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AnuArio de estudos do BArBAnzA

ConstAnCiA, ilusión; estAs son As pAlABrAs 

máis exACtAs pArA expliCAr A sAídA do 

número 17 do AnuArio BArBAntiA. ilusión 

por seguir A divulgAr A CulturA dA BisBArrA, 

ilusión pArA AmosAr os trABAllos dos 

investigAdores dA nosA historiA, dA nosA 

literAturA, dA nosA xeogrAfíA. e ConstAnCiA 

pArA seguir no CAmiño despois de CAse dúAs 

déCAdAs, pArA desCuBrir novos AspeCtos 

dA BArBAnzA, o noso territorio e As nosAs 

xentes. pero dúAs pAlABrAs quizAis non 

sexAn ABondAs e Cómpre CACheAr outrAs: 

milAgre, solidAriedAde, xenerosidAde, 

frAternidAde…

dezAsete Anos fACendo CAmiño, fACendo 

CulturA, CoAs portAs ABertAs pArA todos e 

todAs e CunhA fiestrA ABertA á literAturA 

universAl, pois iso é A seCCión de Aires de 

fórA. e o loCAl nA CompAñA do universAl: 

etnogrAfíA, AntropoloxíA, pAisAxismo, 

viAxes… sempre CoA xenerosidAde de todAs 

e todos pArA seguir trABAllAndo pArA unhA 

CAusA Común, pArA unhA CAsA de noso: 

BArBAnzA e A súA CulturA.

os límites entre o loCAl e o universAl 

xA non existen pArA nós nin tAmpouCo A 

espeCiAlizACión estreitA. ABertos A todos 

os ventos dA CulturA, A todos os Aires 

dos tempos. pAlABrAs pArA CoñeCer, pArA 

desfrutAr, pArA testemuñAr, pArA deBAter.

este AnuArio é A mellor xustifiCACión pArA 

BArBAntiA®: CoñeCemento, gozo do sABer, 

prACer de ComuniCAr.
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Xosé Ricardo Losada

Senteime na terraza da praza da Igrexa de 

Rianxo. Un mediodía triste e húmido de 

finais de outubro. Pedín un vermú. Mentres 

saboreaba os primeiros sorbos e unha deliciosa 

tapa de caldo, apoderouse de min unha estraña 

inquietude. Fora relaxarme e, porén, sentía 

unha crecente ansiedade. Non tardei en saber 

a razón. Fronte á terraza, dominando a metade 

do seu horizonte, un coche mal aparcado 

fíxome temer, ou desexar, quen sabe, que 

pronto aparecería un municipal a pórlle unha 

multa. Á dereita, outro coche mal aparcado co 

intermitente posto: o apresurado propietario, 

un coñecido meu que, por riba, saudoume, 

aumentando a miña ansiedade (pensei que lle 

doía a cabeza e que necesitaba urxentemente 

un analxésico), acababa de entrar na farmacia. 

Á esquerda, un terceiro coche mal aparcado e 

coa porta aberta, do que saíra unha condutora 

acelerada a mercar algo nun supermercado 

próximo. Mesmo imaxinei, revivindo o seu 

desasosego, que quedara sen sal ou sen aceite 

mentres facía a comida. Identifiqueime tanto 

con ela que desexei que a vida real fose como 

esas películas de Netflix que moita xente ace-

lera para poder ver o final antes. O caso é que 

non puiden pensar noutra cousa ata que a vin 

regresar ao coche satisfeita coa súa bolsa da 

compra na man.

Intentando compensar aquela ansiedade 

neoiorquina no centro da miña vila natal, 

recordei por que aquela era a terraza que máis 

me gustaba de Rianxo. Presidíndoa desde 

o alto, a igrexa gótico mariñeira do século 

XV de Santa Comba, e a cuxo pé está unha 

fermosa escalinata reformada polos presos dun 

campo de concentración franquista. Fronte 

a min, o pazo de Martelo, que se remonta 

á Idade Media, onde Paio Gómez Chariño 

versificara fermosas cantigas e onde Evaris-

to Martelo escribira versos decimonónicos 

reivindicativos da nosa lingua. No centro, 

un dos cruceiros que Castelao estudara e 

cuxos antepasados mandaran construír. No 

horizonte máis próximo, a casa de Dieste e a 

casa dos doce balcóns onde viviron os irmáns 

Insua. No horizonte máis afastado (menos de 

cen metros), a casa onde viviu Castelao e o 

museo do poeta vangardista Manoel Antonio. 

Ás miñas costas, a farmacia que algún día 

fora propiedade de José Carnero Valenzuela, 

condenado a morte, e posteriormente indul-

tado, pola súa fidelidade á República, e o cine 

onde Castelao dera algún mitin do Partido 

Galeguista. Á miña esquerda, unha casa que 

tivera moitos problemas para ser rehabilitada 

porque se atoparan no seu subsolo restos 

dunha necrópole romana, e unha fermosa 

casa de pedra co patín amputado. A un e outro 

lado, escudos heráldicos que rememoran o 

pasado glorioso de Rianxo.

Como vedes, a praza, que é pequena en 

espazo e tamaño, é inmensa en tempo e 

acontecementos.

O mesmo que lle pasa a este anuario que 

agora tedes nas mans e que estades a piques 

de ler. É pequeno en espazo e tamaño, pero 

inmenso en tempo e acontecementos.

Así que, facede como fago eu.

Tomade un vermú léndoo nalgún dos 

moitos lugares do Barbanza que estuda. Por 

moito coche mal aparcado, por moito inter-

mitente ou porta mal aberta, por moito veciño 

dominado polos imprevistos ou pola inercia 

capitalista que haxa ao teu redor, poderás 

comprobar que fóra de ti hai unha vida que, 

por intemporal, é inmune ás multas e ás dores 

de cabeza e aos imprevistos gastronómicos.

É inmune a toda ansiedade.





X

Semana
da Historia

de Noia
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Concello de Noia / Concellaría de Cultura

LIMIAR

No ano 1434 o arcebispo Lope de Mendo-
za, para celebrar o Primeiro Ano Santo 

de Compostela, consagrou a igrexa de San 
Martiño. Con tal motivo, baixo o patrocinio 

da Concellería de Cultura de Noia, celebrouse 

na vila a X Semana da Historia de Noia, unha 

idea xurdida no ano 1991 da man de Antón 

Avilés de Taramancos que contribuíu de xeito 

decisivo ao recoñecemento oficial do Portus 

Apostoli na Ruta Xacobea.

Nesta X SEMANA DA HISTORIA DE 
NOIA, tal como se pode apreciar no programa 

adxunto e nas actas dos relatorios, recóllese un 

conxunto de actividades culturais relacionadas 

con aquela época.

LOPE DE MENDOZA

A igrexa parroquial de San Martiño foi 

construída por Lope de Mendoza, un arcebispo 

sevillano que, despois dunha breve estadía no 

bispado de Mondoñedo, no ano 1400 accedeu 

á Mitra Compostelá onde permaneceu ata a 

súa morte, corenta e cinco anos máis tarde

O seu mandato foi un dos máis tormento-

sos do medievo. Nun período dominado pola 

rivalidade entre os nobres e a igrexa, ante a 

crise económica e social da aristocracia, o 

novo arcebispo enfrontouse con dous pode-

rosos homes: Roi Sánchez Moscoso, señor 

de Altamira, e Fadrique Enríquez, conde de 

Trastamara.

O primeiro apoiou os burgueses de San-

tiago para impedirlle a entrada na cidade con 

motivo dunha visita do Prelado á Corte de 

Xoán II. Despois de ameazalos coa excomuñón 

conseguiu entrar na catedral valéndose das 

súas armas. O conde de Trastamara rivali-

zou con Lope de Mendoza, e apoderouse de 

varias fortalezas da Mitra para obrigalo a que 

lle concedese o título de Pertegueiro Maior 

da catedral.

O seu mandato tamén se viu ameazado 

pola I Revolta Irmandiña. A loita dos fusquen-

llos (1431), dirixidos polo fidalgo Roi Xordo, 

contra os abusos de Nuno Freire de Andrade. 

Os éxitos iniciais do levantamento motivaron o 

ataque contra os muros da cidade de Santiago, 

onde foron derrotados polas tropas de Lope 

de Mendoza.

Para evitar os problemas xurdidos coas 

continuas reivindicacións do Concello, Xuíz 

e Alcaldes de Noia, promoveu a elaboración 

dunhas Ordenanzas Municipais para a vila. 

Foi soterrado nunha capela da catedral de 
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X semana da historia de Noia. Era de 1434

Santiago, pero o seu sartego desapareceu 

misteriosamente.

IGREXA DE SAN MARTIÑO

Como se pode ler na inscrición gravada 

no lintel da porta principal, esta igrexa rema-

touse durante o Primeiro Ano Santo de 1434 

(ERA : DA : NAC : CCCCXXXIIII). Pertence ao 

estilo gótico oxival e enclávase no mesmo 

corazón da vila medieval.

A fachada consta de tres corpos verticais. 

Na esquerda atópase a torre das campás. Na 

dereita a inacabada torre do reloxo. No centro 

destaca a porta central e o rosetón unidos 

ás torres por dous arcos. A porta é cinguida 

polas xambas divididas en dous corpos que 

representan os apóstolos. O tímpano ten o 

escudo do arcebispo LOPE DE MENDOZA 

a carón dos de Castela e León. A arquivolta 

inferior mostra a figura de Cristo cos símbolos 

da paixón. Aos seus lados aparecen doce mú-

sicos. Na do medio xorden 14 anxos entre 

as figuras da Virxe e o Arcanxo San Gabriel. 

Na superior vense motivos vexetais. Un es-

pléndido rosetón, decorado con catro anxos, 

ilumina o templo.

O interior consta dunha nave dividida 

en cinco tramos. Os dos pés están ocupados 

pola torres. No segundo da esquerda vese 

San Roque e San Bartolomeu. No cuarto, San 

Martiño, e no quinto, a Virxe do Carme. Na 

dereita aparecen o Apóstolo e San Brais, no 

segundo tramo; a Virxe das Dores e Cristo 

crucificado no terceiro; no seguinte a capela 

renacentista dos Valderrama (S.XVI) cunha pía 

bautismal no centro, e no quinto unha porta.

A capela maior, baixo unha bóveda de 

cruzaría, é iluminada polas vidreiras policro-

madas da ábsida ameada. Dende a sancristía 

accédese ao altar por unha porta estilizada.

Acotío realízase a entrada pola porta norte. 

No seu tímpano aparece a Virxe e o Neno. Á 

súa dereita, o arcebispo LOPE DE MENDOZA 

cos símbolos do poder eclesiástico: a mitra 

e o báculo. Na súa esquerda, a figura de San 

Xosé cun caxato.



Percorrido histórico 
polas rúas do Portus Apostoli

Iria Caamaño Franco 
Profesora de Turismo (Departamento de Socioloxía) da Universidade da Coruña





17

Iria Caamaño Franco

A través deste texto teño a intención de 

contar unha parte do percorrido histórico 

que se realizou con motivo da X Semana da 

Historia de Noia. Este ano, ademais, é para min 

moi especial posto que se celebran 10 anos 

dende que comecei a facer visitas guiadas 

de maneira regular na vila de Noia. Nesta 

ocasión a ruta foi circular, comezando no 

Teatro Coliseo Noela e rematando na Casa 

da Gramática e antigo Hospital de Adentro. 

Percorremos as principais rúas de Noia, rúas 

transitadas a diario polos noieses e noiesas que 

nos acompañaron neste día, mais fixémolo 

camiñando por elas dunha maneira diferente, 

cunha ollada diferente e cun sentir diferente. 

Como se poderán imaxinar non é intención 

deste breve texto recoller todos os datos que 

alí se comentaron pero si facer unha apro-

ximación ás ideas que se consideran máis 

relevantes.

O meu agradecemento ás máis de 80 

persoas que asistiron a este percorrido 

celebrado no serán do 8 de maio do 2021, 

a Xerardo Agrafoxo e a Suso Xogaina pola 

súa invitación e a organización destas im-

portantísimas xornadas, non só para Noia, 

senón para toda a comarca. Quero agradecerlle 

tamén a Serafín Marcos a súa compañía nesta 

aventura, dándolles vida aos personaxes Don 

Lope de Mendoza, Don Berenguel de Landoira 

e mesmo ao sinxelo e afectuoso franciscano 

que nos recibiu como peregrino na súa casa.

RÚA DO CURRO E COLISEO NOELA

A nosa visita iniciouse na rúa do Curro, 

un dos eixes urbanos principais de Noia e un 

dos lugares máis frecuentados por veciños 

e turistas. Desde este lugar pódese apreciar 

unha evolución construtiva ao longo do tempo 

e, sen marchar de aquí, podemos estudar a 

arquitectura de diferentes épocas históricas 

coñecendo e comprendendo a relación en-

tre as linguaxes arquitectónicas máis cultas 

coas máis populares. Un dos claros exemplos 

desta dualidade construtiva é o propio Teatro 

Coliseo Noela (1921), un dos poucos edificios 

modernistas da localidade que se soubo adap-

tar perfectamente á tradición local.

Un dos cambios estéticos máis recentes foi 

a propia modernización do pavimento realiza-

da no ano 2014. Un chan que non está baleiro 

de interpretación e que soe xerar, ademais, 

debate. Os seus arquitectos (Alfonso Salgado, 

Francisco Liñares e Santiago Rey) decidiron 

combinar diferentes tipos de granito e incluír 

un pavimento de pedra-formigón lavado. 

Nel recóllese perfectamente a dualidade 

arquitectónica persistente antes xa no lugar. 

E que, á súa vez, conforma unha extensión 

do cemiterio das laudas gremiais, situado a 

escasos metros.

IGREXA DE SAN MARTIÑO

Continuamos a nosa visita cara á igrexa de 

San Martiño (S.XV), consagrada no ano 1434, 

sendo unha data moi especial por celebrarse 

tamén daquela o Primeiro Ano Santo com-

postelán. Sen dúbida trátase do edificio máis 

monumental de Noia, sendo de feito ese o seu 

obxectivo: sorprender a visitantes e peregrinos 

que chegaban a través do porto. Situada na 

praza do Tapal, na parte máis alta da vila e 

onde estaría erguida a Fortaleza coñecida 

polo mesmo nome, a propia igrexa formaría 

parte do sistema defensivo de Noia xunto co 

recinto amurallado que albergaba, á vez, o 

cárcere da Mitra e o pazo dos Churruchaos 

do que aínda se conserva unha fiestra oxival. 

No entanto, aínda que é considerada unha das 

xoias do gótico galego, débese de admitir que 
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segue presentando un aspecto de robustez 

e mantendo algúns elementos románicos 

que lle confiren unha verdadeira presenza, 

empregando verbas de Ken Follet, dunha 

«Fortaleza de Deus».

Dende o exterior xa podemos atopar 

diferentes elementos estruturais que veñen 

dados polas diversas etapas construtivas 

que se reflicten nos referentes heráldicos e 

nalgúns arrepentimentos. A ambos lados do 

espectacular rosetón gótico que preside a 

fachada, unha das primeiras cuestións que 

chama a atención é a ausencia dunha torre. 

Unha das teorías sinala que o motivo principal 

desta paralización da obra veu determinada 

pola propia Mitra Compostelá, que deixou 

clara a súa intención de que a única igrexa 

con dúas torres debería de ser a Catedral de 

Santiago. No entanto, a lenda non dubida en 

acuñarlle o sobrenome de torre maldita (e 

incluso o fan extensivo a todo o templo de-

nominándoa a «igrexa maldita»), a cal cobrou 

especial repercusión despois do tráxico suceso 

que tivo lugar en 1973 coa morte dunha das 

promesas do cine español, o sevillano Claudio 

Guerín, mentres remataba de rodar «A campá 

do Inferno». Sen que ninguén o esperase, tras 

a reconstrución para a rodaxe da torre do 

reloxo en cartón pedra, será o propio director 

quen, gravando a última escena coas cámaras 

principais na torre das campás, se convertería 

no protagonista da súa propia película caendo 

a un lugar non fácil de precisar, pero que se 

intentou recordar cunha cruz de cor vermella 

cicelada no chan.

Pero, obviamente, a igrexa de San Martiño 

é moito máis ca unha lenda. A porta principal 

recorda, salvando as distancias, o Pórtico da 

Gloria da Catedral de Santiago de Compostela. 

Con detalle cabe destacar as figuras dos doce 

apóstolos nas xambas laterais e a figura de 

Cristo na chave rodeado polos doce anciáns 

da Apocalipse e escoltado por dezaseis anxos 

na arquivolta superior. Así mesmo, na parte 

alta podemos atopar a figura da Virxe (unha 

das poucas imaxes en Galicia que a represen-

ta embarazada) e a San Gabriel. Por último, 

mencionar que na parte superior da porta 

atópanse os escudos de armas de Castela e 

León e do arcebispo Don Lope de Mendoza.

AS PORTAS DO MAR

Debido ao numeroso grupo que nos 

acompañaba ese día decidimos baixar cara 

“Ás portas do Mar”, o Portus Apostoli, a través 

da rúa de Xan de Estivadas, e non pola rúa da 

Peregrina como sería o habitual.

Unha vez situados no lugar, cabe recor-

dar que Noia, xa antes da súa fundación, era 

recoñecida como punto de chegada de pere-

grinos por mar (ninguén esquece o importante 

que foi o ano 1147 cando chegaron numerosos 

navíos dende Darmouth). Non obstante, o 

porto vivirá o seu maior esplendor durante 

os séculos XIV e XV, o cal, indubidablemen-

te, se verá reflectido no desenvolvemento 

comercial, industrial e cultural de Noia. De 

feito, a proliferación dos gremios, así como a 
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construción dos principais edificios (igrexas 

e pazos) nestes séculos, non é máis que un 

reflexo da importancia portuaria.

A recente actuación de mellora do lugar 

é obra dos arquitectos Álvaro Marín Durán e 

Alfonso Castro Lorenzo, que, por certo, foi 

obra finalista nos XVIII Premios COAG de 

Arquitectura do ano 2019. Cun gran banco de 

granito gris intentouse recordar o perímetro 

da muralla que, xunto coas numerosas ins-

cricións no chan, alusivas a embarcacións, 

datas importantes, colectivos…, demostra a 

vinculación de Noia coa cultura mariñeira. 

Dende esta posición tamén se pode apreciar a 

situación de varias das portas da muralla (man-

dada levantar polo arcebispo Don Berenguel 

de Landoira no século XIV) que comunicaban 

directamente o recinto intramuros co mar. Co 

paso do tempo isto deu lugar a unha fachada 

marítima dende onde podemos ver o Male-

cón de Gasset (S.XX) e, ao outro lado do río, a 

Chaínza onde sobresae a fábrica de curtidos de 

Cadarso (S.XVIII); un pouco máis lonxe, a praia 

e lonxa do Testal, coñecida por ter os mellores 

berberechos do mundo (o berberecho de Noia) 

e, por suposto, a propia ría de onde proviñan 

as sardiñas de Noia, recoñecidas tamén como 

as mellores do reino (Molina, 2003).

OS PAZOS URBANOS

Para continuar subimos ata o Cantón para 

seguir gozando do casco vello de Noia, un 

centro de pequenas dimensións, pero onde 

se atopa unha alta concentración de pazos 

góticos. Estas edificacións representan o 

seu pasado urbano e confírenlle ese carácter 

medieval e señorial á vila. De todas elas cabe 

destacar a casa da Xouba (S.XV), a Casa da 

Rosa (S.XV) ou o Pazo Dacosta (S.XIV), no cal 

nos fixamos máis detidamente para resaltar 

a verticalidade dos seus arcos.

CONCELLO E CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO

Seguimos o noso percorrido ata chegar á 

Alameda, lugar situado ás aforas da muralla 

no que fora a horta franciscana, antes de ser 

reconvertida no século XIX, trala expulsión dos 

franciscanos na desamortización de Mendi-

zábal. Estes frades chegaron a este lugar no 

século XVI e o convento foi construído grazas 

aos donativos da nobreza sendo este o motivo 

polo cal podemos atopar nos seus muros unha 

gran cantidade de escudos familiares como 

elementos decorativos (Bermúdez, Caamaño, 

…). A día de hoxe alberga a Casa do Concello (S. 

XX) cunha rehabilitación de estilo neogótico, 

pero que segue conservando no seu interior o 

claustro oxival renacentista do convento cun 

pozo e un precioso cruceiro que acentúan a 

sinxeleza do lugar. No acceso ao edificio temos 

como parada obrigatoria o Salón de Plenos, 

onde nos dá acceso unha porta do século 

XV pertencente ao antigo Hospital de Afora, 

onde se acollía a peregrinos. Esta porta é, sen 

dúbida, un dos exemplos máis representativos 
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que temos da vinculación de Noia co camiño 

de Santiago. Nela pódense apreciar símbolos 

xacobeos como as cunchas de vieira, o bastón 

e o bordón, acompañados co escudo de Noia 

nunha das súas representacións máis antigas.

Unha das maiores curiosidades que 

presenta Noia é precisamente o seu escudo, 

pois está formado pola famosa arca de Noé. 

Sen dúbida, Noia ten unha grande historia 

e, para falar dela, témonos que remontar aos 

principios da creación: ao Diluvio Universal. 

Evidentemente hai varias teorías sobre a in-

terpretación do escudo, pero dúas das máis 

aceptadas é que nel se representa a arca do 

propio Noé ou da súa bisneta Noela. Proba-

blemente a embarcación de Noé non chegase 

ás costas da Ría de Muros e Noia, xa que, a día 

de hoxe, hai consenso en afirmar que está 

situada no Monte Ararat, fronteira entre Tur-

quía e Armenia. De feito, Armenia conta cun 

escudo no cal tamén se representa a propia 

embarcación, e foi o país onde, curiosamente, 

predicou a palabra de Xesús San Bartolomeu, 

un dos patróns de Noia. Sexa como for, o que 

non podemos negar é que unha embarcación 

foi a que chegou á ría, probablemente á zona 

da «Barquiña», onde se segue conservando a 

toponimia e onde se atopan restos dun castro.

XARDÍNS DE FILIPE DE CASTRO E CASINO

De regreso á zona amurallada pasamos 

polos Xardíns Filipe de Castro. Afirma a tra-

dición que Noia é terra de artistas dos que, 

entre todos eles, destacan Filipe de Castro 

(1711–1775), primeiro escultor do rei Fernando 

VI, os escritores noieses aos que se lles dedi-

cou o Día das Letras Galegas, Antón Avilés 

de Taramancos (2003) e María Mariño (2007), 

así como a última escultura incorporada de 

Prudencio Romo, director musical do mítico 

grupo «Os Tamara».

Cabe tamén salientar que foron numerosos 

e prestixiosos arquitectos da época do século 

XX que teñen obras en Noia, principalmen-

te, en vivendas e establecementos de ocio e 

espectáculos como, por exemplo, o Casino. 

Este é outro exemplo modernista, obra do 

mestre canteiro Pepe de Agulla, hoxe en día 

rehabilitado e destinado a usos culturais e 

turísticos como, por exemplo, a sede da Oficina 

de Turismo.

