
Rosa enferma parecía,
do que están elas seguras,
pois son dúas almas puras…
que inda cren en maleficios;
queren os meus beneficios,
chamándome intercesora.
XANICAS: Ante quen interceder?

PICARONA: Que atraveses a veiga…
e entres na súa casa! (autoritaria)
XANICAS: Súa nai vive con ela…
(medorento)
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PICARONA: Din que hai un maligno ser,
cunha mente destrutora,
que ten a Rosa enmeigada.
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XANICAS: Será o demo “sobón”? (un
chisco burlón)

54
PICARONA: Ela, que non sabe nada,
nin dos homes nin da vida,
asente, tamén coitada,
dándolles toda a razón.
Ela ten pena de amor, (con
énfase)
ela necesita home.
E se non dorme nin come…!

55
XANICAS: Moitas grazas, Picarona,
polo que estás a facer;
eu pódoche prometer
que comerei carne e tona,
que cumprirei coma un home…
E este amor que me come,
servirá pra dar amor,
e sandarei a Rosiña,
e bicareille a… boquiña
ata sacarlle o rubor!
PICARONA: Non quero volta de folla!
(esixente)

XANICAS: Irá de mal en peor!
PICARONA: Non é pecado miúdo,
Xanicas, é cousa seria;
Hai que ter obras, non leria…
XANICAS: Muller, que un non é mudo!
PICARONA: Sabes cal é o teu deber:
proceder con humildade
nesta oportunidade…,
que outros quixeran ter.
Humilde, recho e forte,
sabio e agarimoso… (aconsella)
E que non che dea corte,
que prato tan saboroso…
non é doado catar.
Facer de diaño é un papel
que parece complicado…
XANICAS: Tratarei de aprobar.
PICARONA: Pero despois de probado,
e de catar ese mel…,
quedarás entusiasmado!

XANICAS: Non te preocupes, meiga,
que entre mel e manteiga
e a moza que eu escolla… (moi
animado)
o mundo non xirará,
a noite non terá fin!
PICARONA: Deberasmo todo a min!
XANICAS: Seino, e son agradecido;
serei un home cumprido,
e o diaño non volverá
a sobar mozas na aldea;
farei que Dorinda crea…
que xa o diaño morreu.
PICARONA: O mérito será teu.
XANICAS: A inventora fuches ti,
e como din por aí
que tes con Satán un pauto…

56
PICARONA: Xanicas, tes que ser cauto,
e non dicir tolerías,
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nin botar máis leña ao lume.
O que sabe, non presume,
dos humildes non te rías…
Nin pauto nin gaitas hai,
nin demos, bruxas, nin fadas!

nunca poderei pagar,
nin cando me vexa morto.
Picarona, vou brincar
por toxos e matogueiras,
e voulle facer as beiras…
e vou o ceo bicar!

XANICAS: Hai mentes iluminadas…
PICARONA: Vai de aí, Xanicas, vai,
que todo son fantasías!
(despectiva)
No mundo hai home e muller,
hai feitos e hai desfeitos,
hai obrigas e dereitos
e, como ben podes ver,
o resto é natureza,
que ten bravío e pureza;
e a natureza pide,
pide sexo, pide amor…
Rosiña é un clamor
da nenez que se despide.
Ti es o seu salvador!
XANICAS: Se iso é enfermidade,
coido que ten boa cura… (sorrí
atravesado)
Eu dareille esa frescura
que levo con ansiedade…
¡e coa intención máis pura!
PICARONA: Pois esa é a realidade;
cando a lúa estea ergueita…

57
XANICAS: Rosiña é tan ben feita…!
(soñador)
PICARONA: E pra máis facilidade:
primeira porta á dereita.
XANICAS: Se isto chega a bo porto,
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PICARONA: Vai e non o penses máis,
fai moi feliz esa rosa
de corola tan fermosa;
fai felices a seus pais,
a súa tía Marcela;
faino, Xanicas, por ela,
deixando lendas a un lado…
Porque as lendas, lendas son;
ti faino de corazón…
E non me sexas coitado!
XANICAS: Na súa alcoba entrarei, (moi
ledo)
co corazón máis sentido, (mira
ao teito)
contareille un conto ao oído…
e os seus labios bicarei!
PICARONA: Ela estará preparada
pra recibir un luceiro,
un diaño rebuldeiro (irónica)
que a deixe… encantada!

58
XANICAS: Ese diaño serei eu!
Farei esta noite historia!
PICARONA: E despois a mesma gloria…
virá para ti de seu!
CAE O PANO
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59
ESCENA FINAL

Amigos, eu sempre pido
que ao corazón escoitemos…
O resto é tempo perdido!

Os dous mozos namorados, sos no
centro do escenario, cheos de ledicia e
felicidade… Ela, sen o menor síntoma de
enfermidade.

Entran o doutor e mailo crego, poñéndose a un lado do escenario; atrás entran
tamén Dorinda e Marcela, ocupando o lado
contrario:

XANICAS: Que sinxela é a vida,
e nós non o entendemos…!
(mirando ao público)
Buscamos bruxas e demos,
nunha lenda xa perdida!

DOUTOR: Se eu puidese opinar,
por ser parte desta obra,
diría que estou de sobra…
Que non son quen pra xulgar!

ROSA: Buscamos cregos, doutores,
que curen o noso mal…, (mirando
ao público)
sen ver que é máis real
pensar e sentir amores!
XANICAS: Que fermoso é sentir (mirando a Rosa)
un corazón namorado,
a carón, ao noso lado… (cóllea da
man)
con desexos de vivir!
ROSA: Canto amor a vida ofrece
(mirándoo a el aos ollos)
e, ignorantes, fuximos;
pero cando o conseguimos…
o paraíso florece!

DORINDA: Este non se “quer” mollar
(rosmando)
CREGO: Eu, en verdade, vos digo,
que non hai sombra sen luz.
Por que cargar cunha cruz…
inventando un inimigo?
MARCELA: Este mírase o embigo!
(bisbando)
ROSA: Mi madre, atópome ben,
non temos de ninguén queixa.
Estou coma unha cereixa,
(sorrindo, feliz)
o que a todos nos convén! (mira
a Xanicas)
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Neste momento entra no escenario a
“meiga” Picarona, moi guapa ela, ponse á
altura dos mozos e di:
ICARONA: Cantas anadas perdemos
por pensar máis do debido!

XANICAS: Cando un milagre se logra,
xa non hai volta de folla… (cheo
e feliz)
Xa nin a chuvia nos molla,
miña benquerida sogra! (mira a
Dorinda)
ICARONA: Eu síntome satisfeita,
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O arco da vella. Teatro en verso
por ser parte interesada,
fixen pouco, case nada,
pero a mellor colleita, (mira a
Dorinda)
Dorindiña, está lograda…
Todo o que hai está aquí!
DORINDA: Pode que si, pero non.

mellor cá sabedoría.
(sentencioso)
XANICAS: Por riba do ben e o mal,
de credos acusadores,
de avogados defensores…
EL E ELA: Hai algo que é moi real!
(mirándose)

MARCELA: Pode que non, pero si.
DORINDA: A ver, Marceliña, di.
MARCELA: Eu digo de corazón
que hai máis do que está a vista,
aínda que non son moi lista,
ninguén me quita o vivido.
DORINDA: Eu, polo que teño oído,
sei que hai vidas superiores,
que ignoran os doutores
e temen, non sen sentido,
os bispos e confesores.
PICARONA: O demo é a fantasía
dunha mente alucinada!
(despectiva)
MARCELA: Picarona, diso nada! (dálle
coa cabeza)
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DORINDA: O demo vén cada día
a esta terra asolagada!
(convencida)
DOUTOR: Debemos ter tolerancia
cos sabios de hoxe en día.
(tolerante)
CREGO: Ás veces é a ignorancia
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ROSA: Este évos o meu diaño! (mirando
para el)
XANICAS: Esta é a miña meiga! (mirando para ela)
ROSA: Con el non hai mundo estraño!
(todos mirando ao público)
XANICAS: Con ela…, mel e manteiga!
CAE O PANO

Aires
de fóra

C
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PRÓLOGO
Román Arén
I.

Isabel Santos Davila pon agora para nós, os
membros de Barbantia, catro das cartas de
Lucio Anneo Séneca ao seu amigo Lucilio,
como continuación do seu labor de poñer
en galego un dos grandes clásicos latinos
da Idade de Prata de Roma e unha das
figuras que máis influíron no pensamento
occidental. Hai ben pouco saíu do prelo a
súa tradución da Consolación a Marcia e
da Consolación a Helvia (Cangas, Rinoceronte, 2019) do filósofo de Corduba. Únese
así á tradición dos galegos que amosaron
a Horacio, Virxilio, Homero, Anacreonte,
Catulo, Fedro, Aristóteles, Platón e tantos
outros autores da cultura grecolatina, e
algunha autora como Safo. Un ronsel de
amigos dos clásicos que inclúe, entre outros, os nomes de José García Mosquera,
Florencio Vaamonde Lores, Evaristo de
Sela, Avelino Gómez Ledo, Xosé Pérez
Ballesteros, Aquilino Iglesia Alvariño, e
tantas e tantos; no caso de Séneca cómpre
citar a tradución que Carmen Díaz Rifón
fixo de Medea en 1999. E isto sen citar os
que puxeron en castelán textos de Séneca,
como Juan Melo de Sande, un coruñés
que en 1612 editou en Madrid Doctrina
moral de las epístolas que Lucio Anneo
Séneca escribió a Lucilio. Outros galegos
estudaron a Roma da época do autor das
Cartas a Lucilio, como Blanco Freijeiro, ou
prepararon bos repertorios bibliográficos
sobre Séneca, como Andrés Pociña.
Únese así, con pericia, con elegancia,
Isabel Santos, a nomes importantes da
cultura galega, mais tamén ao esfozo que a
A. C. Barbantia fai dende hai quince anos,
de unir o local ao universal a través dos
“Aires de fóra” do Anuario de Estudos do

Barbanza, ofrecendo versións galegas de
Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud,
Joyce, Reverdy, Jouve, Jacob, Desnos,
e outros autores dos séculos XIX e XX,
poñendo agora a atención na literatura
latina e vencellándose aos tradutores Xavier L. Marqués, Manuel Cartea, Milagros
Torrado, Alberte Pagán, Luciano Rodríguez
e Fernando Lavandeira.
II. Crese que Séneca naceu arredor do ano 4
antes da nosa era, na familia dos Annaei,
cabaleiros, en Corduba. Pouco sabemos
seguro sobre os primeiros anos do filósofo,
porque os relatos polo miúdo da súa vida
abranguen os seus derradeiros doce anos
antes da súa morte, e ese relato chegounos
a través de dúas fontes, Tácito e Dión Casio,
non moi favorables a Séneca.
Tivo dous irmáns, Anneo Novato, chamado logo Xunio Galión, famoso porque
perante el compareceu en Acaia Paulo
de Tarso no 52-53 d. C.; o outro irmán,
Marco Anneo Mela, foi o pai do famoso
poeta Lucano. Casou, Séneca, con Pompeia Paulina, pertencente á aristocracia
gala. Foi educado en Roma por Fabiano,
polo pitagórico Soción de Alexandría e,
sobre todo, por Átalo, que lle transmitiu
que a cultura non é un saber senón un
perfeccionamento íntimo e que o filósofo
debe ter a liberdade para poder acoller no
seu pensamento todo o bo que teñan as
outras escolas.
Sabemos que Séneca estivo en Exipto e,
probablemente, en Atenas, pero as súas
viaxes tiveron outros motivos: o desterro
que Calígula lle impuxo en Córcega entre
os anos 41 e 49. Aliado da segunda muller do emperador Claudio, Agripina, esta
traballou para que lograse voltar a Roma
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e, conseguido isto, converterse no aio de
Domicio, o futuro Nerón. Vencellado a
Afranio Burro, Séneca é quen domina, con
este, Roma. Séneca xa non é máis ca un
republicano teórico, ideal e, pola contra,
convértese nun pragmático moi romano,
considerando que hai que intervir sempre,
aínda que, ás veces, só se poida facer coa
propia personalidade. É o gran patrón de
Roma, á que lle achega, con Burro, cinco
anos de estabilidade, moderación e bo
goberno. Fracasa logo con Nerón, como
fracasaron Aristóteles con Alexandre Magno ou Platón con Dionisio de Siracusa.
Pero, mentres puido, modulou a lexislación, gobernou, controlou o Senado e foi
quen fixou a política exterior de Roma.
Pero todo fallou no ano 55, cando Nerón
envelenou a Xermánico, aínda que Burro
e Séneca lograsen unha tregua con Nerón
e Agripina. No ano 59 Nerón asasina a súa
nai Agripina e os problemas aumentan. No
ano 61 prodúcese a rebelión de Britania,
afogada polos fortes impostos, do que en
parte se responsabiliza a Séneca, home tamén de negocios con fortes inversións na
illa británica. No ano 62 morre o seu aliado
Burro e comeza o poder de Tixelino, que
releva a Anneo Sereno, aliado de Séneca, na
garda pretoriana. Os problemas van a máis,
porque Rufo e Tixelino, prefectos do Pretorio, están na súa contra e, probablemente,
axudan a Nerón a asasinar a Octavia, a
súa muller, filla do emperador Claudio,
porque está namorado de Popea. Séneca
ve o perigo, tenta dúas veces apartarse
da Corte e devolve os seus bens a Nerón.
Queda en terra de ningures, sen ser quen
de deixar a Corte, e sen poder. No 64 arde
Roma e o emperador acepta os bens de
Séneca, pero impídelle abandonar Roma.

Entre o 63 e o 65 Séneca actúa con prudencia, sae pouco, está illado e aproveita para
escribir un número de obras importantes,
entre elas as Cartas a Lucilio. Séneca, que
vivía na Velia, rueiro moi ruidoso, viaxa
á Campania e está enfermo, pero négase
a preparar as súas exequias e comeza a
falar de suicidio. É a época do seu mecenado co poeta hispano Marcial. No ano
65 prodúcese a conxura contra Nerón,
organizada arredor do aristócrata Caio
Calpurrio Pisón, non moi bo líder. Séneca non estaba ao inicio da conspiración,
pero o médico Antonio Natal interviu para
poñer en contacto a Pisón con el. Séneca
non quere colaborar e , prudente, deixou
un saúda para os conspiradores por se
triunfaban, tentando protexerse. Foi un
grave erro, a conxura fracasou e unha soa
frase perderá a Séneca. Este, que residía a
catro millas de Roma, vai ser interpelado
por Nerón. Comete outro erro: non explica
o seu saúda a Pisón, négao, e Nerón considera que debe morrer. Séneca acepta o
veredicto (que ía facer?), e morre nunha
grande agonía, legando á posteridade unha
morte tan lendaria como a de Sócrates.
Foi unha execución dulcificada pero co
apoio do pobo ao emperador. Poucos días
despois suicídase o sobriño de Séneca, o
poeta Lucano. Paulina, a muller do filósofo,
salva a vida.
Séneca foi un bo gobernante, xeneroso
como patrón, liberal e mesurado, lonxe
do exceso e a represión, que acepta a súa
morte e que quere un funeal sinxelo, sen
pompa. Pero non estivo exento de sombras, porque non lle foi doado compaxinar
filosofía, política e negocios.
III. Séneca escribiu moito e só conservamos
parte da súa obra. Atribúenselle algúns
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epigramas, pero o ámago da súa obra está
formada por traxedias, cartas e obras filosóficas. O seu teatro non é como o teatro
grego, unha catarse para a maioría, senón
traxedias para un círculo cortesán, restrinxido; un teatro máis para ler en alta voz que
para grandes representacións públicas.
Será a súa obra filosófica o que o converte
en influínte na cultura occidental. Non
foi o creador dun sistema, o estoico, pero
si o gran mediador e transmisor. E non
sen resistencias, entre as que destacan a
do humanista Galiano Cardamo, o autor
do Encomio de Nerón, que o acusa de
hipócrita, e a de Nietzsche, quen, xogando
coa súa orixe hispana, o chamará “toureiro
da virtude”.
Pero o Séneca que nos acompaña é o dos
tratados: De vita beata, De clementia, De
brevitate vitae, De providentia, De otio, De
ira… e, sobre todo, o das Cartas a Lucilio.
IV. Pouco sabemos de Lucilio: que pertencía
ao estamento, que ocupou algúns cargos
públicos e que, filosoficamente, proviña do
epicureísmo. Séneca, que non é o creador
do estoicismo, senón un representante
do chamado estoicismo imperial, tenta
convencelo das virtudes desta doutrina,
pero sen polémica e sen rexeitar o que tiña
de bo o epicureísmo. É ben sabido que a
doutrina estoica nace en Grecia con Zenón
de Citio arredor dos séculos IX e III antes
da nosa era e que foi Crisipo o que lle deu
a súa estrutura, con ahegas de Cleantes de
Assos. De Grecia pasa a Roma a través de
Ponecio de Rodas e de Posidonio, quen
foi mestre de Cicerón.
A doutrina estoica dividía a filosofía en tres
partes (lóxica, física e ética), consideraba a
lóxica como dialéctica, e a súa teoría dos

signos é un claro antecedente da Semiótica.
Para os estoicos unha razón divina dirixe
o mundo segundo unha orde necesaria,
perfecta. Pero é a súa ética a que terá un
forte influxo no futuro, coa condena das
emocións e a exaltación da apatía como
ideal do sabio; a isto unían o cosmopolitismo, porque o ser humano é cidadán do
mundo, e tamén a exaltación do sabio. O
mérito de Séneca na súa derradeira obra,
escrita cara ao ano 63 ou 64 da nosa era, é
evitar o ton estritamente didático, e lograr
expoñer a austera doutrina estoica dunha
gran riqueza psicolóxica, de observacións
concretas, e dar atinados consellos sobre
a existencia cotiá. Dalgún xeito anuncian
xa os estoicos serodios (Marco Aurelio,
Epicteto). No caso concreto da escravitude,
Séneca non se opón radicalmente a esta,
pero nega que haxa diferenzas esenciais
entre o home libre e o escravo e escolle o
camiño da benevolencia. Configura, ademais, unha linguaxe filosófica (estudada
polo galego M. Cecilio Díaz Díaz) máis
próxima, que mesmo emprega o “sermo
rusticus” e que dota o seu estilo de gran
naturalidade, o que explicaría a influencia
sobre o pai do ensaio moderno, Montaigne.
Isabel Santos traduce catro cartas, a primeira, que nos fala da importancia do
tempo, de saber aproveitalo; a carta 63
está moi preto das Consolacións do autor,
censurando o exceso de dó, que non é
máis ca vaidade cara aos demais. A carta
98 trata da felicidade, que non consiste en
elementos externos, porque o gozo nace
dun mesmo, do interior. Hai que evitar o
sufrimento, pero se chega cómpre levalo
con enteireza, sen alterarse, secundando
a natureza. A carta 124, a derradeira, trata
do Ben, que é intelixible e que se capta
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pola alma, pois a razón perfecta é o ben
que hai en nós.
Para rematar, cómpre lembrar que a historia da transmisión e edición das Cartas
a Lucilio é, dalgún xeito, unha interesantísima novela cultural. Consérvanse,
cando menos, uns doce códices principais,
datados entre os séuculos IX e XII, e ningún transmite o texto íntegro das cartas.
A primeira edición impresa fíxose en Estrasburgo (Argentoratum) antes de 1475,
atribuída a Adolfo Rusch. No 1475 editará as
Cartas un curioso monxe, digno dun conto
de Borges, Arnaldo Pannartz, checo e cego!,
e que as imprimiu en Roma. Logo virían
as do cisterciense Blas Romero (Nápoles)
e de Louis Symonel (París). A finais do
XV imprímense en Venecia a cargo de
Bernardino de Cremona e Simón de Luero,
seguidos de Zani, Jammar, e Marmitta. E
logo chegará o máis famoso, Erasmo de
Rotterdam, que o fai por vez primeira en
1515 e, despois, moito mellor, en 1529, en
Basilea. Seguirán Moretus, Faber, Godefroi
e Gruter, todas no século XVI. Tras Erasmo,
quen manifesta máis fervor por Séneca
é Justo Lipsio (1547-1606), que fundará
un neoestoicismo cristián e que edita as
obras do romano en 1605 e 1615. Foron moi
populares e circularon por todo Occidente.
Os eruditos sinalan tamén como edicións
dignas de aprezo no século XVIII as de
Quesnel, Schott, Juges e Gronovius (nos
obradoiros de Elzevir, Leiden). Xa no XVIII,
as de Ruhkopf, Mathiae, Fickent, Haase
e Hense. E así ata hoxe, cando aparece
Séneca escribindo a Lucilio en galego da
man de Isabel Santos.
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EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM

qui tempus accepit, cum interim hoc unum
est quod ne gratus quidem potest reddere.

I. SENECA LUCILIO SUO SALUTEM
[1] Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus
quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur
aut excidebat collige et serva. Persuade tibi
hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora
eripiuntur nobis, quaedam subducuntur,
quaedam effluunt. Turpissima tamen est
iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris
adtendere, magna pars vitae elabitur male
agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita
aliud agentibus.
[2] Quem mihi dabis qui aliquod pretium
tempori ponat, qui diem aestimet, qui
intellegat se cotidie mori? In hoc enim
fallimur, quod mortem prospicimus: magna
pars eius iam praeterit; quidquid aetatis retro
est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere
te scribis, omnes horas complectere; sic fiet
ut minus ex crastino pendeas, si hodierno
manum inieceris.
[3] Dum differtur vita transcurrit. Omnia,
Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum
est; in huius rei unius fugacis ac lubricae
possessionem natura nos misit, ex qua expellit
quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium
est ut quae minima et vilissima sunt, certe
reparabilia, imputari sibi cum impetravere
patiantur, nemo se iudicet quicquam debere
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[4] Interrogabis fortasse quid ego faciam qui
tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: quod
apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio
mihi constat inpensae. Non possum dicere
nihil perdere, sed quid perdam et quare et
quemadmodum dicam; causas paupertatis
meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque
non suo vitio ad inopiam redactis: omnes
ignoscunt, nemo succurrit.
[5] Quid ergo est? non puto pauperem cui
quantulumcumque superest sat est; tu tamen
malo serves tua, et bono tempore incipies.
Nam ut visum est maioribus nostris, ‘sera
parsimonia in fundo est’; non enim tantum
minimum in imo sed pessimum remanet. Vale.
LXIII. SENECA LUCILIO
SUO SALUTEM
[1] Moleste fero decessisse Flaccum, amicum
tuum, plus tamen aequo dolere te nolo.
Illud, ut non doleas, vix audebo exigere; et
esse melius scio. Sed cui ista firmitas animi
continget nisi iam multum supra fortunam
elato? illum quoque ista res vellicabit, sed
tantum vellicabit. Nobis autem ignosci
potest prolapsis ad lacrimas, si non nimiae
decucurrerunt, si ipsi illas repressimus. Nec
sicci sint oculi amisso amico nec fluant;
lacrimandum est, non plorandum.