PORTA DA VILA

A seguinte parada terá lugar na Porta 

da Vila, lugar por onde tamén transcorría a 

muralla que se derribaría entre o século XVIII 

e século XIX. Este foi o lugar escollido para ins-

talar un monólito deseñado por Suso Xogaina 

no ano 2018, e que recordará para sempre o 

850 aniversario da Carta Fundacional do 9 

de abril de 1168 que outorgou Fernando II 

de León. Dende ese momento Noia adquire 

unhas competencias administrativas e co-

merciais que a converterán nun burgo de 

moito interese, por exemplo, para a propia 

Mitra Compostelá, e devirá nunha das vilas 

máis antigas de Galicia.

SANTA MARÍA A NOVA

A penúltima parada do noso percorrido 

tivo lugar en Santa María a Nova, onde nos 

recibiu o seu promotor, don Berenguel de 

Landoira, que a mandou construír no 1327 

como agradecemento á vila de Noia polo 

seu apoio cando foi nomeado arcebispo de 

Santiago. Estamos, sen dúbida, ante o maior 

museo do mundo de laudas gremiais xa que 
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hai inventariadas máis de 500, aínda que 

soamente están expostas ao público unha 

pequena parte delas. O resto, por desgraza, 

amoréase ao pé dos muros e outras incluso 

desapareceron ou se aproveitaron con outros 

fins. Por exemplo, recentemente descubriu-

se no propio cemiterio unha lauda que fora 

recuberta con novos materiais (mármore, 

principalmente).

Nesta ocasión soamente tivemos opor-

tunidade de explicar unha das laudas, a mal 

coñecida como «lauda do peregrino». Unha 

cuestión curiosa a salientar nesta ocasión 

é que cando facemos visitas guiadas coa 

xeración máis nova (escolares ou cativos 

acompañados das súas familias) estes non 

o identifican nunca cun peregrino, mais os 

que coñecemos a indumentaria tradicional da 

Idade Media non somos capaces de ver outra 

cousa. Tradicionalmente así se coñece esta 

lauda, que representa unha forma humana con 

sombreiro de ás anchas e bastón. A maiores, 

a figura amosa un libro, o cal estaría sinalán-

donos ao propio Apóstolo Santiago. Dado que 

isto non pode ser posible, pois todos sabemos 

que o Apóstolo se atopa na cidade santa de 

Santiago de Compostela, temos que seguir 

indagando ata atopar máis indicacións que 

nos revelen a súa identidade. Concretamente, 

aos seus pés atopamos a explicación da lauda: 

os instrumentos cos que, probablemente, esta 

persoa dedicou toda a súa vida a traballar. 

Cunha escuadra, un compás, unha machada 

e unha pica podemos supoñer que se trata 

dun mordomo do gremio do Espírito Santo, 

patrón de carpinteiros e canteiros. O bastón 

interprétase por tanto como o símbolo do 

poder, e o libro como o de ordenanzas. Non 

obstante, é honesto dicir que ninguén pode 

saber con total seguridade o que aquí se quería 

representar, xa que se esqueceron de deixarnos 

por escrito a «guía de instrucións».

Antes de marchar salientamos a propia 

importancia do edificio, construído nun 

estilo moi propio da nosa ría, o estilo gótico 

mariñeiro. Ao entrar na nave central temos a 

sensación de estar arroupados por un barco, 

posto que se nos fixamos na cuberta superior 

esta ten forma de quilla e vese un barco inver-

tido. Obviamente a igrexa sufriu numerosas 

remodelacións, destacando a do século XVI 

cando se lle dá maior altura e se engade a 
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Capela dos Carneiro1, con forma de cuncha 

(para algúns, vieira; e para min, berberecho).

RÚA DO CURRO E CASA DA GRAMÁTICA

Rematamos a visita de novo na Rúa do 

Curro. Nesta ocasión volvemos toparnos coa 

identidade medieval de Noia, nesa armazón 

urbanística no que a pedra e o soportal des-

tacan como elementos definidores. O século 

XIV foi un dos períodos de maior prosperidade 

para Noia, e nel edificaranse os dous hospitais 

máis antigos: o de Afora e o de San Lázaro. Será 

no século XV cando se constrúa un Hospital 

de Adentro, que máis tarde pasaría a ser a 

Casa da Gramática. Así, nun mesmo edificio 

preséntase a dualidade da historia de Noia. 

Por unha banda, a súa tradición xacobea e a 

importancia do Camiño, que xerou a necesi-

dade de ampliar os hospitais, e, por suposto, 

coa Casa da Gramática confírmase o interese 

da sociedade noiesa pola cultura como un dos 

seus piares fundamentais.

Oxalá estas xornadas promovan o interese 

nas novas xeracións cara á nosa cultura e ao 

1 “Esta capela mandouna facer Pedro Carneiro dotándoa con 
dúas misas cada día, unha matinal e outra ás once”, tal e como 
reza a súa inscrición na parte superior acompañada polas figuras 
de Pedro e Pablo.

noso patrimonio como símbolo a conservar 

do pasado, pero que debe de ser gozado e 

percibido como presente. E sempre coa inten-

ción de que sexa un elemento esencial para 

deseñar o noso proxecto de futuro.
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Tal como se aprecia nunha curiosa ins-

crición cicelada no lintel da súa porta 

principal, a igrexa parroquial de San Martiño 

de Noia consagrouse durante o Primeiro Ano 

Santo de Compostela celebrado no ano 1434:

ERA : DA : NAC : CCCCXXXIIII

Como é posíbel tal circunstancia se a pro-

clamación de Santiago de Compostela como 

cidade santa foi no ano 1122? Como se tardou 

máis de 300 anos en celebrarse oficialmente o 

Primeiro Ano Santo de Compostela? Tendo en 

conta as prebendas que deixa un Ano Santo, 

como a Igrexa xacobea deixou de convocar 

máis de 50 Anos Santos?

Onde está o misterio?

SANTIAGO O MAIOR

Para contestar a estas curiosas preguntas, 

que vinculan Noia co Xacobeo, debemos re-

montarnos ás orixes da historia. E comezar 

por explicar que Santiago de Zebedeo, un 

dos discípulos máis destacados de Xesús de 

Nazaret, naceu, segundo conta o libro dos 

Feitos dos Apóstolos, en Betsaida (Galilea). 

E foi decapitado en Xerusalén por orde de 

Herodes Agripa I, rei de Xudea, entre os anos 

41 e 44 da nosa Era.

TRES FONTES DOCUMENTAIS

Nada sabemos de Santiago O Maior até 

que moitos anos despois aparece un texto 

latino que contén unha serie de biografías e 

datos sobre os apóstolos de Xesús, entre eles 

os seus lugares de predicación. Redactouse 

no sur de Francia ou no norte de Italia cara 

a finais do século VI ou principios do VII. 

Este Breviarum Apostolorum converteuse 

na fonte escrita máis antiga en que se alude 

á predicación de Santiago O Maior nas terras 

máis occidentais de Hispania:

“Hic [Santiago] Hispaniae occidentalia 

loca predicat”

Outra fonte de información sobre o após-

tolo é o Poema de Aris, de Aldelmo, abade de 

Malmesbury e –dende o ano 705– bispo de 

Sherbourne (Inglaterra), composto a princi-

pios do século VIII, que cita a predicación 

de Santiago na Península Ibérica.

No mesmo sentido pronunciouse o monxe 

e historiador inglés Beda o Venerábel que na 

obra Martiroloxio datada no século VIII ache-

gaba dúas conclusións: unha, xa coñecida no 

Igrexa de San Mariño e estatua de San Xacobe (Foto Xogaina)

http://xacopedia.com/Jes%C3%BAs
http://xacopedia.com/Francia
http://xacopedia.com/Italia
http://xacopedia.com/fuente
http://xacopedia.com/Santiago_el_Mayor
https://xacopedia.com/Santiago_el_Mayor


26

Lope de Mendoza e o primeiro Ano Santo de Compostela

Breviario, é que o apóstolo Santiago predicou 

na Península Ibérica; a outra, máis salientábel, 

que fora enterrado nas terras occidentais de 

Hispania. Tales conclusións serían admitidas 

nesa época por Beato de Liébana no himno 

O Dei verbum e San Isidoro de Sevilla en Do 

nacemento e morte dos Pais.

O CEMITERIO DE ASSEGONIA

A tradición cristiá sitúa a sepultura de San-

tiago O Maior nun asentamento romano 

que aparece con nome de Assegonion no 

Itinerario Anónimo de Ravena, e no  Itinera-

rio de Barro, coa denominación Aseconia. 

Trátase dunha poboación creada ex novo e 

non como continuación dun asentamento 

indíxena anterior.  Os seus habitantes eran 

individuos romanizados con algunha presenza 

de inmigrantes doutras áreas próximas.

Assegonia naceu nos inicios do século 

I xunto a unha das vías de comunicación 

trazadas polos romanos coa fin de conectar 

as novas poboacións que se fundaron nesta 

banda de Hispania. Onde apareceron os restos 

do Apóstolo, correspondíase cos alicerces 

dunha mansión romana abandonada a partir 

do século V e no que se fixeron enterramentos 

até o século VIII.

TRES CRÓNICAS DA ÉPOCA

As fontes documentais sobre o descubri-

mento dos restos do Apóstolo Santiago en As-

segonia son tres: Na Concordia de Antealtares, 

un documento elaborado no ano 1077, onde 

se establecen as relacións entre o bispo Diego 

Peláez e o abade Faxildo do convento veciño 

de San Paio de Antealtares, relátase como o 

corpo de Santiago foi inhumado en Galicia, 

na época do bispo Teodomiro de Iria Flavia, 

cando o ermitán Paio viu unhas luminarias 

que pronto chamaron a atención das xentes 

próximas e do citado prelado, que, tras uns días 

de xaxún preparándose para a revelatio, con-

firmou que se trataba do sartego de Santiago O 

Maior. Tamén se explica neste documento 

que se avisou do sucedido ao rei Afonso II O 

Casto, que acudiu a ver o sepulcro e mandou 

levantar de inmediato tres lugares para o culto.

No Chronicon Iriense, breve crónica 

escrita en latín cara a finais do século XI por 

un clérigo de Santiago de Compostela, cón-

tanse as orixes do bispado de Iria até finais 

do século X, a cuxa xurisdición pertencía 

–e seguiu pertencendo até finais do século 

XI, cando se creou oficialmente a diocese 
Vías Romanas da Gallaecia

Convento de San Paio de Antealtares

https://xacopedia.com/Ap%C3%B3stol_el
https://xacopedia.com/Santiago_1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%B3nimo_de_Ravena
https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario_de_Barro
https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario_de_Barro
https://xacopedia.com/Santiago_1
https://xacopedia.com/Galicia
https://xacopedia.com/Teodomiro
https://xacopedia.com/Iria_Flavia
https://xacopedia.com/Paio
https://xacopedia.com/Santiago_sepulcro_de
https://xacopedia.com/Rey
https://xacopedia.com/Alfonso_II_el_Casto
https://xacopedia.com/Alfonso_II_el_Casto
https://xacopedia.com/Santiago_de_Compostela
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compostelá– o espazo onde se descubriu, 

cara aos anos 820-830, a tumba cos restos 

atribuídos a Santiago.

A terceira fonte, a Historia Composte-
lana, narra os relevantes feitos do período 

de goberno do arcebispo Diego Xelmírez, á 

fronte da Igrexa xacobea dende 1100 até 1140, 

cando Santiago de Compostela e as peregri-

nacións acadan o seu máximo apoxeo no 

medievo. Co Códice Calixtino, escrito tamén 

no século XII, complétase a documentación 

sobre o descubrimento do sartego apostólico.

A LAUDA DE TEODOMIRO

O achado nos alicerces da catedral de 

Santiago no ano 1955 do sartego do bispo 

Teodomiro certificou de modo incuestionábel 

algún dos aspectos antes referidos: Teodomiro 
foi bispo de Iria Flavia na primeira metade do 
século IX, viviu durante o reinado de Afonso 
II, e foi sepultado a uns vinte quilómetros 
da súa sede bispal, Iria, xunto ao sartego 
por el descuberto, que atribuíu ao Apóstolo 
Santiago.

O encontro da súa lauda sepulcral cunha 

sinxela inscrición resolve a data da súa morte, 

ignorada até entón, como proba irrefutábel 

da súa vida, o 20 de outubro de 847, acorde 

coa referencia do Cronicón Iriense, que si-

tuaba a súa morte baixo o reinado de Ramiro 

I (842-850).

A BULA DE CALISTO II

Segundo contaron as crónicas, no ano 

1122, coincidindo coa colocación da última 

pedra da catedral de Santiago, o papa Calisto 

II, irmán de Raimundo de Borgoña, conde 

de Galicia e tío do rei Afonso VII, outorgoulle 

a Compostela o privilexio de celebrar con 

regularidade a partir de 1126 o Ano Santo Xa-

cobeo ou Xubileu, sempre que a festividade 

do Apóstolo –25 de xullo– caese en domingo 

para que así se puidesen gañar as mesmas 

grazas que se outorgaban en Roma nos anos 

xubilares que coincidían alí cada vinte e cinco 

anos. Deste xeito, o Ano Santo de Compostela 

comezou a celebrarse segundo a seguinte 

cadencia: 11, 6, 5 e 6 anos. É dicir, 14 Anos 

Santos cada século.

A BULA REGIS AETERNI

Tamén se contou que, uns anos máis tarde, 

o papa Alexandre III, a través da bula Regis 

Aeterni dada o 25 de xullo do ano 1179, con-

firmou este privilexio que se equiparaba a 

Colexiata de Iria Flavia

IN HOC TUMULO REQUIESCIT FAMULUS D(e)I 
THEODEMIRUS lRIENSE SEDIS EP(iscopu)S QVI OBIIT XIII K(a)

L(en)D(a)S N(ovem)BRIS E(ra) DCCCLXXXVA

Nesta tumba descansa / o servo de Deus Teodomiro / Bispo 
da Sede Iriense que faleceu / nas decimoterceiras Kalendas de 

novembro da era DCCCLXXXV

https://xacopedia.com/Santiago_1
https://xacopedia.com/Gelm%C3%ADrez_Diego
https://xacopedia.com/Santiago_1
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_III_(papa)
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Santiago cos Anos Santos celebrados en Roma 

e Xerusalén. O texto desta bula, a máis antiga 

que conserva a relixión católica, establecía 

ademais a posibilidade de conceder indulxen-

cias plenarias, semellantes ás dispensadas en 

Roma, a todos os peregrinos que acudisen á 

Igrexa de Santiago calquera día do ano en que 

coincida coa festividade de Santiago Apóstolo, 

día que na tradición se considera como data 

do seu martirio.

Nacía así, grazas a Alexandre III, o mes-

mo papa que canonizou a Tomás Becket e 

Bernardo de Claraval, a Gran Perdoanza ou 

Perdón dos Pecados que, tal como establece 

o ritual xacobeo, só precisaba catro requisitos 

para merecela: visitar a catedral e a tumba do 

Apóstolo; rezar polas intencións do papa; e, 

15 días antes ou despois da peregrinación á 

basílica, confesar os pecados e comungar.

LOPE DE MENDOZA E O 
PRIMEIRO ANO SANTO

Malia a bula de 1122 concedida polo papa 

Calisto II e a bula Regis Aeterni promulgada 

no ano 1179 polo papa Alexandre III, nas que 

se consideraba Santiago como cidade santa 

e xubilar, coa mesma categoría que Roma e 

Xerusalén, a igrexa xacobea nunca predicou o 

Ano Santo até que chegou á Mitra Compostelá 

o arcebispo Lope de Mendoza. Como diciamos 

antes:

–Cal foi o motivo desta circunstancia?

–Por que non se convocou antes o 

Ano Santo?

–Como tardaron 300 anos?

A explicación semella sinxela a partir 

dos datos que se coñecen neste século XXI. 

Porque a creación do Ano Xubilar, como un 

feito atribuído a estes dous papas, non se 

corresponde coa documentación histórica 

existente nos arquivos da catedral de Santiago 

de Compostela. Nin Calisto II nin Alexandre 

III concederon as devanditas bulas pontificias 

que alimentaron unha fermosa lenda.

Un feito que determinou ao arcebispo 

Lope de Mendoza que, valéndose das probas 

que certificaban a existencia da peregrina-
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ción, convocou no ano 1428 o Primeiro Ano 

Santo de Compostela, que se celebraría no 

ano 1434, ano de consagración da igrexa de 

San Martiño de Noia e data da chegada de tres 

mil británicos que conseguiron licenza para 

viaxar en barco a Galicia como peregrinos.

AS LICENZAS DE ENRIQUE 
VI DE INGLATERRA

A consolidación de Santiago como destino 

xacobeo posibilitou que numerosos peregrinos 

chegasen até a súa catedral dende os peiraos 

ingleses nunhas expedicións organizadas por 

armadores que tiñan as súas embarcacións no 

seu litoral meridional. Estas viaxes propiciaron 

que os reis ingleses lles concedesen licencias 

aos peregrinos xacobeos.

Así, cando se celebrou o Primeiro Ano 

Santo de Compostela no ano 1434, o rei 

Enrique VI, asasinado na Torre de Londres 

no 1471, chegou a expedir 70 permisos. Nun 

primeiro intre, os viaxeiros procedentes de 

Londres, e logo de honrar as reliquias de Santo 

Tomás Beckett en Canterbury, atravesaban a 

Canle da Mancha e navegaban despois polas 

costas de Bretaña e Aquitania levando como 

carga, amais de peregrinos, caldos franceses 

e panos ingleses.

A maior expedición desta época foi a em-

prendida no 1147 por 13.000 cruzados dende 

Dartmouth que, antes de dirixirse á Terra 

Santa, ancorou na enseada de Noia e despois 

liberou Lisboa dos sarracenos. Outra viaxe 

desta natureza foi a comandada por Xoán 

de Gante, duque de Lancaster, no século XIV 

cando intentou conquistar Noia para logo 

apoderarse de Galicia. Por culpa do divorcio 

de Enrique VIII con Catalina de Aragón, e a 

conseguinte ruptura coa Santa Sede, as viaxes 

e licencias inglesas cara a Santiago decaeron 

de maneira abrupta.

OS SALVOCONDUTOS DE 
XOÁN II DE CASTELA

Na historia da peregrinación xacobea están 

os salvocondutos concedidos aos peregrinos 

que viñan dos países situados detrás dos Pe-

rineos. Malia que o rei de Castela Xoán II é 

coñecido por ser o pai de Isabel A Católica, nos 

arquivos da catedral de Santiago sempre se fai 

referencia a estes permisos, concedidos no ano 

1434, considerados como un dos documentos 

máis antigos que fan referencia directa cos 

Anos Santos Composteláns.

O monarca castelán tomou esta iniciativa 

a instancias do clero compostelán porque 

o ano anterior promulgárase unha dura lei 

Lope de Mendoza na porta norte de San Martiño (Foto Xogaina)

Castelo de Medina del Campo

https://xacopedia.com/Galicia
https://xacopedia.com/cruzados
https://xacopedia.com/Dartmouth
https://xacopedia.com/Juan_de_Gante
https://xacopedia.com/Juan_de_Gante
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contra os viaxeiros que podían ser detidos e 

despoxados dos seus bens sen motivo ningún. 

Estes documentos, asinados na cidade feiral de 

Medina del Campo, propiciaron que viñesen 

peregrinos cara a Santiago dende os reinos de 

Alemaña, Hungría, Suecia e Noruega.

AS ORDENANZAS PENAIS 
DOS PAÍSES BAIXOS

A documentación existente sobre a pe-

regrinación ao sartego do Apóstolo, forzada 

polas autoridades xudiciais dos Países Baixos, 

semella unha proba irrefutábel da importancia 

que adquirira a Gran Perdoanza ou Indulxencia 

Plenaria concedida en Compostela durante 

o medievo, tal como se pode observar nestas 

ordenanzas (Foro España, 2013) que, amais 

de evitar duras penas, como a tortura ou a 

mesma morte, liberaban os peregrinos dos 

seus delitos e os salvaba asemade dos seus 

pecados:

1. Estatutos de Lieja, ano 1328: Impon-

se a peregrinación a Santiago, Roma e 

Tours por delitos de homicidio e outros 

semellantes.

2. Estatutos de Jean d´Archel, 1366: 

Imponse a peregrinaxe a Santiago ao 

xuíz ou escribán que faltase á probidade 

nos litixios de bens ou créditos.

3. Ordenanzas de Saint Troud de 1423: 

Establécese a peregrinación a Santiago 

por impago de rendas en delitos contra 

a propiedade.

4. Carta de Tongres: Imponse a pe-

regrinación a Santiago ao que sacar 

espada ou coitelo contra o próximo.

5. Documento La Paix de Saint Ja-
cques de 1487: Establece a peregrina-

ción a Santiago ao raptor de muller ou 

filla doutro.

6. Estatutos de Maastricht: Establece 

como substitución da pena de multa 

e en concreto ao violador da tregua 

de Deus impónselle a peregrinación 

a Santiago.

7. Ordenanzas de Saint Troud de 

1499: Imponse peregrinar a Santiago 

a quen facilite aloxamento en caso de 

adúlteros.

A CONFIRMACIÓN DO VATICANO

Será cincuenta anos máis tarde cando o 

papa Sixto IV confirme documentalmente 

o Ano Xubilar a Santiago. Fíxoo, a petición 

da Igrexa xacobea, con motivo do Xubileu 

Compostelán de 1484 e certificando as in-

dulxencias plenarias concedidas para ditos 

períodos. Antes, en 1478, Sixto IV citara nun 

documento expresamente a Terra Santa, Roma 

e Santiago de Compostela como os tres gran-

des centros cristiáns de peregrinación. Con 

estas sinaturas do papa que mandou construír 

Concello neerlandés de Maastricht
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a Capela Sixtina, o Ano Xubilar de Santiago 

quedaba confirmado levemente.

A FALSA BULA DE ALONSO II FONSECA

A punto de rematar o século XV, ao ver o 

cabido da catedral de Santiago que non existía 

ningunha bula que acreditase a concesión do 

Ano Santo Compostelán, tal como estableceran 

as supostas bulas de Calisto II e Alexandre III, 

tomou unha decisión avaliada polas licencias 

de Enrique VI, os salvocondutos de Xoán II 

de Castela e as Ordenanzas Penais dos Países 

Baixos. Baixo o mandato do prelado Alonso II 

Fonseca, o mesmo que fora detido na Praza 

do Tapal por Bernal Ianes de Moscoso no ano 

1465, os cóengos do cabido redactaron unha 

bula falsa, semellante á asinada polo papa 

Alexandre III e datada a finais do século XII, 

que confirmaba o Ano Santo instituído por 

Calisto II.

Deste xeito o documento do Xubileu Com-

postelán elaborouse, tanto no seu contido 

como na súa forma na propia Compostela. Así, 

tomando como modelo o Ano Santo Romano 

establecido polo papa Bonifacio VIII no ano 

1300, que se celebraba cada 25 anos na cidade 

eterna, estableceuse o Ano Xubilar de Santiago. 

Pero, ademais de gañarse as Indulxencias 

Plenarias cando o día de Santiago cadraba en 

domingo, engadiuse a posibilidade do xubileu 

en tres datas de calquera ano: o 25 de xullo, día 

do martirio do Apóstolo; o 30 de decembro, 

día da traslatio; e o 21 de abril xornada da 

consagración da catedral de Santiago.

ALONSO III FONSECA E PAULO IV

Cando no ano 1507 Alonso III Fonseca, 

fillo do anterior prelado, tomou posesión do 

arcebispado de Santiago, amais de reivindicar 

o Voto en Cortes para o Reino de Galicia, soli-

citar unha casa de Contratación para A Coruña 

e crear o Colexio Fonseca no ano 1526, orixe 

da Universidade de Santiago, procurou que o 

Ano Santo de Compostela fose unha realidade 

libre de calquera sospeita, un feito que se viu 

confirmada uns anos máis tarde da súa morte 

cando o pontífice Paulo IV certificou, o 1 de 

abril do ano 1557, a autenticidade da bula 

REGIS AETERNI.

A BULA DEUS OMNIPOTENS

Cando no ano 1879 apareceron na catedral 

os restos do Apóstolo, que estiveran agochados 

dende que Francis Drake atacara coas súas 

naves A Coruña, o papa León XIII, despois de 

ler a documentación presentada pola Sagrada 

Congregación dos Ritos, presidida polo cardeal 

Bartollini, e os informes do Promotor da Fe, 

monseñor Agostiño Caprara, ademais de 

confirmar que as reliquias atopadas eran de 

Santiago O Maior e os seus discípulos Teodoro 

e Atanasio, publicou o 1 de novembro de 1884 

a bula DEUS OMNIPOTENS que, amais de 

confirmar a existencia do Ano Xubilar, decla-

raba un xubileu compostelán extraordinario 

para o ano 1885 e facía un chamamento a 

Alonso III Fonseca

https://xacopedia.com/jubileo
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todo o orbe católico para volver peregrinar 

a Santiago. Con esta bula a existencia do Ano 

Santo de Compostela quedaba confirmada de 

xeito definitivo.

Cidade do Vaticano

NOTA:

Este traballo realizouse grazas ás investigacións dos profesores Fernando López Alsina, 
Xosé Manuel Sánchez Sánchez e Francisco Singul. Ademais doutras interesantes achegas 

aparecidas na XACOPEDIA, a Enciclopedia Virtual sobre o Camiño de Santiago

https://xacopedia.com/Santiago_1
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É para min un pracer poder volver a vista 

atrás a través dunha das artes que acom-

paña ao ser humano ao longo da historia, a 

música. Non só podemos volver a vista atrás, 

senón que tamén podemos comprender 

mellor as características das épocas que nos 

preceden. Así pois, imaxinando a Era de 1434, 

comecei un camiño de regreso dende Francia, 

lugar onde viviu a miña amiga trobairitz, María 

de Francia.

A primeira das paradas foi no Mosteiro de 

Monserrat, onde se conserva o Libre Vermell, 

un cancioneiro fundamental da música me-

dieval española, que data do s. XIV, e ten unha 

encadernación en veludo vermello do s. XIX. 

No propio cancioneiro, no folio 22r di que se 

debían evitar “las canciones vanas y los bailes 

poco honestos durante su viaje y estancia en 

Montserrat”. Quere dicir que existían cancións 

vanas e bailes pouco honestos… Nel atopamos 

cantos en catalán, occitano e latín en forma de 

cancións populares marianas ou de carácter 

popular. A interpretación da danza Cuncti 

simus, coa que probablemente bailaban os 

peregrinos en Monserrat, foi realizada cunha 

viola de arco en oito, o único instrumento 
Trobairitz María de Francia

Libre Vermell, Montserrat
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de seis cordas que podemos encontrar na 

altura da confección do Pórtico de San Martiño 

de Noia en Europa, ou polo menos o único 

encontrado até o momento que sexa tocado 

con arco. 

Logo de Monserrat continuamos o camiño 

en dirección á Corte de Afonso X o Sabio, de 

quen conmemoramos o seu 800 aniversario 

neste ano de 2021. Este rei tiña admiración e 

adoración pola Virxe María, a quen dedicou 

a maior parte da súa composición poética e 

poético-musical. Actualmente conservamos 

tres copias do seu Cancioneiro, un atopámolo 

na Biblioteca Nacional, outro no Escorial e 

un terceiro en Florencia. A súa relevancia 

radica ademais nas miniaturas que conteñen 

instrumentos da altura entre outras cousas. 

Das cantigas musicalizadas interpretouse a 

número cen, Santa María strela do día con 

auto acompañamento da arpa.

Segundo as Leis de Gales do século XII, os 

tres elementos indispensábeis nun cabaleiro 

eran: a súa arpa, o seu manto e o seu taboleiro 

de xadrez. No Museo de Belas Artes de Valencia 

podemos observar unha arpa como detalle do 

retablo “los gozos de la Virgen” mediados s. 

XV. Como todos os instrumentos utilizados, a 

arpa forma parte da colección magnificamente 

recuperada do Pórtico de San Martiño por 

Luís Martins e Carlos do Viso nunha fermo-

sa iniciativa liderada polo «archicoñecido» 

arpista noiés Rodrigo Romaní, xunto co De-

partamento de Cultura do Concello de Noia 

e unha subvención de LOA.

A continuación cobrou vida a cantiga 

dez de Alfonso X o Sabio, titulada Rosa das 

rosas e interpretada cun salterio, vocábulo 

que procede da palabra grega psallein, que 

significa pulsado cos dedos. As primeiras 

manifestacións eran simplemente unha táboa 

de madeira con cordas de tripa estiradas entre 

caravillas. 

Para poder comprender o mundo da 

improvisación ao tempo que se narra algo, 

utilizouse unha cantiga de Pero da Ponte, 

na voz de Oliva Fraga para acompañala li-

Cantigas de Santa María, de Afonso X o Sabio

Arpa da Igrexa de San Martiño
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bremente cun instrumento de orixe árabe, 

o mesmo al-Sumaysir no século XI dicía 

que “Os mosquitos tomaron o meu sangue 

como viño e cántanme diversas cancións. 

Son como escravas que tanxen o rabel do meu 

corpo, no que as miñas veas son as cordas”. 

Este instrumento, o rabel do Portus Apostoli 

responde máis a características dos modelos 

europeos. É próximo á xiga. Podería ter entre 

dúas e catro cordas.

Outra trobadora coñecida na altura de 

procedencia galega foi María Pérez Balteira, 

a quen dedicaron moitas cantigas de escarnio 

e maldizer e, por tanto, podemos supoñer que 

era unha muller probablemente moi liberal 

para altura cunha personalidade bastante 

particular. Estas cantigas, as de escarnio ou 

maldizer, forman parte do que denominamos 

como música profana. Para ilustrar este tipo 

de música que non ten nada que ver coa sacra, 

botamos man do Pergaminho Vindel, que 

estivo aquí no 2018.Trátase dunha das únicas 

manifestacións, xunto con algunhas cantigas 

de amigo de Don Dinís, que conservamos da 

lírica galaico-portuguesa profana. “Manda-

d´hei comigo” serviu de ponte entre a corte 

de Afonso X e Vigo e “Ondas do mar de Vigo” 

uniu Vigo co Portus Apostoli a través do mar.

O primeiro que ve un peregrino cando 

camiña pola Rúa da Peregrina en Noia é a 

fermosa portada de San Martiño e, como non, a 

marabillosa xoia da arquivolta, os instrumentos 

que portan os anciáns. Para máis información 

sobre eles pódese consultar libremente en 

internet o traballo en forma de libro CD titulado 

O uniforme movemento divino, con imaxes 

de Suso Xogaina, presentes durante o relatorio 

en forma de concerto. 

Para finalizar o camiño continuamos até 

Compostela a través dunha das máis antigas 

cantigas de peregrinos incluída no Códice Ca-

lixtino, unha das vías de difusión de Santiago 

de Compostela como Cidade Santa. Así pois, 

remata a peregrinación histórico-musical 

pola península ibérica e volvemos da Era de 

1434 aos nosos días, xa que a música ten este 

poder máxico, e outros moitos.

O meu agradecemento profundo á alma 

mater destas xornadas, Xerardo AgraFoxo, e 

ao Concello de Noia, por apoiar este tipo de 

iniciativas nas que todos gañamos.

Salterio da Igrexa de San Martiño A trobadora María Pérez Balteira
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Noia foi fundada oficialmente no ano 

1168 mediante Carta de Poboamento 

outorgada polo monarca Fernando II. De todos 

os xeitos hoxe, por parte da historiografía, é 

un feito admitido que esta fundación non 

foi ex novo, senón que aquí había algún tipo 

de ocupación previa desenvolta ao longo do 

tempo. Asentamento que podemos imaxinar 

vinculado a actividades agrícolas e pesqueiras.

Respecto ao Tapal, á espera do que a arque-

oloxía poida achgar, ao tratarse dun penedo 

escarpado e rochoso, semella que estamos 

nunha área que debe presentar pouca potencia 

de solo. Polo tanto, é posible que careza da 

humicidade necesaria para as cortiñas que 

habitualmente estaban anexas ás vivendas 

medievais. Así, pode ser que este lugar estivese 

ocupado sobre todo por tinglados e alpendres 

relacionados coas actividades pesqueiras, 

como almacenamento ou secado de redes. 

Tamén é moi probable que dende tempos 

antigos existise aquí un posto de vixilancia 

e control ao atoparse nun cruzamento de 

camiños, na desembocadura de dous ríos, e 

que os habitantes da zona do Obre e máis ao 

sur chegaban ata este abeiro cruzando o río 

nas barcazas que existían antes da construción 

da primeira ponte.

O tránsito destas barcazas en Noia está 

documentado no século XVI, concretamente 

o paso entre a Barquiña e San Cosme. Este 

servizo era unha concesión que estaba en 

mans do mosteiro de San Xusto de Toxo-

soutos, segundo figura na documentación 

consultada1.

1 Arquivo Histórico Universitario. Protocolos Notariais N-186 nº 
159: Foro do prior do mosteiro e outros membros ao barqueiro 
Alonso Nobo da barca e pasaxe dende os castros de San Bartolomé 
ata San Cosme. Fol. 226-229 (29/04/1582).

A NOIA DO MEDIEVO

Ao longo da Idade Media prodúcese unha 

expansión demográfica e económica do burgo 

que converte os séculos XV e XVI en centu-

rias dunha grande importancia económica 

e cultural para Noia. Froito deste esplendor 

e bonanza comercial foi o desenvolvemento 

dunha arquitectura gótica da que os fitos 

principais son a construción da nova igrexa 

de San Martiño, a Casa da Xouba ou o Pazo 

Dacosta. Entre os produtos exportados dende 

Noia adquiren certa importancia durante o 

século XV o ferro e os coiros2 con destino 

aos 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 - exportacións dende Borde-

os3, Inglaterra, Portugal, Nápoles, ou enclaves 

costeiros africanos. En relación cos produtos 

importados –que logo serían redistribuídos por 

terra–, destacan o aceite e o viño procedentes 

de Sevilla, e este último tamén de Aragón4.

A importancia de Noia queda reflectida 

nun inventario realizado por Ferreira Priegue 

(1988) onde, entre os anos 1381-85 e 1516-20, 

figuran matriculados no seu peirao 78 barcos 

noieses, porto nesas datas só superado en Ga-

licia polos de Pontevedra e A Coruña. Segundo 

García Oro5, no século XV Noia era un emporio 

comercial e pesqueiro, complementado con 

actividades vinícolas, produtos de horta e froi-

tas, cultivo de liño e cánabo. Tamén destacaba 

2 Ferreira Priegue E (1988): Galicia en el comercio marítimo 
medieval. Fundación Barrié.

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

4 Ferreira Priegue E (1988).

5 García Oro J. (1987): Galicia en los siglos XIV y XV. Tomo 2. 
Fundación Pedro Barrié de la Maza.
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unha abundante produción de madeira, con 

destino principal aos estaleiros da contorna 

e unha importante elaboración de coiros. O 

porto de Noia era o centro de actividades de 

toda a ría existindo outros secundarios en 

Miñortos, Boa, Pereiro, Taramancos e no Obre.

A IGREXA DE SAN MARTIÑO

Sabemos que tras a fundación real, por 

medio da Carta Pobra de 1168, a vila foi cedida 

á Mitra de Compostela e que o Tapal se con-

verteu no lugar elixido para a construción do 

seu castelo-fortaleza. Convivindo o poder coa 

relixiosidade, neste sector de Noia localizábase 

unha igrexa cativa dedicada a San Martiño. 

Esta capela está documentada no século XIII e 

aparece nomeada no testamento dun cóengo 

asinado en 1283:

“…predictevinee et domus ad Eccle-

siamscimartini de Noia, devoluantur”6

A existencia desta igrexa, anterior ao tem-

plo actual, permanece na memoria popular e, 

así, Henríquez Osorio, escribán noiés que viviu 

entre os séculos XVIII e XIX, recolle o seguinte:

(…) Que Noya se ha mudado después de 

sumergido a la Capilla de San Martiño 

de Sobreiral por los muchos árboles 

de estos que allí había en toda su ex-

tensión, 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 San Martín estaba cerca del Puxilgo 

y no donde está la iglesia, se evidencia 

6 Caamaño Martínez J.M. (2001): Una vez más sobre la historia 
de San Martín. En Mostra Historia Postal de Galicia. Páx. 25-29. 
Ed. Grupo Filatélico e Numísmatico de Noia.

por que habiendo Meis hecho obra allí: 

casas, tinglados y lagares para sardina, 

haciendo escavaciones de cimientos 

antiguos, halló la imagen en piedra de 

San Martín pequeña y para memoria le 

aconsejé la pusiesen en la pared que 

hizo como la puso y dice a la rúa da 

Laje o calle de la Canliña de Abajo. Su 

muger vive y lo recuerda como yo7.

A imaxe de San Martiño da que fala Hen-

ríquez Osorio, está asumido que se trata da que 

está na fachada dunha casa na rúa da Laxe, 

aínda que na actualidade figura co nome de 

San Lois. Respecto á situación exacta da pri-

mitiva igrexa de San Martiño existen diversas 

teorías. A popular, recollida por Henríquez 

Osorio, sitúaa no puxilgo, e a historiografía 

clásica localízaa onde está a actual8. Aquí será a 

arqueoloxía quen desvele a cuestión en futuras 

intervencións.

Á marxe do seu significado espiritual e 

relixioso, a igrexa do século XV de San Martiño 

era tamén un elemento propagandístico, no 

senso de como a arquitectura simboliza o 

grao de poder e relevancia económica do 

lugar onde se constrúe. San Martiño era a 

«carta de presentación» para todos aqueles 

comerciantes, mercadores e peregrinos que 

visitaban Noia. Aínda que o orzamento para 

a súa construción correu a cargo da igrexa. 

A confraría de San Nicolás, a dos mareantes, 

7 Henríquez Osorio J; Regueira Pardiñas E; Campero A. (2000): 
Apuntamentos históricos sobre a vila de Noia. Ed. González Pérez 
C. Toxosoutos.

8 Agrafoxo Pérez X. (1987): Noia: unha vila histórica. Dende a 
orixe ata a Edade Moderna. Lousame; García Vidal P (1991): A Noia 
da Memoria. Pasado e presente dun casco histórico: Evolución 
Urbana. Concello de Noia; López Ferreiro, J. (1900-1904): Historia 
de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. VII. Santiago 
de Compostela.
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tamén contribuíu cos gastos para erguer o 

templo9.

Non está documentado, pero podemos 

presupoñer que os grandes mareantes e 

mercadores da vila deberon de facer donativos 

para o seu mantemento, fundamentalmente 

pola súa función de representación pública 

da vila. Carecemos de información que ache-

gue a resposta de por que non foi rematada 

a segunda torre, pero será en 1568 cando se 

contrate a fabricación dunha campá para a 

igrexa10.

Algo que parece claro con respecto a San 

Martiño é o feito de que existe unha intencio-

nalidade evidente de vincularse a Compostela. 

Á parte de cuestións decorativas, como os 

motivos vexetais que aparecen en arcos inte-

riores e que segundo algúns autores recollen 

exemplos de Compostela11, a máis evidente 

serían os músicos da portada principal que 

nos evocan o Pórtico da Gloria. E aquí volve-

mos a cuestións simbólicas que se entrelazan 

entre o templo e a vila, a reivindicación desta 

conexión con Compostela, Noia coma Portus 

Apostoli.

Resulta curioso o feito de que, mentres o 

apóstolo Santiago está representado na porta-

da da igrexa ata dúas veces, a única escultura 

de San Martiño sexa unha talla de madeira do 

século XIX. E sobre todo tendo en conta que 

no interior do templo volvemos encontrar a 

Santiago. Trátase dunha escultura de granito 

policromado que representa Santiago sedente 

9 Fernández Rodríguez B. (2002): Reflexiones sobre la parroquia de 
San Martiño de Noia: aproximación a un conjunto arquitectónico 
gótico. Mostra Filatélica, Homenaxe a Portugal, Día das Letras 
Galegas 2002. Páx. 51-59. Grupo Filatélico e Numismático de Noia.

10 A.H.U. P N N-63 nº 41. Fol. 83-84 (10/02/1568).

11 Fernández Rodríguez B. (2000): Un ejemplo de periodización: 
El templo de San Martiño de Noia. http://estudiosgallegos.revistas.
csic.es.

datado no século XIV12, tendo entón unha 

cronoloxía anterior ao propio templo.

Volvendo ao tema da arquitectura como 

representación social, aínda que estamos a 

falar da Idade Media, esta non se circunscribía 

só á arquitectura relixiosa senón que en Noia 

existen importantes exemplos de arquitectura 

civil. É aquí cando o título deste artigo colle 

sentido porque o exercicio da arqueoloxía 

non é só a escavación, senón que ten unha 

metodoloxía máis ampla, sendo un capítulo 

importante da mesma a lectura de paramentos, 

tal como veremos nuns exemplos.

O PAZO DACOSTA

Este edificio do século XIV é un magnífico 

exemplo de arquitectura civil gótica. O estudo 

de paramentos levado a cabo na propiedade13 

mostra que o predio orixinal chegaba ata a 

actual praza da Constitución, e comprendía 

varias parcelas hoxe independentes produto 

de particións e herdanzas.

12 VV. AA. (2015): Camiño. A orixe. Cidade da Cultura de Galicia. 
Museo Centro Gaiás. Xunta de Galicia.

13 Pérez Mato M. (2019): Anexo ao estudio histórico do Pazo 
Dacosta. Rúa Cantón nº 15 Noia (A Coruña). Traballo inédito 
depositado na oficina de arqueoloxía do Concello de Noia.

San Martiño do Sobreiral na Rúa da Laxe
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Polo sur, a propiedade do Pazo Dacosta 

lindaba coa Praza da Vila (hoxe Praza da Cons-

titución), centro neurálxico da Noia baixo 

medieval e moderna. Nesta praza no século 

XVI, á parte de vivendas, había tendas, un 

forno14 e unha fonte15. Así mesmo, a lectura 

de paramentos, tanto internos coma externos, 

revela a evolución construtiva do pazo. Se 

observamos a fachada principal vemos claras 

diferenzas entre o corpo norte e o sur. A nivel 

formal, no número e distribución dos vans 

nas plantas superiores. A nivel construtivo 

destacan as diferenzas entre os arcos da planta 

baixa, xa que os do corpo sur son máis altos 

e apuntados. O grosor do muro e os enlaces 

entre ambos corpos, así como a existencia 

dunha ventá con faladoiro entre ambos, indi-

can que responden a momentos construtivos 

diferentes. Tamén a disparidade e disposición 

da cantería advirte que a planta terceira do 

corpo norte é un engadido posterior.

En resumo, o estudo minucioso dos pa-

ramentos mostra que o pazo constaba ini-

cialmente dun corpo (norte) de baixo e dúas 

plantas, ao que lle foi engadida unha terceira 

altura. Con posterioridade foi construído o 

corpo sur, que contaba con planta baixa e 

tres alturas. O feito de que os pazos vilegos 

formasen parte dun predio de importantes 

dimensións non é nada estraño, se temos en 

conta que o edificio principal estaba ocupado 

polos propietarios, pero era necesario contar 

con dependencias anexas para apousento dos 

criados, cortes para os cabalos etc.

14 A.H.U. P.N. N-46 nº 109. Arrendamento do avogado Antonio 
Gómez de Reino, de Noia, ao forneiro Juan González, de Noia, 
do forno da praza coa súa casa, sitos na dita vila, por espazo de 
once anos e na renda anual de trinta marabedís. Fol. 170 (16 de 
marzo de 1561).

Fol. 170 (16/03/1561).

15 A.H.U. P.N. N-46 nº 104. Venda do xastre Bartolomé da Pena, 
de Noia, ao comerciante Gil Danos, de Noia, de once reais de 
renda nunha casa sita onda a praza e fonte da vila de Noia, no 
prezo de vinte e dous ducados. Fol. 162-163 (11 de febreiro de 1561).

Pazo Dacosta

Fases construtivas do Pazo Dacosta
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O PAZO DO FORNO DO RATO

Por outra banda, estudos realizados nou-

tros pazos da vila parecen indicar que esta era 

a norma dos edificios máis senlleiros de Noia. 

E así, traballos levados a cabo pola arqueóloga 

Dolores Gil Agra16, en diversos solares da rúa 

do Forno do Rato/Oviedo Arce, entre outros 

no pazo do mesmo nome, están a indicar que 

probablemente a propiedade do Pazo do Forno 

do Rato chegou a acadar unhas dimensións 

importantes, abarcando cara ao norte do actual 

varios solares da rúa hoxe independentes. 

Neste pazo é doado observar ademais que se 

continuaba ao outro lado da rúa, comuni-

cándose a traveso da pasarela existente coa 

vivenda da fronte (nº 19) mediante unha porta, 

cuxa pegada aínda é posible observar na súa 

fachada, na planta primeira. Así mesmo, a 

existencia de diversos vans, hoxe cegados ao 

tratarse de propiedades independentes, entre 

o nº 19 da rúa Forno do Rato e rúa Ferreiro nº 

17, están a indicar a extensión do pazo cara 

á rúa Ferreiro.

16 Información proporcionada pola arqueóloga Dolores Gil Agra.

Paramentos da fachada do Pazo Dacosta

Propiedade urbana do Pazo Dacosta
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O CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO 
E A CASA CONSISTORIAL

O estudo dos paramentos do claustro do 

edificio da Casa Consistorial de Noia permite 

constatar a azarosa vida que tivo o Mosteiro 

dos Franciscanos. Segundo traballo inédito de 

Pedro Fiaño depositado en dependencias mu-

nicipais, en 1396 o lego frei Gonzalo Mariño, 

natural de Galicia, funda a menos de dos qui-

lómetros de Noia, no lugar de Sueiro, moi preto 

da Ponte de San Francisco, parroquia de Santa 

María de Argalo o mosteiro de San Francisco 

de Sueiro. Esta comunidade decide mudarse 

a Noia no século XVI, e para este traslado os 

franciscanos desmontaron o edificio de Sueiro 

e transportaron a pedra ata Noia, pero nas fases 

iniciais do novo asentamento tanto a igrexa 

coma as dependencias estaban construídas 

en madeira. Coma no caso dos edificios civís 

antes citados, o predio do convento chegou a 

ocupar unha importante superficie de terreo, 

distinguindo Pedro Fiaño diversos sectores 

que tiñan diferentes denominacións: Hor-

ta de arriba (sector urbanizado por a Caixa 

de Aforros nos anos 70, actuais rúas Lugo, 

Ourense, Pontevedra etc.); O Bosque (que se 

iniciaba onde na actualidade está situada a 

Sociedade Recreativa O Liceo continuando 

cara ao norte, comprendendo ata os terreos 

onde hoxe se sitúa o I.E.S. Campo de Santo 

Alberte) e a Horta de Abaixo (dende a igrexa 

de San Francisco ata a Sociedade Liceo; este 

sector primeiro mediante usufruto a partir 

de 1957 foi dos franciscanos ata 1989, que foi 

vendido para construír os edificios actuais).