María Isabel Santos Davila

CARTA I. IMPORTANCIA DO TEMPO1
Séneca saúda atentamente
o seu querido Lucilio.2
[1] Actúa deste xeito, meu Lucilio: fai unha
demanda contra ti mesmo3 e o tempo que ata
agora se che restaba, ou se che furtaba, ou se
esvaecía, agárrao e aprovéitao. Convéncete
de que isto é así como che escribo: uns instantes sonnos roubados, outros desaparecen,
outros disípanse. Con todo, a máis vergoñenta
perda é a que se produce por descoido. E, se
queres prestar atención, unha gran parte da
vida transcorre facendo mal as cousas, a máis
ampla porción non facendo nada, e a vida
enteira facendo algo que nos é alleo.
[2] A quen me presentarás que lle dea algún
valor ao tempo, que estime cada día, que
entenda que el mesmo morre cada día? Pois
nisto erramos: que vemos ao lonxe a morte.
Unha gran fracción da existencia xa pasou,
calquera cousa da vida pasada perténcelle á
morte. Polo tanto, meu querido Lucilio, fai o
que escribes que fas: apreixa as horas todas.
Deste xeito acontecerá que, se te encadeas ao
presente, teimarás menos no pasado.

tan grande a necidade dos mortais, que, cando
obteñen as cousas máis insignificantes e viles,
por certo substituíbeis, permiten que os outros
llelas consideren como propias. Ninguén que
dispoña do tempo xulgará que por iso ten unha
débeda, xa que este é o único que, mesmo
sendo agradecidos, non podemos devolver.
[4] Ao mellor preguntarasme que fago eu, que
che dou estes consellos. Direiche sinceramente, como lle sucede a un home espléndido
aínda que cumpridor: teño as contas en orde.
Non podo dicir que non dilapide nada, pero
direiche o que malgasto, por que e de que xeito.
Mostrareiche as causas da miña pobreza. Pero
acontéceme a min o que a moitos condenados
á indixencia non pola súa culpa: todo o mundo
os perdoa, ninguén os auxilia.
[5] Polo tanto, que é isto? Que non considero
pobre a quen ten suficiente, por pouco que
sexa o que lle queda. Ti, así e todo, prefiro
que conserves os teus bens e comeces no
momento axeitado. Pois, segundo os nosos
maiores: “no fondón o aforro é demasiado
tardío”, dado que na parte inferior non só
queda o mínimo, senón o de peor calidade.4
Saúde!

[3] Mentres a vida se dilata, vai pasando. Todo,
querido Lucilio, nos é alleo; o único que nos
pertence é o tempo. A natureza púxonos na
posesión desta única realidade fugaz e esvaradía, da que calquera nos pode expulsar. E é
1

A primeira das Epistulae ad Lucilium serve como unha especie
de prólogo de toda a obra. Así o considera Díaz Torres na nota 2
da páxina 333 (vid. tradución da editorial Gredos mencionada na
Bibliografía). De Lucilio, amigo de Séneca e Procurador de Sicilia,
pouco se sabe. Hai críticos que falan dun personaxe ficticio,
inventado como pretexto para escribir a súa obra, considerando
que nunca houbo unha correspondencia real.

Carta LXIII. A MORTE DUN AMIGO
[1] Soporto mal que morrese Flaco5, o teu amigo; no entanto non quero que ti sigas a sufrir.
Case que me atrevería a pedirche que non
te doias, pero sei que é mellor. Mais, a quen
corresponde esta firmeza de ánimo senón a
quen xa se elevou moito por enriba dos golpes
do seu destino? Esta doenza peteirará incluso
nel, pero non só peteirará. Mais a nós pódenos

2

Este encabezamento está presente en todas as cartas, pero imos
eliminalo na tradución das seguintes tres cartas, por reiterativo.
3

Deste xeito traducimos o verbo “vindico”, de evidentes ecos do
mundo do dereito.

4

Fermosa metáfora aludindo ao fondo dunha cuba de viño ou
de aceite.
5

Personaxe descoñecido.
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[2] Duram tibi legem videor ponere, cum
poetarum Graecorum maximus ius flendi
dederit in unum dumtaxat diem, cum dixerit
etiam Niobam de cibo cogitasse? Quaeris unde
sint lamentationes, unde immodici fletus?
per lacrimas argumenta desiderii quaerimus
et dolorem non sequimur sed ostendimus;
nemo tristis sibi est. O infelicem stultitiam!
est aliqua et doloris ambitio.
[3] ‘Quid ergo?’ inquis ‘obliviscar amici?’
Brevem illi apud te memoriam promittis, si
cum dolore mansura est: iam istam frontem
ad risum quaelibet fortuita res transferet. Non
differo in longius tempus quo desiderium
omne mulcetur, quo etiam acerrimi luctus
residunt: cum primum te observare desieris,
imago ista tristitiae discedet. Nunc ipse
custodis dolorem tuum; sed custodienti
quoque elabitur, eoque citius quo est acrior
desinit.
[4] Id agamus ut iucunda nobis amissorum
fiat recordatio. Nemo libenter ad id redit
quod non sine tormento cogitaturus est, sicut
illud fieri necesse est, ut cum aliquo nobis
morsu amissorum quos amavimus nomen
occurrat; sed hic quoque morsus habet suam
voluptatem.
[5] Nam, ut dicere solebat Attalus noster, ‘sic
amicorum defunctorum memoria iucunda
est quomodo poma quaedam sunt suaviter
aspera, quomodo in vino nimis veteri ipsa
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nos amaritudo delectat; cum vero intervenit
spatium, omne quod angebat exstinguitur et
pura ad nos voluptas venit’.
[6] Si illi credimus, ‘amicos incolumes cogitare
melle ac placenta frui est: eorum qui fuerunt
retractatio non sine acerbitate quadam iuvat.
Quis autem negaverit haec acria quoque et
habentia austeritatis aliquid stomachum
excitare?’
[7] Ego non idem sentio: mihi amicorum
defunctorum cogitatio dulcis ac blanda est;
habui enim illos tamquam amissurus, amisi
tamquam habeam.
Fac ergo, mi Lucili, quod aequitatem tuam
decet, desine beneficium fortunae male
interpretari: abstulit, sed dedit.
[8] Ideo amicis avide fruamur quia quamdiu
contingere hoc possit incertum est. Cogitemus
quam saepe illos reliquerimus in aliquam
peregrinationem longinquam exituri, quam
saepe eodem morantes loco non viderimus:
intellegemus plus nos temporis in vivis
perdidisse.
[9] Feras autem hos qui neglegentissime
amicos habent, miserrime lugent, nec amant
quemquam nisi perdiderunt? ideoque tunc
effusius maerent quia verentur ne dubium
sit an amaverint; sera indicia affectus sui
quaerunt.
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ser perdoado esbagoar, se non derramamos
excesivas lágrimas e se nós mesmos somos
quen de as reter. Tras a morte dun amigo,
os nosos ollos non deben estar secos nin
tampouco chorrear. Choremos amodo, sen
desfacernos en pranto.
[2] Dou a impresión de que che aplico unha
dura norma, no intre en que o maior dos
poetas gregos concedeu o dereito do pranto
a un único día, cando dixo que Níobe6 pensara no alimento? Preguntas de onde saen as
lamentacións, de onde os prantos excesivos?
Atopamos a través das lágrimas os argumentos
da saudade e non perseguimos a dor senón
que a mostramos. Ninguén está triste por si
mesmo. Ouh desgraciada estupidez! Mesmo
se pode facer ostentación da dor.
[3] Preguntas: “ Pois que, esquézome do amigo?”. Prométeslle un breve recordo, se este
recordo vai durar o que a túa dor. Calquera
feito fortuíto fará que sorrías. Non adío esta
dor para un tempo no que toda saudade se
suaviza, no que os máis acérrimos loitos se
calman. Tan pronto como deixes de te observar, esta imaxe de tristura desaparecerá.
Agora, ti mesmo axexas a túa dor, pero tamén
para o que axexa desaparece e termina máis
rapidamente canto máis viva é.
[4] Intentemos que o recordo dos que perdemos sexa para nós feliz. Ninguén libremente
volta cara a aquilo que imos recordar con
aflición; e así é preciso que aconteza, que
o nome dos que perdemos nos chegue con

certo malestar; pero tamén ese malestar dá
certo pracer.
[5] Pois, como adoitaba dicir o noso Atalo7: “O
recordo dos amigos mortos é alegre como son
algunhas froitas lixeiramente amargas, como
do viño vello nos agrada a propia aspereza.
Logo dun tempo, todo o que nos molestaba
vaise e chega o puro pracer”.
[6] Se lle facemos caso á xente: “Pensarmos
nos amigos vivos equivale a gozar de mel e
tortas; porén, a ausencia dos que existiron
axuda non sen certa amargura. Mais, quen
negaría que estas cousas agres e que teñen
algo de dureza non estimulan o estómago?”.
[7] Eu non sinto o mesmo: o recordo dos
amigos mortos resúltame doce e agradábel,
pois tívenos coma se os fose perder e perdinos
coma se inda os tivese.
Actúa do xeito que conveña á túa serenidade,
meu Lucilio, e deixa de interpretar mal o beneficio da túa fortuna: perdíchelo, pero tivéchelo.
[8] Polo tanto, desfrutemos avidamente dos
nosos amigos porque é incerto canto tempo
poden durar. Pensemos cantas veces os abandonamos para facer unha longa viaxe, cantas
veces deixamos de velos, malia vivirmos no
mesmo lugar. Comprenderemos que temos
perdido moito do tempo da súa vida.
[9] Soportarías aqueles que teñen descoidados
os amigos, chóranos con desconsolo e non
aprecian a ningún ate que o perden? E por
isto se aflixen entón en exceso: porque teñen
medo de que alguén dubide se os quixeron.

6

Refírese a Homero, que en Ilíada XXIV, 599-620 presenta a Níobe,
personaxe da mitoloxía grega que tivo seis fillos e seis fillas con
Anfión. Fachendosa da súa superioridade fronte á deusa Letona,
que só tivera a Apolo e a Diana, foi castigada coa morte de todos
os seus fillos a mans de Apolo e das fillas por parte de Diana. Níobe
é un exemplo de muller que, despois de cansarse dunha terríbel
dor, chega un momento no que reclama alimento.

7

Un dos tres mestres estoicos de Séneca, quizais o que máis lle
influíu. A idea de lembrar o máis doce do ser querido está presente
na Consolación a Marcia (III,2) a propósito do exemplo de Livia,
esposa de Octavio Augusto, que lembra o seu fillo Druso, morto
prematuramente cando estaba destinado a suceder o emperador.
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[10] Si habemus alios amicos, male de iis et
meremur et existimamus, qui parum valent
in unius elati solacium; si non habemus,
maiorem iniuriam ipsi nobis fecimus quam
a fortuna accepimus: illa unum abstulit, nos
quemcumque non fecimus.
[11] Deinde ne unum quidem nimis amavit qui
plus quam unum amare non potuit. Si quis
despoliatus amissa unica tunica complorare
se malit quam circumspicere quomodo frigus
effugiat et aliquid inveniat quo tegat scapulas,
nonne tibi videatur stultissimus? Quem
amabas extulisti: quaere quem ames. Satius
est amicum reparare quam flere.
[12] Scio pertritum iam hoc esse quod
adiecturus sum, non ideo tamen praetermittam
quia ab omnibus dictum est: finem dolendi
etiam qui consilio non fecerat tempore invenit.
Turpissimum autem est in homine prudente
remedium maeroris lassitudo maerendi: malo
relinquas dolorem quam ab illo relinquaris; et
quam primum id facere desiste quod, etiam
si voles, diu facere non poteris.
[13] Annum feminis ad lugendum constituere
maiores, non ut tam diu lugerent, sed ne
diutius: viris nullum legitimum tempus
est, quia nullum honestum. Quam tamen
mihi ex illis mulierculis dabis vix retractis
a rogo, vix a cadavere revulsis, cui lacrimae
in totum mensem duraverint? Nulla res
citius in odium venit quam dolor, qui recens
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consolatorem invenit et aliquos ad se adducit,
inveteratus vero deridetur, nec inmerito; aut
enim simulatus aut stultus est.
[14] Haec tibi scribo, is qui Annaeum Serenum
carissimum mihi tam immodice flevi ut, quod
minime velim, inter exempla sim eorum quos
dolor vicit. Hodie tamen factum meum damno
et intellego maximam mihi causam sic lugendi
fuisse quod numquam cogitaveram mori eum
ante me posse. Hoc unum mihi occurrebat,
minorem esse et multo minorem - tamquam
ordinem fata servarent!
[15] Itaque adsidue cogitemus tam de nostra
quam omnium quos diligimus mortalitate.
Tunc ego debui dicere, ‘minor est Serenus
meus: quid ad rem pertinet? post me mori
debet, sed ante me potest’. Quia non feci,
inparatum subito fortuna percussit. Nunc
cogito omnia et mortalia esse et incerta lege
mortalia; hodie fieri potest quidquid umquam
potest.
[16] Cogitemus ergo, Lucili carissime, cito
nos eo perventuros quo illum pervenisse
maeremus; et fortasse, si modo vera sapientium
fama est recipitque nos locus aliquis, quem
putamus perisse praemissus est. Vale.
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Perseguen para si mesmos tardías mostras
de afecto.
[10] Os amigos, de pouco serven e pouco os
apreciamos, se só están para consolarnos do
amigo que xa perdemos. Se non os temos,
maior dano nos facemos a nós do que o
destino nos fixo: el quitounos un, nós non
fixemos ningún outro.
[11] Ademais, nin tan sequera amou moito
quen non puido amar máis ca un amigo. Acaso
non che parece insensato se algún, despoxado
da súa única túnica8, prefire lamentarse antes
ca mirar de que xeito ha fuxir do frío e ha de
atopar algo con que cubrir as costas? Deches
sepultura a quen amabas; procura a quen
amar. É preferíbel repor un amigo antes de
o chorar.
[12] Sei que isto que vou engadir é moi sabido;
non obstante, non por isto o omitirei, porque
foi dito por todos: o que non lle puxo límite á
dor cun consello, atopouno co tempo. Pero é
cousa moi vergoñenta para o home prudente
o cansazo da súa tristeza. Prefiro que deixes
a dor antes de que ela te deixe. E non fagas o
que non serías quen de facer por máis tempo,
inda que o quixeses.
[13] Os antepasados instauraron un ano de loito
para as mulleres, non co fin de que chorasen
por tanto tempo, senón para non se exceder
dese termo. Para os homes non hai ningún
prazo establecido que sexa honroso. Pero, a
cales destas mulleres me has presentar que,
apenas separadas da pira9, nada máis arrinca-

das do cadáver, lles duren as bágoas un mes
enteiro? Ningunha cousa chega ao odio máis
rapidamente ca a dor, que atopa alguén que a
consola se é recente e mesmo atrae, pero, ao
durar, faise burla dela, e non inxustamente,
pois ou é simulada, ou é desproporcionada.
[14] Isto che escribo a ti, eu mesmo, que chorei
o meu amadísimo Anneo Sereno10 tan excesivamente que me atopo entre os que foron
vencidos pola dor, cousa que non desexei
en absoluto. Con todo, hoxe condeno o meu
acto e comprendo que o principal motivo para
choralo foi que xamais pensara que puidese
morrer antes ca min. Isto só matinaba: que el
era menor e moito menor. Coma se os fados
gardasen unha orde!
[15] E pensemos tan asiduamente na nosa mortalidade así como na de todos os que amamos.
Daquela, eu tiña que dicir: “O meu Sereno é
máis novo. Que importa? Debe morrer despois
de min, pero pode que o faga antes.”
[16] Pensemos, pois, Lucilio querido, que temos que chegar, axiña, alí onde lamentamos
que el xa chegou. E quizais, se dalgún xeito é
certa a tradición dos sabios de que nos recibe
algún lugar, el, que pensamos que morreu, foi
enviado previamente.
Saúde.

8

Vestimenta de lá, liño ou seda (no caso das mulleres) cinguida
á cintura, que se poñía debaixo da toga, de cor branco pero coas
raias vermello intenso ou púrpura típicas dos ecuestres, senadores
e maxistrados.
9

A pira funeraria é unha estrutura de madeira usada para a
cremación dun corpo, dentro dos ritos funerarios romanos e de
outros pobos antigos.

10

Anneo Sereno, amigo íntimo de Séneca, morre no 63, envelenado
con setas, un xeito moi corrente de morrer na época. Foi praefectus
vigilum de Nerón (oficial da brigada contra incendios creada na
época de Augusto), e a quen o filósofo lle dedicou De constantia
sapientis (Sobre a firmeza do sabio), De otio (Sobre o ocio) e De
tranquilitate animi (Sobre a tranquilidade da alma).
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XCVIII. SENECA LVCILIO
SVO SALVTEM
[1] Numquam credideris felicem quemquam
ex felicitate suspensum. Fragilibus innititur
qui adventicio laetus est: exibit gaudium
quod intravit. At illud ex se ortum fidele
firmumque est et crescit et ad extremum
usque prosequitur: cetera quorum admiratio
est vulgo in diem bona sunt. ‘Quid ergo? non
usui ac voluptati esse possunt?’ Quis negat?
sed ita si illa ex nobis pendent, non ex illis nos.
[2] Omnia quae fortuna intuetur ita fructifera
ac iucunda fiunt si qui habet illa se quoque
habet nec in rerum suarum potestate est.
Errant enim, Lucili, qui aut boni aliquid nobis
aut mali iudicant tribuere fortunam: materiam
dat bonorum ac malorum et initia rerum
apud nos in malum bonumve exiturarum.
Valentior enim omni fortuna animus est et in
utramque partem ipse res suas ducit beataeque
ac miserae vitae sibi causa est.
[3] Malus omnia in malum vertit, etiam quae
cum specie optimi venerant: rectus atque
integer corrigit prava fortunae et dura atque
aspera ferendi scientia mollit, idemque et
secunda grate excipit modesteque et adversa
constanter ac fortiter. Qui licet prudens sit,
licet exacto faciat cuncta iudicio, licet nihil
supra vires suas temptet, non continget illi
bonum illud integrum et extra minas positum
nisi certus adversus incerta est.
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[4] Sive alios observare volueris (liberius
enim inter aliena iudicium est) sive te ipsum
favore seposito, et senties hoc et confiteberis,
nihil ex his optabilibus et caris utile esse nisi
te contra levitatem casus rerumque casum
sequentium instruxeris, nisi illud frequenter
et sine querella inter singula damna dixeris:
dis aliter visum est.
[5] Immo mehercules, ut carmen fortius
ac iustius petam quo animum tuum magis
fulcias, hoc dicito quotiens aliquid aliter quam
cogitabas evenerit: ‘di melius’. Sic composito
nihil accidet. Sic autem componetur si quid
humanarum rerum varietas possit cogitaverit
antequam senserit, si et liberos et coniugem
et patrimonium sic habuerit tamquam non
utique semper habiturus et tamquam non
futurus ob hoc miserior si habere desierit.
[6] Calamitosus est animus futuri anxius
et ante miserias miser, qui sollicitus est ut
ea quibus delectatur ad extremum usque
permaneant; nullo enim tempore conquiescet
et expectatione venturi praesentia, quibus frui
poterat, amittet. In aequo est autem amissae
rei <dolor> et timor amittendae.
[7] Nec ideo praecipio tibi neglegentiam. Tu
vero metuenda declina; quidquid consilio
prospici potest prospice; quodcumque
laesurum est multo ante quam accidat
speculare et averte. In hoc ipsum tibi
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Carta XCVIII. O SABIO
PODE ENFRONTARSE ÁS
MUDANZAS DA FORTUNA
[1] Nunca teñas por feliz a ninguén que teña
dependencia da felicidade. Apoiase no fráxil
quen se alegra do accidental: o gozo que entrou ha saír. Pero, o que nace de un mesmo, é
duradeiro e firme, e medra e acompáñanos até
o final: as outras cousas que o vulgo admira
son ben dun día. “Que, pois? Non pode o ben
darnos proveito e pracer?” Quen o nega? Pero
coa condición de que dependa de nós, non
nós del.
[2] Todo o que a fortuna contempla, chega
a ser frutífero e agradábel, se quen o posúe
tamén se posúe a si mesmo e non está baixo
a escravitude das súas cousas. Pois trabúcanse, Lucilio, os que xulgan que a fortuna nos
entrega algún ben ou algún mal: ela dános a
materia dos bens e dos males e os principios
daquelas cousas que se van converter en males
ou en bens. Pois a alma é máis forte que toda
fortuna e dirixe as súas cousas por si mesma
cara a unha ou outra parte e é a causa da vida
feliz ou miserenta.
[3] O home ruín todo o converte en ruindade,
mesmo aquilo que veu baixo a aparencia de
óptimo. O home recto e íntegro corrixe os
defectos da fortuna e abranda a severidade e
a crueza coa arte da perseveranza, e el mesmo
acepta con gratitude e moderación os sucesos
favorábeis e adversos con firmeza e valor.
Malia que sexa prudente, inda que faga todo
con firme decisión, ben que nada tente por
riba das súas propias forzas, non ha lograr
ningún ben perfecto nin libre de ameazas, se
non está seguro fronte á incerteza.

mesmo, sen ningún tipo de favoritismo, daraste conta e recoñecerás que nada desexábel
e prezado é útil, se non te prevés contra a
inestabilidade do azar e das circunstancias que
o seguen, ou se non repites en cada unha das
túas desgrazas, con frecuencia e sen queixas,
aquilo de:
“Os deuses quixérono doutro xeito”11
[5] Polo contrario, por Hércules!, para solicitarche unha fórmula máis vigorosa e xusta
coa que apuntales con máis forza o teu espírito, pronuncia isto cada vez que aconteza
algo de maneira distinta a como pensabas:
“Os deuses decidírono mellor”. A quen está
deste xeito preparado, nada desagradábel lle
sucederá. E disporase así, se pensa no que é
capaz a volubilidade das cousas humanas
antes de experimentalo, se estima os fillos, a
esposa e o patrimonio tal como quen non vai
telos sempre, e como quen non vai ser máis
desgraciado se deixase de gozalos.
[6] Malfadado é o espírito angustiado polo
futuro e desgraciado antes das desgrazas, que
está preocupado porque aquilo que o deleita
lle dure sen interrupción até o final da súa
vida. En ningún intre estará tranquilo e, por
mor da expectación do futuro, perderá os
bens presentes cos que podería gozar. E van
xuntos a dor do ben perdido e o temor á perda.
[7] Non por iso che recomendo a despreocupación. En canto a ti, veña, pois!, fuxe das
cousas que causan temor, prevé canto poida
ser previsto con prudencia; observa e afasta
calquera cousa que vaia danarte moito antes
de que acaeza. Para isto serache moi útil a
confianza en ti mesmo e unha mente segura
para soportalo todo. Pode esquivar a fortuna

[4] Tanto que queiras examinar os outros (pois
é máis xusto o xuízo entre alleos), como a ti
11