Durante as obras levadas a cabo no claustro 

–no ano 2009– quedaron á vista diversos 

arcos de descarga e diferentes paramentos 

o que permitiu o estudo e periodización da 

Propiedade do Pazo do Forno do Rato
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construción do espazo claustral17. Tamén foron 

descubertos diversos vans cegados, teste-

muñas dos distintos usos que tivo o edificio 

ou partes do mesmo (tras a Desamortización 

funcionou como cárcere público ata o ano 

1931 e foi destinado a concello en 1951). Des-

taca a aparición de dúas molduras de granito 

entre o cachote das paredes sur así coma a 

existencia dunha porta con arco de medio 

punto decorada co cordón franciscano no 

sector norte, todo procedente do mosteiro 

de Sueiro. Na fase de obra levouse a cabo a 

limpeza da porta monumental do século XVI 

decorada cun arco renacentista localizada na 

parede este da planta baixa, e entre o entullo 

apareceron diversas pezas (fragmentos de 

fustes de columnas, capiteis, fragmentos de 

arcos,..) cunha cronoloxía entre os séculos 

XIV e XVI18.

17 Pérez Mato M. (2009): Memoria: análise estratigráfica de 
alzados (lectura de paramentos) e estudo histórico documental no 
claustro dos Franciscanos. Concello de Noia (A Coruña). Traballo 
inédito depositado na oficina de arqueoloxía do Concello de Noia.

18 Engroba Cabana S; Fernández Martínez C. (2013): Análise 
histórico-artística dos restos do convento de San Francisco de 

Noia e proposta expostiva. Traballo consultado na oficina de 
arqueoloxía do Concello de Noia.

Casa Consistorial e Igrexa de San Francisco (Foto Xogaina)

Moldura e paramentos do claustro de San Francisco
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Obras no antigo claustro da Igrexa de San Francisco

Conxunto urbano que pertencía ao convento de San Francisco
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Son varias as miradas coas que nos podemos 

aproximar ao obxecto que é un tempo 

medieval, entendido o termo templo nun 

amplo senso, dende unha capela ata o seu 

expoñente de maior rango, unha catedral. 

Poñámonos, por exemplo, diante da catedral. 

O historiador examinará a sociedade e os 

poderes políticos do momento; rastreará nos 

arquivos os documentos que dan testemuño 

dos fitos da construción e describiranos os 

persoeiros implicados na empresa e as razóns 

que a impulsaron. Outras disciplinas com-

partirán co historiador os métodos e moitos 

dos seus intereses, pero especializarán o seu 

foco e analizarán un aspecto concreto do 

monumento. Así, o historiador da arte es-

crutará a súa aparencia, as formas coas que 

a sociedade da época expresou a beleza, e 

extraerá o conxunto de trazos que o rela-

cionan con outros monumentos coetáneos. 

O historiador das relixións achegará claves 

para entender as razóns das disposicións dos 

espazos, a súa relación cos ritos, ou a función 

catequética de certos conxuntos escultóricos. 

O arqueólogo lerá nas cicatrices dos muros os 

cambios sufridos no tempo, onde se pechou 

unha porta, onde se reconstruíu unha parte 

derrubada, onde se engadiu unha capela… 

Poderiamos estender a lista de disciplinas 

que poderían achegar o seu coñecemento á 

comprensión desa catedral.

Entre esas disciplinas figura a Historia da 

Construción. O historiador da construción 

mira a catedral do noso exemplo e indaga 

no como se fixo. Analiza os materiais que se 

empregaron (un tipo determinado de pedra, 

de madeira, o cal…), a tecnoloxía que permitiu 

unir as pedras e facer os muros ou erguelas a 

40 metros de altura e suspendelas no ar for-

mando parte dunha bóveda. Estuda os oficios 

que participaron, os enxeños e ferramentas 

que se usaron, a orde coaa que se sucederon 

as distintas tarefas; busca a razón do grosor 

dun muro, da profundidade dun contraforte, 

da proporción entre a luz (o van) e o espesor 

dun arco. En definitiva, estuda a tecnoloxía 

e o coñecemento científico que permitiron 

construír a entidade física da catedral.

As liñas que seguen van describir o proceso 

de construción dun templo de importancia, 

que ben podería ser unha desas catedrais 

góticas erguidas entre os séculos XII e XV en 

Europa. A escolla do tempo e o lugar vén dada 

porque é o momento no que o coñecemento 

acumulado acada o máximo grao de sofistica-

ción tecnolóxica que permitirá erguer os edi-

ficios que, co mínimo material, logran cubrir 

o máximo espazo e acadan a máxima altura. 

Neste clímax tecnolóxico -sen precedentes e 

que non se volverá repetir-, construiranse os 

máis salientables fitos da arquitectura realizada 

con materiais tradicionais.

AS FONTES DE INFORMACIÓN

O coñecemento do historiador da constru-

ción procede de fontes diversas, xeralmente 

escasas e, na maioría dos casos, indirectas. 

Por un lado, os maiores depositarios do 

coñecemento, os mestres das obras, gardaban 

rigorosamente os secretos da súa profesión. 

A transmisión do saber realízase dentro dos 

gremios, de mestre a discípulo. Cónstanos 

que circulaban cadernos onde se debuxaban e 

anotaban os datos que necesitaban consultar, 

pero eran máis que nada recordatorios do xa 

sabido e estaban, normalmente, pensados 

para complementarse con explicacións orais 

ao discípulo. Os poucos que chegaron ata nós 

son parcos en textos e demandan un esforzo 

de interpretación. Un dos máis coñecidos é 

o caderno de Villard de Honnecourt, reali-

zado nos primeiros anos do século XIII. As 
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súas páxinas énchense de debuxos de temas 

variados: ademais de animais e personaxes, 

debuxa os edificios que deberon chamar a 

súa atención, algunhas máquinas e proce-

dementos xeométricos prácticos de cantería 

e carpintería.

Apenas se conservan debuxos de obra. 

Existen algúns pergameos dos alzados das 

catedrais de Estrasburgo e Colonia que dan 

idea do grao de detalle co que se proxectaban 

antes da súa construción. Máis interese teñen 

os escasos exemplares de monteas, que son 

debuxos de obra trazados a tamaño natural 

dos que os canteiros sacaban os patróns para 

labrar as pedras. Trazábanse sobre muros 

ou pavimentos a carón dos obradoiros ou 

en dependencias con pavimentos de xeso 

especialmente deseñadas para ese fin, como 

as casas de trazas que había nas catedrais 

de Wells, York e Sevilla. Era habitual borrar 

estes debuxos ao rematar a obra, por iso son 

tan escasos.

Os Libros de Fábrica onde se asentan os 

gastos relacionados coa construción pro-

porcionan información que, aínda que de 

forma indirecta, tamén axuda a comprender 

os procesos construtivos. Sabemos, por exem-

plo, que na catedral de Mallorca se utilizaron 

ánforas no recheo das bóvedas porque nos 

libros de fábrica aparecen doazóns de gran-

des cantidades delas o que, unido a outros 

indicios nos permite inferir que se usaron 

de forma xeralizada (Fuentes e Wunderwald 

2019, 100-101).

Contamos tamén coas miniaturas dos 

manuscritos que describen escenas nas 

que aparecen obras en execución, se ben os 

ilustradores non adoitan ser especialistas e 

as súas descricións non descenden ao de-

talle que podería interesar aos historiados 

da construción. Son de utilidade tratados de 

construción de épocas posteriores porque 

moitas das técnicas medievais terán conti-

nuidade na Idade Moderna e serán recollidas 

na tradición tratadística. E contamos, final-

mente, cos propios edificios, que podemos 

analizar coidadosamente, especialmente 

cando algunha circunstancia -a súa ruína, 

un bombardeo ou unha obra de restauración-, 

nos permite esculcar a parte interna e oculta 

dos seus muros e bóvedas.

Estas fontes fragmentarias e indirectas 

vanse acoplando como nun crebacabezas e 

creando o corpus do coñecemento co que 

podemos enfrontarnos á tarefa de describir 

como se construíu a catedral. Porén, nunca 

Folla do caderno de Villard de Honnecourt na que amosa varios 
trazados de cantería e o método para medir unha torre desde 

lonxe (Willis e Lassus 1859)
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chegaremos a saber con certeza algunhas 

partes. Descoñecemos como se executaban 

moitas das tarefas cotiás da obra e, sobre todo, 

da descrición das partes auxiliares -estadas, 

cimbras, tornos, puntais, plataformas- todo o 

que se desmantelaba cando a obra se acabada. 

Tamén descoñecemos con detalle como se 

sucedían as distintas operacións: que partes 

se construían primeiro, como se mantiña o 

equilibrio na obra a medio facer. Por exem-

plo, como se soportaban os piares mentres 

os arcos estaban sen rematar: atábanse con 

cordas?, con ferros?, con madeiros? Ou como 

se aguantaban as pedras das bóvedas cando 

os morteiros estaban aínda frescos. Sobre 

estas incógnitas teñen especulado solventes 

eruditos. As súas propostas, baseadas na 

lóxica e no seu profundo coñecemento, son 

tremendamente útiles para iluminar o que 

probablemente ocorría. O investigador debe, 

porén, ter clara a diferenza entre o que se 

formula como unha hipótese, por ben fun-

damentada que estea, do que coñecemos con 

certeza por estar documentado.

A REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA 
DA IDADE MEDIA

A Idade Media en Europa foi un momento 

de avance e creatividade técnica extraordina-

rio. Coa caída do Imperio Romano desman-

teláronse as cidades e a poboación volveuse 

rural. Puidera pensarse que a perda da tecno-

loxía romana e a necesidade de dotarse dunha 

nova foi o motor desa desbordante inventiva, 

pero as necesidades adoitan ser comúns para 

sociedades que viven en contornas seme-

llantes e as respostas que dan e o seu interese 

por resolvelas resultan moi diferentes (White 

1978, 222). As razóns de que en toda Europa 

florecesen todo tipo de avances e enxeños 

son complexas e difíciles de rastrexar pero 

o feito é innegable: entre os séculos VI e XIV 

revoluciónase a agricultura, enxéñanse todo 

tipo de mecanismos para liberar o esforzo 

humano, xeneralízase o aproveitamento da 

forza dos ríos coa roda hidráulica. O cegoñal 

transforma o movemento circular en lineal, 

Dagobert visitando a construción de San Denis. “Les Grandes 
Chroniques de France”. S. XV. Bibliothèque Nationale de France.

Debuxo que describe un posible método de construción 
de bóvedas góticas no que se minimiza o uso de estadas e 
cimbras. A hipótese baséase na observación do uso desa 

técnica a principios do século XIX en Viena. O autor infire a 
probabilidade de que unha técnica tan práctica fose coñecida e 

utilizada na época gótica (Fitchen 1961)
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o que se aplicará para accionar serras, foles 

de ferrerías ou batáns de pano. Constrúense 

muíños de vento, mellórase a construción 

de barcos, o transporte, a tecnoloxía militar; 

aparecen os primeiros reloxos mecánicos, 

fabrícase papel de forma industrial, invén-

tanse as gafas… Xérase una sociedade ávida 

de innovación, capaz de absorber con éxito 

achegas de culturas de lonxe (China, India, 

Islam…) e que situará a Europa no cumio do 

desenvolvemento tecnolóxico.

O BOOM DA CONSTRUCIÓN

A mellora da agricultura xerou excedentes 

e para comercializalos creáronse mercados 

arredor dos que se foron asentando artesáns. 

A poboación volveu aglutinarse en núcleos e 

creceron vilas e cidades. A súa prosperidade 

demandou unha importante actividade de 

construción. Todas as cidades necesitaban 

igrexas, edificios civís, infraestruturas e mu-

rallas defensivas. Para satisfacer estas nece-

sidades xerouse unha importante cantidade 

de man de obra especializada.

Neste contexto é cando xorde a partir 

do século XI a corrente de renovación dos 

templos románicos, que se consideran es-

curos e pesados. As bóvedas de canón vanse 

substituír polas lixeiras bóvedas de cruzaría, 

unha innovación da técnica construtiva que 

fai que os pesos das bóvedas se conduzan 

cara aos piares. O muro queda liberado da 

función resistente e poderá perforarse con 

grandes ventás. Neste momento comeza 

unha competencia entre as grandes cidades 

por exhibir a súa prosperidade coa catedral 

máis grande, alta e luminosa. A actividade 

construtiva será frenética: en trescentos anos, 

entre os séculos XI e XIII, construíronse só en 

Francia oitenta catedrais, cincocentas grandes 

igrexas e varios milleiros de parroquias (Addis 

2007, 70). O afán da arquitectura gótica por 

desafiar os límites acada o seu récord de altura 

na catedral de Beauvais coas súas bóvedas de 

48 m de altura; Girona será a catedral coa nave 

máis ancha (23 m) e Mallorca a que se sostén 

con piares máis esveltos. A figura 4 dá unha 

idea do que significan estas dimensións ao 

comparar as imaxes das seccións da catedral 

gótica de Mallorca coa románica de Santiago.
Roda hidráulica con cegoñal que acciona mazas para 

machucar mineral (Georgius Agricola)

Comparación das seccións á mesma escala das naves das 
catedrais de Mallorca (42 m de altura) e a de Santiago ( 20,5 m). 
Repárese no tamaño das figuras humanas. Ortofotografías de 

escáner de láser (Fuentes e Guerra 2016; Guerra e Barreiro 2018)
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DOUS APUNTES TÉCNICOS

Para entender como se fixo todo isto 

compre introducir dous apuntes técnicos. O 

primeiro sobre o material: a pedra. O segundo 

sobre unha tecnoloxía: o arco.

A pedra

Desde o punto de vista estrutural, a pedra 

resiste presións altísimas. Poderiamos cons-

truír unha columna de case 3 km de altura 

antes de que se esmagase polo seu peso. As 

pedras unidas cunha argamasa forman o que 

se chama fábrica de pedra. A fábrica de pedra, 

se ben resiste algo menos, será da orde de 

dez veces máis resistente que o necesario 

para aguantar o monumento máis grande 

que poidamos imaxinar. Se a súa resistencia 

oscila entre 60 e 180 kN/mm2, a base dos 

piares de San Pedro de Roma, por exemplo, 

soportan unha presión de 1,7 e, os da catedral 

de Mallorca ou de Hagia Sofía, 2,2. Desde o 

punto de vista estrutural, o problema das 

obras de fábrica non é de resistencia, e isto 

fainas totalmente diferentes a outro tipo de 

estruturas. A madeira, por exemplo, ten unha 

resistencia limitada. Se queremos facer un 

piar de madeira teremos que darlle máis ou 

menos grosor segundo a presión que teña 

que soportar para que, nin exceda o límite 

da súa resistencia –porque se rompería–, nin 

desperdiciemos material. O mesmo pasaría 

co formigón ou con metal.

A fábrica é distinta. A resistencia non 

nos preocupa porque nunca se vai exceder. 

Na fábrica o problema crítico é o equilibrio. 

Como cando un neno fai unha torre con pezas 

de madeira, as partes do edificio teñen que 

manterse en equilibrio ou derrubarase. Un 

edificio de pedra é, pois, un sofisticado xogo 

de equilibrios. Esta singularidade ofrece a 

posibilidade de experimentar con seguridade 

para facer edificios máis grandes. Unha vez 

que se constrúe con éxito un edificio cunhas 

determinadas dimensións, poderá replicarse 

a maior tamaño sempre que se manteñan as 

mesmas proporcións: se o pequeno está en 

equilibrio, o grande tamén o estará. Trátase 

dun problema de dar a forma adecuada, é dicir, 

de xeometría. Os mestres de obras sabíano 

ben. A base do coñecemento co que se fixeron 

estes edificios residía en coñecer as regras de 

proporción que tiñan que gardar.

O arco

O arco é un invento tecnolóxico que se cre 

que apareceu en Exipto ou Mesopotamia hai 

uns 6000 anos. É unha forma tremendamente 

enxeñosa de utilizar pezas pequenas de pedra 

para cubrir grandes espazos. Estamos afeitos 

a velos con naturalidade máis o seu descubri-

mento non foi algo evidente e, por exemplo, 

as culturas precolombianas descoñeceron o 

seu uso. A construción do arco precisa dun 

acimbre ou molde sobre o que se colocan as 

pedras cortadas en forma de cuña (as doelas) 

ata que se coloca a que pecha o arco na parte 

superior (a clave). A partir deste momento o 

arco é estable e pódese retirar o acimbre. O 

peso da clave traspásase ás doelas contiguas 

O equilibrio mantense se se manteñen as proporcións 
(Huerta 2012)
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e estas ás que lle seguen. Así ata chegar aos 

estribos (piares, muros, contrafortes…) que 

deberán resistir o empuxe cara afora que lles 

transmite o arco e polo que posiblemente se 

movan lixeiramente. Ao abrirse os estribos, a 

luz do arco aumentará un pouco e o arco terá 

que adaptarse a esta nova luz. Como o fai? 

Precisamente poderá adaptarse porque non 

é ríxido e as pedras non están pegadas unhas 

coas outras. O arco é flexible porque pode 

abrir gretas entre as doelas para así adaptarse 

aos pequenos movementos dos apoios. Esta 

apertura de gretas é totalmente normal. No 

arco de medio punto, e cando se abren os 

apoios, o patrón típico é de tres gretas: unha na 

clave, visible desde o interior e dúas simétricas 

nos riles abertas no sentido contrario que 

normalmente pasan desapercibidas.

O arco de medio punto ten unha limita-

ción: a súa altura é sempre a metade da súa luz. 

O arco apuntado libérase desa rixidez e pode 

elevarse máis ou menos e é máis adaptable 

para cubrir as formas cada vez máis complexas 

das catedrais (ábsidas, capelas, deambulato-

rios…). O arco apuntado “empuxa” menos e 

pode subir a máis altura. Como contrapartida, 

necesita que a súa clave estea fortemente 

cargada para evitar o desequilibrio causado 

polo chamado “levantamento da clave”. Ese 

é o motivo das pesadas claves das esveltas 

bóvedas góticas e dos pesos que se engadían 

no seu trasdorso.

A OBRA

O encargo

O primeiro paso é o encargo, xeralmente 

feito por un bispo ou abade, só xunto con 

confrarías ou outros intervenientes. A empresa 

é cara e para sufragala mobilizaranse todos 

os recursos: serán frecuentes os patrocinios 

a cambio do dereito a situar os escudos 

dos doadores, dereitos de enterramento ou 

compromisos de salvación das súas almas. 

Eran habituais as indulxencias para os que 

transportasen voluntariamente pedras para 

a catedral.

O encargo fáiselle a un mestre de obras 

que se comprometerá a traballar na cons-

trución con total dedicación a cambio dun 

salario, xeralmente cunha parte en especies 

(leña, carne, sal, velas…). Os contratos poden 

incluír cláusulas de dedicación exclusiva e 

era frecuente que se estipulase que, en caso 

de falecemento, o fillo herdaría a obriga de 

terminar a obra. O mestre é un técnico cunha 

alta cualificación capaz de concibir o edificio, 

trazalo e organizar a complexidade da obra. 

Viaxaba frecuentemente. Sabía xeometría, 

debuxo e economía, e entendía de todos os 

oficios implicados na construción. Acadaba a 

súa cualificación logo dunha aprendizaxe de 

moitos anos regulada polas ríxidas normas dos 

gremios. Comezaba de rapaz, cuns catro anos, 

como aprendiz baixo a supervisión doutro 

Esquerda. Transmisión de forzas nun arco (Durm 1885). 
Dereita. Patrón normal de gretas dun arco de medio punto 

(Heyman 1999)

Esquerda. O problema do levantamento da clave no arco 
apuntado e a súa estabilización co peso na clave (Ungewitter 

1890). Dereita. Pesos estabilizadores sobre as claves das bóvedas 
da catedral de Mallorca
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mestre. Seguían cinco de oficial, xeralmente 

coa prohibición de casar durante ese tempo 

(Cómez 2009, 147), logo pasaba a capataz e, 

finalmente e ás veces tras dun exame, aca-

daba o título de mestre. Tras toda unha vida 

formándose nas obras, acadaba unha grande 

intuición para entender as estruturas.

O bispo que encargaba a obra adoitaba 

especificar o tamaño e modelo que quería para 

a súa igrexa. Logo o mestre trazaba os debuxos 

a escala, facía maquetas que presentaba á 

aprobación dos cabidos, que adoitaban opinar. 

Acordado o deseño, comezaba a obra.

A traza e os cimentos

A primeira operación consistía en trasladar 

o debuxo do edificio ao terreo, marcando con 

cordas o ancho das gabias das fundacións. A 

medición facíase coa gran medida: unha pér-

tega longa subdividida en unidades menores. 

O libro de Ezequiel describe a construción 

do Templo e fala dun home que “…sostiña 

un cordel de liño e unha pértega de medir… 

A pértega de medir… era de 6 cóbados, de 

cóbado e palmo.” (Ezequiel, 40, 3-5). A pértega 

de Ezequiel mide aproximadamente 3 m. Cada 

edificio trazarase coa súa pértega que será o 

módulo da súa traza. Para os ángulos rectos, 

utilízanse cordeis para formar triángulos pita-

góricos, é dicir, cos seus lados proporcionais 

a 3, 4 e 5.

Unha vez cordeadas as posicións dos 

muros, escávanse as gabias dos cimentos. 

Baixo os muros, os cimentos ensánchanse con 

resaltes sucesivos para aumentar a superficie 

coa que repartir o peso do edificio sobre o 

terreo. Os cimentos forman retículas que atan 

os piares. Ás veces teñen que afondar ata 8 

metros ata encontrar un estrato firme. En 

zonas pantanosas utilízanse grellas de madeira 

para crear unha capa estable.

Muros e piares

Rematados os cimentos empeza a cons-

trución de muros e piares. Arredor do edificio 

instalaranse os cubertos de canteiros e car-

pinteiros. Comezará unha actividade intensa. 

Chegarán carros de bois carretando materiais, 

amorearanse os materiais, amasaranse os 

cales…. Os carpinteiros comezarán a erguer 

as estadas. Ao principio as pedras transpor-

taranse ao lombo dos albaneis. A medida que 

se gañe altura será necesario instalar tornos e 

guindastres para erguer os materiais.

As obras adoitan comezarse polas cabe-

ceiras. Os piares que agardan polos arcos e 

teñen que amarrarse dalgún xeito para que se 
O mestre coas súas ferramentas: a pértega de medir, o compás, 

o escuadro e o patrón dun nervio (Catonis Disticha. S. XIII. 
Bibliothèque Nationale de France)

Esquerda. Grella de madeira na cimentación da catedral de 
York. Dereita. Cimentos da catedral de Amiens (Mark 2002)
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aguanten soltos. A obra está chea de maromas 

e madeiros. Lábranse os capiteis e aséntanse 

os arranques das bóvedas que as partes baixas 

aínda manteñen os seis leitos horizontais. 