Virxilio, Eneida, II,428.
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plurimum conferet fiducia et ad tolerandum
omne obfirmata mens. Potest fortunam
cavere qui potest ferre; certe in tranquillo
non tumultuatur. Nihil est nec miserius nec
stultius quam praetimere: quae ista dementia
est malum suum antecedere?
[8] Denique, ut breviter includam quod sentio
et istos satagios ac sibi molestos describam
tibi, tam intemperantes in ipsis miseriis sunt
quam ante illas. Plus dolet quam necesse
est qui ante dolet quam necesse est; eadem
enim infirmitate dolorem non aestimat qua
non expectat; eadem intemperantia fingit sibi
perpetuam felicitatem suam, fingit crescere
debere quaecumque contigerunt, non tantum
durare, et oblitus huius petauri quo humana
iactantur sibi uni fortuitorum constantiam
spondet.
[9] Egregie itaque videtur mihi Metrodorus
dixisse in ea epistula qua sororem amisso
optimae indolis filio adloquitur: ‘mortale
est omne mortalium bonum’. De his
loquitur bonis ad quae concurritur; nam
illud verum bonum non moritur, certum
est sempiternumque, sapientia et virtus; hoc
unum contingit inmortale mortalibus.
[10] Ceterum tam inprobi sunt tamque obliti
quo eant, quo illos singuli dies trudant, ut
mirentur aliquid ipsos amittere, amissuri
uno die omnia. Quidquid est cui dominus
inscriberis apud te est, tuum non est; nihil
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firmum infirmo, nihil fragili aeternum et
invictum est. Tam necesse est perire quam
perdere et hoc ipsum, si intellegimus, solacium
est. Aequo animo perde: pereundum est.
[11] Quid ergo adversus has amissiones auxili
invenimus? hoc, ut memoria teneamus amissa
nec cum ipsis fructum excidere patiamur quem
ex illis percepimus. Habere eripitur, habuisse
numquam. Peringratus est qui, cum amisit, pro
accepto nihil debet. Rem nobis eripit casus,
usum fructumque apud nos relinquit, quem
nos iniquitate desiderii perdidimus.
[12] Dic tibi “ex istis quae terribilia videntur
nihil est invictum”. Singula vicere iam multi,
ignem Mucius, crucem Regulus, venenum
Socrates, exilium Rutilius, mortem ferro
adactam Cato: et nos vincamus aliquid.
[13] Rursus ista quae ut speciosa et felicia
trahunt vulgum a multis et saepe contempta
sunt. Fabricius divitias imperator reiecit,
censor notavit; Tubero paupertatem et se
dignam et Capitolio iudicavit, cum fictilibus
in publica cena usus ostendit debere iis
hominem esse contentum quibus di etiamnunc
uterentur. Honores reppulit pater Sextius, qui
ita natus ut rem publicam deberet capessere,
latum clavum divo Iulio dante non recepit;
intellegebat enim quod dari posset et eripi
posse. Nos quoque aliquid et ipsi faciamus
animose; simus inter exempla.
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quen pode soportala; certamente, nun home
tranquilo non se levanta un tumulto. Nada é
máis lamentábel nin máis estúpido que temer
por anticipado. A que vén esta tolemia de
adiantarse á propia desgraza?
[8] Finalmente, para expoñer brevemente o que
sinto, describireiche estes homes angustiados
e molestos consigo mesmos, tan excesivos
no medio das desgrazas como antes delas.
Laméntase máis do necesario quen se lamenta
antes do que é necesario. Pois, por culpa da
debilidade, non se valora a dor pola que non
se espera. Pola mesma indisciplina imaxina
para si unha felicidade perpetua, supón que
debe crecer calquera cousa que conseguiron,
non soamente perdurar. E, esquecéndose dese
trampolín no que é arrebolada a vida humana,
promete para si mesmo a continuidade dos
dons fortuítos.
[9] Así pois, paréceme que Metrodoro12 escribiu
con moito acerto naquela carta na que lle
dixo á irmá, tras perder un fillo de excelente
carácter: “É mortal todo ben dos mortais”.
Fala daqueles bens cara aos que corremos,
pois a sabedoría e o valor verdadeiros bens
que non morre son estábeis e eternos. Estes
son os únicos bens inmortais que lles tocan
en sorte aos mortais.
[10] Polo demais, son tan insensatos e tan
esquecedizos de a onde se dirixen, cara ao
lugar ao que os días, un por un, os empurran,
que se admiran de perderen algo cando han
perdelo todo nun único día. Calquera cousa,
da que te proclames dono, está ao teu carón,
non é túa. Nada hai firme para o non firme,
nada eterno e invencíbel para o fráxil. Tan
necesario é morrer como perder e, isto mesmo,

se o chegamos a entender, é un alivio. Pérdeo
con ánimo sereno: hai que morrer!
[11] Pero que remedio podemos atopar contra
estas perdas? Isto: que teñamos na memoria
as cousas perdidas e non permitamos que cos
remedios desapareza o froito que recibimos
delas. Róubasenos o telas, nunca o feito de que
as tivemos. É moi ingrato aquel que, cando
as perdeu, non lle debe nada a quen llo deu.
As cousas arrebátanolas o azar, e entre nós
deixa o usufruto que perdemos por causa da
inapropiada saudade.
[12] Debes dicir: “De todos eses males que
parecen terríbeis nada é invencíbel”. Xa moitos
os superaron un por un: Mucio13, o lume; a
cruz, Régulo14; o veleno, Sócrates15; o exilio,
Rutilio16; a morte a ferro, Catón17. Superemos
tamén nós calquera desgraza.
[13] Pola contra, isto que atrae ao vulgo
como prezado e feliz, por moitos e a miúdo
foi menosprezado. Fabricio18, como xeneral,
rexeitou as riquezas; como censor, tachounas
13

Gaio Mucio Escévola puxo a man no lume diante do inimigo
Porsena, a quen non fora quen de matar, e grazas a este acto de
valentía, firmouse a paz entre Porsena e a cidade de Roma. (Vid.
Tito Livio, Ab Urbe Condita, 11, 12-13).
14

Marco Atilio Régulo durante a Primeira Guerra Púnica foi feito
prisioneiro polos cartaxineses e enviado en embaixada a Roma
para negociar a paz. Volveu a Cartago e foi torturado, feito que
relata Horacio nas Odas (3.5).
15
A exemplar morte de Sócrates rodeado de discípulos é descrita
no diálogo Fedón de Platón.
16

Publio Rutilio Rufo foi acusado falsamente pola clase dos
cabaleiros de extorsión no ano 92 a. C. Foi exiliado a Mitilene e
Esmirna onde se dedicou á literatura e demostrou a súa educación
estoica.
17

Refírese a Catón de Útica (95-46 a. C), contrario ao primeiro
triunvirato de César, Pompeio e Craso, foi enviado a Chipre para
anexionala e traer a herdanza do rei Tolomeo XIII. Despois de aliarse
con Pompeio na Guerra Civil, suicidouse trala vitoria de Xulio César.
18

12

Metrodoro de Lámpsaco (331-270 a. C.) foi un filósofo discípulo
de Epicuro.

Caio Fabricio Luscino, heroe romano da guerra contra Pirro
no 280 a. C. Rexeitou o suborno deste e viviu tan austeramente
que non deixou dote para as súas fillas, dote que acabou por
achegar o senado.
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[14] Quare defecimus? quare desperamus?
Quidquid fieri potuit potest, nos modo
purgemus animum sequamurque naturam,
a qua aberranti cupiendum timendumque
est et fortuitis serviendum. Licet reverti in
viam, licet in integrum restitui: restituamur,
ut possimus dolores quocumque modo corpus
invaserint perferre et fortunae dicere ‘cum
viro tibi negotium est: quaere quem vincas’.
[15] * * * His sermonibus et his similibus
lenitur illa vis ulceris, quam opto mehercules
mitigari et aut sanari aut stare et cum ipso
senescere. Sed securus de illo sum: de nostro
damno agitur, quibus senex egregius eripitur.
Nam ipse vitae plenus est, cui adici nihil
desiderat sua causa sed eorum quibus utilis
est.
[16] Liberaliter facit quod vivit. Alius iam
hos cruciatus finisset: hic tam turpe putat
mortem fugere quam ad mortem confugere.
‘Quid ergo? non si suadebit res exibit?’ Quidni
exeat, si nemo iam uti eo poterit, si nihil aliud
quam dolori operam dabit?
[17] Hoc est, mi Lucili, philosophiam in opere
discere et ad verum exerceri, videre quid homo
prudens animi habeat contra mortem, contra
dolorem, cum illa accedat, hic premat; quid
faciendum sit a faciente discendum est.
[18] Adhuc argumentis actum est an posset
aliqui dolori resistere, an mors magnos quoque
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animos admota summittere. Quid opus est
verbis? in rem praesentem eamus: nec mors
illum contra dolorem facit fortiorem nec dolor
contra mortem. Contra utrumque sibi fidit nec
spe mortis patienter dolet nec taedio doloris
libenter moritur: hunc fert, illam expectat.
Vale.
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de infames. Tuberón19 xulgou a pobreza digna
del e do Capitolio, cando, ao empregar na
cea pública vasillas de barro, mostrou que o
home debe estar contento de usar as mesmas
que aínda hoxe usan os deuses. Sextio, o pai,20
que por nacemento tiña que abrazar a carreira
política, rexeitou as honras, e non aceptou a
dignidade de senador, ao darlla o divino Xulio.
Pois pensaba que o que pode ser dado tamén
pode ser arrebatado.
[14] Por que esmorecemos? Por que desesperamos? Pódese facer calquera cousa que
pode ser feita. Purifiquemos só o noso espírito
e sigamos a natureza; pois o que se aparta
dela, ten que desexar, temer e ser escravo
das cousas fuxidías. É preciso volver ao camiño, é preciso restituírse ao noso estado:
volvamos para poder levar calquera dor que
só invadira o corpo e para dicirlle á fortuna:
“Debes loitar contra un home, procura un que
poidas vencer”.
[15] Con estas exhortacións e outras semellantes mitígase aquela violencia da ferida que, por
Hércules!, desexo que, ben amaine ou sande
ou se estabilice, ben se faga vella co propio
dono21. Pero non estou preocupado por el. A
perda é para nós porque un eminente vello
nos foi arrebatado. El completou a súa vida,
e non desexa proveito para el, senón para
aqueles aos que lles poida ser útil.

[16] Obra con xenerosidade ao vivir. Alguén
outro xa tería rematado con este tormento;
considera tan vergoñento fuxir da morte como
refuxiarse nela. Entón, que? Ha escapar se as
circunstancias o aconsellan? Por que non
había de marchar se xa non pode ser útil a
ninguén, se non é quen de ofrecer nada máis
que sufrimento?
[17] Isto é, meu querido Lucilio, aprender
filosofía práctica e exercitarse na verdade:
observar a coraxe que un home prudente
ten fronte a morte, fronte ao padecemento,
cando aquela se achega, e este oprime. Hai
que aprender o que se debe facer de quen o fai.
[18] Ata aquí demostrouse con argumentos se
alguén pode resistir a propia desgraza, ou se
a morte inminente pode someter mesmo os
espíritos nobres. Que necesidade hai de máis
palabras? Instalémonos na situación presente:
nin a morte nos fai máis fortes contra a dor nin
a dor contra a morte. Contra unha e a outra,
confía en si mesmo e non sofre porque espera
a morte, nin ha morrer de bo grado por culpa
da dor: soporta o sufrimento, espera a morte.
Que che vaia ben!

19

Este episodio fai referencia ao enterro de Publio Escipión, O
Africano, o seu tío. Achacóuselle un exceso de mesquindade, o
que lle fixo perder a pretura en plena época republicana.
20

Coetáneo de Xulio César, recusou a carreira senatorial e dedicouse
á filosofía.
21

Estes catro últimos capítulos non parecen estar directamente
relacionados cos anteriores. Segundo críticos, como Mureto,
habería unha lagoa entre o final do capítulo 14 e o principio do
15. Outros, como Beltrami consideran que o último capítulo da
epístola é o 14 e que esta parte correspondería á carta 66, onde se
menciona un tal Clarano, condiscípulo de Séneca.
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CXXIV. SENECA LVCILIO
SVO SALVTEM

est iudicibus boni ac mali, parent? his enim
tradidistis adpetitionis et fugae arbitrium.

[1] Possum multa tibi veterum precepta referre,

[4] Sed uidelicet ratio isti rei praeposita est: illa
quemadmodum de beata uita, quemadmodum
de uirtute, de honesto, sic et de bono maloque
constituit. Nam apud istos uilissimae parti
datur de meliore sententia, ut de bono
pronuntiet sensus, obtunsa res et hebes et
in homine quam in aliis animalibus tardior.

ni refugis tenuisque piget cognoscere curas.
Non refugis autem nec ulla te subtilitas abigit:
non est elegantiae tuae tantum magna sectari,
sicut illud probo, quod omnia ad aliquem
profectum redigis et tunc tantum offenderis
ubi summa subtilitate nihil agitur. Quod ne
nunc quidem fieri laborabo.
Quaeritur utrum sensu conprendatur an
intellectu bonum; huic adiunctum est in mutis
animalibus et infantibus non esse.

[5] Quid si quis uellet non oculis sed tactu
minuta discernere? Subtilior adhoc acies
nulla quam oculorum et intentior daret
bonum malumque dinoscere. Vides in quanta
ignorantia ueritatis uersetur et quam humi
sublimia ac diuina proiecerit apud quem de
summo, bono malo, iudicat tactus.

[2] Quicumque uoluptatem in summo
ponunt sensibile iudicant bonum, nos contra
intellegibile, qui illud animo damus. Si de
bono sensus iudicarent, nullam uoluptatem
reiceremus; nulla enim non inuitat, nulla
non delectat; et e contrario nullum dolorem
uolentes subiremus; nullus enim non offendit
sensum.

[6] ‘Quemadmodum’ inquit ‘omnis scientia
atque ars aliquid debet habere manifestum
sensuque conprehensum ex quo oriatur et
crescat, sic beata uita fundamentum et initium
a manifestis ducit et eo quod sub sensum
cadat. Nempe uos a manifestis beatam uitam
initium sui capere dicitis. ‘

[3] Praeterea non essent digni reprehensione
quibus nimium uoluptas placet quibusque
summus est doloris timor. Atqui inprobamus
gulae ac libidini addictos et contemnimus
illos qui nihil uiriliter ausuri sunt doloris
metu. Quid autem peccant si sensibus, id

[7] Dicimus beata esse quae secundum
naturam sint; quid autem secundum naturam
sit palam et protinus apparet, sicut quid sit
integrum. Quod secundum naturam est, quod
contigit protinus nato, non dico bonum,
sed initium boni. Tu summum bonum,
uoluptatem, infantiae donas, ut inde incipiat
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Carta CXXIV22 . A RAZÓN É A
FACULTADE QUE PERCIBE O BEN

Pois a estes lles confiastes o xuízo sobre o
desexo e sobre o rexeitamento24.

1 Pódoche referir moitos preceptos dos antepasados se non os rexeitas nin te lamentas de
coñecer remedios sinxelos23. Realmente, non
o desbotas nin sutileza ningunha te arreda.
Non é propio da túa elegancia perseguir só
as cousas importantes. Como eu aprobo o
feito de que convertas todo en algo útil e que
te ofendas só cando non se faga nada coa
máxima agudeza, tentarei que tal non suceda
agora.

4 Pero está claro que a razón foi encomendada
para este asunto: do mesmo xeito que sobre a
vida feliz, a virtude e a honestidade, así tamén
decide sobre o bo e o malo. Pois entre estes, a
sentencia sobre o mellor déuselle á parte máis
vil, de xeito que o pensamento decida sobre
o ben, cousa absurda, débil e máis lento no
home ca nos outros animais.

A pregunta é se o ben é percibido polos sentidos ou pola intelixencia; a isto engádese que
a intelixencia non está nos animais nin nos
nenos pequenos.
2 Todos os que poñen o pracer no cumio
xulgan que o ben é percibido polos sentidos.
Nós, pola contra, que llo atribuímos á alma,
pensamos que é percibido pola intelixencia.
Se os sentidos xulgasen sobre o ben, non
rexeitariamos ningún pracer, pois ningún
deixa de atraer, ningún deixa de agradar. E,
á inversa, non soportariamos ningunha dor
voluntariamente, pois ningunha deixa de
ferir os sentidos.
3 Ademais, non serían dignos de reprensión
aqueles a quen lles comprace en exceso o
pracer nin os que teñen un enorme medo á
dor. Con todo, rexeitamos os adictos á gula
e á luxuria e desprezamos os que non se van
atrever a nada con valentía por mor do medo
á dor. Pero, que delito cometen se obedecen
os sentidos, é dicir, os xuíces do ben e do mal?

22

A derradeira carta culmina coa idea da sabedoría como ars vitae,
evidenciando a súa fe na felicidade humana. Contrario a unha
filosofía academicista, vai na procura dunha guía para a vida, e
para a morte en último termo.
23

Virxilio, Xeórxicas, I, 176-177.

5 Que dicir se alguén quixese descubrir
obxectos pequenos non cos ollos senón co
tacto? Ningunha agudeza para isto máis sutil
e penetrante ca a dos ollos nos concedería
distinguir o ben do mal. Ves con canta ignorancia bota por terra as cousas sublimes e
divinas quen utiliza o tacto para xulgar sobre
o ben e o mal supremos.
6 “Así –di un– como toda ciencia e arte deben
ter algo manifesto e perceptíbel polos sentidos
a partir dos cales nazan e se desenvolvan,
así a vida feliz toma o seu fundamento e o
seu principio de elementos manifestos e de
canto se sitúa baixo a acción dos sentidos.
Efectivamente, vós dicides que a vida feliz
toma o seu principio do evidente.
7 Nós dicimos que son asuntos felices os que
o son segundo a natureza pero, que cousa
aparece, segundo a natureza, aparece clara
e constantemente como que é una cousa
íntegra. O que é conforme á natureza, o que
lle acontece a un acabado de nacer non o
chamo ben, senón o inicio do ben. Concédeslle
á infancia o ben supremo: o pracer. Para que
comece dende alí, ao nacer, a onde chegou o
home perfecto. Ti pos a cima no lugar da raíz.
24

Neste parágrafo está a rexeitar as teses epicúreas da procura
do pracer como verdadeiro alicerce da actividade humana e a
fundamentar a doutrina estoica no predominio da razón.
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nascens quo consummatus homo peruenit;
cacumen radicis loco ponis.

est. Quidni non sit? non magis quam in
semine.

[8] Si quis diceret illum in materno utero
latentem, sexus quoque incerti, tenerum et
inperfectum et informem iam in aliquo bono
esse, aperte uideretur errare. Atqui quantulum
interest inter eum qui cum (que) maxime
uitam accipit et illum qui maternorum
uiscerum latens onus est? Uterque, quantum
ad intellectum boni ac mali, aeque maturus
est, et non magis infans adhoc boni capax est
quam arbor aut mutum aliquod animal. Quare
autem bonum in arbore animalique muto non
est? quia nec ratio. Ob hoc in infante quoque
non est; nam et huic deest. Tunc ad bonum
perueniet cum ad rationem peruenerit.

[11] Hoc sic dicas: aliquod arboris ac sati
bonum nouimus: hoc non est in prima fronde
quae emissa cum maxime solum rumpit. Est
aliquod bonum tritici: hoc nondum est in
herba lactente nec cum folliculo se exerit spica
mollis, sed cum frumentum aestas et debita
maturitas coxit. Quemadmodum omnis natura
bonum suum nisi consummata non profert,
ita hominis bonum non est in homine nisi
cum illi ratio perfecta est.

[9] Est aliquod inrationale animal, est
aliquod nondum rationale, est rationale sed
inperfectum: in nullo horum bonum, ratio
illud secum adfert. Quid ergo inter ista quae
rettuli distat? In eo quod inrationale est
numquam erit bonum; in eo quod nondum
rationale est tunc esse bonum non potest; <in
eo quod rationale est> sed inperfectum iam
potest bonum <esse>, sed non est.
[10] Ita dico, Lucili: bonum non in quolibet
corpore, non in qualibet aetate inuenitur et
tantum abest ab infantia quantum a primo
ultimum, quantum ab initio perfectum; ergo
nec in tenero, modo coalescente corpusculo
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[12] Quod autem hoc bonum? Dicam: liber
animus, erectus, alia subiciens sibi, se nulli.
Hoc bonum adeo non recipit infantia ut
pueritia non speret, adulescentia inprobe
speret; bene agitur cum senectute si ad illud
longo studio intentoque peruenit. Si hoc est
bonum, et intellegibile est.
[13] ‘Dixisti’ inquit ‘aliquod bonum esse
arboris, aliquod herbae; potest ergo aliquod
esse et infantis.’ Verum bonum nec in
arboribus nec in mutis animalibus: hoc quod
in illis bonum est precario bonum dicitur.
‘Quod est? ‘ inquis. Hoc quod secundum
cuiusque naturam est. Bonum quidem cadere
in mutum animal nullo modo potest; felicioris
meliorisque naturae est. Nisi ubi rationi locus
est, bonum non est.
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8 Se alguén dixese que el, estando no útero
materno, de sexo aínda indeterminado, tenro,
imperfecto e informe, xa está na posesión
dalgún ben, parecería que se equivoca claramente. Entón, que diferenza hai entre aquel
que acaba de recibir a vida e aquel que é un
peso latente no útero? Un e outro, en canto á
percepción do ben e do mal, son igualmente
maduros, e o infante, ademais, inda non é
máis capaz do ben igual ca unha árbore ou
algún animal. Pero, por que o ben non existe
na árbore e no animal? Porque tampouco
existe a razón. Por iso tampouco existe no
infante, pois tamén lle falta. Entón, acadará
o ben cando chegue á razón.
9 Existe o animal irracional, o que aínda non
é racional, e o irracional pero imperfecto. En
ningún deles se atopa o ben, pois é cousa
da razón. Polo tanto, que é o que diferencia
estes seres que mencionei? No animal que é
irracional, nunca estará o ben; no que aínda
non é racional, non se pode dar o ben; no que
é racional pero imperfecto, pode xa estar o
ben, pero aínda non está.
10 Así che digo, Lucilio: o ben non se atopa
en calquera corpo, nin en calquera idade, e
está tan lonxe da infancia como o final do
seu principio, como o acabado do inicio. Polo
tanto, tampouco se encontra no corpo tenro,
aínda medrando. Por que non? Só estaría no
xerme.

fección, así o ben do home non está nel se a
razón non madurou con el.
12 Pero, cal é este ben? Direicho: unha alma
libre, atenta, que domina todo e non se somete
a nada. Este ben, até tal punto non o recibe
a infancia, a adolescencia non o espera, e a
xuventude espérao falsamente. Se chega a el
tras un longo e intenso estudo, para a vellez é
todo un éxito. Se este é o ben, tamén é froito
da intelixencia.
13 “Dixeches –di alguén– que hai un ben propio da árbore e un da herba. Pode, polo tanto,
haber un propio tamén da infancia.” O ben que
neles se atopa, dise “ben” por benevolencia
allea. Dis: “que ben é?” Este que responde á
natureza de cada un. Pero o ben non pode
afectar de ningún xeito un animal; é propio
dunha natureza máis feliz e mellor. Onde non
hai lugar para a razón non hai ben.
14 Hai catro naturezas: a árbore, o animal, o
home e o deus. Estas dúas últimas, que son
racionais, teñen a mesma natureza, son distintas porque unha é inmortal e a outra, mortal.
Por iso, o ben dun materialízao a natureza, é
dicir, o deus. E o esforzo do outro, a do home.
Os demais son perfectos na súa natureza,
non verdadeiramente perfecta, nos que falta
a razón. Pois é xustamente perfecto quen é
perfecto segundo a natureza universal, e a
natureza universal é racional: os demais seres
poden ser perfectos na súa especie.

11 Se dis: recoñecemos algo bo da árbore e da
planta, isto non se acha no primeiro abrollo
que fende a terra ao saír? Existe algún ben no
trigo: pero non está aínda na herba tenra nin
na espiga branda cando sae da casca, senón
cando a calor e a maduración lograron o froito.

15 No que non pode existir a vida feliz, non
pode existir o que produce a felicidade. A vida
feliz vén dos bens. No animal non hai vida
feliz nin aquilo que produce a felicidade: no
animal non está o ben.

Do mesmo xeito que toda a natureza non
descobre o ben propio se non chegou á per-

16 O animal capta co sentido as cousas presentes; recorda as pasadas cando acontece un
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[14] Quattuor hae naturae sunt, arboris,
animalis, hominis, dei: haec duo, quae
rationalia sunt, eandem naturam habent, illo
diuersa sunt quod alterum inmortale, alterum
mortale est. Ex his ergo unius bonum natura
perficit, dei scilicet, alterius cura, hominis.
Cetera tantum in sua natura perfecta sunt,
non uere perfecta, a quibus abest ratio. Hoc
enim demum perfectum est quod secundum
uniuersam naturam perfectum, uniuersa
autem natura rationalis est: cetera possunt
in suo genere esse perfecta.
[15] In quo non potest beata uita esse nec id
potest quo beata uita efficitur; beata autem
uita bonis efficitur. Inmuto animali non est
beata uita <nec id quo beata uita> efficitur:
in muto animali bonum non est.
[16] Mutum animal sensu conprendit
praesentia; praeteritorum reminiscitur cum
<in> id incidit quo sensus admoneretur,
tamquam equus reminiscitur uiae cum ad
initium eius admotus est. In stabulo quidem
nulla illi uia est quamuis saepe calcatae
memoria (est) . Tertium uero tempus, id est
futurum, ad muta non pertinet.
[17] Quomodo ergo potest eorum uideri
perfecta natura quibus usus perfecti temporis
non est? Tempus enim tribus partibus constat,
praeterito, praesente, uenturo. Animalibus
tantum quod breuissimum est <et> in
transcursu datum, praesens: praeteriti rara
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memoria est nec umquam reuocatur nisi
praesentium occursu.
[18] Non potest ergo perfectae naturae bonum
in inperfecta esse natura, aut si natura talis
(habet) hoc habet, habent et sata. Nec illud
nego, ad ea quae uidentur secundum naturam
magnos esse mutis animalibus impetus et
concitatos, sed inordinatos ac turbidos;
numquam autem aut inordinatum est bonum
aut turbidum. ( [19] ‘Quid ergo?’ inquis ‘muta
animalia perturbate et indisposite mouentur?’
Dicerem illa perturbate et indisposite
moueri si natura illorum ordinem caperet:
nunc mouentur secundum naturam suam.
Perturbatum enim id est quod esse aliquando
et non perturbatum potest; sollicitum est
quod potest esse securum. Nulli uitium est
nisi cui uirtus potest esse: mutis animalibus
talis ex natura sua motus est.
[20] Sed ne te diu teneam, erit aliquod bonum
in muto animali, erit aliqua uirtus, erit aliquid
perfectum, sed nec bonum absolute nec uirtus
nec perfectum. Haec enim rationalibus solis
contingunt, quibus datum est scire quare,
quatenus, quemadmodum. Ita bonum in nullo
est nisi in quo ratio.
[21] Quo nunc pertineat ista disputatio
quaeris, et quid animo tuo profutura sit?
Dico: et exercet illum et acuit et utique
aliquid acturum occupatione honesta tenet.
Prodest autem etiam quo moratur ad praua
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feito co que o seu sentido se estimulou. Así, o
cabalo acórdase do camiño cando se achega
ao principio del. Namentres, no curral, non
hai ningún camiño para el, malia que a miúdo
o percorreu. Mais o terceiro tempo, isto é, o
futuro, non pertence aos irracionais.
17 Polo tanto, como pode presentarse perfecta a natureza dos que non teñen o uso do
tempo? Pois o tempo consta de tres partes:
pasado, presente e o que vai vir. Aos animais
unicamente se lles concedeu a máis breve
no percorrido: o presente. Do pasado teñen
escasa memoria e nunca se lles fai retroceder
salvo no seu encontro coas cousas presentes.
18 Así pois, o ben da natureza perfecta non
pode estar na natureza imperfecta ou, se tal
natureza o posúe, tamén o posúen as plantas.
E non nego que os grandes e vehementes
impulsos se producen nos animais cara a
aquilo que se manifesta pola súa natureza;
malia que tamén desordenados e confusos.
Pero o ben nunca é desordenado nin confuso.
19 “Logo que? –preguntas–, móvense os animais de xeito impreciso e tumultuoso?” Diría
que se moven desordenada e atropeladamente
se a súa natureza tivese orde. Agora móvense
segundo a súa natureza. Pois é desordenado
aquel que ás veces pode tamén non ser desordenado; inquieto o que pode ser tranquilo.
Non hai vicio para ninguén se non pode ter a
virtude. Segundo a súa natureza, os animais
posúen tal ou cal movemento.
20 Pero, para non entreterte tanto, no animal
haberá algo bo, algunha virtude, haberá algo
perfecto, pero nin o ben nin a virtude nin a
perfección absolutos. Isto correspóndelles
aos seres racionais unicamente, aos que lles
é concedido coñecer o porqué, canto tempo

e de que xeito. Así, o ben non se atopa en
ninguén que non goce da razón.
21 A onde se dirixe esta discusión –preguntas–
e en que lle vai aproveitar ao teu espírito?
Eu dígocho: exercítao, estimúlao e ocúpao
honestamente. Mais, tamén o espírito serve
cando detén os que se dirixen con desenfreo
cara á depravación. Pero, ademais, dígoche
que de ningún outro xeito podo serche máis
útil ca se che mostro o teu propio ben, te separo dos animais e te sitúo a carón dun deus.
22 Por que, pregunto, cultivas e exercitas as
forzas do corpo? A natureza déullelas máis
fortes aos animais domésticos e aos salvaxes. Por que coidas da beleza? Por moito que
fagas, serás avantaxado en atractivo polos
animais. Por que amañas o teu cabelo con
tanto esmero? Cando o teñas solto ao xeito
dos partos25, ou atado ao xeito dos xermanos26,
ou repartido como adoitan facer os escitas27,
en calquera cabalo axitarase unha crina máis
espesa e no pescozo dos leóns encresparase
unha melena máis fermosa. Cando esteas
disposto para unha carreira veloz, non competirás cun lebrato.
23 Queres, unha vez abandonadas aquelas
ocupacións nas que é preciso seres superado, volver ao teu propio ben? Cal é este?
Naturalmente, unha alma sen tacha e pura,
émula dun deus, que se eleva sobre os asuntos
humanos, e que non coloca nada do seu fóra
de si. Es un animal racional. Cal é, pois, o ben
en ti? A razón perfecta. Chámaa dende aquí

25

Habitantes dun imperio de Oriente situado en Irán e Mesopotamia
que estivo en guerra con Roma durante séculos. Eran famosos os
seus cabaleiros e arqueiros no campo de batalla.
26

Nome xenérico dado aos habitantes bárbaros do norte da actual
Europa, entre os que se atopaban os cimbros e os teutóns.
27

Para os romanos os escitas eran as tribos xermánicas ou os
bárbaros nómades euroasiáticas a cabalo en xeral.
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properantes. Sed <et> illud dico: nullo modo
prodesse possum magis quam si tibi bonum
tuum ostendo, si te a mutis animalibus separo,
si cum deo pono.
[22] Quid, inquam, vires corporis alis et
exerces? pecudibus istas maiores ferisque
natura concessit. Quid excolis formam?
cum omnia feceris, a mutis animalibus
decore vinceris. Quid capillum ingenti
diligentia comis? Cum illum vel effuderis
more Parthorum vel Germanorum modo
vinxeris vel, ut Scythae solent, sparseris, in
quolibet equo densior iactabitur iuba, horrebit
in leonum cervice formonsior. Cum te ad
velocitatem paraveris, par lepusculo non eris.
[23] Vis tu relictis in quibus uinci te necesse
est, dum in aliena niteris, ad bonum reuerti
tuum? Quod est hoc? animus scilicet
emendatus ac purus, aemulator dei, super
humana se extollens, nihil extra se sui
ponens. Rationale animal es. Quod ergo in
te bonum est? perfecta ratio. Hanc tu ad
suum finem hinc euoca, <sine> in quantum
potest plurimum crescere.
[24] Tunc beatum esse te iudica cum tibi ex
te gaudium omne nascetur, cum uisis quae
homines eripiunt, optant, custodiunt, nihil
inueneris, non dico quod malis, sed quod uelis.
Breuem tibi formulam dabo qua te metiaris,
qua perfectum esse iam sentias: tunc habebis
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tuum cum intelleges infelicissimos esse felices.
Vale.

María Isabel Santos Davila
cara á súa perfección, facéndoa medrar até
o máximo nivel.
24 Entón, xúlgate feliz cando todo gozo naza
de ti para ti, cando contemples as cousas que
os homes rouban, cobizan e atesouran e non
atopes nada, non xa que o prefiras senón que
o desexes. Dareiche unha sucinta fórmula
segundo a cal te valores, pola cal sintas que
xa es perfecto: terás o teu ben cando saibas
que os homes felices son os máis infelices.
Abur!
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ANDY WARHOL, NOVELISTA
Alberte Pagán

A

ndy Warhol foi um dos artistas mais
célebres do S XX. As suas pinturas pop
mais decorativas som moeda de cámbio nos
cinco continentes, mas a arte de Warhol vai
além do mercantilismo co que adoitamos
identificá-lo. A sua produçom artística abrangeu outras muitas disciplinas, geralmente
ignoradas polo profundo radicalismo co que
se enfrentou a elas. A série de películas que
realizou entre 1963 e 1968 resulta completamente desconhecida para o público, mesmo
para o público cinéfilo, apesar de constituir
umha das cimeiras da arte cinematográfica.
Umha das razons deste desconhecimento é
a utilizaçom por parte de Warhol da duraçom
e a temporalidade como dimensom material
e materialista, o que reduz a acessibilidade
das películas.
Andy Warhol tamém foi escritor. Som
conhecidos os seus diários e os seus ensaios
pseudofilosóficos, que se lem nom tanto
como obras em si senom como janelas que
nos permitem aceder à vida persoal da estrela mediática. Cámbia o conto quando nos
enfrentamos ao primeiro livro escrito por
Warhol, a sua novela a, obra radical que o
público desbota e à que mesmo se lhe nega
o seu ser literário: “Isto nom é umha novela”,
dizemos, como dizíamos dos seus filmes: “Isto
nom é umha película”. É o poder da forma.
Toda empresa radical arrisca-se a reacçons
negatórias deste estilo. Som pintura as Sopas
Campbell? É escultura umha caixa Brillo, umha
Nuvem Prateada?
A novela a, umha das obras mestras do S
XX, é o Ulisses transoceânico e sessenteiro.
Se James Joyce narrava os acontecimentos

Portada da primeira ediçom de a (1968)

quotiás dum habitante de Dublim ao longo
dum único dia, Warhol pretende igualmente
plasmar a vida de Ondine (o seu particular
Leopold Bloom) ao longo de 24 horas. A
burguesia dublinense fica substituída pola
boêmia nova-iorquina, por essas personages
marginais que orbitavam arredor de Warhol
e que constituíam o elemento humano da
Factory. O percorrido de Ondine e Warhol
polas ruas e locais de Manhattan é equiparável
a, e igual de constatável que, o de Bloom e
Stephen Dedalus pola geografia de Dublim. E
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o realismo literário de Joyce converte-se na
pura realidade, apenas sem filtros, de Warhol.
Publicada em 1968, a é a transcriçom literal
de 24 horas de conversas de e com Ondine no
seu percorrido nova-iorquino. O projeto inicial
era gravar a Ondine ao longo de 12 horas.
“Estou a fazer umha novela de 12 horas”, di
Drella no capítulo 4/1, polo que entendemos
que a decisom de estender a duraçom a 24 foi
posterior. As 12 primeiras horas gravárom-se
consecutivamente a sexta-feira 30 de julho
de 1965 e ocupam as páginas 1-282. As 12
horas restantes nom fórom gravadas até o
verao de 1966 em tres sessons, à que se lhe
acrecentou umha derradeira em maio de 1967.
Esta segunda metade do livro resulta mais
fragmentária e menos fluída. A coerência dos
12 primeiros capítulos fica sublinhada e sublimada polas palavras de Ondine (“as minhas
derradeiras palavras som Andy Warhol . . .”)
que, ante o fim da cinta, funcionam a jeito de
conclusom. Quanto mais nos achegamos ao
final da novela mais azedas som as conversas
e mais fraturados e breves os capítulos, como
se a quantidade de anfetaminas que Ondine
encetara na primeira página começasse a
fazer efeito nom só na personage objeto da
gravaçom senom tamém nas mecanógrafas
e na disposiçom gráfica do texto na novela.
A técnica utilizada fai de Andy Warhol um
escritor sem escritura, igual que nalgumha
ocasiom foi pintor sem pintura e cineasta
sem filmaçom. O nome do seu estúdio era a
“Fábrica” (Factory), e nela trabalhavam tanto
Warhol, o capataz, como os seus e as suas
operárias. Grande parte das suas pinturas serigráficas carece de assinatura como rejeiçom
da categoria clássica de “autor”, chegando
muitas delas a serem fisicamente realizadas
por Gerard Malanga ou o colaborador de turno.
Em a o papel do autor limitou-se à gravaçom
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das conversas de Ondine e a algumha indicaçom durante as transcriçons, como a de
respeitar escrupulosamente todas as erratas
cometidas durante o processo. A mecânica do
processo de escritura (microfone e máquina
de escrever: a arte como tecnologia) lembra
o mecanicismo das serigrafias e o automatismo da própria câmara cinematográfica na
filmaçom das películas.
Warhol nom foi o primeiro em transformar
coloquialidade em literatura. Um antecedente
ilustre é a secçom “Frisco: a cinta” do terceiro
capítulo de Visons de Cody, de Jack Kerouac,
escrita em 1952 e publicada postumamente em
1972. Em 1959 saíra à luz parte da novela, mas
as 120 páginas dessa ediçom limitada estám
longe das 526 da obra definitiva. Quando
Warhol publicou o seu livro em 1968 a obra
de Kerouac nom era portanto um precedente
público. Em 1970 Viva, a “superestrela” de Warhol protagonista de muitas das suas películas,
retoma a técnica da transcriçom de diálogos,
gravados em cinta, em numerosos capítulos
da sua novela autobiográfica Superstar. O
próprio Warhol repetirá o procedimento na
fotonovela Blue Movie (1970): ante a censura
sofrida pola película homônima de 1968 o
artista contraataca publicando os diálogos
em forma de livro, ilustrados com abundantes
fotogramas: a oralidade devém literatura, o
cinema converte-se em texto.
Warhol coincide com Kerouac na busca
dumha escrita espontânea e fluída, nom
filtrada pola razom, que tem muito a ver coa
escritura automática surrealista. (Kerouac mesmo publicará um retrato do seu subconsciente:
o Livro dos sonhos.) Mas onde Kerouac e Viva,
mais convencionais, literaturizam os diálogos,
Warhol respeita-os radicalmente. Kerouac,
como escritor, mecanógrafo e protagonista,
contextualiza e facilita a comprensom dos
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diálogos. Polo contrário, as anárquicas acoutaçons de a estám redigidas polas copistas
(entre as que se topava Maureen Tucker, a baterista do grupo de rock Velvet Underground,
mencionado na página 447) e limitam-se ao
registro dos sons capturados na cinta, ambíguos as mais das vezes e que desde logo
nom ajudam a entender com garantias nem
os contidos das conversas nem o percorrido
espacial das personages. (Em 17/1 o processo
de transcriçom já está em marcha: “É umha
novela. Temos tres moças transcrevendo-a”,
di Ondine.) As abundantes erratas, faltas de
ortografia e erros de transcriçom contribuem
à confusom do texto. As mecanógrafas semelham incapazes de seguir a facúndia de
Ondine, cujos contínuos jogos de palavras e
duplos sensos lembram-nos umha vez mais
a Joyce, mas nom ao Joyce realista do Ulisses
senom ao Joyce onírico e experimental de
Finnegans Wake, ao que igualmente remete
a descomposiçom da linguage que topamos
ao final da novela. A decisom de Warhol de
nom corrigir o texto mecanografado curto-circuita certas estratégias utilizadas polas
transcritoras, como a de apresentar duas
transcriçons alternativas de enunciados
confusos (“pill out (pillow?)”, p. 173), linhas
em branco susceptíveis de serem completadas
com posterioridade (“Música: ”, p. 173) ou notas
persoais redigidas cumha supervisom em
mente que nunca terá lugar (“comprovar o
disco ou Ondine”, p. 58). A materialidade do
processo de mecanografado inscreve-se assi
na novela dum jeito iniludível.
O enfoque de Warhol tamém é novidoso
enquanto ao aspecto visual da impressom.
O texto pode estar justificado ou nom, dividir-se em duas colunas com temporalidade
contínua ou simultânea, identificar os falantes
ou prescindir dos seus nomes, e utilizar a
separaçom de letras e o uso de maiúsculas

arbitrariamente. O respeito sistemático das
erratas fai mais confusa a narraçom e incide
no aspecto gráfico e material da novela. Esta
preocupaçom de Warhol pola materialidade
das ferramentas e dos elementos utilizados na
sua arte tamém resulta óbvia na sua pintura
(na que os erros e o azar acabam formando
parte da estética da obra) e no seu cinema
(em cujas montages finais mantém as colas
de projecçom e as veladuras e desenfoques
acidentais). Esta insistência na conservaçom
e estetizaçom de todo ruído visual convertem a Warhol num artista conscientemente
materialista. O próprio título da novela, a,
incide no elemento material da escritura, no
alfabeto representado pola sua primeira letra,
na arbitrariedade dos símbolos lingüísticos e,
indiretamente, na mediaçom das máquinas de
escrever, cada qual coas suas características,
propensas à errata e à confusom de teclas, e
cuja tecnologia acaba inscrita no texto final.
Na novela a cada cinta cassete gravada,
dumha hora de duraçom, corresponde a
cadanseu capítulo, dividido em duas partes,
umha para cada lado da cinta (por exemplo,
o primeiro capítulo consta das secçons 1/1,
na que se transcrevem os 30 minutos da cara
A da primeira cassete, e mais de 1/2, que se
corresponde coa cara B da mesma fita). Mas
nom todas as gravaçons acabárom impressas
na novela. Por diversos motivos algumhas
cintas nom fôrom transcritas na sua totalidade.
Os capítulos 15 e 19-23 nom tenhem “cara B”
(é dizer, nom existe um sub-capítulo 20/2 ou
21/2), e Victor Bockris conta que a mai dumha
copista escoitou a cassete que a sua filha estava
a transcrever e, indignada, guindou-na ao
lixo, feito que explica a especial brevidade
do capítulo 15/1.
Um dia na vida de… O recurso à metaforizaçom dumha única jeira como símbolo de
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toda umha vida vem de velho. Fernand Léger
sonhava com “umha película de 24 horas dumha parelha qualquer, dum ofício qualquer…”.
Décadas despois Jonas Mekas retomaria a
proposta na sua instalaçom Dedication to Fernand Léger (2003). O próprio Warhol projetava
fazer um grande fresco cinematográfico de
24 horas de duraçom sobre a figura e a vida
de Edie Sedgwick. O projeto nom calhou, mas
ficam alguns fragmentos desse retrato seriado
que se ia chamar The Poor Little Rich Girl
Saga: Afternoon, Restaurant, Poor Little Rich
Girl, Outer and Inner Space…
A constriçom temporal das 24 horas obriga
ao autor a prestar atençom ao detalhe e às
banalidades quotiás. As personages de Joyce

Warhol gravando a Ondine na quarto de banho da Factory
para a novela a. (Foto: Steven Shore)
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nom som os herois gregos, guerreiros, filhos
de deuses, que regressam a Ítaca numha viage
espectacular inçada de aventuras, senom o
home comum que come, defeca e se masturba
e que transita polo dia sem fazer excessivo ruído. A novela de Warhol está igualmente chea
de miudezas, coa diferença de que Ondine
nom é precisamente um modelo de “home
comum”; e alguns dos encontros nas ruas
e nos restaurantes de Manhattan, longe de
serem anódinos, incluem figuras históricas
como Robert Rauschenberg (página 6) ou Lou
Reed (páginas 426-439). E nom esqueçamos
que o mesmo Warhol é umha das personages
principais, que se desdobra em duas: por umha
banda temos ao acompanhante de Ondine
que responde ao nome de Drella ou D, e por
outra temos a “Andy Warhol”, ou “A.W.” (“All
the women” [“Todas as mulheres”, p. 3], “all
woman” e “all witch” [“toda mulher” e “toda
meiga”, p. 38]), ao que se invoca cada certo
tempo como elemento extradiegético, como
divindade que crea e catalisa a realidade vivida
e refletida na novela.
a engloba-se no eterno projeto warholiano
de registrar por diferentes meios (fotografia,
cinema, pintura, música, áudios…) o seu dia
a dia: a arte como diário, a vida como arte. A
novela a é um perpianho mais desse grande
fresco que é a arte de Warhol, em qualquer
disciplina, que documenta e retrata a vida
na Factory nos anos sessenta, essa “escultura
social”, em palavras de Steven Watson, que
nom deixava de ser a criaçom mais importante
de Warhol, esse grupo de persoas desinibidas,
mormente homossexuais e adictas às anfetaminas, que vivérom rápido e morrérom cedo,
algumhas; que se suicidárom, outras; que
mostrárom umha sexualidade normalizada e
natural, convertendo-se em precursores dos
movimentos de libertaçom LGTBI.
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O título a pode referir-se ao nome de pia
de Warhol, a imitaçom das minúsculas do
poeta e. e. cummings, como sugere Billy Name
(Warhol tamém se agacha tras a letra “A” em
Superstar, a novela de Viva, e em A filosofia de
Andy Warhol); ou, mais consensualmente, aos
a-heads ou adictos às anfetaminas, entre os
que se encontravam Warhol, Ondine e grande
parte das e dos habitantes da Factory. A novela
começa cumha importante ingestom da droga, que seguirá a formar parte das conversas
ao longo das suas páginas. Mas na própria
novela baralham-se outros títulos (e nom só
títulos: a própria essência do livro é debatida:
“é umha novela” di alguém nom identificado
em 5/2, ao que lhe retrucam: “12 horas de
Ondine umha novela?”), entre eles o de “Maria
Callas”: “Poderíamos chamar o livro Maria
Callas”, propom Ondine em 11/2; e mesmo
falam de chamar à soprano por telefone para
incluí-la na novela. Maria Callas era umha
quase ícone do movimento LGTBI e os seus
discos soavam a cotio na Factory, como dam
fe as copistas: “Ópera: Aaaaaaaaaaaah . . .”,
registram na página 383 como acoutaçom,
curiosamente equiparando a ópera coa letra
“a”, co título da novela. A música e o nome de
Maria Callas som dos poucos elementos que se
mantenhem consistentes nas duas partes do
livro. Callas devém umha personage mais que
habita o subconsciente dos protagonistas. No
derradeiro capítulo Ondine segue a buscar essa
palavra que persegue desde há horas: “Nom A
SEI. A palavra para—. . . . nom-empatia.” Oferecem-lhe várias respostas, mas nengumha é
a correcta. O assombroso é que (como aponta
acertadamente Craig Dworkin), em inglés,
“nom empático”, ou seja “insensível” e “cruel”,
di-se callous, que se pronúncia exatamente
igual que “Callas”. A palavra que o protagonista
leva dúzias de páginas buscando nom é outra
que o título proposto por el para a novela em
11/2.