Todo queda listo para colocar os acimbres 

dos arcos.

Cubertas

Xeralmente a cuberta construíase antes das 

bóvedas. Formábase por robustas armazóns 

de madeira que formaban unhas pendentes 

de tellado de case 70 graos de inclinación. As 

partes inferiores das armazóns tiñan a dobre 

función de soportar os empuxes da cuberta, 

actuando como un tirante, pero tamén de 

aguantar a presión exercida polos muros can-

do a forza do vento premía sobre un deles. Os 

construtores tiñan a intuición das importantes 

forzas variables do vento que a cuberta tiña 

que resistir.

Arcos, bóvedas, contrafortes 
e arcobotantes

Se o arco apuntado é o característico da 

arquitectura gótica, a bóveda por excelencia 

desta época é a de cruzaría. Outra vez o enxeño 

apúrase para diminuír a cantidade de material. 

A bóveda xérase a partir dunha rede de arcos, 

os nervios, entre os que se tenden os panos 

ou plementerías de pouco espesor. Os nervios 

canalizan os pesos da bóveda cara aos piares e 

os empuxes horizontais transmitiranse polos 

arcobotantes ata os contrafortes.

Para construír as bóvedas a tanta altura 

necesítase maquinaria de elevación e impor-

tante obra auxiliar. A cantidade de madeira 

que se necesita na obra é considerable. Para a 

construción das bóvedas sitúanse plataformas 

de traballo á altura dos arranques. Como toda 

a madeira desaparece ao rematar a obra, a 

configuración destes elementos é un campo 

de especulación dos entendidos.

Estadas e guindastres para subir as pedras. 
(British Library,MS 35313, fol. 34r)

Esquerda. Construción da cuberta da catedral de Reims 
(Fitchen 1961). Dereita. Interior da desaparecida cuberta de 

Notre-Dame de París (web de Notre-Dame)

Esquerda. Construción dunha bóveda de cruzaría 
(Acland 1972). Dereita. Obras nas bóvedas da catedral de 

Soissons tras a primeira Guerra Mundial (www.pierres-info.fr)
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Una das decisións máis delicadas era a 

orde no que se construían as bóvedas e na 

que se retiraban os acimbres. Na figura 14 os 

arcobotantes están construídos e sen acim-

bre cando aínda non se comezou ningunha 

bóveda. Outros autores consideran máis lóxico 

que se construísen primeiro as bóvedas das 

naves laterais, logo os arcobotantes, que se 

manterían cos seus acimbres ata o final; a 

última en levantarse sería a bóveda da nave 

centrar. Só entón se retirarían os acimbres 

dos arcobotantes e todo o sistema entraría 

en carga. Igual que ocorre coa configuración 

da obra auxiliar, non existe unha certeza do 

procedemento seguido.

O desafío de situar as bóvedas á máxima 

altura complicaba a transmisión dos seus 

empuxes e tamén os dos provocados polo 

vento. É habitual que se constrúan dous niveis 

de arcobotantes. O máis baixo recolle o em-

puxe das bóvedas e o superior o do vento. Os 

arcobotantes pasan por riba das naves laterais 

e chegan aos contrafortes externos que co seu 

peso conducen o empuxe ata o terreo.

Neste rápido percorrido resuminos una 

obra que xeralmente absorbía o esforzo de va-

rias xeracións. As grandes catedrais séguennos 

fascinando coa súa altura, coa súa luz e coa 

delicadeza do equilibrio das súas pedras. Sirva 

este relato de recoñecemento á sabedoría dos 

mestres que as crearon e aos miles de homes 

que co seu esforzo as construíron.
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Está baseado no coñecemento científico 

e no rigor histórico, con fontes docu-

mentais e vestixios de índole diversa; trazado 

para propósitos educativos, de divulgación e 

promoción do patrimonio Xacobeo, material 

e inmaterial, do concello de Noia.

As artes visuais e escénicas como medio 

de expresión, a creatividade, os elementos 

narrativos e técnicos, a harmonía, o ritmo, a 

música, a danza, a fotografía e o vídeo, amal-

gamados nunha produción cun formato novo, 

linguaxe actual e estética fresca para atraer a 

atención do público, afastándose das visións 

só contemplativas, son tratados con esmero 

nesta representación artística.

A primeira parte recrea a travesía marítima 

de mariñeiros ingleses desde a terra británica de 

Darmouth ata a vila de Noia, o Portus Apostoli, 

relatada polo propio cruzado Arnolfo en 1147. 

Estrutúrase en tres actos correspondentes a 

tres etapas da viaxe: o primeiro sitúanos na 

embarcación, onde os mariñeiros se ven 

sorprendidos por unha violenta tormenta; o 

segundo representa o desembarco e o xúbilo 

por pisar terra firme e emprender a marcha cara 

á Cidade Santa compostelana; finaliza cunha 

montaxe cun carácter máis espiritual e épico, 

que localiza a acción na Catedral de Santiago.

No escenario, as bailarinas integran a co-

reografía coa escenografía dixital e os efectos 

de son e visuais, deseñados para reconstruír 

e ambientar os diferentes lugares polos que 

transcorreu este periplo.

A segunda parte está ambientada na 

consagración da igrexa de San Martiño. A 

actuación escénica divídese en tres actos: 

o primeiro evoca a terra, o chan escollido 

para o culto relixioso onde se vai edificar a 

igrexa; o segundo corresponde á construción 

e consagración do templo; o terceiro trae á 

memoria a algueirada para conmemorar este 

senlleiro acontecemento do Portus Apostoli 

bendicido polo arcebispo Lope de Mendoza, 

e que coincidiu coa celebración do primeiro 

Ano Santo de Compostela.

A formulación estética do documental vi-

deográfico segue a liña sinxela e elegante que 

se presenta nas coreografías e posta en escena 

das partes de danza, propoñendo deste xeito 

un concepto artístico unitario fundamentado 

na simplicidade, na pureza e no despoxo de 

ornamentos.

Cun guión sobrio sen adornos que propor-

ciona os detalles precisos para a realización do 

documental, a música, composta ex profeso 

para as imaxes, ten un rol propio e encárgase 

de comunicar o carácter histórico pero tamén 

místico e artístico que nutre todo proxecto; 

a fotografía, sen trucos de oficio, combínase 

cunha locución de certo atractivo literario 

para crear un guión narrativo multimedia que 

acenda a imaxinación. Todo cun só obxectivo: 

unha creación que esperte o interese polo 

patrimonio histórico, cultural e artístico do 

noso territorio.

O elenco do espectáculo estivo formado por:

• Corpo de baile (Escola de Danza Oitos): 

Carla Places Horta, Paula Places Horta, 

Marina Blanco Filgueira, Alba Romero 

Rodríguez, Vega Fernández Melcón, 

Antía Queiruga Díez, Carolina Coiradas 

Quintáns, Sara Martín Cambeiro, Ainara 

Vilas Docampo, Judith Quesada Ogando 

e Xiana Robado Muñiz.

• Persoal técnico e directivo: asesor his-

tórico, Xerardo Agrafoxo; técnico de luz 

e son, Javi Gey; compositora de música, 

Sara Narváez; directora artística, Verónica 

Martínez; director, Suso Xogaina.
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A Escola de Danza Oitos durante a representación da primeira parte “O Periplo de Arnolfo”, na que se recrea a travesía marítima de 
mariñeiros ingleses desde a terra británica de Darmouth ata o Portus Apostoli
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As escenas corresponden á segunda parte “Era de 1434”, ambientada na consagración da igrexa de San Martiño
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A viaxe ata a Cidade Santa compostelá. Un momento espiritual e épico está representado 
nestes dous cadros cos que finaliza o espectáculo
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Na foto superior: as bailarinas coa directora da Escola de Danza Oitos, Verónica Martínez, no centro, á dereita; 
e a compositora musical, Sara Narváez, no centro, á esquerda. Na foto inferior: o concelleriro de cultura de Noia, 

José Pérez, tras finalizar a exhibición, na clausura da X Semana da Historia de Noia





O concello de Boiro 
ante os anos trinta. Unha 

aproximación socioeconómica

Antón Rodríguez Gallardo

Este traballo correspóndese co capítulo 1 do libro 
“A Segunda República en Boiro (1931-1936). Entre o caciquismo inmobilista e a 

mobilización sociopolítica da xente do común”, de próxima publicación.
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Cando se inicia a década dos anos trinta, 

Boiro era un concello profundamente 

rural e pouco desenvolvido, que integraba 

o partido xudicial de Noia, na provincia d’A 

Coruña, xunta A Pobra do Caramiñal (8.784 

habitantes), Lousame (5.857), Porto do Son 

(9.682), Ribeira (16.870) e Noia (10.975).

Os seus 10.505 habitantes distribuíanse 

entre oito parroquias: San Vicente de Cespón 

(1.817 habitantes), Santiago de Lampón (1.705), 

Santa María do Castro (1.589), San Cristovo de 

Abanqueiro (1.130), San Pedro de Bealo (808), 

San Andrés de Cures (764), San Xoán de Ma-

cenda (324) e Santa Baia de Boiro (2.308), onde 

se localiza a capital municipal, Cimadevila1.

Os núcleos máis poboados estaban na 

beiramar ou nas súas proximidades, sendo 

Escarabote (712 habitantes), na parroquia de 

Lampón, e Pesqueira (473) e Bandaorrío (332) 

–que xunto a Aldea d’Arriba (193) forman de 

feito o lugar de Cabo da Cruz (998)-, na d’O 

Castro, os que contan con maior número 

de habitantes, ademais do casco urbano de 

Boiro (1.500). Outros núcleos demografica-

mente importantes, localizados a carón ou 

preto da costa, eran a aldea de Abanqueiro 

(300), Triñáns (259) e San Martiño (171), na 

parroquia de Abanqueiro; Beluso (215), na de 

Bealo; Esteiro (182) e Cariño (172) na d’O Castro; 

Sandrenzo (237), Ferreiros (213), Nine (164) e 

Comba (150) na de Cespón, Escarabotiño (210) 

e A Magdalena (171), na de Lampón.

Pola contra, a zona máis interior e mon-

tañosa, correspondente basicamente coas 

1 Poboación de feito no censo de 1930 (Instituto Nacional de 
Estadística. Delegación Provincial de A Coruña). Compre indicar 
que a parroquia de Santa María do Castro foi constituída oficial-
mente por R.O. do Ministerio de Gracia y Justicia do 13 decembro 
de 1929, quedando integrada polos lugares de Aldea de Arriba, 
Bandaorrío, Cariño, Cesar, Esteiro, Fonte do Mouro, Pesqueira e 
Romarís, segregados da parroquia de Santa Baia de Boiro.

parroquias de Cures e Macenda, pero tamén 

con parte das de Boiro, Bealo, Cespón e Lam-

pón, era a menos poboada, e non contaba con 

núcleos importantes demograficamente máis 

alá de Bealo (179), na parroquia homónima; 

Mieites (118 habitantes), na de Cures; Moi-

menta (131), na de Macenda, e Comoxo (155), 

na de Boiro. Mentres tan só arredor do 10% 

da poboación total do concello vivía nestes 

núcleos do interior, o 90% facíao na mesma 

beiramar ou nas súas proximidades.

UNHA POBOACIÓN DEPENDENTE 
DA AGRICULTURA

A pesar dos seus máis de 37 quilómetros de 

costa, baixa, abeirada e bañada polas mainas 

augas da ría da Arousa, no seu conxunto Boi-

ro constituía un municipio eminentemente 

agrícola. Segundo datos do padrón de habi-

tantes de 1935, máis do 71% das 5.114 persoas 

que compoñían a poboación activa boirense 

vinculaba o seu sustento á agricultura, ben a 

través do oficio de labrador ou labradora (case 

o 42%), ben como xornaleiro ou xornaleira 

(30%)2.

Non obstante, estas porcentaxes variaban 

considerablemente duns lugares a outros. 

Nas máis interiores e montuosas parroquias 

de Macenda e Cures, a porcentaxe da pobo-

ación dependente do agro incrementábase 

ata superar o 90%. En ambos casos, a forte 

presenza de xente labrega deixaba á que 

andaba ao xornal sen apenas significación, 

cunhas porcentaxes que en Macenda aínda 

non chegaban ao 5% e, en Cures, unicamente 

sumaban o 1,6%. Tamén as parroquias de Bealo 

2 Ante a imposibilidade de consultar o padrón de 1930 por non 
aparecer no Arquivo Municipal de Boiro, os datos que aportamos 
proceden do correspondente a 1935, que entendemos abondo 
representativos da realidade socio profesional boirense no abrente 
da década.
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e Cespón superaban a media folgadamente, 

con porcentaxes próximas ao 80%, aínda que 

con diferentes proporcións en canto a xente 

labrega e xornaleira, sendo maior a da primeira 

en Bealo (pouco máis do 66%) e a da segunda 

en Cespón (59%).

Ao igual que no resto de Galicia, a agricul-

tura boirense tiña no autoconsumo o destino 

final da maioría da súa produción, no seu caso 

millo, centeo e un pouco de trigo, patacas e 

outras hortalizas, froita, algo de liño e viño. 

Contadas eran as familias con excedentes 

dabondo para desenvolver unha actividade 

comercial agraria máis ou menos regular e 

dalgunha importancia.

A elite campesiña estaba constituída polos 

denominados propietarios, que eran donos 

de moita superficie de terreo, tanto a labradío 

e viña, como piñeirais, praderías e toxeiras3. 

Traballadas por persoal asalariado ou cedidas 

en parcería, as terras proporcionábanlle á clase 

propietaria abondosas rendas en metálico 

grazas á comercialización de produtos como 

cereais, madeira e, sobre todo, viño4. Estes in-

gresos eran complementados cos procedentes 

da venda de gando ou a súa cesión en parcería, 

as maquías das moendas nos seus muíños, os 

arrendamentos de inmobles e os intereses de 

préstamos, con frecuencia usurarios, segundo 

a opinión popular.

3 No padrón de 1935 atribúeselle a condición de propietario ou 
propietaria a trece persoas, o que supoñía o 0,25% da poboación 
activa boirense.

4 O viño constituíu historicamente un piar da economía de 
Boiro, que chegou a ser unha das áreas vitivinícolas importantes 
de Galicia. Unha crónica en El Mallorquín (22 xullo 1857), que na 
súa sección comercial repasa os prezos e as colleitas no partido 
xudicial de Noia, apunta datos que dan idea da importancia do viño 
na economía boirense xa dende mediados do XIX: “El municipio 
de Boiro […], donde su principal riqueza se cifra en la abundancia 
de la cosecha de vino, pues exportaba en tiempos felices que 
han pasado más de 3.000 pipas anuales a diferentes puntos de 
Galicia, se resintió muchísimo en estos tres últimos años, en que 
sufrió una pérdida con la falta de dicho líquido de más de millón 
y medio de reales”.

A percepción de todas estas rendas dáballe 

á clase propietaria unha solvencia económica 

abondo para poder ter boas e espazosas casas, 

con amplas bodegas e alpendres en edificios 

aparte, e hortas muradas con hórreos de exce-

lente feitura. Ademais, tiñan capacidade para 

aforrar e adquirir novas terras, e para darlle 

carreira aos seus fillos, sendo habitual que 

nestas familias houbera médicos, avogados 

e curas, profesións de prestixio e influenza.

Tamén se debe incluír na elite campesiña 

ás familias das popularmente coñecidas en 

Boiro como “casas ricas de labranza”, posui-

doras igualmente de moitas terras, en casos 

en cantidade superior ao dalgunhas familias 

propietarias. Estimacións baseadas nas fontes 

orais e nos datos fiscais indícannos que este 

colectivo era sensiblemente superior ao de 

propietarios, podendo sumar unhas setenta 

ou tal vez máis familias5. Aínda así, segundo 

os nosos cálculos, a porcentaxe sobre o total 

do campesiñado podía achegarse unica-

mente ao 5%. Ao igual que sucedía coa clase 

propietaria, os seus ingresos procedían da 

comercialización dos excedentes agrícolas, 

moendas, arrendamentos rústicos e urbanos, 

e préstamos, e as súas condicións de vida e 

anhelos eran similares.

No conxunto de Galicia, tanto os propie-

tarios como os labradores abastados estiveron 

tradicionalmente vinculados a administración 

municipal. O control dos cargos locais per-

mitíalles consolidar os seus patrimonios, ao 

tempo que adquirir influencia sobre o resto 

da veciñanza, mediando ante circunstancias 

administrativas e xudiciais (conceder fondos 

municipais para un camiño ou unha fonte; 

5 Tras contrastalo coas fontes orais, dámoslle a condición de 
labradores fortes a aqueles contribuíntes con cotas entre 100 e 
200 pesetas no repartimento para 1930 da contribución territorial 
por riqueza rústica. Arquivo Municipal de Boiro.
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dar trato de favor na asignación da prestación 

persoal para obras públicas; favorecer no re-

parto de impostos ou tolerar atrasos no seu 

pago; facilitar a exención do Servizo Militar; 

conceder asistencia económica ou médica 

en concepto de pobreza; tolerar peches non 

comunais, e, en xeral, conceder asesoramento 

legal e trato favorable ante a xustiza municipal 

á súa veciñanza) Cardesín (1999:143).

Precisamente, á altura dos primeiros com-

pases de 1930, á fronte da alcaldía boirense 

estaba un propietario, Guillermo Torrado 

Jáudenes, veciño de Quintáns, na parroquia de 

Abanqueiro, que levaba no cargo desde inicios 

da ditadura de Primo de Rivera. Outro propie-

tario, José Romero Lojo, orixinario d’O Breiro, 

parroquia de Boiro, pero casado en Cariño, 

O Castro, era o segundo tenente de alcalde e 

un dos membros da comisión permanente. 

E os concelleiros Jesús Vázquez Rodríguez, 

propietario, veciño de Lamas, Cespón, e Juan 

Pose Lojo (Xan de Pos), labrador forte de San, 

na parroquia de Boiro, desempeñaron neste 

goberno os cargos de interventor e síndico, 

respectivamente, nunha corporación integra-

da de inicio, ademais de por outros labradores, 

por dous avogados, un médico, un farma-

céutico, e varios comerciantes e industriais6.

Nun nivel moi inferior á clase propietaria e 

á labradora podente estaba o colectivo labre-

go, que constituía o estrato socioeconómico 

6 Con anterioridade a Guillermo Torrado Jáudenes, outro pro-
pietario, Javier Lago Briones, veciño d’A Magdalena, parroquia 
de Lampón, ocupou a alcaldía, manténdose no cargo durante 
o longo período comprendido entre 1906 e 1923. Retrocedendo 
aínda máis no tempo, temos constatada documentalmente a 
participación de propietarios e labradores ricos na gobernación do 
concello dende, polo menos, o inicio dos anos oitenta do século 
XIX. Por aquelas datas, coincidentes cos inicios da Restauración 
borbónica, José Vázquez Somoza, de Lamas, Cespón, e Fran-
cisco Torrado Sánchez, de Cariño, núcleo daquela integrado na 
parroquia de Boiro, alternaranse á fronte da alcaldía ao longo de 
toda a década. Ambos eran dous dos principais propietarios do 
municipio boirense.

predominante do campesiñado boirense e, 

como afirma Domínguez Castro (2002:64), 

tamén o de toda Galicia. Eran donos de mo-

destas superficies de terra que traballaban 

directamente, constituíndo familias polo 

xeral autosuficientes pero extremadamente 

vulnerables á climatoloxía, pragas e prezos do 

mercado. O seu nivel de vida, sempre baixo, 

dependía tanto destas circunstancias como do 

número de membros da unidade familiar e da 

súa idade ou, o que é o mesmo, das bocas que 

alimentar e os brazos dispoñibles para traballar. 

Ao igual que sucedía no resto de Galicia, como 

nos descubre Cardesín (2002:64), nos anos 

de fartura os labregos e labregas boirenses 

podían comercializar excedentes, pero nos 

anos de fame dificilmente podían evitar acudir 

ao préstamo.

Aínda que a través do padrón non se pode 

constatar, as fontes orais e o semanario obreiro 

La Lucha (A Pobra do Caramiñal) xunto cos 

apéndices da contribución territorial dannos 

conta da existencia de colonos (“mediane-

ros”, segundo a expresión usada no referido 

semanario). Este colectivo campesiño estaba 

integrado por xente sen terras ou sen terra 

abonda para ser autosuficiente, que se vía na 

obriga de traballar leiras alleas a cambio do 

pago dunha renda en especie. Os abusivos 

Familia campesiña d’O Breiro, parroquia de Boiro. Ca. 1930. 
Cedida por Pilar Piñeiro
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contratos das denominadas “leiras a medias”, 

que obrigaban o arrendatario a entregar ao 

arrendador a metade da colleita, constituían un 

escollo para o progreso social destas familias, 

forzadas a pasar as súas vidas entre privacións 

e miserias.

Descoñecemos o número de colonos 

puros –xente que non posuía nin un só rego 

de terra de seu e traballaba todo a medias– e 

o de labregos que accedían ao colonato como 

complemento da produción das súas exiguas 

terras. Pero o feito de que as melloras nos 

contratos de arrendamento constituísen unha 

das principais reivindicacións do sindicalismo 

agrario boirense nacido coa República, lévanos 

a pensar que o colonato afectaba dun xeito ou 

outro a un significativo número de familias 

da localidade. Aínda que non sabemos si era 

algo común, temos constancia de colonos 

que conseguiron acceder á propiedade da 

terra arrendada, liberándose das onerosas 

rendas a pagar7.

Nun concello apenas industrializado e cun 

desenvolvemento escaso do sector de servizos, 

a maioría dos traballos nos que se ocupaban 

xornaleiras e xornaleiros, que supoñían arredor 

dun terzo do continxente laboral boirense, 

estaban vinculados coa agricultura. O que, a 

nivel xeral, sucedía con este colectivo era que 

traballaba unha explotación, allea case toda, 

completamente insuficiente para a supervi-

vencia familiar, polo que se vía na obriga de 

buscar complementos alugando a súa forza 

7 Salvador Martínez Torrado, o Balteiro, veciño d’A Boliña, pa-
rroquia de Boiro, constitúe un exemplo de colono que accedeu á 
propiedade da terra. Os cartos necesarios para facelo procedían dos 
seus anos de emigración americana, onde, como nos dixo a súa 
filla Juanita, traballara cortando cana de azucre nunha plantación 
cubana e de operario nunha fundición de ferro na Argentina. 
Provisto de liquidez, Salvador o Balteiro en 1928 comprou, segundo 
reflicte o amillaramento de 1930, as dúas fincas da propietaria Isabel 
Romero Garat que durante anos traballara en réxime de colonato, 
converténdose deste xeito nun modesto propietario agrícola.

de traballo (Domínguez Castro, 2002:66). No 

campo boirense as xornadas eran longas e 

os xornais exiguos, por non dicir de fame, 

como dun xeito xeneralizado os cualifican as 

persoas que nos deron testemuño daqueles 

tempos. Entre 1928 e 1930 o tipo regulador 

do xornal medio dun braceiro en Boiro era 

de 3 pesetas, o menor ou un dos máis baixos 

de toda a comarca8. Outras fontes falan de 

salarios máis cativos, próximos ás 2,50 pese-

tas, e a memoria oral indícanos que aínda se 

pagaban xornais inferiores, especialmente no 

referido ao traballo feminino e infantil9. Talvez 

as causas desta exigüidade dos xornais haxa 

que buscala na abundancia de man de obra 

xornaleira que había en Boiro, ao tempo que 

na falta de organización do colectivo.