Ondine era o alcume de Robert Olivo (19371989), o actor que com mais freqüência aparece nas películas de Warhol. Memorável é o seu
papel em Chelsea Girls, película na que ficçom
e realidade se misturam a partes iguais. Drella
(fusom de Drácula e Cinderella [Cinzenta]) era
o alcume de Andy Warhol. Tras A Duquesa
agacha-se Brigid Berlin, tamém conhecida
como Brigid Polk, umha das protagonistas
de Chelsea Girls. Rotten Rita, chamado O
Alcalde, é Kenneth Rapp, um dos habitantes
mais influentes da Factory, junto com Ondine e Billy Name, e como eles afeccionado às
anfetas e à ópera. Outras persoas ocultam-se
tras nomes fictícios: Taxine ou Taxi é a actriz
e modelo Edie Sedgwick; Rink é Chuck Wein,
um dos guionistas de Warhol; Irving Du Ball é
o produtor Lester Persky; Do Do ou DoDo Mae
Doom é Dorothy Dean, licenciada em belas
artes e trabalhadora do The New Yorker e à que
podemos ver nas películas Afternoon, Space
e My Hustler. Gerry é Gerry Malanga, poeta
e ajudante de Warhol, que insistiu em que
se respeitasse o seu nome. O fotógrafo Billy
Name (Billy Linich) aparece no último capítulo
baixo as iniciais BN. El foi o responsável de
certas decisons gráficas na novela, como a
colocaçom de encabeçamentos nas páginas
impares a jeito de guia de leitura.
O percorrido das personages é a grandes
rasgos o seguinte: Ondine e Drella encontram-se o 30 de julho de 1965 na 5ª Avenida
coa Rua 86 e vam andando a almorçar no café
Stark’s na Avenida Madison. Colhem um táxi
para a Factory (Rua 47 Leste nº 231, entre a 2ª
e a 3ª Avenidas) e desde ali vam em táxi ao
apartamento de Irving Du Ball. No capítulo
7/1 vam ao apartamento de Taxine na Rua 63
Leste e despois a um restaurante no Greenwich
Village, desde onde regressam à Factory. Em
12/1 vam a umha discoteca na Rua Bleecker.
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Em 12/2 Warhol vai para a casa, e aí rematam
as primeiras 12 horas de gravaçom.
A fragmentaçom da segunda parte impede
seguir coa mesma precissom o percorrido do
grupo. A continuidade cronológica esfarela-se.
As gravaçons de julho de 1966 tenhem lugar
principalmente no apartamento de Rotten Rita
na Rua 94. Em 18/2 Ondine colhe um táxi ao
restaurante Bickford’s da Rua 86, e para 20/1
estám de volta na Factory (é agora maio de
1967). Em 22/1 vam ao restaurante favorito de
Warhol, Max’s Kansas City, em Park Avenue
South, entre as Ruas 17 e 18. Ali ficam até o
final de 23/1. O derradeiro capítulo (24/1 e
24/2) acontece na Factory.
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O que ofereço a continuaçom é a traduçom
dos capítulos 1/1, a primeira meia hora de gravaçom, e 24/1-24/2, a derradeira hora de a. Que
eu saiba, nom existem traduçons da novela a
nengum idioma, o que indica a carência de
valor comercial do artefato. Por que traduzi-la? Quando a estava a ler por primeira vez
umha amiga perguntou-me, curiosa: “De que
vai?” Despois de explicar-lhe o que venho de
explicar, a minha amiga, insatisfeita, insistiu:
“Lê-me um anaco”. Improvisei umha torpe
traduçom da página que estava a ler, até que
me mandou parar: “Já me fago umha idea.”
Esta traduçom nom aspira a outra cousa; a
sua razom de ser é que o público leitor “se
faga umha idea”.

a
de Andy Warhol
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Barulho, gorgolejo, tintim, telim.
Clic, pausa, clic, campainha.
Marcando, marcando.
ONDINE—Dixeche (marca) que, que, se, se sinto, sintonIZAS a voz do
Alcalde ao outro lado (marca, pausa, marca-marca-marca), a irmá do
Alcalde conheceria-nos, estaria (comunica-comunica-comunica).
De acordo.
DRELLA—Deveríamos arrancar pro parque, nom?
Hmmm.
Cai moeda. Tinido de dinheiro ao regressarem as moedas.
Ruído de tráfico ao fundo.
Que petardo es. Há algumha estaçom de
caminho que tenhamos que (cláxon, cláxon) como eh, que—? (ruído). Se
atravessamos o parque, há ALGUM lugar desde o que podamos seguir
chamando o teu, quero dizer através da, eh, chamada telefônica. Há algum
lugar desde o que o podamos seguir chamando se nós—
Contestador
automático... Estás (soam cláxons, balbordo)? Há lugares diFERentes—
há lugares diferentes desde os que podas chamar o teu cont—oh. Queres
um bolo? Nom. Um sumo, algo? Sei onde dam. apurado—oh,
si, vamos tomar um. Fantástico, carinho. Si. Bem. Oh podes fazer como
que nom estás.
Dacordo, está bem.
Estás, eh, quero dizer—
Dacordo. Estás, eh, estás, aqui, si. Bem. Estás aqui. Bem. Está
claro que estás aqui. Eh (ruído). Hei, que hora é? Sabes que som
exACTamente—som as duas? Ah, Gerry fijo-me, eh, tivem que esperar
por el.
Nom passa nada. Sabes que passou? Fiquei dormido no bus.
surprendido—Em sério? E, eh, si, mas baixei, eh, baixei a tempo e, eh,
decatei-me de que a viage em bus é tam longa que resulta ridículo. É, é—
o autobus da Quinta Avenida tarda umha eternidade. Mira... O bus era,
era, era— Passamo-lo bastante bem onte à noite, mas nada do outro
mundo.
Hum.
Nada, de verdade (suspiro), Puxem-me um par de sabas e fum à
casa de alguém (risadinha) assustá-los, ha ha HAHha. Isso foi tudo. Sentimme como um fantasma. Si, eh, algumhas das causas roubadas de Rotten Rita.
E, eh, tenho a gorja fodida. Em sério? Si. Ah, e de que? Chupá-la?
Nom, onte nom figem nada. O normal, sabes, nom deitar-te em toda a noite,
falar e nada mais. Este número diante nossa é espetacular. Cumprem-che
Obertrois?... Cumprem-che?
Tes?
Das azuis.
Oh, som cinco
miligramas.
Si.
Está bem. Dez miligramas. Nom, som... som... som
dez ou cinco? Dez. Dez? Oh, bem, daquela cumprem-me... Tentareinas conseguir laranjas, dacordo? Oh, as de cor laranja som divinas.
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Quantas queres das azuis?
Ah, vejamos, vinte miligramas de
quarenta . . .
Dez.
Sessemta, ah, ah, dez. Um*dous*tres*quatro*
cinco*seis! Neno berrando: Ai, ai! Som demasiadas para tomar.
Ufa! (Risadinha) Sessenta miligramas. Neno: Uaah, iaie. Vamos
ver, um amanho seria, oh, nom lhe podes botar a culpa à dianteira do
seu conjunto. É pura pel espida.
Neno: IAAEI.
Oh, horroroso.
Umha estupidez. Blah, tem umha cara horrorosa. De verdade?
Si, semelha um, sabes, mas que corpo. De verdade? Ah! Oh,
estava a me perguntar que che gostaria fazer tamém, ademais disso,
porque claro se imos passar o dia inteiro e em verdade deveríamos...
Oh, gostache da conversa? De que falastes tu e mais Rita onte pola
noite antes de nada e nom é encantadora?
Si.
Nom é realrealmente encantadora? É a rapariga mais ruim do mundo mas é tam
divertida.
De verdade?
Si, tem umha, sabes, como, como umha,
como umha, como todas as raparigas ruins a vida, a vida tratou-na
mui mal.
Oh, a padaria está aberta. É a melhor padaria da cidade.
Como se chama? Greenberg. Greenberg, ooh, é umha padaria
judia.
Risos.
Si.
Risos
Pensei que era umha padaria
chinESA! Sentei a carom dumha velha no parque e indignou-se
muito.
De verdade?
Por sentar ali.
Por que?
Bom, era o
seu banco obviamente. Oh. Deve tê-lo desde, desde ne-nena.
De verdade?
E-era... a gente nom o vai crer.
Talvez pense
que es umha estrela.
Eh, claro que o som. Quero aceitar que
realmente...
Que?
nom estivem esperto onte pola noite.
Ruídos apagados. Que mágoa. Eh? (Pausa). Tralará. Ódio todo
isto. Ódio todo este assunto de ter que treiná-los... Treinar gente?
Riso. Si. Quando som tam novos. Oh! Oh, terrível. Tremendo.
Cláxon estridente.
Oh, que fazemos?
Bem . . .
Vem
(cláxon). Provamos outra padaria? Si. Conheces outra por aqui?
Eu-eu-eu som comPLETAmente neste bairro. Completamente novo
neste bairro. O norte da cidade dacordo mas é isto é o norte. O norte
do East Side. Esta parte da cidade é eh, gosto dessa ca... gosto dessa
camisa. É bem linda. O norte, o norte do West Side, nom é doado
chegar. Queria...
Que? É mui... o norte do East Side, ah, é pouco
comum. Nom é doado ir... che-chegar. Quiçá deveríamos tomar
umha taça de café nalgum, nalgum... umha taça de café como Thelma
Ritter.
Bem, vamos. Podemos colher um bolo e tomar o café
despois.
Um vaso de cerveja ou algo.
Bem.
Um vaso de
cerveja (ri). Ah, a quem, a ver, deixache onte à noite e a que hora?
Ah, às quatro. Tento lembrar que figem onte à noite. Nom lembro.
Lembro que...
Foche à eh, à eh, à à casa de putas. A casa de putas.
Mas todo o mundo vai agora ali e nem sequer tenhem eletricidade. Oh
de verdade?
E pincham a electricidade do exterior e sempre há
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problemas e alguém sempre perde algo. Já vai para duas vezes que
me roubam ali. Ah si? Oh si, todas as minhas anfetas e essa outra
vez perdim-nas. Oh ah. Tremendamente doce. Eh? Imagino
que este é um estabelecimento judeu. Aberto os domingos mas
imagino que pecham dia si dia nom. (Riso.) Aqui estamos na famosa
padaria que é muito judia.
Ao fundo: Si, está bem.
Algo que...
Queres...? Nom sei que pedir aqui porque... umha bandeja de
gelado.
Oh bem,
Todo tem mui boa pinta. Quiçá (suspiro),
nom sei. Mirei. Onde estám? Nom vejo nada aí. Parece um pastel,
queres?
Nom, queres um pastel ou vamos jalundes? Queres
bolachas ou pastel?
Melhor vamos jalundes.
Dacordo.
Ali
tenhem pasteis. É dia de descanso. Pecham os, dia si dia nom. Só
abrem os domingos. Que, é demasiado. Essa loja é impressionante:
era como entrar em quem sabe? Alguém sabe, Drella? Tes-me que
deixar ajudar-che a levar algo. Si, espera, colhe eh, colhe a tampa
e mais o microfone.
Está bem.
Entanto ponho...
Está bem,
adiante. Estamos agora na Rua Oitenta e cinco coa Avenida Madison
e estamos mui contrariados. Mangos e Rosemary Clooney a carom.
Eh?
Queres ir a Stark’s?
Stark’s, já
Queres ir a Stark’s?
saiu Stark’s. Que é Stark’s? Ah, é, sei o que é. É como, como, como
se chama? É como...
É como Childs.
Ou Longchamps, si, nom
importa mas a mim parece-me bem. Moby Dick parece (riso).
Tamém é muito bom. A gente nom está preparada para a minha
impudícia. Sei-no perfeitamente.
Que?
A gente nom está
preparada para a minha impudícia. Nom sei por que, é abraiante.
Eu nom, nom me ando com rodeos, e assi per-perdo tantos amigos.
Em sério?
E todos os trucos, sabes, quero dizer antes de nada
nom sei fingir. Se uso algum tipo de subterfúgio ha de ser mui óbvio
e mui divertido. Sabes, quero dizer tem que sss, eh, tem que... ser
gracioso para mim polo menos e eh, assi que já que o estamos a
entrevistar, tem que gostaria de viver por aqui umha tempada?
Oh, é maravilhoso.
Oh todo um espetáculo.
Especialmente
lá embaixo, realmente assombroso.
Oh tem que haver algum
restAUrante. De Maxine’s nem falar polo tema da vestimenta.
Pensei que estávamos na Setenta e nove, isso é mais ao norte que
a Setenta e sete.
Eh?
Nada. Queres ir baixando?
Dá-me
igual, de verdade... que ia dizer? Ah si. Hei escoita. Por que nom
vamos aos banhos ou assi. Poderia ser...
Falas em sério?
Faríamos estragos nos banhos.
De verdade?
Tu cres?
Todas as mulheres. All the women, de AöWö. Haveria polo menos
uns quantos, uns quantos fazendo mamadas por aí com... Que sabem
os demais? Como os carros de carreiras. Sabes. Nom tínhamos que
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conhecer ou s-ser... Florence Lustig? Oh nom, pensei que era esta
famosa Florence Lustig. A outra é a tr... todo semelha estupendo hoje,
nom si?
Si.
É um desses dias. (Risos.) Nom sei por que mas...
Si, por que é que....?
é um desses dias, é um dia magnífico no que
todo o mundo semelha feliz, e todo o mundo é bom. Num dia assi
todo o mundo é divino. A Duquesa está no hospital. Oh, essa si que
é umha boa visita.
Malpocada, antes sempre íamos a, a... Rotten
Rita amanhará umha... vam-na gravar por primeira vez.
Oh de
verdade?
E mesmo, si mesmo se vai aCOMpanhar a si mesma ao
piano, e despois iremos todos a tomar um estupendo almorço. Eh,
eh...
No hospital Ethen Roosevelt...
Oh.
onde a Duquesa
conseguiu colher... tem o aparelho para medir a pressom sanguínea.
Oh, de verdade?
Assi é.
Risos.
De onde dianhos sacou o
aparelho da pressom sanguínea?
Uaa! Tem medo de que lhe
tomem a pressom porque sabe que é zero.
Oh de verdade?
Que
carro mais curioso.
Si.
Au, au. Amoxetou-me o braço. Queres
colher algum? Oh dRILLy dam dam... Trabalhar para Taxine é o pior.
Por que?
Nom che, nom che dá pra viver.
Oh. (Ondine ri.)
Bem, saiu hoje, eh, tam pronto como volva, eh, em sério, tam pronto
como volva... Pergunto-me se ainda... Pergunto-me se ainda vai ao eh...
Nom, foi a um clube fazer dous ou tres... um par de números.
Bem, sabes, fomos nós quem lho aconselhamos.
Ah si?
Polo
menos tentei-no e dixem, sabes, dixemos-lhe que nem se lhe
ocorresse preparar nada.
Ocorresse o que?
Preparar nada. Que
nem se lhe ocorresse preparar nada e o seu patrocinador pode, pode
que, fará, faria algo para salvá-la, e se a, se a insultam, se el, se el
atuasse como se a estivesse a insultar de, de algum jeito, daquela ela
teria que dizer, “Desculpe, nom vou responder a isso,” e marchar,
marchar do plató de televisom.
Que, que vas pensar de Taxine?
Tenho-a em mui, de verdade, em mui boa consideraçom. Oh de
Si.
Fala-me dela.
En sério. Creo que é, bem, eh, já
verdade?
sabes (pausa) eh, que queres que che diga de, dela. Todo, todo o
mundo, inteirei-me onte, o que, eh, o que suspeitava era certo, era
certo. O que? De que a gente cre eh, que temos relaçons sexuais
e, eh, e demais.
Oh.
O que nom é certo.
Quem, quem, quem,
Oh, todos os . . .
eh...
Oh, oh sabes, todo o mundo.
Quem?
que significa misántropo? Significa algo assi como umha persoa
poderosa nom? Si. Bem, estas nom som as poderosas, estas som
o peixe piloto, seja o que seja o que isso signifique. Os que espalham
os rumores, sabes. E dixérom, dixérom que tu e Taxine, realmente
sodes, alguém dixo, dixo-o onte à noite, que estás a fodé-la de
verdade, nom? Eu dixem, bem, a que te refires? Que drogas lhe pos
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no café do almorço e, e o que fas para colocá-la?
Quem dixo isso?
Eu dixem oh, sem nomes, eu dixem oh eu dixem, “Oh nom sejas
ridículo.” Perguntei-lhe a Taxi se quer droga e se quer droga vai-na
tomar dixem, quero dizer que nom há engano. Dixem que no fundo o
assunto é que ela mui rara vez di o que quer, e suponho que estamos de
acordo em que é o que mais lhe convém. E ela, é todo o encantadora
que queiras mas tem um problema com, eh, cos barbitúricos... Oh de
verdade? cos soníferos, si. Toma mais que demasiados pola noite e
eh, deveria tomar menos. Ademais, empeço a falar coma ela, a minha
voz parece eh, nom o suporto, nom sei que fazer... DoDo Mae Doom
é umha excelente moça.
Que che, que che parece Rink Crawl?
Fabuloso. Creo que Rink é encantador. Oxalá deixasse de fazer-se
cousas no pelo...
Oh. E que o deixe dum jeito ou do outro porque
sempre me levo um susto cada vez que o vexo com... Rotten nom sabia
que era a mesma persoa.
Oh de verdade? Porque eu...
...el dixo
nom o conheço, eu dixem Rotten Ritta nom... Eu dixem é a primeira
vez que o vexo, eu dixem é o rapaz que viste onte à noite sabes, tenho
certo interesse nel, Ondine, e eu dixem oh... el dixo que que nom
parece a mesma persoa... pois bem, si o é. Ao final deixei-nos a todos
ali e eh, após a casa de putas, deixamo-los ali.
Oh de verdade?
Tivemos que marchar sós porque... OH...
Ah quem era?
O mira
a French Coffee Shoppe... tivemos que marchar sós porque, oh Gerry,
Stu Denta, eu, eh Gene, gene Rawson, eh, assi se apelidava e que era...
quem era a outra? Esquecim... era umha figurante e nom lembro...
quem era essa misteriosa mulher? (Risos).
Nom o sei.
Por
suposto que co tempo a tua presença o solucionará. Oh de verdade?
Gerry aparecerá e dirá Drella (riso). Oh Gerry estava tam gracioso
o outro dia.
Oh de verdade? Por que?
Oh sei quem estava ali...
Debbie... Oh de verdade, Debbie Lee? Nom, nom, nom, oh Debbie
Lee, oh, jogas a vida cada vez que vas com ela (cláxon). Oh, deixa-o,
eh, alguém mais estava ali mas nom lembro quem... alguém que se
parecia a Chanle. Si, oh de verdade? Ao fim... ao final anojei-me
tanto com Roger...
Oh de verdade?
Quando os dous... pareces
Greta Garbo!
Oh de verdade? (Risos)
Tam anojado que Roger
esse dia que empecei a comer iogurte...
Si!
...um iogurte de
amorodo, e dixo “Oh vaia,” dixo, “Pensei que era o derradeiro.” Eu
dixen, “ódias-me?” Deus, ficou a dormir onte à noite e outro
comentário assi e cho boto na cara. Dixen, “Como te atreves.” Sabes
que tem tres latas de eh de de iogurte ali e tem medo de que alguém
lho coma. Eu estava furioso. El nom deveria actuar como umha
mamancinha. Nom é, sabes? Nom sei quando vai parar ou quem o vai
parar. Oh quase o fago eu o outro dia com... Oh de verdade? ...coa
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mulher da limpeza que me ama. Oh? Parecia tam parvo. Que
passou?
Bem, mas, masquei o chicle e (riso), bem el e mais DoDo
Mae, sabes, vinhérom ajudar Ttxi coa, a carta e esta a intent... oh que
flor enorme (risos), e estava, o que? Nom, nom . . . grande fita mas
nom som tam grandes... conheces a moita gente. Resulta maravilhoso
Nom, é
ir pola rua e encontrar-te com gente. É um velho amigo?
dumha galeria.
Si, já me parecia. Os galeristas nom, nom estám
mal. (Ruído.) Queres sentar ali na barra, ou? Quem é esse? (Ruído.)
Quem é esse? Esse é Wee-Carter-Pell. Esse é eh, Wee Carter-Pell?
(Riso.
Que maravilhoso, eh...
Wee Carter-Pell.
Nom sabe
quem es. Si, entramos? Nom é tremendo? É que que nem sequer
é quem de, nom aprende que o 90 por cento . . . Risos. Nom o podo
crer.
Eu tampouco. É um fachendoso
Nom é TREmendo? Está
com Rauschenberg.
Nom é tremendo? Estam-nos a torcer a cara.
É Rauschenberg. Quem? Quero dizer, som de aqui ou estám
deste lado? Sempre digo a quem lhe importa. Ah, Wee. Nom,
nom, nom vai saudar. Quando som assi som assi. Que se pode. . .
É terrível nom si? Pergunto-me quando serám quem de sair?
Dixem que me pergunto quando serám quem de sair. Pergunto-me
quando . . .
Viu-me.
querer ovos ou hamburguesa”
Por que nom te parou?
Nom.
Nom sei.
Fam umhas hamburguesas boíssimas.
Cres que pode ser um reservado?
Nom, nom tenho fame. Bem, nom
Creo que si.
tenho tanta fame. Nom poderia
(D) Vou amanhar-che isto.
comer despois desse almorço.
Nom tenho fame. Umha labazada
(O) Si por favor.
na cara. Gostaria saber por que o
(D) Creo que nem sequer era el.
fixo. Sabes que ódio que passem
(O) Oh. isso dixem eu. Nem sequer
es-es-essas cousas. Qual está
sabia quem, quem, quem é. Ah, a
pilhado? Oh, esse é o que, eh, que
ver, queres al-al-algo para comer,
caste de bolos tendes? Que caste de
Drella?
eh... pans de Viena... tendes?
Oh, pos-me um sumo de laranja
Que caste de pasteis tendes?
natural. Si, grande, isso é todo.
Repostarias?
Eu creo que vou tomar um, um sumo
de toronja. Tendes sumo de toQue é um chineque?
toronja? Sumo de toronja recém (D) Nom sei.
feito? Si, é eh, nom. Nom creo que (O) Que é um chi... oh eu quero um
haja mais toronjas frescas. Nom é
chineque. Nom me podo resistir.
temporada delas, eh, e um café
Nom, um chineque é-me abondo.
claro e eh um bolo ou o que tenhas.
Queres chineque? Onde está, nom
. . . entendo.
Nom vas querer (café claro) nom vas

Me afundo maravilhosamente por terceira vez

(D) Que?
(O) Nom entendo como a gente
pode fazer isso.
(D) Ah.
(O) Nom tem...
(D) Ao melhor nom é el.
(O) Qual deles era? Era o que...?
(D) O que ia de traje.
(O) De traje. Nom sei nem quem é.
(D) Eh?
(O) É um dos famosos Carter-Pells...
é um dos Carter-Pells, Drella?
Nom, nom poderia dizer-che.
Quem é?
O amante de Johnny Fatts.
Quem é Johnny Fatts?
É o edifício . . . secreto . . . et de Bill.
Oh, maravilhosos! Oh, é um edifício
fabuloso. Billy de Ikea.
Seis ou onze. Queres tomá-las agora
mesmo? Oh, referes-te ao sumo
de laranja?
Mete-as no sumo de toronja.
(D) Quedam-me quatro.
(O) Deixa-me tomar as laranjinhas.
Nom queres só quatro ou queres
cinco? Em realidade há dez.
Cinco será . . . tam PROnto
cheguemos a casa de Rita
podemos repô-las. Tem, tem este
quadrinho de mármore.
Colhe dez.
Este quadrinho de mármore...
Que?
Este quadrinho de mármore...
(D) Dez.
(O) As que estavam, no momento no
que . . . as que sabiam, oh,
horrível.
(D) Aqui tes a diversom. Oh. (Ruído)
(O) Ah (tragando) aí vam cinco
Obertrois. Isso fai cem mili-

7

gramas, de pura alegria. Nom,
nom som cem miligramas.
(D) Nom, nom som, som cinquenta.
(O) Só cinquenta. Aah! Porque me
afundo maravilhosamente por
terceira vez. Tes que tragar
algumhas, se se che desfám na
boca, ou volves-te tolo. Toma
um pouco do meu ácido
carbólico.
(D) Está bem.
(O) Cres que a toronja é patética. É
o único que vas tomar?
Nom sei. Vou tomar eh, sumo de
laranja.
Sumo de laranja, si, mas quero dizer
é isso o único que vas tomar.
(D) Si.
(O) Nom me sinto mui bem hoje.
Sentia-me um pouco atafegado.
(D) Eh?
(O) Sentia-me um pouco atafegado
onte à noite.
(D) De verdade?
(O) Si.
Por que?
Oh, nom sei, sentia-me acossado.
(D) Acossado por que?
(O) Alteram-me muito sabes as
cenas sex-sexuais, eh...
(D) Oh, de verdade? Por que?
(O) Nom sei fingir, sabes, ou, ou, já
sabes, fingir que som outra persoa
e assi de repente escapar ao
balcóm com alguém. Nom som
quem de fazer isso.
(D) Si.
(O) Ante todo porque nom creo que
pague a pena.
Que tem que ver isso com onte?
Bem, que todo era, sabes, há tantas
cousas por meio.
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Oh esse deve de ser o nosso chineque.
(D) Si.
(O) É de Austrália.
(D) Hmm? Si?
(O) O meu chinesque semelha vir de
Austrália. Essa mulher era de...
Bom, ah, ante todo que pague a
pena.
(D) O que?
(O) Fingir certas ce-cenas sexuais e
despois fazer outra cousa que eu
som como som.
(D) Por que o fazias?
(O) Eu nom o faz... nom podia, se
houvesse podido teria eh botado
um foguete mas nom podia e nom
fum capaz de, sabes, de satisfazer
as necessidades que é pretender
que es outra persoa e despois eh,
marchar co botim. Nom, nom
podo fazer isso. Tenho que entrar
e bradar e berrar-lhe a Rita e
sentir-me culpável e despois sabes
de verdade sinto que... oh, céus, eh,
eh, colhe leite eh e despois eh,
sabes, sempre crim que se alguém
tem valor avondo para passar por
isso e cumprir e mais que isso, pois
está mui bem. Claro que algumha
gente se deixa fascinar pola minha
loucura. Quem é esse? Semelha
umha GENTE da lei.
(D) Umha que?
(O) Um agente da lei.
(D) Que?
(O) É um agente da lei.
(D) Oh.
(O) Queres-lhe açúcar ao sumo de
laranja?
Si. Nom, já lhe botache açúcar ao
meu sumo de laranja.
Daquela, nom che importa ir ao

hospital ver à Duquesa?
(D) Nom, nom.
(O) Tem 3.000 fígados.
(D) Oh, de verdade?
(O) Si, tem um estetoscópio e oh tem
umha bata de médico e dixo umha
velha está a atender os pacientes
das salas. Nom sei se deveríamos
visitá-la esta tarde, que creo que é
um passo adiante para ela. Nom
queres chinesque? Drella, que será
de mim quando empece a...?
(D) Que? Que?
(O) Oh, este pastel de nata está delicioso; vou ir ao banho despois disto.
(D) Oh, si, oh nom podes.
(O) Levo-o comigo?
(D) Si.
(O) Já marchárom? Já marchárom?
(D) Que?
(O) Já marchárom? . . . Nom som
quem, nom si? Nom som quem.
Que é isso? Oh, é a galeria de arte.
Oh o café está demasiado quente.
Mmmm, esse chinequ está
delicioso. Imaginei que nom
estariam esperto antes das onze,
por isso nom chamei.
Nom, é que tomei todos esses
ObErtrois onte, e estivem esperto
toda a noite.
Que figeche?
(D) Eh?
(O) Que figeche?
(D) Ler revistas.
(O) Oh, e podes...? Como podes, eu
nom podo concentrar-me avondo
para ler.
(D) Em sério?
(O) Completamente, empeço a...
(D) É por isso que leo a mesma umha
e outra vez.

Como as bolas
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Começo, começo a topar interesse em Si, vale, ela vai eh...
algo e está bem, mas nom podo, Já foi, umha cita importantíssima.
nom podo interessar-me avondo Si, está com Les Crane e quem mais?
por nada como para pôr-me a lê-lo (D) O outro é Night Time.
(O) Oh, Merv Griffin ou um desses.
de verdade.
Les Crane pode às vezes ser mui
(D) Oh de verdade?
ruim.
(O) Si, nom tem, nom tenho. Mm.
Gosto dessa. Quero dizer, quero (D) Oh, eh, é...
dizer, nom tenho problema em ler (O) Bem, vai-nos atrair ao seu
mundo. Quero dizer que ela em
documentários ou catálogos
verdade cre no que está a fazer, de
Schwann ou listados de qualquer
jeito que, nom tem que ir a ningutipo. Isso nom me causa probleres, como, porque nom é... este
ma. E nom tenho problema em ler
chineque acabou coa voz que me
biografias se estám, sabes, bem
escritas, mas nom som quem de
quedava, eh, ih... quedei completaler novelas e cousas assi quando
mente sem voz. Quando voltará?
estám... Nom podo e ponto. Mas
Terça feira. Mm.
bom, nom é esta, nom é esta umha (D) Hmm?
nova desalentadora? Fiquei horro- (O) Tenho medo. Creo-te (ou sintome melhor) porque todo o que
rizado quando descobrim que
como perdo peso. Já falache co
nom lia novelas.
nosso técnico?
(D) De verdade?
(O) Oh, novelas, que novelas, vou ler (D) Que?
(O) O nosso técnico do laboratório,
qualquer tipo de novela.
falache com el?
(D) Oh.
(O) Antes lia novela rosa, todo tipo de (D) Nom, nom falei com el...
(O) Gosto del... mas a sua reacçom
novela rosa.
quando saiu do trem foi fabulosa.
(D) Oh, de verdade?
(D) Oh de verdade?
(O) Oh, nom, já nom.
(O) Ah, dixem eu: “Que passa” Que
(D) Queres água?
está a fazer? Eu nom sabia o QUE
(O) Nom. Este chineque está mui,
nom sei que dizer que de algum
estava a fazer eu, eu ia, ia mercar
jeito nom seja umha crítica. Nom,
um disco, creo. Si, deixei o disco na
factory.
sabes, que é o que che preocupa?
(D) Oh, qual?
(D) Oh, o jornal.
(O) Nom, em sério. Pensache no que (O) O disco de Callas.
(D) Oh de verdade?
queres fazer após isto?
(O) Si, porque era, está mais seguro
(D) Eh.
ali, em vez de levá-lo comigo.
(O) Quero dizer ademais de... quero
Perdim tantas cousas onte à noite.
dizer após Rita e o hospital.
Eh, gostaria de visitá-la. Chama-me (D) Oh de verdade?
(O) Como as bolas.
ao piso de Taxine.
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Onde as deixache?
Na erva.
(D) De verdade?
(O) Escoitava-as cair umha a umha e
assustei-me.
CLONC!
Queres um cigarro?
(D) Nom.
(O) Esses cinco Obertrois já nom...
(D) Que?
(O) Esses cinco... Pensei que cinqüenta miligramas de Obertrois iam
ser...
Que ob... quais... quando?
Nuns minutos, nuns minutos deveria
subir à factory.
(D) Oh de verdade?
(O) Tenho que (aclara a gorja), tenho
que fazer umha chamada.
Dacordo, qu-quando, quando saímos?
Tam pronto como... Tam pronto como
acabes. Nem vou ir ao banho.
Queima como o dianho.
(D) Hmm?
(O) Queima como o dianho, ou quem
seja.
(D) Que é o que queima?
(O) O café. Nom, nem sequer estava
quente. Só queria fazer esse ruído
ao sorver. Goste de... Esse moço
nom está mal.
(D) Hmm?
(O) Esse moço nom está mal. Foche
algumha vez aos banhos de St.
Mark ou aos (de Everhart?).
Eh, nom. Conta-me, fala-me deles.
Bem, durante doze horas, por $2,50
em fim de semana, sabes, doze
horas de acesso às instalaçons,
podes usas os dormitórios, podes
usar a piscina, o eh, telhado, para
tomar o sol e mm, os massagistas e

eh, tres andares de completo pracer,
e umha cafeteria que serve café de
Manning. Na realidade nom serve
café de Manning; simplesmente
tem cuncas de café de Manning que
ponhem café de Manning polo lado.
Estiveche esperto toda a noite?
(D) Si.
(O) Nom dormiche nada?
(D) Nom.
(O) No-nom descansache? Sentes-te
canso?
(D) Nom.
(O) Nom te sentes de maravilha?
(D) Si.
(O) A que som a glória, os Obertrois?
Fazias isso coa dexadrina?
(D) Nom, nom...
(O) Estarias morto.
(D) Si.
(O) Em sério! Coidam-che o coraçom.
Quase umha força assi.
(D) De verdade?
(O) Sabes, nom podes usar dexadrina
porque nom é boa para ti. Os
Obertrois, sei-no, sacaria-as do
mercado. Tenho que... Oh nom.
Podo, podo guardar isto e quando
queiras marcha dis-mo, vou-no
guardar porque estraga o...
Remato o meu ácido carbólico e
marchamos.
(D) Queres conhecer a Ruaschenberg?
Nom.
(D) Nom?
(O) Quem é?
Oh, o pintor mais importante.
De verdade?
(D) Isso creo.
(O) Nom o creo. Eu creo que o es tu.
Oh, vamos, Drella, el nom fai pélis...
nom fai pélis.

Som um charramangueiro, sabias?

(D) Anda a tentar...
(O) com chacota—Anda a tentar.
Vim algumha obra sua?
(D) É possível.
(O) Que é, que é o mais famoso
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que fijo?
(D) Oh, é mui famoso.
(O) Tem Norman algumha obra
sua?

SO LILÓQUIO DE OND INE
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SO LILÓQUIO DE OND INE
O—Porém nom deveria ser meta
BN—Ah si?
O—Deveria, deveria, só é anfetamina, sabes? Nom gosto de
Este deveria ser um longo m-on-ó-logo sobre o que seja que eu
fale. Nom som um cérebro, e nunca tivem cérebro, e nom quero
um; nom sei que mais podo dizer. Esta cinta deveria rematar já.
Oxalá fosse um céreb-ro. Doze po?ntes p or diante, eh, — cham ase J. Fallow, pa i e g ai, a tia do Sr. Picwi ck — doze... trin ta...
e assi assi a as s i as si assi...Nom é nada diverti do quando
toma s anf etamina e queres ir d ormir. Deverias quer er estar
esperto. Eu nom! Doe-me a cab eça, arredo r dos olho s e tamém
me sinto ler-do arredor do lar do. T enho um ter rív el sabor
de b o ca, e pen so no sui cí dio . Bem, que qued a? Sempre
digo . Can astro rel o s o . Relig ioso , re ligios o relig ios o,
como es sa s tribos. Ora, é a prim eira vez qu es coito a Billy jurrar.
Dentro, nunc a ant es o esc oit ara jur ar. Que chepa rece?
Trabalh a com a u m d e mo! ( brado bang clang b rado bang ) Si,
esses som r uí dos (crang) e s om ru ídos inten sos de Wi liiam
Name Alle n cr e o qu e fo i d ormir. Gerard ainda está a ba ila r
coa gente f ora. Estou a
gr ava r. Drella foi a algures na Rua 42. Rotten Rita fo i
ao dent i sta. O patrom das artes acaba de marchar. Mari a Callas
segue viva, e isto som o s sapos, os p assos de Dr ella; oh nom.
Eh he o tele fon e e par a m im: Ninguém me chama nun ca aqui,’
porque já n om vi vo aq ui. Nin guém sabe on de top a r-me.
Doze sinquenta trolove ? Nom, Nom, n om sejas p a rvo.
Res ulta difí cil quando les Sherlock H olmes de cab o a rab o ,
mui , mui relig ios a-mente, religio samente . Ola .
O l a col. Estou a faze r o amor c oa grava dor a. Hehh Hehh Hehh
Nom se i qu e diz er-lhe . Ahh, religio so.
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(clo p Clo p clo p)
DRELLA—Som est as as fo to s, B i lly?
B N—Es sas som a s q-que estava m a-í .
(Clop clop clop)
O—Religio so – r e l igioso – re liGIO SO – re lag ioso – real gr acio so.
– rili gaseoso – que vos divirta des
(clo p clo p cl op)
Q eeeh – Qu ah ( voz ro t a) Que vos divirta des ! Fable! Feble!
riiheq
Vale, que o passedes mui bem. Nom ! Tomarám is so mai s tarde .
Bem. . .de m oment o nom v am toma r n ada!
(clo p clop clop clop clop CLOP clop clop CLO P clop cllopp)
Se nom tomam isto tom a r á m aquil o (o que s e ja) nom importa.
B—Queda-lhe b em ist o a Su san ou fai-n a de masiado g orda?
) (cl o p clop clop clop)
D—É... eh... é in t eres ante
( clop clop)
O—Parec e-se a Rene com isso? E i, ob-obriga do , Dre l la. Dre lla.
Dre lla, vem-me mui b em, de ver d ade . Ob-obriga do. Esta va a
me pergunta r, como é que o vou faz er, e e ntom, e ntom fige
chede-lo por mim . Oh ! ah que s o rte. Que sorte tenho. Oh. Oh. Oh .
Oh.–Oh .–Ar thur Co nan Doy le! Vamos ver. A v ida sem um am
ante é um fastio. A vida com um aman te pode ser... Te nho a imper
isosa neces sida de de fazer a lg o no cená rio. Nece ssito a aclam
açom do público, e nece ssito-a urgent emente. Quero a ad or açom
da s... ma s sas. (BANG) Quero que a g ente... me aclame, me sob e.
Sem pre há de esta r aí ( Cr ac Br ac) e h, Billy , te s bo as peito.
B—Oh, si.
( ASSOBIO)
O—Sin to-me rufo com o um tou ro !.! Dixem. B em, vaiam
onde vaiam, eu est arei jalundes! Semp re fôrom al guém.
Todas-e ss as-c o u sas. Vim-n as na mi nha époc a quando neno,
há muito tempo , num porch e n algure s de argila vermelha.
Argila ver melha. No roest e de Nebr aska. Po h nny do c e...
a do ze ou treze milhas de en g endrar A... is is to é cer to! H é
certo. Claro que eu era mu i n o vo da quela mas... sab ia a v ondo...
daquela... que po dia decifrar que era que! Que? Era o quesempre
é? seja o que for. Eh, que é is s o? Que é is t o? Que é aq u?
Queuqué. Aclama ço m pública: chegou-me c e do. S i, as si é. A
gente em peçou a vitor earme na esco la. Be rravam e acla mavam:
Hur r a! Ra! Já! Rá !
Nunca es quecer ei o zunido... das... suas vozes no meu pelo .

Que som eu n úmer o mágico (
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O o oh que e m oçom o pri mei ro dia que f um ao jardim de
infáncia ah h ahe .Si, foi algo in sup e r á vel. Pe cham-se-me
os o lhos as pálpebras pe sam t anto que... s e pecham.
E , juro que esto u dorm ido! Devo de está! Nom pod eri a estar
flota ndo aqui ass i. Hajhabi jd. Estar fltando aq u i ass i: ser ia
pi or que a mort e, o mais cr u el gol pe da mor te, aghh! aghhh!
Iss o é umha bocad ela. Agh! Aghh! Aghhh!
Tenho que segui r o som dos V e lvet. Aghh! Aghhh! No m sei
que vou fa z er . Ma n h á é o pr imeiro en s aio. No gi mnásioou
por aí . Es pero es t ar bem. Se i que esta rei di feren te.
Mes mo extrao r din ár io tal vez, mas espero que bem. Es per o
qu e ( suspiro) de ver da de . Bem, b em, b em. Marcando ainda
e ss e nú mero . Ha h! e qu e voz! O u e st la voz. Est a é a c inta
(tu!) es t a é a cinta mais es túpi da que gra v ei na minha vida.
Sinto-me h uma na mente respo sá vel d el a! Ain da que nom
gost o da id e a d e s er demasiado h u mano. Ain d a me mol e sta
o fe i to mesmo de s e r humano.
Susan ( ao tele fon e ) Em sér io! ( tom de vo z sar cást ico )
O—EM SÉRIO! se ja quem sej a, essa mo ça est á real ment e anoj ada.
S—b em....’
O—Est á aca b na do com algu ém. ahh, ou vim-na. O lóst rego
mort al. Est av a a f i n g ir, t a i mad a e rapposeira. Está tent ando
sa far-se . Estou a dor mir di go-cho em s éri o, est ou a dorm ir.
Pen sei pens ei que mord era a língua o qu e ser ia um de sast re !
S Minha l íngu a nom é mord ível. Está dem a s iado inch ada.
Oh h, se algum ha vez tivech e a lín gua inchad segu ro que me
ent en d e s. No m te m s e n t i do !
PSQUAA—Tam é m tive m u m ha exten s o m ap a re l h o en chufe.
Que mais? (g oer vel) tam ém t enho, tenho as minhas pr óprias
imitaçons, s abes, quero dizer, em sé rio, se i que al g o est á a acontecer.
Um r ea le jo. O custo dos c âmbios, nom p o do ve r gen te na men te,
pod em? Na mi nha ment e ha via gent e? Hahh, quem sa b e?
PSNEUGH—Ca da vez que esc oito os apple a usos, penso em m i m, e
aca bo a qu i — (3 ins pira çons ador m eci das) qu e nom decaia, nom
se ac abar á nen g um trab alho a qu i ! A guerra s dá se ( re spir açom
p rofun da) Ag hor ra /. ( CL Á X O N) Ei hassioeuvegam!
RONCO / RONCO / RONCO / RONCO / RONCO / RONCO
RONCO / RONCO / (Pr elúdio a ro nc a dura )
ULISCA / ULISCA / ULISCA / Ulisca / Ulisca
Já a Já a vo n d a (8 r r o n c o s) Que dintro?
Q u e ch epa apa rece. Que? Qu em ve m de ent rar ?
Oh Porfa !.! ’ F a i n o po obidim. Iss o é todo. Ha Ha (tra vand o-se)
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A que m lhe importa? Que me dix? ULISCA. É ge nial !
QU EM ENTROU ? Qu em entr ou? Ass i n u nca o vou sa b er!
Nunc a!
S i! E eu !? Traimmm e... pram im ! Ulisca... p or mim! p or mim
’ largando d u m lad do aout) cle chh. Jei tosagro d no m... ou r eah, ah. —
Quem?
Euh si ghthguitarra.
Que som eu n úmer o mágico (
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O—Nom A SEI. A palavra para—. . . . nom-empetia.
RV—. . . . . supérfluo
O—Nom, essa Nom é.
RV—Essa nom é a palavra.
O—Essa nom se pode aplicar a à ao ooo aà a gerrra (estralo)
geraçom atual
RV—Oh, bem, nomsom umha grande presença, som. . . . .
O—Criança da guerra. Sentes-te como umha criança da guerra
RV—Polo dia, sinto . . (nom dá falado)
O—Jason Robards, filho.
som de bombardeiros japoneses na distância
O—Que é isso, um cura jesuíta.
RV—(como canto gregoriano) Aaaaaaahhh, Hooooooooo
bombardeiros japoneses e ruído de fundo interrompem brevemente
O—. . . . às apalpadelas.
BN—. . . com bonitas vistas. Vale, aonde imos agora?
O—À factory, à (bip/censura) . . . . Se tem umha página que diga
Ma- Monólogo Alucinado, . . .
BN—Queisso? Referes-te ao que vés de fazer, ou-ah . .
O—Alucinei que ia a Henry. Nom penso ir ali para nada
RÁDIO—O Arbor vai dar começo cum. . . .
O—E entom, Ronny, . . . . Oh, Ronny, oxalá pudesses falar cos
teus-te-te-te . . .
RV—Globos.
BN—Glo-bo-bo-bos.
O—Este lugar é alucin-na . . Alucinaçons.
RV—As alucinaçons som umha maneira de. . . .
O—. . . alucinário . . . Oh que bom: um Mongoloide Alucinário

som de bombardeiros japoneses na distância
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RV—. . . . afrouxam as mentes. Fai a vida B- . .
RÁDIO—Desde o GARDEN CITY chega-nos . . .
O—ISSO é umha alucinaçom. Isto claramente o que é: umha tela canelada.
RÁDIO—. . . e EU decidim RECITAR-VOS a vós GENTE um verso,
porque . . . acredito que o NOVO som é MAGNÍFICO, e eu. . . .
O—Olha, RonnyRV—(amortecido, inaudível)
BN—Esperas algo de-. . . .
O—Cipro KEEn?
RV—. . . deitar-se aí? . . . vaso a umha porcelana. . . .
O—(nome amortecido) . . . ali estava.
RV—Sei-No.
RÁDIO—. . . . VESTIMENTA MASCULINA, de pés a cabeça, . . .
O—D’acordo, essa é a minha alucinaçom (golpes no microfone) . . . .
cheo de centavos.
alguém golpea o microfone e nom deixa escoitar as seguintes declaraçons
RÁDIO—TRES por onze oitenta e CINCO, e. . . .
O—Empatia . . . Nom empatia
RV—Demonstra-me o que vales . .
O—Demonstra... apetece-che demonstrar algo?
RV—NOM
BN—(grunhindo) Nom podes dizera PALAVRA. Sempre sed.e QualÉ?
O—Mas eu- . . . Nom sei como lhes chamam
BN—Que é a Juventude da Naçom quando s...
O—(cantarolando) hmm.Hmmmmm-HMMMMMMM
RV—Patético
BN—Nom. Quando nom lhe importa ou nom sente ou maneira de
relacionar-se ou umha definiçom.
O—Perdido.
RV—Auuuhhh, ah, mmmmmmm Mmmmmmmmm MMMMMMM
golpes no magnetofone e contínuo sonsonete do locutor de Rádio
BN—Arranja isso pra começar. Jassei o que QUE-EEE-RO dizer
breve pausa sem diálogo
BN—ISSO é apatia
O—(riso amortecido) SEI-NO
RV—. . . . completamente. Completamente, puto macho.
RV—. . . . . . ALIENado. . .
BN—NO-Oooom
O—Nom.
RV—Capaz, isso é o que É.
BN—Perdom, perdom, nom é isso
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para nada. Nom produziche nengumha empatia.
O—(ao mesmo tempo que Billy) A
razom é que . . . é um Iliterilegítimo. Tu Dixeche-lo antes.
RV—Tu dixeche-lo antes.
BN—. . . . tu ampliache/modificache-o.
O—MoNono outra vez. Ório . . .
Anfetamina. . . . (heh heh ha)
RV—Si, é naanaaanaa
O—Nom, é lcanuuu muuu
(CRAC) Já está.
BN—Há umha palavra em forma O—Nom. Sepra mo-nos.
aforrativa. . . . .
BN—Ser para monos.
RV—Eu SÓ quero falar de sexo e O—Ah, o nome é . . ah . . o mesmo?
drogas; se nom ides falar de BN—Som meirandes que . . . eh . . .
sexo e drogas eu nom falo.
umha paneira?
O—AU-AH-mmmmm. Nom sei O—Som sapatilhas de cama
qual é apa labra. Oooooocongeladas, som meirandes que
nunca?
mmmmmm misennis, . . . . mas
BN—(falsete solerte) dezaseeeeis
nom cheguei a ela.
tuonois
BN—Vahl-eh-bemm, . . . Aqui
RV—(meio cantando) Que é isto
Estamos.
. . . . . isto. . . . . .
O—É isso to-odo . . . ? Nom há
O—Estamos a gravar Agora . . . ?
mais . . . ?
oUTRA VEZ. . . . ?
BN—Doe-me a cabeça.
O—Doe-me a cabeça (todos BN—ou-TRA VOZ.
resmungam). -mentos cos O—. . . . . . chinches (assobio
quedo) Ah-oh. Epa.
Emperadores da China.
Umha cantante—. . . . outra
RV—(inaudível)
persoa. . . .
O—FIGECHE-o.
O—A ver que música imos escoitar
BN—E tu richeapós dizê-lo.
agora.
O—Nom, mas el ia em cabeça
RV—Poderia que foi EDUCado BN—Oh si. Sabes, descobrim que
numha dioc. . . . . (esvai-se) . . .
podo pôr a rádio E o micro ao
enfoque.
mesmo tempo
O—Era
O—Nom-sugestivo
BN—Tinha que subir os degraus. BN—Non sequitur
. . . O, hmmmmmmm, O—Nazis. Prussino... as tuas
Tácticas Prussianas.
hmmmmmm
BN—Mas estás a perder o tirmo do
SEREA: Chiiiiooo
teu solilóquio.
O—Foi a serea da fábrica., Srá
O—Sei, sei, mas fijo-me dormir.
mlhor mrchar
BN—Srrá melhr march. . . Joe BN—RITMO...
Bang nom é? Srá melhor que O—APRESENTA . . . ritm. Ronnie,
RV—Que?
marchemos

Nada triunfa melhor que o excesso
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O—Creo que imos marchar, sabes.
HUM. Bem. Se nom entra no
Billy, creo que isto já está, vale?
livro agora, nunca o fará. O
BN—Porém, é a derradeira oporLivro.
tunidade de incluir cousas no BN—O Livro.
livro que queiras que estejam O—Bem, vam sendo horasdirnel.
ABUUUUUR. Um prazer voltar
O—Que?
a ver-te, Billy. OOOOOO,
BN—Porém, é a derradeira oporbenvidos a Henry. Chao,
tunidade de incluir cousas no
rainhas
livro que queiras que apareçam BN—Chao Queens.
nel.
O—Chao, Staten Island, Bronx, . . .
O—VALE. A ver: que outro grupo? RV—Mais, mais, nunca sabes
a verdade é que quero desfazerquanto é avondo até que tes
me da gente. . . . (BOCEJA) Ho.
demasiado
O—Ooooooooo, vai-se.
RV—Nada triunfa melhor que o
excesso. Demonstra o que vales.
O—De monstro o que valho.
RV—Oh, mais destas palavras
imortais.
BN—Doutor . . . ?
O—A Fada Parte. Bem, até logo,
marcho a Henry.
BN—Oh, nom.
O—Oh, si.
BN—Tu nom, Bob.
RV—Aqui remata o espectáculo
desta hora.
O—Heh-heh . . . esta hora. Ei,
Billy, aqui tes umha foto de
Henry.
BN—Sei-No. Oh, nom, nom ESSA.
Do lixo, a O Livro.