Se ben en moitos casos os ingresos do 

traballo ao xornal eran un complemento oca-

sional, para moitas persoas constituía a base 

principal das súas economías. E, como reflicte o 

padrón de 1935, había un significativo número 

de xornaleiras e xornaleiros a tempo comple-

to con cargas familiares10. O seu perfil máis 

habitual correspondíase con mulleres viúvas 

ou solteiras, con ou sen fillos ao seu cargo; 

parellas mozas iniciando a súa vida en común, 

8 Segundo informes do Concello á Junta de Clasificación y 
Revisión da provincia d’A Coruña, en 1928 o xornal medio n’A 
Coruña era de 6,5 pesetas; en Santiago e Ferrol, 6; en Noia, 5; e n’A 
Pobra do Caramiñal, Ribeira e O Son, 4. No resto dos municipios 
a media estaba entre 3 e 3,5 pesetas.

9 Rosa Martínez Romero, Rosiña a Serena, veciña do barrio d’A 
Tenencia, no casco de Boiro, contounos que para complementar 
o soldo de latoeiro do seu marido víase en ocasións na necesidade 
de traballar a xornal na labranza, onde cobraba, como nos dixo 
sen titubeos, “5 reais de sol a sol”. Independentemente de se o 
acordo incluía ou non a comida, esta paga equivalente a 1,25 
pesetas exemplifica a existencia de soldos sensiblemente inferiores 
aos oficiais. Caso á parte eran os salarios pagados polo traballo 
infantil, que loxicamente eran incluso máis baixos. Como nos 
testemuñou José Lojo Torrado, de Triñáns, Abanqueiro, cando 
en 1928, contando dez anos de idade, empezou a traballar nun 
dos serradoiros da localidade, cobraba 60 céntimos “desde a 
mañá á noite”.

10 Na parroquia de Boiro, por exemplo, o número de familias 
dependentes en exclusiva do traballo xornaleiro superaba as setenta.
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sen descendencia ou cun número reducido de 

fillos, e, aínda que en menor proporción, tamén 

con familias numerosas. Ante a necesidade 

de achegar os maiores recursos posibles á 

economía da casa xornaleira –tamén á dos 

labregos e á dos colonos– o traballo infantil 

convertíase nunha necesidade.

Salvo nalgún caso excepcional de braceiros 

empregados todo o ano na casa dunha familia 

podente, os acordos laborais adoitaban ser 

por días ou traballos concretos. Ademais, o 

campo non garantía ocupación máis que para 

determinadas épocas, cando, coincidindo 

con labores como a sementeira, a recolleita, 

a malla ou a vendima, a necesidade de man 

de obra incrementábase. Durante o resto do 

ano a maioría víase na obriga de buscar outras 

ocupacións, ben na industria (serradoiros, 

conserveiras, minas ou empresas máis mo-

destas), ben empregándose nalgunha obra 

pública, sempre nos postos de carácter subal-

terno e, en consecuencia, peor remunerados.

En calquera caso, tampouco era habitual 

atopar traballo máis que por un corto período 

de tempo, polo que co fin de conseguir recur-

sos, foran en diñeiro ou en especie, a xente que 

andaba ao xornal debía realizar calquera outro 

labor. Un dos xeitos recorrentes de conseguilos 

era arrimarse ás praias para aproveitar a seca 

e mariscar ou axudar a tirar cara á terra do 

aparello dalgunha embarcación que andase 

pescando, para obter o quiñón do peixe11. 

Pero calquera outra actividade podía servir 

para ganar o sustento diario: lavar roupa, facer 

recados e carretos, recoller e vender piñas, 

pastorear gando, reparar muros etcétera. Ca-

rentes de bens de calquera clase e dependendo 

da precariedade dos seus salarios, para poder 

sobrevivir algunhas familias mesmo se vían 

abocadas a aceptar a caridade ou a practicar 

a mendicidade.

11 Tirar do aparello era a expresión popular utilizada para deno-
minar a recollida á man dende a praia da rede dunha embarcación 
que pesca coa arte da xávega. Os que tiraban pola rede cara á terra 
recibían como pago unha pequena porción da pesca ou quiñón.

Xente xornaleira e patróns a cabalo. Cimadevila, ca. 1935. Cedida por Carlos López del Río
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Da clase xornaleira e tamén da labrega 

procedía o crecido número de serventas 

existente naqueles anos. Aínda que a moita 

distancia dos tres primeiros, o de serventa 

era o cuarto oficio con maior presenza no 

padrón de habitantes de 1935. Un total de 

cen mulleres declaraban dedicarse ao servizo 

doméstico, supoñendo case o 2% da poboación 

activa boirense. A pesar de que había algunhas 

mozas que servían na casa de familias ricas da 

localidade, a maioría constan como ausentes, 

o que significa que traballaban e vivían fóra, 

sendo Vigo un destino de referencia para 

estas mulleres.

Unha daquelas mozas que saíu de Boiro 

en busca dun futuro mellor foi Mercedes 

Fernández, a Chiquena. Cansa da dureza do 

traballo nas fincas familiares d’A Ponte Goiáns, 

e as nulas perspectivas de futuro, en 1927, con 

dezaoito anos, marchou a Vigo a servir, como 

popularmente se dicía. Recomendada por 

un tío seu, foi traballar á casa que en García 

Barbón posuía o matrimonio formado por 

Bona González, filla dun próspero comercian-

te de Santiago, e Manuel Romero, médico 

natural de Boiro. As xornadas laborais eran 

extenuantes, iniciándose antes do almorzo e 

rematando despois de recoller a cea, sempre 

que a ama –como se refire Mercedes a Bona 

González– non dispuxese outra cousa. Foi tra-

tada sempre con gran consideración, nos dixo, 

especialmente respecto a outras serventas 

coñecidas súas. A paga era moi cativa, pois só 

cobraba 30 pesetas ao mes, pero era un soldo 

asegurado e, ao estar interna, tiña a comida e a 

estancia incluídas. Ademais, non dispoñía de 

tempo para gastar os cartos, ao librar só catro 

horas cada quince días, que empregaba en ir 

ao teatro ou ao cine acompañando os fillos 

pequenos do matrimonio.

O SECTOR GANDEIRO 
DINAMIZA A ECONOMÍA

A celebración de dúas feiras de gando: 

unha o 22 de cada mes en Espiñeira, na pa-

rroquia de Boiro, e outra os últimos domingos 

en San Ramón, na de Bealo, xunto á creación 

ao pouco de iniciada a República dunha na 

parroquia de Cespón, pon de manifesto a 

importancia da gandería no municipio boi-

rense 12.

Aínda que, ao igual que a agricultura, a 

explotación gandeira era maioritariamente 

de tipo familiar, resultaba un complemento 

indispensable para as febles economías cam-

pesiñas. O gando predominante era o vacún, 

que a xente no agro usaba para traballar as te-

rras, carretar, producir esterco e leite, e tamén 

para obter crías, cuxa venda constituía, xunto á 

de viño, ovos e galiñas, o seu principal medio 

para conseguir rendementos en metálico cos 

que afrontar gastos como o pago da contri-

bución territorial ou o imposto de consumos. 

O gando considerábase unha mercadoría tan 

valiosa que, mesmo coa entrega dun pucho, 

nos dixeron, podía ser liquidada unha débeda 

ou pagado un tratamento médico.

Do valor estratéxico do gando vacún 

derivaba unha intensa actividade mercantil, 

que en boa parte se levaba a cabo nas feiras. 

Rematando a década dos anos vinte, as feiras 

autorizadas pola xunta provincial de abastos 

no partido xudicial de Noia eran seis: A Pobra 

do Caramiñal; Campo de San Francisco, en 

Noia; Campo do Fraile, en Ribeira, e O Son, 

ademais das dúas de Boiro: San Ramón e 

12 Segundo informes da alcaldía ao gobernador civil (25 xuño 
1928), a feira de San Ramón, na parroquia de Bealo, databa de 
1760, e a de Espiñeira, na parroquia de Boiro, de 1856. Na súa 
edición do 30 de agosto de 1856, o periódico El Clamor Público 
informa da creación desta última feira e doutra no Campo de Sar, 
parroquia de Cespón.
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Espiñeira. En Rianxo, no partido xudicial de 

Padrón, alternábase a feira entre os campos 

de Asados, Taragoña e Araño. Os mercados 

de gando tiñan periodicidade mensual e a súa 

celebración en días diferentes do calendario, 

supoñía que todos os meses había unhas sete 

feiras na comarca.

Se damos creto ao correspondente boiren-

se de El Pueblo Gallego, que na súa crónica 

do 26 de abril de 1925 cifraba en duascentas 

as cabezas de gando vacún que concorreran 

aquel mes a Espiñeira, e nunha información 

posterior do mesmo xornal datada o 27 de 

xuño de 1928 sobre a venda de cincuenta reses 

no que se consideraba unha mala xornada, 

podémonos facer unha idea da dimensión do 

comercio do gando. Porén, os tratos non só se 

pechaban nas feiras, senón tamén nas propias 

casas labregas a onde acudían os tratantes, 

popularmente chamados “pucheiros”, para 

comprar libres do control exercido nas feiras, 

onde agora era obrigado pesar os animais 

en vivo.

Parte das reses compradas nun ou nou-

tro lado acababan sendo cedidas polos seus 

novos propietarios en réxime de parcería ou, 

como se dicía, converténdose en “vacas á 

ganancia”13. Visto como unha oportunidade de 

investimento, o negocio do gando á ganancia 

era bastante común entre aquelas persoas 

que dispoñían de liquidez abonda, afectando 

mesmo a profesionais non vinculados di-

rectamente coa agricultura, como médicos, 

boticarios etcétera, ademais de xente retornada 

da emigración con aforros.

13 A cambio de coidar o animal, o parceiro quitaba proveito 
do seu traballo e do leite que producía, ao tempo que recibía a 
metade dos cartos derivados da venda dos puchos que a vaca 
parira. Se se decidía vender a vaca e se obtiña un prezo maior do 
desembolsado orixinalmente polo dono, o beneficio tamén se 
repartía a medias entre este e o parceiro.

Á parte da gandería familiar, que buscaba 

nas reses rendementos mixtos, existía en Boiro 

outra orientada exclusivamente ao mercado. 

Era a gandería extensiva levada a cabo na 

parroquia de Cures, especialmente nas deno-

minadas Chans, no alto da serra do Barbanza, 

paraxe pouco axeitada para o cultivo pero 

boa para criar gando en liberdade. Se ben os 

partidarios da repoboación forestal daqueles 

montes, case desprovistos de arborado, falaban 

dunha gandería cabalar, lanar e caprina mise-

rable e “unas pocas reses bovinas bravas que 

son las que han hecho célebres las corridas de 

toros de Noya” (El Eco de Santiago, 24 agosto 

1927), datos publicados non demasiado tempo 

despois (El Pueblo Gallego, 14 febreiro 1932) 

describen, en cambio, unha gandería potente, 

composta por 2.000 cabezas de gando vacún, 

outras tantas de cabalar e 1.000 de lanar.

Sexa como fose, o certo é que o gando da 

serra do Barbanza era obxecto de negocio, e 

non só no referido ao bovino, que xa vimos 

que tiña mercado, senón tamén ao comercio 

de cabalos e eguas14. Polo que se desprende 

14 A este respecto, Ermitas Yañez Rey, Ermitiñas d’A Tenencia, 
recordaba que, contra finais dos anos vinte, o gando era baixado 
polos seus propietarios dende o alto da serra ata a Casa da Tenencia, 
en Boiro, onde ela vivía, para negociar a súa venda con tratantes 
vidos de fóra. Os cabalos e eguas adquiridos, dicía Ermitiñas, 
permanecían pechados no curral da casa ata que marchaban 
pola estrada atados de dous e dous en dirección á estación de 
ferrocarril de Padrón, para logo acabar nos mercados de Castela.

Pucheiros boirenses na serra do Barbanza. Ca. 1930.  
Cedida por Carlos López del Río
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dos datos fiscais correspondentes a 1930, a 

maior riqueza pecuaria do concello boirense 

concentrábase na parroquia de Santa Baia, 

seguida das de Cespón e Cures15.

UN CONCELLO CON RECURSOS 
PESQUEIROS PERO CARENTE 
DE INFRAESTRUTURAS

Ao contrario do que sucedía na maioría 

das parroquias boirenses, na d’O Castro as 

familias dependentes en exclusiva da terra non 

constituían a maioría, pois a porcentaxe de 

xente campesiña que figura no padrón de 1935 

supón o 13,2% do total da súa poboación activa; 

e a xornaleira, o 14,6%. Do emprazamento 

netamente costeiro dos seus núcleos princi-

pais (Aldea d’Arriba, Bandaorrío, Pesqueira, 

Cariño e Esteiro) derivábase que a maioría da 

veciñanza vinculase a súa profesión ao traballo 

no mar, sendo o de mariñeiro o oficio máis 

común, empregando a 378 persoas, case o 58% 

do total do continxente laboral. Porén, as por-

centaxes variaban na parte menos costeira da 

parroquia (Cesar, Romarís e Fonte de Mouro), 

onde o 61% traballaba no agro, mentres o 28% 

declaraba facelo no mar.

Aínda que en menor medida que n’O 

Castro, tamén na parroquia de Lampón os 

mariñeiros sumaban numerosos efectivos 

(261), achegándose ao 30% do total da súa po-

boación activa, con Escarabote, Escarabotiño 

e Peralto como expoñentes principais da vida 

mariñeira. Ao igual que sucedía na parroquia 

d’O Castro, Lampón presentaba acentuados 

contrastes entre a área litoral e a máis interior 

(Goiáns, Carballal, Sealo, Sobreiral, Rosomil, O 

Covo, Escobias, Montaña, Montañó, Piñeiro, 

Poza, Rosadelas e San Mauro), onde o 90% da 

15 Amillaramento de 1930. Arquivo Municipal de Boiro.

poboación dependía da terra e, unicamente, 

o 9% do mar. Estas porcentaxes matizábanse 

en bastante medida n’A Magdalena, núcleo 

importante da parroquia que presenta un 61,3% 

de xente labrega e xornaleira, e aínda non o 

23% de mariñeiros. Ademais d’O Castro e Lam-

pón, contaban igualmente con porcentaxes 

significativas de mariñeiros a parroquia de 

Abanqueiro (16%) e, en menor medida, Cespón 

(8%), Boiro (4,5%) e Bealo (2,5%).

Se ben o padrón non reflicte distincións 

en canto ás súas categorías, diversas fontes 

suxiren que arredor dun terzo dos mariñeiros 

debían ser armadores e patróns, maiorita-

riamente de pequenas embarcacións, como 

dornas, racús ou gamelas, tripuladas por tres 

ou catro persoas. Os dous terzos restantes 

estarían formados polos mariñeiros de tripu-

lación das referidas embarcacións, así como 

dos contados vapores de pesca e barcos de 

cabotaxe con base nos portos boirenses. Baixo 

a denominación de mariñeiros inclúense 

igualmente os principais patróns de pesca, 

que ao tempo eran armadores dos barcos de 

maior porte e mellor acondicionados.

Do mesmo xeito que sucedía cos pro-

pietarios respecto da clase campesiña, a 

capacidade de xerar emprego e a súa, polo 

regular, desafogada situación económica 

proporcionábanlles a estes patróns a máis 

alta consideración social no conxunto do 

colectivo mariñeiro. E aínda dentro destes, 

parece ser que os do xeito estaban un chanzo 

por riba. Ser xeiteiro daba moita categoría, 

como asegura o pobrense Salvador Pazos 

Ventoso no seu libro inédito e autobiográfico 

“Os meus recordos” (1999).

A pesar de que existía moita diversidade 

nas capturas, a sardiña, que nas proximida-

des de 1930 volvera ás costas galegas despois 
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dunha longa ausencia, constituía a especie 

de maior valor comercial, a que interesaba a 

conserveiras e fábricas de salga e, polo tanto, 

a que os patróns se afanaban en pescar. Malia 

que a ría da Arousa era a principal zona de 

traballo da frota boirense, tampouco resul-

taba estraño que lanchas xeiteiras, racús e 

algunha das escasas embarcacións a motor 

matriculadas se desprazasen na busca de peixe 

a outros lugares 16.

As duras condicións do oficio de ma-

riñeiro, acrecentábanse pola carencia de 

infraestruturas17. Ademais, á incerteza dos 

seus exiguos ingresos, suxeitos á climatolo-

xía e outras eventualidades, sumábase outro 

factor que o facía aínda máis penoso, que 

era o extremo perigo do traballo no mar. Os 

naufraxios, moitas veces con resultado tráxico, 

formaban parte consubstancial da profesión, e 

precedían a unha desgraza económica, tanto 

16 Segundo se desprende das investigacións de Vidal Sánchez 
(2018), o número de embarcacións a motor existentes no porto de 
Cabo da Cruz contra 1930 eran unicamente cinco: tres traiñeiras, 
unha lancha do cerco e unha motora de pasaxe. Aínda sen poder 
concretar o seu número, as fontes orais indican que en Escarabote, 
no mellor dos casos, habería igual número.

17 Recoñecido polo goberno local como o porto de maior 
movemento, Cabo da Cruz servíase do vello peirao de Carreró, 
de escasa capacidade e inútil na baixamar ao quedar en seco. De 
parecidas características era o d’O Esteiro, na mesma parroquia 
do Castro. Peor era a situación dos mariñeiros de Escarabote, que, 
carentes de molle máis alá do puntal d’A Agramuíña, con mal 
tempo tiñan que buscar refuxio na inmediata desembocadura 
do río Coroño. E n’O Bodión, Abanqueiro, só había unha restinga 
que malamente posibilitaba os embarques e desembarques de 
mercadorías e pasaxe.

para o armador como para os mariñeiros e as 

súas familias. A aparición no nadal de 1929 do 

cadáver dun mariñeiro no Achadizo, Cabo da 

Cruz, vítima xunto ao seu fillo do afundimento 

dunha dorna, non constituía un suceso illado, 

senón a constatación da crúa realidade do 

inverno mariñeiro. Na proximidade daquelas 

datas, a prensa informaba doutra morte, a 

dun tripulante dun vapor que ía a pique cerca 

de Ribeira, e das axudas ás familias de tres 

pescadores palmeiráns afogados, facéndose 

eco, ademais, dun acto na igrexa do Caramiñal 

polos superviventes do naufraxio dun vapor 

local e da morte fronte a Couso, Ribeira, do 

patrón dunha barca e os seus dous tripulan-

tes, de dezaoito e catorce anos. Así mesmo, 

a prensa relataba a desgraza que destruía a 

familia de Cipriano Pérez, patrón de Artes, 

Ribeira, afogado no naufraxio dun pesqueiro 

de Bouzas. A súa viúva enfermou e a pesar 

de recibir algúns cartos, dous dos seus oito 

fillos tiveron que ser acollidos por familias 

veciñas e os outros, coa excepción do me-

nor, un bebé de meses, víronse na obriga de 

mendigar. E mentres a morte dun mariñeiro 

de Escarabote, Jesús Pérez, movía a solida-

riedade da sociedade boirense, outro veciño 

do lugar, o patrón Belarmino Rey, figuraba 

entre os desaparecidos da tripulación, galega 

case toda, dun pesqueiro que debía atracar 

en Pasaia, Guipúzcoa. Outro boirense, José 

Pérez, sobrevivía, en cambio, xunto aos demais 

tripulantes dun barco de cabotaxe afundido 

en Corrubedo.

A pesar de que a maioría dos mariñeiros 

formaban parte da frota artesanal de baixura, 

a do día, había tamén quen integraba a tripu-

lación de pesqueiros de altura, con base en 

Vigo, A Coruña ou Pasaia, que navegaban ata 

os afastados caladoiros do Atlántico, como o 

Grand Sole –máis coñecido pola súa trans-

crición fonética Gran Sol–, ou Terranova. E 

Pescando na ría. Ca. 1940. Cedida por Carlos López del Río
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aínda había homes que, sen ser estritamente 

mariñeiros, se ganaban a vida no mar a bordo 

de buques mercantes18.

Por outra banda, débense considerar 

mariñeiros así mesmo os patróns e o resto 

da tripulación dalgúns pequenos barcos de 

cabotaxe que transportaban pola ría tanto 

mercadorías como pasaxeiros. Pese ao seu 

elevado número (867 en todo o municipio), 

o peso desta profesión no total da poboación 

activa do concello boirense, reflectida no pa-

drón de habitantes de 1935, non constituía 

máis que o 17%.

Ademais do oficio de mariñeiro, existían 

outros dentro do mundo do mar, como o das 

pescas, que non figuran con nome propio no 

padrón. Estas traballadoras eran as encargadas 

de comercializar o peixe que non ía destinado 

ás conserveiras ou ás fábricas de salga, ben a 

través dos seus postos nas prazas de Cimadevi-

la ou d’A Pobra do Caramiñal, ben ofrecéndoo 

polas casas e camiños facendo soar a súa 

característica buguina coa bacía á cabeza. 

Por un escrito que, en calidade de vendedoras 

e portadoras de pescado, dirixían á alcaldía 

varias veciñas de Cabo da Cruz e O Esteiro 

na primavera de 1928, sabemos que arredor 

dunhas sesenta mulleres estaban implicadas 

acotío na venda de peixe en Cimadevila, o 

que da idea do importante movemento deste 

comercio 19.

18 Os datos fornecidos polo padrón de 1935 respecto aos mariñei-
ros ausentes, indican que, tanto na parroquia d’O Castro como na 
de Lampón, os embarcados en pesqueiros de altura e na mariña 
mercante eran minoría, aproximándose en ambos casos ao 16% 
do total do colectivo mariñeiro. En cambio, na parroquia de Boiro, 
por exemplo, constituían maioría, con case o 73%.

19 O escrito era asinado en Cabo da Cruz o 25 de maio de 1928, 
e tiña por obxecto apoiar o proxecto da comerciante Isabel Ma-
estre de construír un mercado cuberto en Cimadevila. Arquivo 
Municipal de Boiro.

Tampouco atopamos atadoras como 

oficio declarado no padrón, pero si sabemos 

da existencia deste colectivo, xenuinamente 

feminino ao igual que o das pescas, e do seu 

importante labor como responsable do amaño 

das redes das embarcacións. A memoria oral 

indica que as mulleres dos pequenos arma-

dores e mariñeiros eran, polo xeral, as que se 

responsabilizaban tanto da venda do xénero 

como de amañar as redes, ocupacións que 

compatibilizaban con outras, como, por exem-

plo, o coidado da casa e o traballo agrícola.