Barbantia
ano XV

B
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Pastor Rodríguez

BARBANTIA: XV ANDAINA
Van alá quince anos e o camiño segue
porque, para Barbantia, non hai meta; o
importante é camiñar, facer cultura. O 30
de novembro de 2018, a Asociación Cultural
Barbantia acompañou o escritor de Lousame

O autor, Maximino Pérez Abuín, na librería LER,
con María Xesús Blanco, na presentación
de Onde está a miña escola? Mino

Maximino Pérez Abuín na librería LER da
Pobra do Caramiñal, onde presentou a súa
obra para nenos, Onde está a miña escola?
Mino (HFD Editorial) e a encargada de presentalo foi a vicepresidenta de Barbantia María
Xesús Blanco, quen dialogou co autor sobre o
compoñente autobiográfico da obra e sobre a
presenza testemuñal de acontecementos reais
do Barbanza. Amor, humor e realidades están
na cerna da obra.

Maximino Pérez Abuín, María Xesús Blanco e
Cipriano Pose, na presentación de Mino

O autor asinando libros ao final da presentación
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O 15 de decembro de 2018 celebrouse a
gran festa de Barbantia no auditorio municipal de Ribeira: a entrega dos XII Premios
Barbantia da Cultura. A gala estivo conducida
polo artista Serafín Marcos como mestre de
cerimonias, e contou coa presenza do presidente de Barbantia, Manuel Cartea e da
vogal da asociación Pilar Sampedro. Ambos
os dous presentaron o contido do volume:
Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza,
que chegaba ao seu número décimo cuarto,
e cun recordatorio para tres persoeiros da
cultura comarcal, Plácido Betanzos, Maxi
Olariaga e Xesús Costa Rodil. Os galardoados
co sereo nesta edición foron: María José Paz
Franco, Maralla; Blanca-Ana Roig Rechou
e a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza. O presidente
de Barbantia lembrou que os premios non
eran só un recoñecemento xusto ás súas traxectorias, senón tamén unha chamada para
que seguisen no seu compromiso. Tamén, a

deputada provincial, Ánxela Franco Pouso,
tomou a palabra para felicitar a Barbantia e
os premiados e garantir que a Deputación da
Coruña seguirá apoiando o labor da asociación. O director xeral de Políticas Culturais
da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo Suárez,
destacou o labor de Barbantia como exemplo
do asociacionismo civil, como plataforma que
sementa cultura. O alcalde de Ribeira, Manuel
Ruíz Rivas, felicitou tamén a asociación e os
premiados, e destacou a capacidade de unión
da cultura. Falaron logo as e os galardoados: a
pintora Maralla, Celia García Pillado e Andrés
Lijó pola Comisión pola Recuperación da
Memoria Histórica da Barbanza. A profesora
Blanca-Ana Roig Rechou non puido asistir
pero enviou unha carta, lida pola súa sobriña,
na que lembraba que Barbantia mantiña os
ideais dende a súa fundación e o labor dos seus
directivos como axentes culturais. A música,
a cargo de Michele Pena ao piano, amenizou
a gala nesta ocasión.

A mesa da gala de entrega dos XII Premios Barbantia da Cultura e mais da presentación do
XIV Anuario de estudos do Barbanza. Acto conducido por Serafín Marcos. De esquerda a dereita,
Pilar Sampedro, Manuel Ruíz (alcalde de Ribeira), Anxo Lorenzo (director xeral de Políticas Culturais da Xunta),
Ánxela Franco (representante da Deputación da Coruña) e mais o presidente da Barbantia, Manuel Cartea
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Manuel Cartea coa palabra, mais os compoñentes da mesa

Michelle Pena González ao piano

Manuel Cartea, Pilar Sampedro,
Ruíz Rivas e Anxo Lorenzo Suárez

Ánxela Franco Pouso na súa intervención

Manuel Ruíz faille entrega do sereo
a María Xosé Paz Franco, Maralla
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A sobriña de Blanca-Ana Roig Rechou recibe o sereo
en nome da súa tía, de mans de Anxo Lorenzo

Celia García Pillado e Andrés Lijó, con Ánxela
Franco, exhibindo felices o sereo recibido

Os galardoados cos XII Premios Barbantia da Cultura

Serafín Marcos en plena performance
co suplemento A Voz de Barbantia

Compoñentes da mesa, premiados, alcaldes, familiares e directivos, na foto final
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Na presentación de Pico Sacro. Ferido polo vento, con Xosé M. Lobato, X. Ricardo Losada e
Fernando Lavandeira, mais Emilio Pérez Outeiral, tenente de alcalde do Concello de Ribeira

O 21 de decembro de 2018 saía un novo
número, o 140, do suplemento cultural A
Voz de Barbantia. Ese mesmo día presentábase no Centro Cultural Lustres Rivas
de Ribeira o libro Pico Sacro. Ferido polo
vento (Alvarellos Editora), coa presenza de
varios dos autores do libro: Xosé M. Lobato,
X. Ricardo Losada e Fernando Lavandeira.
Pechou a cita literaria o alcalde de Ribeira,
Manuel Ruíz Rivas.
Barbantia, sempre aberta á colaboración cultural con asociacións e entidades,
participou no Conservatorio-Aula de Música de Aguiño (Ribeira), o 18 de xaneiro de
2019, na XIV Semana Cultural Francisco
Lorenzo Mariño, na que Antonio Piñeiro
pronunciou a conferencia “Paisaxe, orixe e
arte. Aguiño como factor estético”, acompañado por Unai González.

Xosé M. Lobato, asinando o libro presentado

Na XIV semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño,
con Antonio Piñeiro (conferenciante), Ruíz Rivas
e Elvira Pisos, presidenta da asociación FLM
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Na presentación de As Ramonas, de Ana Cabaleiro. Con Adolfo Muíños,
María Xesús Blanco, a autora, Malores Villanueva, Pepa Mariño, Uxía Otero e Marina Losada

O 25 de xaneiro Barbantia celebra a asemblea anual dos socios, en Rianxo, coincidindo
cos Actos Castelao 2019. A continuación presentouse o número 141 de A Voz de Barbantia
e a novela As Ramonas (Editorial Galaxia) de
Ana Cabaleiro, Premio García Barros 2018, que
contou coa participación da autora, quen dia-

logou con María Xesús Blanco, Pepa Martínez,
Malores Villanueva, Marina Losada e co alcalde
de Rianxo, Adolfo Muíños. A música correu
a cargo de Olalla Rodríguez ao chelo e coa
intervención plástica de Electra Menéndez,
realizando figuras, en cartón pedra, alusivas
á popular canción A rianxeira.

Olalla Rodríguez, interpretando unha peza ao chelo

Electra Menéndez, realizando figuras
en cartón pedra durante o acto
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O 14 de febreiro, no Centro Social de Boiro,
o coordinador de Barbantia, Pastor Rodríguez,
presentou o libro Heroes na néboa, acompañado polo autor, Xosé A. Ventoso Mariño,

por Ramón Ares Noal, de La Voz de Galicia,
e polo alcalde de Boiro, Juan José Dieste.
Fútbol comarcal e historia local nunha obra
que recrea biografías deportivas.

Na presentación de Heroes na néboa, o autor, Ventoso Mariño, acompañado do
alcalde de Boiro, Juan José Dieste, Ramón Ares e Pastor Rodríguez

Ventoso Mariño asina un exemplar do seu libro a Marcelino Sánchez Somoza
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O 22 de febreiro Barbantia presentaba,
tamén no Centro Social de Boiro, o número 142 de A Voz de Barbantia e, ao mesmo
tempo, celebraba unha homenaxe a Rosalía
de Castro para conmemorar o Día de Rosalía
2019 cunha lectura poética. Pero no acto presentábase, asemade, a obra Xeración Perdida.
Coruña 36’, de Emilio Grandío, quen estivo
acompañado por Xoán Hermida, da Comisión
pola Recuperación da Memoria Histórica da
Barbanza, e Pastor Rodríguez por Barbantia.
O libro pon nome ás vítimas da Guerra Civil
que pertenceron ás corporacións municipais
democráticas de 1936.

María Xosé Couce Caneiro e Lourdes Briones,
con A Voz de Barbantia, na presentación de
Xeración Perdida. Coruña 36’, de Emilio Grandío

Grandío, Hermida e Pastor Rodríguez
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Grandío asinando o seu libro

Antón Riveiro, Esperanza Mara,
Pedro García Vidal e Xerardo Agrafoxo

Grandío e Xoán Hermida ante o atento público
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O 8 de marzo, Barbantia colaborou co
Concello de Lousame na inauguración da
exposición de Che Tembra titulada “A metade do ceo”, sobre as mulleres, e que contou
coa participación da alcaldesa de Lousame e
vogal de Barbantia, Teresa Villaverde. O acto
celebrouse na Casa da Cultura de Lousame.

O 9 de marzo, a cita tivo lugar na Casa de
Cultura de Noia, coa presentación do libro
Mulleres (Editorial Toxosoutos), de Mª Carmen
Rey Núñez. O acto estivo presentado pola
responsable da editorial Toxosoutos, Patricia
Torrado, e pola estudosa Aurora Marco. A
música ao piano foi interpretada por Clara
Tomé.

Cartaz da exposición A metade do ceo, de Che Tembra,
realizada na Casa de Cultura de Lousame

Na presentación de Mulleres con Aurora Marco, Mª Carmen Rey Núñez, a autora do libro, e Patricia Torrado
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Alumnas e alumnos dos CEIP Salustiano Rey Eiras e Pilar Maestú Sierra da Pobra

O 11 de marzo, presentouse publicamente
no Audiotorio Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal a novela de gañadora da I Premio de
Literatura Infantil Carlos Mosteiro, Os Fantom,
de Patricia Mallo. No acto estivo presente,
amais da autora, o director da Editorial Galaxia,

Francisco Castro; o alcalde da Pobra, Xosé
Lois Piñeiro e Genoveva Hermo, concelleira
de cultura. O público asistente, alumnado dos
colexios Salustiano Rey Eiras e Pilar Maestú
Sierra, quen foron agasallados cun exemplar
da obra.

Xosé Lois Piñeiro, alcalde da Pobra, diríxexe ao público asistente ante a mirada de Patricia Mallo
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O 22 de marzo, no Salón de Plenos do Concello
de Noia, presentábase a
IX Semana da Historia
de Noia. No acto estiveron presentes o alcalde,
Santiago Freire Abeijón;
o concelleiro de Cultura,
José Pérez e o presidente
da A. C. Barbantia, Manuel
Cartea.

O alcalde de Noia, Santiago Freire, o concelleiro de
cultura, Xosé Pérez e mais Manuel Cartea

O 30 de marzo comeza a IX Semana da Historia
de Noia: O legado de Berenguel de Landoira coa
conferencia inaugural de
Xerardo Agrafoxo: “As
viaxes de Bérenguer de
Landorre” e a actuación
da sobrano Esperanza
Mara, que tivo lugar na
igrexa de Santa María A
Nova.

Xerardo Agrafoxo, en plena exposición da súa conferencia
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O 29 de marzo presentouse
o número 143 de A Voz de
Barbantia no Centro Social
de Oleiros (Ribeira), así como
o volume de poesía Arró
(edición de autor), de Xabier
L. Marqués. Acompañaron
o autor, Pastor Rodríguez, a
poeta Mariña Pérez Rei e a
soprano e chelista Esperanza
Mara, quen interpretou varios
poemas do libro aos que puxo
música de chelo. A obra amosa
o obradoiro poético do autor
e remata unha triloxía, da que
tamén forman parte, Un verán
e Silencio.

Xabier L. Marqués na presentación do seu libro de
poesía, Arró, acompañado de Mariña Pérez Rei

Esperanza Mara en plena interpretación, con David
Fernández, concelleiro de Xuventude e Educación
de Ribeira; Xabier L. Marqués e Mariña Pérez Rei

O público aplaude rendido a
interpretación de Esperanza Mara

Esperanza Mara a falar con Xabier L. Marqués

Parte do numeroso público presente na presentación
de Arró no Centro Social de Oleiros (Ribeira)
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O 26 de abril Barbantia acudiu a Rianxo, ao seu Auditorio, para presentar outro
número máis, o 144, de A Voz de Barbantia,
así como o libro Liñas compartidas (Editorial Toxosoutos), resultado do obradoiro
literario impartido por Antón Riveiro Coello
e promovido polo Concello de Rianxo. A
obra foi editada por Toxosoutos, editorial
representada por Patricia Torrado, e contou
coa colaboración da Deputación da Coruña
e da Asociación de Escritoras e Escritores
en Lingua Galega. Dialogaron co alcalde de
Rianxo, Adolfo Muíños, e con Riveiro Coello
varias autoras e autores dos relatos deste
volume. Participou no coloquio Daniel
Asorey pola AELG, e a música correu a cargo
de Gloria Cespón Gey, que interpretou
varias pezas á frauta. Vinte e dous novos
escritores para a lingua galega.

Antón Riveiro Coello a falar con algunhas das autoras

Atentas lectoras de A Voz de Barbantia

A mesa con algúns dos autores, na presentación do libro, Liñas compartidas, no Auditorio de Rianxo

Foto dos/as autores/as do libro, Liñas compartidas
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O 3 de maio, outra vez en Rianxo, presentou Barbantia o libro Do Sar ao Monte
Louro. Memorial da represión, que contou
coa presenza de Lourenzo Fernández Prieto,
Xesús Santos Suárez, Xosé Comoxo e Adolfo
Muíños.

Cartaz da presentación do libro, Do Sar ao
Monte Louro. Memorial da represión

O 10 de maio, Pastor Rodríguez Santamaría
representou a Barbantia na presentación da
obra Conserveiras. De Celeiro, Vicedo, Bares e
Barqueiro (sempre en Rianxo!), acompañando
a José Manuel Vázquez Lijó, Carlos Nuevo Cal
e Vicente Míguez Salgueiro.
Cartaz da presentación do libro, Conserveiras.
De Celeiro, Vicedo, Bares e Barqueiro
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Tamén, neste mes de maio, pero na Pobra
do Caramiñal, deuse a coñecer a convocatoria
do II Premio de Literatura Infantil Carlos
Mosteiro, coa presenza do alcalde da Pobra,
Xosé Lois Piñeiro, Patricia Lojo, concelleira
de cultura, o presidente de Barbantia, Manuel
Cartea; Ismael Ramos pola editorial Galaxia
e Lourdes Briones, viúva de Carlos Mosteiro.

Participantes da Romaría

E o 17 de maio, Día das Letras Galegas,
festa grande para Barbantia: a IX Romaría das
Letras no Barbanza celebrábase no parque
d’A Cachada, en Boiro. Héctor Cajaraville
presentou a súa biografía de Antonio Fraguas,
e música, xogos populares, baile, teatro (coa
participación do Grupo de Teatro Airiños) e a
música de Suso Vaamonde, Paco Nogueiras
(Radio Bule Bule) Barahúnda, a Banda Municipal de Música de Boiro…

Sesión de Baile tradicional na IX Romaría
das Letras no Barbanza, na Cachada

Baile e Música tradicional na Cachada
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O grupo Barahúnda, interpretando unha
canción do seu novo disco Onde vai o mar?

A Banda de Música Municipal de Boiro, co seu
director á fronte e Suso Vaamonde coa zanfona

Participantes na Romaría das Letras

Humor e alegría nas participantes da Romaría

Sesión de Cantareiras a interpretar
una cantiga tradicional

A Banda de Música Municipal de Boiro, actuando na
IX Romaría das Letras 2019 con Suso Vaamonde
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O Che Tembra, no stand de Barbantia,
acompañado de varias participantes

Baile tradicional na Romaría

Integrantes do Grupo de Teatro Airiños de Rianxo

Na presentación da biografía de Antonio Fraguas,
de Héctor Cajaraville, co alcalde de Boiro,
Isabel Santos, o autor da obra e Xesús Laíño

A Banda de Música co seu público ao fondo

Parte do público, moi atento, nas presentacións literarias
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Photocall do homenaxeado co Día das Letras Galegas 2019, Antón Fraguas

Sesión de Xogos Tradicionais
na Cachada, durante a Romaría

O showman Paco Nogueiras

Paco Noguerias noutro momento da súa presentación

Paco Nogueiras conseguiu encadilar ao público infantil
na presentación do seu libro-disco Radio Bulebule
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O 31 de maio presenta Barbantia o número
145 de A Voz de Barbantia e o libro Quérote.
Eu tampouco (Editorial Xerais) de Cecilia F.
Santomé, no Centro Social de Boiro. A autora
estivo acompañada por Xoán Pastor Rodríguez,
que gabou a axilidade e cosmopolitismo da
novela, e pola secretaria de Barbantia, Milagros
Torrado, que salientou que a obra é de prosa fácil,
ben ligada, co tema do amor e o desamor e pola
presenza do mar. Non é unha novela romántica,
senón máis de desamor, de final aberto.

Presentación de A Voz de Barbantia e do libro,
Quérote, de Cecilia F. Santomé, acompañade
de Milagros Torrado e Pastor Rodríguez

O 7 de xuño Barbantia colabora co IES Félix
Muriel de Rianxo na homenaxe ao historiador e socio de Barbantia, Xesús Costa Rodil,
recentemente desaparecido. Nesta merecida
homenaxe estivo presente a familia de Costa
Rodil, así coma o alcalde de Rianxo, Adolfo
Muíños; Xoán Hermida e Pastor Rodríguez.

Cartaz da homenaxe a Xesús Costa Rodil,
no IES Félix Muriel

Cartaz da Presentación do documental
de Emma Pedreira, O des-en-freo,
no Ateneo Valle-Inclán de Ribeira
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O 22 de xuño, a A. C. Barbantia colabora co
Ateneo Valle-Inclán de Ribeira na presentación do documental O des-en-freo, de Emma
Pedreira. Estivo acompañada pola socia de
Barbantia, Encarna Pego.

Pastor Rodríguez

A mesa da presentación, con Ruíz Rivas, Ánxela Gración,
Blanca-Ana Roig Rechou, Belén López Vázquez e Olegario Sampedro

E o día 28 de xuño, de novo achegámonos, en Ribeira, ao Centro Cultural Lustres
Rivas, para presentar a obra As voces da
auga (Baía Edicións), de Ánxela Gracián, así
como o número 146 de A Voz de Barbantia.
Coa autora do volume estiveron Blanca-Ana
Roig Rechou, Belén López Vázquez e Olegario

Parte do público presente no acto

Sampedro. A obra, editada por Baía Edicións,
trata temas universais como a discriminación,
a solidariedade, o amor e o paso do tempo,
situados na cultura chinesa. O acto pechouno o alcalde de Ribeira, e socio de Barbantia,
Manuel Ruíz Rivas.

Presentación no Centro Cultural Lustres Rivas de
As voces da auga, de Ánxela Gracián, na compaña
de Blanca-Ana Roig e Olegario Sampedro
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Aínda no descanso do verán, o 9 de agosto,
colabora Barbantia na presentación en Boiro da obra Irresistible Señor Juez (Editorial
Letragrande), de José Villacís González, que

estivo acompañado por Luis Blanco Vila e o
alcalde de Boiro, José Ramón Romero García.

Parte do público presente no acto

Luís Blanco Vila, José Ramón Romero, alcalde de Boiro,
e José Villacís González acompañado pola súa dona
na presentación

O día 1 de setembro, Barbantia participa
cunha carpa para publicidade de Asociacións
no Feiral de Artesanía, xantar na Curota e
actividades festivas no Cantón da Leña (Festa
do Centenario) que conmemoran o centenario
da Romaría en 1919, nos cumios da Curota.
Está presente o presidente, Manuel Cartea,
cun stand de libros publicados pola nosa
Asociación.

Antonio González Millán, Xosé Lois Piñeiro,
alcalde da Pobra, Gerardo Pardo de Vera, Gemma
do Carmo, Roberto Leal, Patricia Lojo, concelleira
de Cultura, e Xoaquín del Valle-Inclán

De Romaría no monte da Curotiña da Pobra

Ante a mirada de Valle-Inclán, conmemorando
o centenario da Romaría de 1919
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Presentando A través do fume, de Antonio Piñeiro, e Por puntos, de Manuel Portas. Acompañados
de María Xesús Blanco, Antón Riveiro e o alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón

O 27 de setembro Barbantia viaxa a Noia
para a presentación do número 147 de A Voz
de Barbantia e de dúas novelas editadas por
Galaxia: A través do fume, de Antonio Piñeiro,
e Por puntos, de Manuel Portas. Con eles
dialogaron María Xesús Blanco e Antón Riveiro
Coello. Pechou o acto o alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón. Pero, na conversación,
fóra xa do acto, estaba unha boa nova do
verán: Xosé Neira Cruz gañara o II Premio
de Literatura Infantil Carlos Mosteiro coa
novela O enigma do baúl pechado. O xurado
formárono Pilar Sampedro, por Barbantia;
Francisco Castro, en representación de Galaxia, e Patricia Mallo, a gañadora da primeira
edición do premio. O xurado destacou que a
obra de Neira Cruz entronca coa literatura
galega do realismo máxico, abranguendo
un abano de temas que van da amizade ao
multiculturalismo, pasando polo poder das
palabras e polas relacións interxeracionais.

Compoñentes da mesa da dita
presentación, de conversa animada

Antonio Piñeiro e Manuel Portas
asinando os seus libros
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O alcalde de Outes, Manuel González
e José Manuel Barreiro

Presentación de A noite do lobo, de Abel Tomé. Aquí,
con Malores Villanueva e Daniel García, Baldani

O 5 de outubro, en Boiro, Barbantia colabora coa tenda Baldani Concep Store na
presentación da novela A noite do lobo (Editorial Galaxia), do autor de Outes Abel Tomé.

Acompañaron o autor, Malores Villanueva, por
Galaxia, Xesús Laíño, por Barbantia, e Daniel
García Baldani como anfitrión.

Público na degustación da xenebra galega The Tinkle Apple Gin durante a velada
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O 11 de outubro Barbantia colabora coa presentación da biografía
Rafael Dieste. O libre pensamento,
de Luís Rei Núñez. O acto, o primeiro
celebrado na Casa de Rafael Dieste, en
Rianxo, contou coa intervención de X.
Ricardo Losada, Adolfo Muíños (alcalde
de Rianxo), e Amparo Cereixo.

Público presente no acto, con Xesús Santos en primeiro plano

Presentación de Rafael Dieste. O libre pensamento, de Luís Rei Núñez.
Acompañado de Xosé Ricardo Losada, Adolfo Muíños e Amparo Cereixo

Ao día seguinte, 12 de outubro, a asociación
cultural Barbantia participa nas I Xornadas
sobre Victoriano García Martí celebradas
na Pobra do Caramiñal, presentando un libro
inédito de Carlos García Bayón, Paseos por
Don Victoriano García Martí. A presentación
correu a cargo do socio de Barbantia, Xesús
Laíño, quen fixo un percorrido pola obra e
vida de García Martí e García Bayón. Acompañárono a concelleira de Cultura da Pobra,
Patricia Lojo e o secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García Gómez.

Os compoñentes da mesa neste acto, Patricia
Lojo, Ana García, Xesús Laíño e Valentín García

I Xornadas sobre Victoriano García Martí, coa presentación de Paseos por Don Victoriano García Martí,
de García Bayón. Con Patricia Lojo, Ana García, Suso Laíño e Valentín García
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O 17 de outubro Barbantia
estivo na Biblioteca do Colexio
Bayón de Ribeira presentando a
obra Paseos por Don Victoriano
García Martí, cunha conferencia
previa sobre Carlos García Bayón e
Victoriano García Martí impartida
por Pastor Rodríguez. No acto de
presentación e visita á biblioteca
do colexio estiveron presentes o
alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz
Rivas; o alcalde de Porto do Son,
Luís Oujo Pouso; o alcalde de Boiro,
José Ramón Romero; o presidente
de Barbantia, Manuel Cartea; o coordinador xeral de Barbantia, Pastor
Rodríguez Santamaría, a filla de
Carlos García Bayón, Ana García,
varios concelleiros, profesores e
alumnado do centro educativo.