UNHA INDUSTRIA ESCASA E PRECARIA

O desenvolvemento fabril do concello de 

Boiro era limitado. Porén, nas proximidades de 

1930, existían algunhas empresas, localizadas 

maioritariamente na beiramar e vinculadas 

á madeira, á pesca e aos minerais, tres dos 

seus principais recursos. Funcionaban catro 

serradoiros mecánicos de certa importancia 

e capacidade de produción: o de Arturo Sieira 

Alonso, en Rebordelo, parroquia de Boiro; o 

de Antonio Chouza Ogea, n’O Saltiño, Aban-

queiro, ambos nas proximidades da praia de 

Barraña; o denominado Maquieira y Matías, en 

Ponte Beluso, na beira da enseada homónima, 

onde se atopaba tamén o de Jesús Vázquez 

Rodríguez. Aos serradoiros de Arturo Sieira 

e Antonio Chouza estaban vinculados dous 

importantes negocios de moenda de cereal.

Aínda cun funcionamento estacional, 

outra das empresas importantes para o mu-

nicipio era a conserveira de peixe e marisco 

propiedade do vigués José Ramón Curbera 

Fernández, que se localizaba en Monte Deira, 

a medio camiño entre O Esteiro e Cabo da 

Cruz pola vía litoral que comunicaba estes 

dous núcleos da parroquia d’O Castro. No 

anuario Bailly Bailliere-Riera de 1932, consta 
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tamén unha fábrica de salga en Abanqueiro, 

propiedade de Manuel Fajardo, e por outras 

fontes sabemos da existencia dun almacén 

de salga en Peralto, parroquia de Lampón.

A actividade pesqueira de Cabo da Cruz, 

Escarabote e, en certa medida, Abanqueiro 

daba orixe tamén a unha modesta pero activa 

industria de carpintería de ribeira, cun impor-

tante taller n’O Chazo, Abanqueiro, propiedade 

de Francisco Places Fernández, e algúns outros 

de menor entidade espallados polo litoral, 

como o de Ramón Places Fernández, irmán 

do anterior, con estaleiro en Bandaorrío, Cabo 

da Cruz, e varios máis improvisados segundo 

a demanda de construción (Vidal Sánchez, 

2018). Mentres que tanto nos serradoiros como 

na conserveira e nas salgas o emprego bene-

ficiaba sobre todo a poboación feminina, nos 

estaleiros era esencialmente a man de obra 

masculina a que atopaba ocupación.

Por outro lado, a non moita distancia da 

beiramar pero xa nun somonte da serra do 

Barbanza emprazábanse as minas de estaño do 

Covo, na parroquia de Lampón. Os traballos de 

investigación e acondicionamento do couto 

mineiro, previos á súa explotación, iniciáranse 

mediada a década dos anos vinte por iniciativa 

da Estañífera de Arosa, sociedade anónima con 

sede en Madrid. A pesar da dureza das condi-

cións de traballo, os perigos e a precariedade, 

as minas de Lampón logo se converteron 

nun importante polo de atracción de man 

de obra non cualificada, chegada tanto das 

aldeas próximas como doutros puntos, tanto 

do municipio como de fóra, incluído un grupo 

de operarios portugueses.

A explotación mineira afectaba tamén o 

granito, existindo un considerable número 

de canteiras, en montes públicos e en propie-

dades particulares, entre as que destacaban 

pola súa importancia e máis frecuente apro-

veitamento as de San Martiño, na parroquia 

de Abanqueiro; Chanquiña, na de Lampón, e 

Berres, na de Boiro. Destas canteiras extraíase a 

materia prima para a construción e reparación 

de pontes, fontes, lavadoiros, firme de estradas 

e outras obras públicas menores, así como de 

vivendas particulares e os seus anexos, posi-

bilitando a actividade dos arredor de oitenta 

canteiros e albaneis que había no concello, e 

que supoñían o 1,56% do total da poboación 

activa. Completan o feble panorama empre-

sarial boirense outras actividades produtivas a 

pequena escala (cestería, toneleiría, pirotecnia, 

cerería, carpintería, panadería, ferraría, latoei-

ría, zapatería, confección de tecidos de liño, 

fabricación de gasosas etcétera).

Aínda sen estar localizadas no concello 

de Boiro, as minas de estaño de San Finx, en 

Vilacova-Lousame, fornecían sustento a unha 

parte da súa poboación, maioritariamente 

das parroquias de Cespón e Bealo. A pesar 

da considerable cantidade de man de obra 

empregada nas minas, é unicamente en Bealo 

onde o oficio de mineiro queda reflectido no 

padrón no conxunto da poboación activa 

(1,5%). A ausencia oficial de mineiros en parro-

quias como Lampón puidera entenderse polo 

feito de que os traballos realizados no couto 

mineiro do Covo afectaban aínda basicamente 

ao seu acondicionamento, coa construción 

de barracóns, trazados de camiños de saca e 

lavadoiros para o mineral. Por este motivo, 

moita da xente que traballaba nas minas 

serían posiblemente os que no padrón figu-

ran como xornaleiros. Porén, contrastando 

os datos do padrón cos sucesivos partes de 

baixa enviados ao Concello pola empresa 

concesionaria, sabemos que tamén traballaba 

xente doutros oficios, como canteiros. Outra 

das empresas que, sen estar localizada en 

Boiro, supoñía unha fonte de emprego para 
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a súa poboación era a conserveira de Díaz de 

Rábago d’A Ribeiriña, A Pobra do Caramiñal, 

onde ganaban o sustento moitas mulleres, 

sobre todo de Escarabote.

A CAPITAL CIMADEVILA E OS BARRIOS 
D’O CRUCEIRO E A TENENCIA: CENTRO 
DE SERVIZOS E DA VIDA PÚBLICA

En consonancia coa limitada capacidade 

de consumo da súa poboación, composta en 

bastante medida por xente moi modesta, o 

sector de servizos do municipio boirense non 

presentaba un gran desenvolvemento. Non 

obstante, a pesar de contar con rendas escasas 

e polo xeral non regulares, os seus máis de 

10.000 habitantes tiñan loxicamente unhas 

necesidades básicas que cubrir en canto a bens 

e servizos. Aínda que, ás veces, era obrigado 

desprazarse a vilas como A Pobra do Caramiñal 

ou Vilagarcía da Arousa nalgún dos vapores 

de pasaxe en funcionamento, polo xeral a 

oferta de cada parroquia abondaba para facelo, 

onde ademais de tabernas, panaderías e outros 

pequenos negocios, adoitaba haber tamén 

algún establecemento comercial importante.

Porén, a maioría dos servizos e comercios 

do concello concentrábanse nos barrios d’A 

Tenencia (ou O Cano), o Cruceiro de Bao (ou A 

Ferrería) e Cimadevila, da parroquia de Santa 

Baia que, xunto a O Aducil, A Boliña, O Breiro, 

San, O Boiro, outros núcleos menores como O 

Lodeiro e Vimieiro e mesmo a máis distante 

Ponte Goiáns, integran oficialmente o casco 

urbano de Boiro, sumando arredor de 1.500 

habitantes.

Os referidos barrios distribuían o seu casa-

río ao longo de dúas vías: o antigo e angosto 

camiño real e a máis recente, ampla e rectilínea 

estrada comarcal de Padrón a Ribeira, que 

dende a súa construción a finais do século 

XIX posibilitara a tímida expansión urbana da 

localidade. Aberta na década dos anos dez cun 

trazado perpendicular á comarcal, a estrada a 

Barraña e Cabo da Cruz, ampla e rectilínea ao 

igual que aquela, constituía a terceira vía que 

canalizaba o crecemento do casco de Boiro20.

Dentro da elemental trama urbana do 

casco boirense, era a estrada de Padrón a 

Ribeira a que concentraba a case totalidade 

dos servizos e establecementos comerciais. A 

tipoloxía dos edificios, con negocio na planta 

baixa e vivenda no primeiro piso como norma 

xeral, e a significativa presenza de persoas 

vinculadas ao comercio e artesanía, diferen-

cian este espazo do resto do casco, de perfil 

máis rural21.

Ao contrario das vilas puxantes da épo-

ca, nin a capital Cimadevila –que a medio 

camiño entre unha aldea e unha vila, recibía 

oficialmente a denominación de “lugar”–, nin 

o casco de Boiro no seu conxunto reunían as 

condicións dos pobos prósperos. En 1930 aín-

da non dispoñía de praza de abastos, estación 

20 Cinguido á ladeira baixa do monte Espiñeira, o camiño real 
ou camiño vello, constitúe a parte máis antiga da localidade. Aquí 
érguese a igrexa parroquial de Santa Baia, que loce a sinxela feitura 
imposta polas reformas do século XVIII, e conta con casa de fábrica 
e adro con cemiterio, murado de antigo para impedir o acceso do 
gando. Lembranza dos tempos dos señoríos xurisdicionais son o 
pazo de Fonteneixe, a reitoral de Santa Baia, a Casa de Bao e, sobre 
todo, a Casa d’A Tenencia, que daba nome ao barrio homónimo 
e, en tempos, fora propiedade do cabido da Catedral de Santiago 
de Compostela, señor do Couto de Boiro. Mostras dun pasado 
tan austero como a realidade de 1930, este conxunto de edificios 
asomados ás beiras do camiño real constituían a arquitectura máis 
meritoria da localidade. Se ben anteriormente á construción da 
estrada comarcal (c. 1880), a actividade mercantil salpicaba este 
espazo, no tránsito dos anos vinte aos trinta do século XX era un 
lugar residencial e de circulación de carros, cabalgaduras e persoas 
e, en puntos concretos, como o adro e a igrexa, de encontro veciñal.

21 Tal como reflicte o padrón de 1935, n’O Boiro, núcleo máis 
poboado do casco con 269 habitantes, as tres cuartas partes da súa 
poboación activa declaraba desempeñar o oficio de xornaleiro-a ou 
labrego-a. O terzo restante distribuíase entre canteiros, mariñeiros, 
serventas e outros oficios. Similar perfil socio-laboral presenta 
A Boliña, segundo núcleo por poboación, con 264 habitantes.
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telegráfica, xardín ou alameda para solaz da 

poboación,, nin fontes ornamentais de abas-

tecemento público. Tampouco contaba con 

rede de sumidoiros, nin tiña rúas empedradas 

ou pavimento asfáltico, e os escasos treitos 

de beirarrúas existentes foran construídos 

por comerciantes. Non contaba, por suposto, 

con casas de banca, prensa propia, banda 

municipal, casino ou un teatro de xeito; nin 

tampouco sequera con rúas dedicadas a ilus-

tres persoeiros locais ou caciques benfeitores.

Mesmo o Concello e o Xulgado de Paz ocu-

paban unha antiga casa de labranza adaptada 

para aos labores da administración municipal, 

adquirida en 1887 á súa propietaria Isabel 

Romero Garat tras anos pagando alugueiro. 

A sobriedade, as liñas simples e con escasos 

alardes arquitectónicos das edificacións dos 

barrios da estrada denotan a modestia da bur-

guesía local que, ao contrario de vilas como 

A Pobra do Caramiñal, Palmeira, Ribeira ou 

Porto do Son, non atopara na industria da 

salga a base da súa prosperidade22.

Con todo, rematando a década dos anos 

vinte Boiro experimentara algunhas melloras. 

En 1929 inaugurouse a iluminación pública 

eléctrica e a central telefónica, e as árbores 

plantadas nas beiras da estrada uns anos atrás 

adquiriran xa a frondosidade abondo para 

conformar unha fermosa avenida, transitada 

acotío por carros do país e cabalgaduras de 

médicos e demais persoeiros principais, xunto 

aos contados vehículos a motor e a un cada 

día maior número de bicicletas.

22 Sobre a realidade socio económica do concello do Son, rea-
lizaron un pormenorizado estudo Soutelo Vázquez, R. e Vázquez 
Lijó, J.M. (2018): “O Son que coñeceu Ramón Caamaño. Xentes 
e espazos dentro e fóra do marco fotográfico”, que resulta de 
grande interese para contrastar a realidade deste concello coa 
do concello de Boiro.

A información publicada nos anuarios 

industriais, mercantís e profesionais, com-

plementada polos datos do padrón (1935), a 

documentación fiscal (1928) e as informacións 

procedentes das fontes orais, permítennos 

achegarnos bastante fielmente ao desenvol-

vemento mercantil do casco urbano de Boiro, 

onde Cimadevila constituía o eixe principal 
23. A capital boirense contaba cun concorrido 

mercado de peixe, complementado coa venda 

de hortalizas, pan e boroa, quincalla, tecidos 

e algún outro produto de tempada, como as 

famosas e abundantes cereixas de Cespón. Ao 

carecer de edificio específico, celebrábase á 

intemperie, ás beiras da estrada, e cando cho-

vía facíase ao resgardo dun pendello cedido 

por Isabel Maestre López.

Industriosa muller de cincuenta e seis 

anos e viúva sen fillos do avogado Cándido 

Dieste, Isabel Maestre, ou doña Isabel, como 

popularmente se coñecía, era a máis próspera 

industrial do barrio e a terceira de todo o con-

cello polas ventas e operacións declaradas24. 

Centrada unicamente no traballo e moi gar-

dadora, a dicir dos seus familiares, rexentaba 

varios negocios, algúns herdados dos seus pais 

Clemente Maestre e Pilar López, zamoranos 

asentados en Boiro na segunda metade do 

século XIX. Tiña tenda de ultramarinos e 

tecidos, ferraxería, estanco, comerciaba con 

cereais e exportaba ovos que mandaba recoller 

polas casas das aldeas. Mantiña en produción 

unha fábrica de gasosas, foi pioneira na venta 

de gasolina e tiña ademais unha funeraria. A 

23 Os anuarios consultados para este traballo foron os da casa 
Bailly Bailliere-Riera de 1925 e 1932, e o Anuario regional descriptivo, 
informativo y seleccionado de la industria, comercio, agricultura, 
profesiones, arte y turismo del Norte de España, de 1932. Bne.es 
(Biblioteca Nacional de España).

24 Os datos proceden das declaracións xuradas a efectos do 
imposto sobre o volume de ventas e operacións presentadas 
polos industriais con destino ao Administrador de Rentas Públicas. 
Libro rexistro de saída de comunicacións. 5 febreiro 1928. Arquivo 
Municipal de Boiro.
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inqueda industrial cimadevilá era propietaria, 

así mesmo, dun salón de cine mudo e teatro, 

administrado por Luis Silva Maestre, un so-

briño seu que amadriñara.

Ademais dos negocios desta industriosa 

muller, outro dos establecementos emble-

máticos da Cimadevila de 1930 era o Café 

Cosmopolita, aberto ao público dous anos 

antes polo boirense Ricardo Bermúdez Ro-

mero e a súa dona italiana Clara Camandona, 

establecidos en Boiro tras o seu paso pola 

emigración americana. O Cosmopolita, que 

tamén contaba con fonda, foi o primeiro café 

moderno da localidade, lugar de parladoiros 

e partidas da burguesía local, e punto de en-

contro da mocidade señorita, sobre todo nos 

seus folgazáns estíos.

Xunto ao mercado do peixe, os comercios 

de Isabel Maestre, o cine mudo e o café Cos-

mopolita, outro dos referentes de Cimadevila 

ao tempo que centro de socialización, neste 

caso, das clases populares era o salón de baile 

dos Chonos, con sesións amenizadas polo 

acordeón de Juanito Somoza e seu irmán 

Moncho, fillos de Carmen Rebollido, propie-

taria do local, viúva, nacida na emigración 

americana e muller industriosa con negocio 

de compra e venta de produtos do país que 

mandaba para Vilagarcía da Arousa por mar. 

Outros establecementos de referencia do ba-

rrio eran a tenda de tecidos do matrimonio 

formado por Ángel Carbajosa Prieto, natural 

de Puebla de Sanabria e aveciñado en Boiro 

contra 1910, e Fermina Maestre López, irmá 

da emprendedora Isabel Maestre; a botica 

de Manuel Lamas Castro, noiés, solteiro e 

afincado no barrio dende principios do século; 

o fornecido ultramarinos de Rosario Rebollido, 

irmá de Carmen a Chona; a panadería das 

Quintelas, e a carnicería de Ramón Armental, 

instalada nun cuarto da planta baixa da casa 

chamada dos Cortadores, onde había tamén 

pousada para os pucheiros vidos de fóra e 

curral para o seu gando.

Pola súa parte, o barrio d’O Cruceiro con-

taba tamén con establecementos destacados 

no contexto local. No límite con Cimadevila 

localizábase a ferraxería de Juanito Somoza, 

o Chono, propietario así mesmo dunha fra-

gua con varios operarios. Enfronte mesmo 

estaba establecido Ramón Romero Rodríguez, 

industrial con fábrica de gasosas e panadería, 

e baile de “organillo” que esmorecía ante a 

competencia do baile de acordeón dos Cho-

nos. Outros negocios do barrio eran o café 

e fonda de Digna Martínez Patiño e Daniel 

Hermida Rudiño, matrimonio noiés chegado 

a Boiro iniciándose a década dos anos vinte; 

a ferraxería e ultramarinos de José Sieira 

Alonso, e a tenda de comestibles, taberna-

-café e pousada do matrimonio formado por 

María Somoza Rebollido –outra integrante da 

extensa e laboriosa familia dos Chonos–, e 

Francisco Lorenzo González, dos Pinchudos de 

Bealo, creadores da popular banda de música 

do mesmo nome.

Aínda que sen o movemento de Cimade-

vila, o barrio d’A Tenencia tamén tiña activi-

dade mercantil; en bastante medida grazas 

Cimadevila, capital municipal. C. 1927. 
Cedida por Carlos López del Río
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ao denominado Sindicato, segundo negocio 

con maior volume de vendas e operacións 

declaradas oficialmente de todo o concello de 

Boiro. Creado en orixe como almacén de in-

sumos do Sindicato Agrícola Católico de Santa 

Eulalia de Boiro, en 1930 o Sindicato levaba 

xa tempo sendo un fornecido ultramarinos 

aberto a toda a veciñanza. Construído entre 

finais dos anos dez e principios dos vinte, o 

edificio, de planta baixa e austera arquitectura, 

acollía ademais a sede da entidade sindical.

Na contorna do Sindicato, localizábase 

o negocio de venta de bicicletas de Manolo 

Martínez, Cucharita; a paquetería de Flora 

Pardiñas, e unha modesta sala de cine mudo 

que, promovida polo industrial Ramón Ro-

mero, empezara a funcionar a principios dos 

anos vinte. A escasa distancia, seguindo a 

estrada principal cara á Ponte Goiáns, estaba 

a panadería de Jesús Xambella e a central 

telefónica, símbolo da modernidade, inau-

gurada en 1929 nunha dependencia do local 

da botica de Julio Carreño, e que lle dera pé 

a José Blanco Bouzón a establecer a parada 

oficial do seu taxi, outro fito para a localidade 

en unión do servizo telefónico e a iluminación 

pública eléctrica.

A apenas uns metros, pero xa no Camiño 

Real, atopábase o ultramarinos de Ramón 

Romero Verea que, ademais de ser un negocio 

cun bo volume de vendas, constituía un dos 

poucos establecementos aínda abertos naque-

la antiga vía. A pesar da súa decadencia, na 

emblemática e palaciá Casa da Tenencia, ao 

longo da maior parte da década dos anos vinte 

funcionou unha pousada, unha panadería, 

unha carnicería e un estanco.

Xunto e estes negocios con maior volume 

de ventas declaradas ou cun carácter emble-

mático, no conxunto do casco boirense abrían 

as súas portas ao público outros establecemen-

tos dedicados a abastecer ou prestar servizos 

á poboación, caso de obradoiros artesáns, 

especialmente de ferreiros, carpinteiros, lato-

eiros e zapateiros, e profesionais liberais, como 

médicos ou avogados, conformando entre 

todos unha oferta mercantil que se comple-

taba cos servizos propios da administración 

municipal.

As arredor de medio cento de familias 

que, segundo calculamos, vivían do comercio 

non só nestes barrios senón en todo o con-

cello, formaban parte da exigua clase media 

boirense. Coas lóxicas diferenzas en canto 

ao tamaño do negocio e as circunstancias 

propias de cada unha, pódese dicir que en 

xeral a súa economía era desafogada, o que 

lle permitía levar unha vida con poucos luxos 

pero sen estreiteces. Así o indican as fontes 

fiscais e orais, e o confirma a feitura das súas 

casas xunto á posibilidade de darlles estudo ao 

menos a algúns dos membros da súa prole25.

Compre sinalar que, así como Cimadevila e 

O Cruceiro de Bao eran núcleos caracterizados 

pola significativa presenza de persoas dedica-

das ao comercio e á artesanía, moi entregadas 

aos seus negocios e con escasa vida burguesa, 

A Tenencia, ademais de contar tamén con 

algúns esforzados comerciantes e artesáns, 

presentaba a peculiaridade de ser residencia 

de boa parte das familias máis acomodadas, 

señoritas e influentes de Boiro.

25 Un exemplo destas familias de clase media é a de María García 
Oliveira, viúva duns trinta e cinco anos que vivía cos seus sete 
fillos e unha irmá, Elisa, de corenta e catro. Coñecidas como as 
Quintelas, María e Elisa rexentaban unha panadería en Cimadevila, 
lugar onde tamén vivían. O feito de que varios dos fillos de María 
puideran cursar estudos máis alá dos elementais –no padrón de 
1935, consta que unha filla era mestra e outro bacharel– indica 
que, á parte doutros posibles ingresos complementarios, o negocio 
permitíalles manter un bo nivel de vida.
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Encabezadas por profesionais liberais con 

investimentos en diferentes sectores, estas 

familias da elite local habitaban sobrias pero 

elegantes casas con xardín arrimadas ou nas 

inmediacións da fermosa avenida arborada 

en que se convertera a estrada de Padrón a 

Ribeira ao seu paso polo casco urbano boi-

rense. Vestían roupas de calidade e falaban 

castelán como un xeito máis de distinción 

social fronte ao resto da veciñanza, da que 

recibían o tratamento de “don” ou “doña”, 

ou “señorito” ou “señorita”, segundo proce-

dese. As súas ansias de distinción levounas 

a ser protagonistas das primeiras notas da 

modernidade chegada á localidade cos anos 

vinte. Neste barrio promoveuse a creación do 

pioneiro equipo de fútbol Barraña Sporting 

Club, xogouse ao tenis na propia estrada, 

abriuse ao público o primeiro salón de cine, 

estableceuse a central telefónica e, nos xardíns 

da casa da familia Gómez Romero, déronse 

bailes de gramófono para xentes distinguidas. 

Levaban, en definitiva, unha vida de comodi-

dades e de ocio que simbolizaba o status social 

e económico da exigua burguesía boirense, 

modesta pero burguesía ao cabo, en contraste 

coa dura realidade da inmensa maioría da 

poboación. Se nalgún lugar de Boiro puidese 

encaixar o tópico dos felices anos vinte, ese 

sería o barrio d’A Tenencia.

ESCARABOTE E CABO DA CRUZ: 
NÚCLEOS DINÁMICOS DA BEIRAMAR

A diferenza dos concellos de Noia ou 

A Pobra do Caramiñal, onde non existían 

núcleos demograficamente importantes e 

con personalidade diferenciada á marxe da 

capital municipal, e a semellanza de Ribeira, 

con algúns tan destacados como Palmeira, 

en Boiro existían dúas localidades cun de-

senvolvemento demográfico parello ao do 

casco urbano, un dinamismo considerable e 

un perfil socioeconómico que as diferenciaba 

da capital e tamén do resto do concello.