Na Biblioteca do Colexio Bayón, presentando o libro Paseos por
Don Victoriano García Martí. Con Patricia Lojo, Manuel Cartea,
José Ramón Romero, Luís Oujo, Manuel Ruíz e Ana García

Manuel Teira, Patricia Lojo, Javier Tourís, Domingo Regueira, Xosé Lois Piñeiro,
Gonzalo Durán, o alcalde de Vilanova, e Antonio González Millán

O 18 de outubro, coa colaboración do
Museo Valle-Inclán da Pobra e a Asociación
Barbantia presentouse en Vilanova de Arousa
a obra do artista palmeirense Domingo Regueira: 36 augadas sobre Valle-Inclán titulada
Borranchos. No acto estiveron presentes os
alcaldes da Pobra e de Vilanova, a Concelleira
de Cultura, Patricia Lojo, o autor, Domingo
Regueira, o artista pobrense Manuel Teira,
e o presidente de Barbantia, Manuel Cartea.
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Unha vista parcial da exposición
Borranchos en Vilanova

Pastor Rodríguez
O 19 de outubro, colaboramos no X Seminario sobre a Memoria: “¡A liberdade nunca
perdeu ningunha loita! R. Cabanillas”, celebrado en Rianxo, A Fonsagrada e Grandas de
Salime. O día da inauguración, no IES Félix
Muriel de Rianxo, estivo presente o alcalde
de Rianxo, Adolfo Muíños, o director do IES
Félix Muriel, o coordinador de Barbantia, Pastor Rodríguez, o presidente de Nova Escola
Galega e o coordinador do seminario, Carlos
Cimadevila.

Mesa de inauguración do X Seminario sobre a
Memoria, no IES Félix Muriel. Xosé Lastra, Presidente
de Nova Escola Galega, Ramón Veiga, director do IES
Félix Muriel, Pastor Rodríguez e Carlos Cimadevila

Os compoñentes da mesa e parte do público

Ramón Brea, Xesús Santos e Che Tembra

Traballo de campo en Celanova visitando lugares relacionados coa represión
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O 25 de outubro presentábase en número
148 de A Voz de Barbantia na sala de mostras
do Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, acto no que tamén se presentaban
as traducións de Séneca, Consolación a
Marcia. Consolación a Helvia (Editorial
Rinoceronte), realizada pola vicepresidenta
de Barbantia, Isabel Santos Davila. Estivo
acompañada por Moisés Barcia, en representación da editorial Rinoceronte; Raúl
Gómez Pato, director da colección Vétera;
Xesús Laíño, ex presidente de Barbantia, e
por Patricia Lojo, concelleira de Cultura, en
representación do Concello da Pobra. A música correu a cargo do guitarrista Juancho.

Xosefa Sanisidro Caamaño, Fita, nunha
lectura atenta de A Voz de Barbantia

Primeiro plano de Isabel Santos no uso da palabra

Os compoñentes da mesa, atentos
ás palabras de Isabel Santos

Mesa da presentación da tradución de Consolación a Marcia. Consolación a Helvia, realizada por
Isabel Santos. Con Xesús Laíño, Raúl Gómez Pato, Patricia Lojo, Isabel Santos e Moisés Barcia
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Pastor Rodríguez

O músico guitarrista, Juancho,
interpretando no acto unha peza

Isabel Santos, asinando a súa tradución

Público na presentación das Consolacións
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Na presentación de Borranchos, de Domingo Regueira, na Fundación Granell, Santiago.
Acompañado por Goretti Sanmartín, Antonio González Millán, Mercedes Rosón Ferreiro,
Eduardo Valiña, Domingo Regueira e Xoaquín del Valle-Inclán

O 7 de novembro, o presidente de Barbantia, Manuel
Cartea, estivo presente na
Fundación Eugenio Granell,
amais do autor da obra, do
director do Museo Valle-Inclán, e dos artistas pobrenses,
Manuel Teira e Ricardo Davila,
en Santiago de Compostela,
para a presentación da exposición Borranchos, de Domingo
Regueira, resultado da colaboración co Museo Valle-Inclán
da Pobra do Caramiñal, representado polo seu director,
Antonio González Millán,
tamén asistente ao acto.

Manuel Cartea, Domingo Regueira, Ricardo Davila e Manuel Teira
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Pastor Rodríguez

A concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, Arturo Ponte, X. L. Sánchez Ferraces, Fidel Vidal e Xosé Deira

O 15 de novembro, unha
nova colaboración co Concello de Boiro, neste caso,
presentando o ensaio Baixo o
signo da bipolaridade. A poesía de María Mariño Carou
(Editorial Galaxia), un estudo
da personalidade da autora
noiesa a cargo de Xosé Luís
Sánchez Ferraces. Acompañaron ao autor, Xosé Deira,
Fidel Vidal, Arturo Ponte, por
Galaxia, e a concelleira de Cultura de Boiro María Outeiral.
Estivo presente o presidente
de Barbantia.

Baixo o signo da bipolaridade. A poesía de María Mariño Carou
(Editorial Galaxia)
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O 21 de novembro celebráronse as II Xornadas de Literatura Infantil Carlos Mosteiro
no Concello da Pobra. Pilar Sampedro, vogal
de Barbantia, pronunciou a conferencia,
“A narrativa de Carlos Mosteiro”. No acto
entregóuselle o II Premio de Literatura
Infantil Carlos Mosteiro a Xosé A. Neira
Cruz. Interviñeron no acto a concelleira de
Cultura, Patricia Lojo, o gañador do premio,
director xeral de Galaxia, Francisco Castro, e
a vicepresidenta de Barbantia, Isabel Santos
Davila. A actuación musical correu a cargo
do alumnado da Escola de Música da Pobra
do Caramiñal.

II Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil.
Pilar Sampedro, conferenciante,
e Patricia Lojo, concelleira de Cultura

Patricia, Isabel e Pilar, de charla animada

Pilar Sampedro e Patricia Lojo

Na mesa, Francisco Castro, Xosé A. Neira Cruz, Patricia Lojo, Isabel Santos e Pilar Sampedro
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Pastor Rodríguez

Foto da entrega do II Premio Carlos Mosteiro

Lourdes Briones e a artista Julia Gema Fernández Pla

Alumnos da Escola de Música da Pobra do Caramiñal

Cartaz do II Premio Carlos Mosteiro
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Antón Riveiro, Xosé Ricardo Losada, Alicia Fernández Insua e
Malores Villanueva, na presentación da novela de Ricardo Losada

O 29 de novembro Barbantia viaxa a Rianxo para presentar o número 149 de A Voz de
Barbantia e a novela A casa xunto ao volcán
(Editorial Galaxia), de Xosé Ricardo Losada.
Acompañaron o autor, Malores Villanueva, o
alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños; Antón Riveiro Coello e Alicia Fernández Insua. A música de
bombardino estivo a cargo de Félix Rodríguez
Ramós, da Escola de Música de Rianxo.
E mentres tanto, os socios e socias irán
votando os gañadores dos XIII Premios Barbantia da Cultura, entre Enrique Paisal, Ana
Blanco e Xoán Fernández para a traxectoria no
Barbanza; a A. C. Terra de Outes, a sala musical
A Pousada das Ánimas (hoxe chamada A
Pousada da Galiza Imaxinaria) e a Confraría da
Dorna, para a iniciativa cultural do Barbanza;
Clodio González Pérez, Manuel Olveira e Ana
Romaní para o Premio Barbantia á Cultura
Galega. Pero esa será xa outra andaina.
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Xosé Ricardo Losada falando da súa novela

Pastor Rodríguez

Público presente no acto. Coa Voz de Barbantia 149,
tamén protagonista do acto

Xosé Ricardo Losada ten a palabra na
presentación da súa novela

Actuación musical por parte de Félix Rodríguez
Ramón, da Escola de Música de Rianxo. Na
presentación de A casa xunto ao volcán

Vistas da sala no acto, co músico a punto de comezar
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Lembraba o presidente de Barbantia,
Manuel Cartea, nunha entrevista de La Voz
de Galicia do 22 de setembro de 2019 que
“Barbantia está xa no límite do posible, pero
o ánimo é total”. E consideraba que “acadar
15 anos de actividade incesante, sen que se
producise un só oco, é o noso gran éxito”.
Agora, a seguir o camiño de sementar cultura;
mais sería inxusto rematar este repaso pola
nosa andaina cultural nesta décimo quinta
edición, sen lembrarmos unha iniciativa que
vai cumprir seis anos, Cafebarbantia (o noso
blog) que leva postos na rede máis de dous
mil textos sobre crítica literaria, cine, música,
filosofía, narrativa, e moitos outros temas, da
man de autoras e autores que só queren sementar cultura, reflexión, opinión, disensión,
crítica ben entendida, gozo, literatura. Nada
máis e nada menos, sempre grazas ao puntual
e diario labor do editor de Cafebarbantia,
Antón Riveiro Coello.
Quince anos é tempo de facer resumo, de
sentírmonos orgullosos, pero non compracentes. Non hai meta, hai camiño, un camiño
sementado con máis de douscentos actos,
quince anuarios, cento cincuenta números do

suplemento cultural A Voz de Barbantia, trece
edicións dos Premios Barbantia da Cultura,
nove celebracións da Romaría das Letras
no Barbanza, dúas edicións do Premio de
Literatura Infantil Carlos Mosteiro, máis de
dous mil textos galegos en Cafebarbantia,
varios anos celebrando o Día de Rosalía,
editando libros, camiñando. E o camiño está
xa tan cheo de traballos e días, que a memoria
deste coordinador de Barbantia empeza a ter
ocos, lugares de esquezo e, antes de finalizar, ten que facer sitio, grazas ás páxinas do
propio Anuario, á colaboración de Barbantia
na organización da IX Semana da Historia
de Noia, titulada “O legado de Berenguel
de Landoira, coas intervencións de Xerardo
Agrafoxo, Maite Sobradelo, Pedro García Vidal,
Ana Filgueiras, Xepe Torres, Iolanda Mato,
Lucía Cao, Manuela Pérez Mato, Concha Allut,
e coa presenza do alcalde de Noia, Santiago
Freire Abeijón, o concelleiro de Cultura, José
Pérez, e as actuacións de Esperanza Mara e
Serafín Marcos. As actas poden lerse agora,
na súa maioría, nas páxinas deste Anuario.
A seguir camiño, sen meta fixada.

As fotografías de La Voz de Galicia son da autoría de Carmela Queijeiro, Marcos Creo e Dani Gestoso.
O noso agradecemento a Nova Escola Galega pola cesión das fotos do X Seminario sobre a Memoria e
ao fotógrafo Ludwig van Horen pola cesión dalgunhas das imaxes dos XII Premios Barbantia da Cultura.
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RELACIÓN DE SOCIAS E SOCIOS
1. Mª Dorinda A buín Ces, 2. Estefanía Ageitos Iglesias, 3. Agustín Agra Barreiro, 4. José R amón
Agrafoxo Pérez, 5. Xerardo Agrafoxo Pérez, 6. Xosé Lois Agrelo Hermo, 7. José M anuel A lborés
M ariño, 8. Óscar A lcalde Carou, 9. Mª Concepción A llut Vidal, 10. Fernando A lonso Romero, 11. Xosé
Á lvarez Castrelo, 12. A na A mado Reino, 13. M aría Cristina A ndrade González, 14. A na E. A rca
Camba, 15. R amón A res Noal, 16. Purificación A rias Vázquez, 17. M aría Xesús A rmada Castaño, 18. M aría
Dolores A rxóns Á lvarez, 19. Asociación Balandro Joaquín Vieta 20. Simón Balvís Freire, 21. Clara
Barge Estévez, 22. Pablo Barreiro, 23. Xosé M anuel Barreiro Insua, 24. M aría Isabel Barros
Pazos, 25. Biblioteca Fundación Penzol, 26. Biblioteca Xeral da USC, 27. Francisco Blanco
A lcaide, 28. José M anuel Blanco Castro, 29. Fernando Blanco L ado, 30. M aría Xesús Blanco
López, 31. José M anuel Blanco Romero, 32. R amón Ricardo Boo Puente, 33. Carlos Branco
A nsoar, 34. Xosé R amón Brea Rei, 35. Mª Dominga Brión Sanmiguel, 36. Lourdes Briones
Pouso, 37. Francisco Xosé Bugallo Otero, 38. C.E.I.P. Santa M aría do Castro, 39. Rosa M aría Caamaño
González 40. M anuel Caamaño Suárez, 41. Xosé M anuel Cairo A ntelo, 42. Xosé M aría Cal
Vázquez, 43. Carlos M anuel Callón Torres, 44. Dolores Calo García, 45. A na Cambeiro
Cambeiro, 46. Jorge J. Campaña Dieste, 47. Domingo R amón Campos A lborés, 48. A nxo Santiago Campos
Pena, 49. M aría Xosé Canitrot Trillo, 50. Natalia Carou Figueira 51. R amón Carredano Cobas, 52. A lba
Carreño López, 53. Juan Carril Miguéns, 54. M anuel Cartea Gómez, 55. José R amón Casais
Romero, 56. Román Castaño García, 57. Eva Castaño Torrado, 58. A ntonia Castelo L ampón, 59. Jesús
M anuel Castro Fernández, 60. Emilio Castro Fustes, 61. Herminda Castro L age, 62. X avier Castro
Rodríguez, 63. Guillerme Caxaraville A rauxo, 64. Centro Empresarial da Construción do
Barbanza, 65. Centro R amón Piñeiro, 66. Centro Recreativo e Cultural de A rtes, 67. Cep Pilar M aestú
Sierra, 68. M anuel Ces Canle, 69. Sonia Ces García, 70. Cornelia Ces Miranda, 71. A delina Ces
Quintáns, 72. M auricia Ces Quintáns, 73. Javier Jesús R amón Chouza Gestoso, 74. M aría Jesús Cobas
Paz, 75. Colexio Jaime Balmes, 76. Xosé Comoxo Rodríguez, 77. Concello da Pobra do
Caramiñal, 78. Concello de Boiro, 79. Concello de Lousame, 80. Concello de Noia, 81. Concello de
Outes, 82. Concello de Porto do Son, 83. Concello de Rianxo, 84. Concello de Ribeira, 85. Justo
Cortizo Sóñora, 86. A lfonso Costa Beiro, 87. M aría José Couce Caneiro, 88. Jaime de Los Ríos
Hernández, 89. Xosé Deira Triñanes, 90. Faustina Dieste Sánchez, 91. Juan J. Dosil M artínez, 92. Á nxela
Doval Méndez, 93. Daniel Ermo Sanches, 94. X aquín España Fernández, 95. M aría Teresa Esperante
Lens, 96. Francisco Javier Espino Domarco, 97. Eduardo Xerome Estévez Agrafoxo, 98. M anuel Fajardo
Piñeiro, 99. Xoán Fernández, 100. M aría Esther Fernández Carrodeguas, 101. Cipriano Emilio Fernández
Fernández, 102. M anuel Fernández M aneiro, 103. M aría Eugenia Fernández Rebollido, 104. Graciela
Fernández Rebollido, 105. Francisco Fernández Rei, 106. Noelia Fernández Toledano, 107. M arisol
Fernández Valado, 108. Serafín Fernández Villanueva, 109. Luís Ferreirós Blanco, 110. Guillermina
Ferrol M artínez, 111. Roberto Figueira M artínez, 112. José A lberto Figueiro Resúa, 113. M aría Isabel
Fontano Fernández, 114. Fundación Rosalía de Castro, 115. Gustavo García Dieste, 116. R afael García
García, 117. Silvia García Mirón, 118. Paula Susana García Paz, 119. Victoria de los Á ngeles García
Peinó, 120. Emilio García Pérez, 121. García Rodiño, S. L., 122. Xosé A nxo García Rodríguez, 123. A lberto
García Sánchez, 124. Xoán Francisco García Suárez, 125. Nieves García Vidal, 126. Pedro García
Vidal, 127. Íria Gestoso Ríos, 128. Xulio Gil Rodríguez, 129. Xosé A nxo Gómez Figueira, 130. Eugenia
Gómez Vidal, 131. A lfonso José González Asenjo, 132. M anuela Sofía González Lestón, 133. M anuel
González Lorenzo, 134. Unai González Suárez, 135. Félix González Túñez, 136. Gráficas Garabal S.
L., 137. Xosé Luís Groveiro González, 138. M aría Gude Sampedro, 139. Xulio Gutiérrez Roger, 140. X an
Hermida Bouza, 141. Josefa Hermo Insua, 142. Genoveva Hermo Sánchez, 143. Ies Coroso, 144. Ies
Espiñeira, 145. Ies Nº1 de Ribeira, 146. Ies Praia Barraña, 147. Ies Virxe do M ar, 148. Jesús Román L aíño
Briones-A rén, 149. Fernando R amón L avandeira Suárez, 150. Xoán Xosé León M artínez, 151. Xoán León
Vidal, 152. M anuel Lestón González, 153. Mª Aurora Lestón M ayo, 154. A Librería de Rosa 155. Xosé
M anuel Lobato M artínez, 156. Carlos Mª López del Río, 157. A malia López Louro, 158. X abier López
M arqués, 159. M aría Luísa López Otero, 160. Juan R amón López Oviedo, 161. Gloria López
Paz, 162. Charo López Sánchez, 163. Xosé A ntonio López Silva, 164. Jesús Lorenzo Cespón, 165. Severiano
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Loroño Viazcoechea, 166. Xosé Ricardo Losada Vicente, 167. M arina Losada Vicente, 168. M aría
Loureiro Piñeiro, 169. Aurora M arco López, 170. Aurelia M ariño Blanco, 171. Esperanza M ariño
Davila, 172. M anuel M ariño Del Río, 173. Xoán M ariño Reino, 174. M aría José M aroñas
Sóñora, 175. A ndrés M artínez Cao, 176. Lidia M artínez Fernández, 177. Jesús M artínez
Moledo, 178. Edmundo M artínez Muñiz, 179. Beatriz M artínez Outeiral, 180. Mª Consuelo M artínez
Pérez, 181. Daniela M artínez Somoza, 182. Á ngeles Miguéns Cristobo, 183. Mónica Paula Montero
Parcero, 184. M aría Del Pilar Morales Pérez, 185. Sara Moure Prado, 186. José Luis Mouriño
Miguéns, 187. A dolfo Muíños Sánchez, 188. M ariano Muñiz Blanco, 189. Museo Do Gravado De
A rtes, 190. Avelina Neiro Cuencio, 191. Santiago Nieto Romarís, 192. Xosé M anuel Nóvoa
Collazo, 193. Hadriana Ordóñez Otero, 194. M ari Carmen Ordóñez Rey, 195. M arusela Outeda
Caneda, 196. R amiro Ouviña Ouviña, 197. A licia Padín Otero, 198. A lberte Pagán, 199. M aría Do
Carme Pallares Leal, 200. Xosé A ntón Parada Fernández, 201. A ntonio Parada M ariño, 202. Santiago
Páramo A ller, 203. A licia Pardal Pazos, 204. Mª Dolores Pardo Fernández, 205. M arian Paredes
Villaronga, 206. Juan Patiño González, 207. Benjamín Paz Castro, 208. M aría Xosé Paz
Franco, 209. José Francisco Paz Lijó, 210. Santiago Pazos Rey, 211. M aría Jesús Pazos Rey, 212. Encarna
Pego Paz, 213. M aría Isabel Pelayo Barbarán, 214. Soledad Penalta Lorenzo, 215. Xoán Carlos Pereira
M artínez, 216. Pilar Pereiro Saavedra, 217. José M anuel Pérez A balo, 218. Jesús Pérez
Besada, 219. Ismael Pérez Fernández, 220. Xosé M anuel Pérez Fernández, 221. José A ntonio Pérez
Fernández, 222. David Pérez Iglesias, 223. Silveria Pérez M artínez, 224. Mª Dolores Pérez
M ato, 225. M aría Luísa Pérez Muñiz, 226. A ntonio Pérez Pérez, 227. M ariña Pérez Rei, 228. José
A ntonio Pérez Sánchez, 229. Severiano Pérez Suárez, 230. José A ntonio Pérez Treus, 231. Mª Jesús
Picher Núñez, 232. M anuela Pimentel Novo, 233. Félix Pimentel Tubío, 234. A lberto Piñeiro
Bermúdez, 235. A ntonio Piñeiro Fernández, 236. Pedro Piñeiro Hermida, 237. Gerardo Piñeiro
Lorenzo, 238. Xoana Piñeiro Lorenzo, 239. M anuel Piñeiro Pena, 240. M anuela Places
Fungueiriño, 241. M aría Placín López, 242. Cipriano M anuel Pose Lorenzo, 243. Concepción Prado
Baña, 244. Asociación Prudencio Romo, 245. José M anuel Queiruga Carballo, 246. R amón Quintáns
Vila, 247. Beatriz Quintela Rúa, 248. M aría Dolores R ama Pico, 249. Real Academia Galega, 250. Óscar
Reboiras Loureiro, 251. A na Redondo Loxo, 252. Mª del Carmen Rego Domínguez, 253. Xosé X abier
Reino Castro, 254. M anuel Reiriz Dios, 255. M arisa Resúa Quintáns, 256. Rodrigo Rey
López, 257. Natividad Rey Ordóñez, 258. Ester Rincón-Benzalá Fernández, 259. Juan M anuel Ríos
Pérez, 260. Xosé M anuel Rivas Pérez, 261. A ntón Riveiro Coello, 262. Santiago Robado
Gaudeoso, 263. Inmaculada Robleda Castro, 264. Tero Rodríguez Castiñeiras, 265. A ntón Rodríguez
Gallardo, 266. Mª Teresa Rodríguez Iglesias, 267. Daniel Rodríguez Lorenzo, 268. Luís Carlos
Rodríguez Río, 269. M ateo Rodríguez M artínez, 270. Ximena Rodríguez M artínez, 271. José Mª
Rodríguez Tubío, 272. Blanca-A na Roig Rechou, 273. Lucía Romaní Fernández, 274. Encarna Romay
Otero, 275. Rebeca Romero Viturro, 276. M anuel Ruíz Rivas, 277. Miguel Á ngel Saá R amos, 278. A ntonio
Saborido López, 279. Concepción Sabucedo Á lvarez, 280. Pilar Sampedro M artínez, 281. Olegario
Sampedro López, 282. X avier Sánchez A lonso, 283. M arcelino Sánchez Somoza, 284. M aría Isabel
Santos Davila, 285. Mª Carme Santos Rodríguez, 286. Xohán Santos Suárez, 287. Xesús Santos
Suárez, 288. Á ngela M aría Segade Otero, 289. Guillermo de la Paz Serra M artínez, 290. R aquel Silva
Hermo, 291. José Silva Triñanes, 292. Blas R amón Sobrido L ago, 293. Sociedade Liceo De
Noia, 294. A ntonia M aría Somoza M artínez, 295. Santiago Suárez Blanco, 296. Juan Nemopuceno
Suárez Lijó, 297. César R. Tarela Pérez, 298. A ndrés Teira Ageitos, 299. M anuel Teira Luaces, 300. Luís
Teira Parada, 301. José Tembra Redondo, 302. Pilar Tesouro Franqueira, 303. M aría del Carmen Toba
Trillo, 304. Dores Torrado A res, 305. Milagros Torrado Cespón, 306. Patricia Torrado
Queiruga, 307. M anuel Torres Cubeiro, 308. Gonzalo Trasbach Paz, 309. Gerardo Triñanes
Fernández, 310. Xosé M anuel Triñanes Núñez, 311. M anuel Tubío Fachado, 312. José Tubío
Fachado, 313. Felisa Tubío Saavedra, 314. Vicente Vázquez A rias, 315. Óscar Vázquez Dieste, 316. Carmen
Vázquez Dieste, 317. Francisco X abier Vázquez Fernández, 318. Juan M anuel Vázquez García, 319. José
M anuel Vázquez Lijó, 320. A mparo Vázquez Lores, 321. A na Belén Vázquez Pardal, 322. Eva Veiga
Torre, 323. Xosé Luís Veiras M anteiga, 324. M anuel Velo Velo, 325. Francisco Vicente
Teijeiro, 326. Francisco A ntonio Vidal Blanco, 327. Fidel Vidal Pérez, 328. Teresa Vidal
Pose, 329. Bernardo Xosé Vila Cameán, 330. M aría M argarita Vilar M artínez, 331. Teresa Villalba
Torres, 332. M aría del Carmen Villar A lonso, 333. M anuel Xesús Villar Suárez, 334. Mª Teresa
Villaverde Pais, 335. Segismundo Zúñiga Tubío
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