Veciños acomodados do barrio d’A Tenencia, casco urbano boirense. Ca. 1929. Cedida polos herdeiros de Elena Casais Pardiñas
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Unha destas localidades era Escarabote 

que, nos albores da década dos anos trinta, 

constituía un bulicioso e alongado núcleo de 

712 habitantes, case a metade da poboación 

da parroquia de Lampón26. Emprazado nun 

somonte da serra do Barbanza bañado polas 

augas arousás de Barraña, Escarabote distri-

buía a maioría do seu casarío polas beiras e 

arredores da estrada comarcal de Padrón a 

Ribeira.

Con inicio en Escarabotiño, núcleo veciño 

de 210 habitantes, e remate no Pontellón, xa 

no límite co municipio d’A Pobra do Cara-

miñal, dúas ringleiras de casas de austera 

feitura ocupaban ámbalas marxes do vieiro. 

En puntos, as edificacións seguían tamén 

tramos conservados do antigo Camiño Real, 

ascendendo lixeiramente polo somonte unhas 

veces –zona d’O Rueiro– e baixando cara ao 

mar noutras –zona d’O Costadal–. Algúns 

camiños, angostos e costentos, comunicaban 

a estrada coa beiramar onde, alleos a calquera 

orde, casas e pendellos salpican cons e areais.

Ao igual que no casco de Boiro, os co-

merciantes da localidade atoparan ao pé da 

estrada o lugar apropiado para establecerse. 

Era o caso de Francisco Crusat Barnet, o máis 

importante comerciante non só de Escarabote 

senón de todo o concello. Procedente dos seus 

negocios de ultramarinos, cereais, tecidos, 

efectos navais e materiais de construción, o 

volume de ventas declarado por Crusat (1928) 

duplicaba o do Sindicato Agrícola de Boiro, 

o segundo do concello por ese concepto27. A 

26 Poboación de feito recollida no censo de 1930.

27 Fillo de Joaquina Barnet Más e José Crusat Sánchez, fomen-
tador da salga e armador, de Palmeira, Francisco Crusat Barnet 
estableceuse en 1900 no municipio de Boiro, onde seu pai posuía 
xa propiedades. Nesta localidade casou con Concepción Pardiñas 
Lorenzo, coa que terá cinco fillos: Antonio, José, Manuel, María 
de la Asunción e María del Carmen. No tempo transcorrido dende 
a súa chegada ata 1930 don Paco Crusat, como era coñecido 
pola veciñanza, ademais de progresar económica e socialmente, 

pesar de que a familia Crusat copaba practica-

mente a actividade mercantil escarabotense, 

había así mesmo outros establecementos, 

moito máis modestos pero populares. Un 

destes era a taberna e tenda de comestibles 

de Baldomero Torrado Outeiral, alcumado 

Pinfó, que tamén poñía baile; ou a taberna de 

Luciano Castro Buceta (Castro das Barreiras), 

que aínda que localizada en Escarabotiño, con-

taba cunha crecente clientela de Escarabote e 

sona en todo Boiro polo seu xogo dos bolos.

Malia carecer das infraestruturas máis 

elementais, mesmo de peirao, a vida en Esca-

rabote xiraba arredor da actividade pesqueira, 

que tiña o seu centro neurálxico en torno a 

dúas praíñas: a de Peralto, con almacén de 

salgadura xa de vello, e, sobre todo, a inmediata 

da Agramuíña, eixo xunto á estrada da vida 

económica e social. Escarabote contaba cun 

elevado número de mariñeiros e pequenas 

embarcacións, algunha a motor pero a mai-

oría propulsadas a vela e remos, como racús, 

lanchas xeiteiras e gamelas. Unha modesta 

pero activa frota artesanal que, dominadora de 

converteuse no cacique da parroquia e nun persoeiro influente en 
todo Boiro, chegando a exercer como concelleiro tanto durante os 
últimos anos da Restauración, aliñado no liberalismo gassetista, 
como na posterior ditadura do xeneral Primo de Rivera. Mesmo 
agora, tras o remate do período ditatorial, o industrial de Escarabote 
seguía exercendo como edil na corporación boirense. Ademais 
dos seus comercios e outros negocios, Crusat explotaba terreos 
agroforestais e un serradoiro de madeira.

Escarabote. 1922. Procedencia: Revista Vida Gallega
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artes como o bou, o rastro, o xeito ou o cerco, 

descargaba acotío no esvaradío e irregular 

puntal da Agramuíña cantidades xeitosas de 

peixe e marisco con destino, segundo fora a 

especie, á industria conserveira ou á venda 

en fresco.

A pesar da indiscutible importancia da 

pesca, o número de xornaleiros e xornaleiras 

de Escarabote superaba ao de mariñeiros. Se 

ben descoñecemos cal era a súa dedicación 

concreta, a proximidade de industrias como a 

conserveira e o serradoiro de Díaz de Rábago, 

localizadas n’A Ribeiriña, no limítrofe con-

cello d’A Pobra do Caramiñal, ou as minas 

da Estañífera de Arosa S. A. suxírenos que 

parte da xente que andaba ao xornal debía 

ganalo nestes lugares. O traballo nas terras 

das familias labregas máis fortes da parroquia 

ou nalgunha pequena industria podían ser 

outras fontes de ocupación da abondosa clase 

xornaleira escarabotense.

Integrado na súa inmensa maioría por 

modestos mariñeiros e xente xornaleira, en 

ambos casos dependentes duns exiguos e 

irregulares ingresos, e co dobre número de 

serventas que de labradores, Escarabote, 

ao igual que os inmediatos Escarabotiño e 

Peralto, conformaban núcleos de extracción 

social moi humilde, onde a súa numerosa 

veciñanza levaba unha vida dura en extremo, 

plena de carencias e exenta de calquera tipo 

de comodidades28.

Outra das entidades importantes dentro do 

conxunto municipal en canto a poboación e 

actividade era Cabo da Cruz. Integrada polos 

núcleos de Aldea d’Arriba (193 habitantes), 

28 Mentres o número de serventas reflectido no padrón de 1935 
é de dezaseis, unicamente oito veciños se declaran labradores, o 
que supón tan só o 2% do total da poboación activa, porcentaxe 
que convertía este oficio en absolutamente residual en Escarabote.

Bandaorrío (332) e Pesqueira (473), figura 

no censo de 1930 con 998 habitantes, o que 

supoñía arredor de dous terzos da poboación 

total da parroquia d’O Castro. Ao contrario de 

Escarabote ou do casco urbano de Boiro, Cabo 

da Cruz estaba afastada da estrada de Padrón a 

Ribeira, principal vía de comunicación rodada 

da comarca, coa que o núcleo cabodacrucense 

se conectaba a través dunha estrada duns 4 

quilómetros, correspondente cun treito da 

provincial denominada oficialmente de Noia a 

Cabo da Cruz. Non obstante este relativo illa-

mento por terra, a súa situación de avanzada 

sobre a ría facilitaba, en cambio, as comuni-

cacións por mar coas principais poboacións 

ribeiráns, xa que os vapores da liña regular d’A 

Pobra do Caramiñal a Vilagarcía facían escala 

na localidade, e barcos de cabotaxe garantían 

as transaccións comerciais ao por maior29.

Unha parte considerable da superficie 

de Cabo da Cruz estaba ocupada pola finca 

murada dos Carreró, que resgardaba a vella 

fábrica de salga e a casona familiar, e lindaba 

polo oeste co peirao, e polo leste coa praia da 

Ribeira Grande. Se ben no pasado esta familia 

burguesa de orixe catalá tivera un peso moi 

considerable na vida pública boirense, en 

1930 pouco quedaba dos tempos das grandes 

influencias políticas e a bonanza económica 

procedente do comercio da sardiña salgada.

Agora, polo que deducimos das fontes 

consultadas, na economía de Camila Gelpí 

Rovira, viúva do fomentador, armador e pro-

pietario Marcelino Carreró Mascato, pesaban 

moito as súas extensas propiedades agrícolas 

29 Complementando o servizo de transporte ata A Pobra do 
Caramiñal e Vilagarcía, estaba operativa en 1930 a motora local 
“Delfín”, construída en 1927 polo carpinteiro de ribeira Luís Triñanes 
Piñeiro, o Fanado, que tamén era o armador xunto a Manuel 
Santiago Vázquez (Vidal Sánchez, 2018).



89

Antón Rodríguez Gallardo

e o comercio do viño30. No mesmo lugar de 

Pesqueira onde vivía a xa anciá dona Camila, 

tiña o seu domicilio outra integrante da familia, 

así mesmo destacada propietaria e colleiteira 

de viño, Carmen Carreró Barnet, viúva do 

avogado orixinario de Noia e ex concelleiro 

boirense Agustín Malvido Sanmartín.

Cos límites impostos polas propiedades da 

xa moi exigua familia Carreró, as fértiles terras 

de labranza inmediatas e o mar costeiro da Ri-

beira Grande, Cabo da Cruz medraba anárquica 

e apertada a través dos barrios de Pesqueira, 

Aldea d’Arriba e Bandaorrío ata O Piñeirón, 

asento da señorial torre chamada do Canónigo. 

Pero tamén o facía con orde guiada pola liña de 

edificación delimitada a ambos lados da estrada 

a Boiro e o trazado que o goberno local deseñara 

para a construción de vivendas en parcelas 

cedidas a familias modestas n’O Campo, estreita 

e rochosa lingua de terra metida na ría.

A localización ribeirá de Cabo da Cruz 

facía, como xa se indicou, que a pesca cons-

tituíse o piar básico da súa economía, ata o 

punto de que o emprego do 90% da poboación 

activa tiña relación directa ou indirecta con 

esta actividade, ben a través do oficio de 

mariñeiro, desempeñado polos dous terzos 

da masa laboral, ou ben a través dos oficios 

de pesca, atadora, empregada da conserva ou 

carpinteiro de ribeira. O centro neurálxico da 

súa actividade produtiva situábase na zona 

do peirao e no pequeno e vetusto de Carreró, 

ampliándose polo sur cara ao Campo, polo 

leste cara ao areal da Ribeira Grande e, polo 

norte, a través da estradiña litoral ao Esteiro, 

30 Ademais de figurar como industriais da salga de peixe, nos 
anuarios comerciais de principios do século XX tanto José como 
Marcelino Carreró Mascato aparecen entre os principais propieta-
rios agrícolas e colleiteiros de viño de Boiro. Esquecido o negocio 
da salga, ás portas dos anos trinta Camilia Gelpí Rovira seguía 
aparecendo nos anuarios como destacada propietaria e colleiteira.

cara aos pés de Monte Deira, onde se localizaba 

a conserveira de Curbera.

A pesar de non destacar polo seu desen-

volvemento comercial, Cabo da Cruz contaba 

loxicamente con establecementos onde a 

veciñanza se abastecía. Segundo os datos 

oficiais correspondentes ao ano 1928, Josefa 

Romay Fernández, de Pesqueira, rexentaba o 

negocio de maior volume de ventas declaradas 

da parroquia e o cuarto de todo o concello. 

Tras Josefa Romay estaba Juan Pérez Costa, 

que aparece no anuario comercial da casa 

Bailly Bailliere-Riera de 1932 xunto a outros 

dous industriais: José García e unha socie-

dade titulada Hijos de Fajardo, figurando ao 

igual que o primeiro como propietarios de 

“abacerías”, con venta de bacallau salgado, 

legumes secas, aceite e vinagre, augardente 

e outros produtos non perecedoiros. Inclúese 

ademais no referido anuario unha pousada, 

El Santanderino, rexentada polo matrimonio 

formado por Concepción Fajardo Dieste e José 

Ruíz López, que ademais tiñan ultramarinos.

Aínda sen aparecer na guía de Bailly Bai-

lliere-Riera, había outros establecementos con 

peso no comercio local, caso do de Manuela 

Sánchez Gómez, viúva de Cortés, na Aldea 

d’Arriba; e comercios modestos pero populares 

como a taberna e casa de comidas de Manuel 

Brión Suárez, preto da praia da Ribeira Grande.

Ao igual que Escarabote, Cabo da Cruz era 

un núcleo integrado eminentemente por xente 

Malecón e finca da familia Carreró, Cabo da Cruz. Ca. 1940. 
Cedida por Carlos López del Río
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de extracción social humilde, con profusión 

de sinxelos mariñeiros e xente xornaleira, 

que vivían dun exiguo e non sempre regular 

xornal. Porén, no núcleo cabodacrucense 

dábase unha maior proporción de pequenos 

industriais e comerciantes, así como de pa-

tróns e armadores en certa medida fortes, que 

se deben asimilar ás clase medias e que, polo 

tanto, gozarían dun nivel de vida máis elevado.

UNHA SOCIEDADE TRADICIONAL 
CUN ASOCIACIONISMO 
ESCASO E CONSERVADOR

En consonancia co seu desenvolvemento 

económico e social, a presenza do asocia-

cionismo no municipio de Boiro á altura de 

1930 era escasa, contando unicamente con 

seis entidades. Inda que era un concello no 

que a agricultura predominaba e a Igrexa 

católica exercía grande influencia, o sin-

dicalismo católico agrario acadara grande 

importancia. Tutelados pola Igrexa e abertos 

tanto aos propietarios agrícolas e campesiños 

de distinta condición coma aos xornaleiros, 

colonos e demais profesións relacionadas coa 

agricultura e gandería, no tránsito dos anos 

vinte aos trinta estaban activos en maior ou 

menor medida os sindicatos de Santa Eulalia 

de Boiro, San Pedro de Bealo, San Andrés de 

Cures, Santiago de Lampón e San Cristóbal 

de Abanqueiro.

O de Santa Eulalia –Santa Baia, diriamos 

hoxe– era o máis próspero e dinámico. Fora 

fundado en 1916 por iniciativa do médico e 

gandeiro Benigno López co apoio dun grupo 

de propietarios e labradores fortes encabeza-

dos por Jesús Vázquez Rodríguez (Jesús de 

Lamas), de Cespón, e Juan Pose Lojo (Xan de 

Pos) e Gregorio del Río (Gregorio do Rexedor), 

ambos da parroquia de Boiro. O seu lema, 

“Unos por otros y Dios por todos”, propio deste 

tipo de asociacións, e o seu padroado a cargo 

da “Gloriosa Santa Eulalia”, recollido no artigo 

4º do regulamento da entidade, deixa clara a 

súa orientación ideolóxica.

Se ben no seu regulamento se establecía 

que os fins do sindicato eran unicamente 

económicos e de instrución, a súa intencio-

nalidade política quedou demostrada ao longo 

da súa traxectoria31. Segundo lemos na prensa 

(El Compostelano, 20 maio 1921), aos cinco 

anos de ser creado, contaba cuns catrocen-

tos asociados, non só da parroquia de Boiro, 

senón tamén doutras, tanto do propio concello 

como d’A Pobra do Caramiñal. Nese momento, 

grazas á súa saneada situación financeira e 

aos aportes dalgúns destacados asociados, 

contaba xa cun inmoble n’A Tenencia que 

acollía o local social e o almacén de insumos 

da entidade.

Por outro lado, en Cabo da Cruz e Escara-

bote, o asociacionismo aglutinábase especial-

mente en torno ás confrarías de pescadores. A 

de Cabo da Cruz constituíuse en 1924, sendo 

Antonio Fernández Chouza, patrón e armador, 

o seu primeiro presidente, e a de Escarabote 

facíao un tempo despois, contra 1927, con 

Francisco Crusat Barnet, industrial e armador, 

encabezando a directiva. Como indican os 

seus regulamentos, trátase de asociacións 

cooperativas coa finalidade de estender a 

cultura entre o persoal asociado, establecer 

seguros sociais e explotar sen intermediarios 

a industria pesqueira.

Unha das vantaxes do funcionamento das 

confrarías foi a apertura de escolas. Edificada 

31 A súa actitude a favor da causa conservadora e contraria ao 
liberalismo gassetista, favorecería a entrada no goberno municipal 
da etapa da ditadura de Primo de Rivera de destacados membros 
do sindicato como Benigno López, Jesús Vázquez, Gregorio del 
Río, Juan Pose (Xan de Pos) ou José Torrado.



91

Antón Rodríguez Gallardo

nun terreo cedido polo Concello no campo 

do molle, a de Cabo da Cruz inaugurábase 

con brillantez, profusión de autoridades e 

bendición incluída, en setembro de 1925, 

coincidindo coa tradicional festa do Carme 
32. A de Escarabote, pola súa parte, empezou 

a funcionar en 1928, sen que nos conste que 

o fixese máis que nun local alugado.

Asociacións interclasistas e confesionais, 

con directivas controladas nun caso por ricos 

labradores ou gandeiros, e noutro por desta-

cados armadores, e baixo a tutela da Igrexa e 

as autoridades, tanto os sindicatos agrícolas 

como as confrarías mariñeiras pretendían, 

ademais de mellorar as condicións da súa 

masa social, ser un dique que evitase a expan-

sión do sindicalismo de clase, fose socialista 

ou anarquista.

A estas seis entidades sindicais débese unir 

unha asociación de carácter político que, aínda 

que con escasa actividade, seguía vixente ás 

portas de 1930. Trátase do comité local de 

Unión Patriótica, partido único da ditadura de 

Primo de Rivera, que, tras a morte do ditador 

en marzo daquel ano, quedará disolvido para 

dar lugar á Unión Monárquica Nacional, da 

mesma orientación política dereitista radi-

cal que a súa matriz. En definitiva, as sete 

asociacións que coexistían en Boiro eran de 

carácter extremadamente conservador, en 

32 Co fin de afrontar a construción do edificio –tal vez a primeira 
sede social en propiedade dunha confraría na Ría da Arousa–, a 
entidade solicitou un préstamo bancario. Porén, non puido saldar 
a súa débeda coa entidade de crédito, que ameazou coa vía de 
aprema sobre as embarcacións que serviran de aval. Tivo que ser 
o Concello de Boiro o que solucionase o problema, comprando 
o edificio polas 6.250 pesetas necesarias para cancelar a débeda. 
A súa adquisición polo Concello –que ata esa fecha non era 
propietario de máis edificios que o da casa consistorial– facíase 
efectiva en 1930, tal como consta na escritura formalizada o 5 de 
xuño ante notario. Arquivo Municipal de Boiro.

harmonía co período ditatorial que en 1930 

aínda seguía vixente33.

UN CONCELLO CON 
NECESIDADE DE CAMBIOS

Como se pon de manifesto nas páxinas 

precedentes, no tránsito dos anos vinte aos 

trinta do século XX, Boiro constituía unha 

sociedade pouco avanzada, especialmente 

en comparación cos concellos veciños. A 

súa economía era débil, e sustentábase ba-

sicamente na agricultura e na gandería de 

autoconsumo, e cunha escasa industria e 

un sector de servizos apenas desenvolvido.

A maioría da poboación estaba sometida 

a unhas condicións de vida extremadamente 

duras, marcadas por xornadas laborais ex-

tenuantes e ingresos exiguos e de carácter 

eventual. Esta situación afectaba dun xeito 

particular a clase xornaleira, que sumaba 

arredor dun terzo da poboación traballadora 

boirense34. Ao igual que as rendas da poboa-

ción asalariada, os ingresos da clase labrega 

e dos armadores de pequenas embarcacións 

abondaban para pouco máis que a mantenza, 

quedando suxeitos á incerteza derivada de 

factores como a climatoloxía ou do mercado.

Ss exceptuamos as familias da clase pro-

pietaria e labradora abastada, da industria e 

o comercio máis próspero, e as encabezadas 

33 Por outro lado, compre sinalar que o asociacionismo deportivo 
tamén estaba presente de feito, a través de entidades de carácter 
máis ou menos estable como El Pueblo Gallego Football Club 
ou o Sansón F.C., creados entre 1927 e 1928, respectivamente, 
ao abeiro da rivalidade da burguesía dos barrios d’A Tenencia 
e Cimadevila, enleadas daquela pola localización do edifico da 
praza de abastos que o Concello pretendía construír. Así mesmo, 
Escarabote e Bealo contaban con cadanseu equipo de fútbol, aínda 
que cun funcionamento talvez máis ocasional que os anteriores.

34 Tomando como base os datos do padrón de habitantes de 
1935 e o amillaramento de 1930, calculamos que a poboación 
asalariada boirense podía achegarse ao 40% da poboación activa.
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por profesionais liberais que, no abrente de 

1930, sumarían en total arredor do 10% da po-

boación, pódese dicir que o resto das familias 

boirenses víanse abocadas a vivir nos límites 

da subsistencia, mesmo cun un significativo 

número de casos de pobreza extrema.

Articulada e controlada pola Igrexa católica 

e as clases podentes, ben avidas coa ditadura 

primorriverista e moi cómodas co statu quo 

socioeconómico, a sociedade boirense man-

tivérase allea á política e ás reivindicacións 

obreiras e mariñeiras existentes noutros 

concellos galegos. Os elevados índices de 

analfabetismo e a carencia de organización 

da clase traballadora contribuían á prepon-

derancia dun caciquismo ao que, en 1930, se 

seguía rendendo acatamento e confiando a 

solución dos problemas, tanto particulares 

como comunitarios.

Neste contexto, a única vía para superar 

a precariedade e progresar económica e so-

cialmente era a emigración a América. Fun-

damentais achegas económicas, os ingresos 

obtidos no exterior, en países como Arxentina, 

Cuba, Uruguay ou Brasil, permitíronlle a un 

crecido número de familias boirenses adquirir 

leiras das medias, redimir foros, saldar débe-

das, construír ou amañar casas ou investir 

en pequenos negocios. Algúns exemplos a 

este respecto foron os de José López Muñiz, 

o Catalán, que cos cartos ganados en ultramar 

adquiriu un barco de pesca, converténdose 

nun dos patróns importantes no porto de Cabo 

da Cruz; José María Otero García, Outeiro, que 

compraría a señorial Casa da Tenencia e todas 

ou parte das súas propiedades agrícolas, e o de 

Manuel Somoza Rebollido, que cos seus xiros 

desde Cuba axudoulle á súa nai, a comerciante 

Carmen Rebollido, a Chona, a amortizar un 

préstamo solicitado á Casa de Bandaorrío. E xa 

fixemos referencia en epígrafes anteriores aos 

casos de Salvador Martínez Torrado, o Balteiro, 

que puido comprar dúas fincas traballadas 

pola súa familia durante anos en réxime de 

colonato; de Manuel Brión Suárez, o Xesteiro, 

que montou un pequeno comercio e casa de 

comidas na Ribeira Grande, Cabo da Cruz, e 

de Ricardo Bermúdez Romero, propietario 

dun café con fonda en Cimadevila grazas aos 

cartos conseguidos en Buenos Aires.

A restrición á inmigración promovida 

polas repúblicas americanas, afectadas pola 

grave crise económica mundial consecuencia 

do derrube financeiro norteamericano de 1929, 

provocou a rápida diminución de saídas cara 

ao exterior e o incremento das repatriacións. 

Sen a válvula de escape e os recursos da emi-

gración, con escasos e precarios traballos por 

conta allea, cos prezos do millo en ascenso e o 

das madeiras e o gando baixando, un escuro 

panorama pendía sobre a maioría dos fogares 

boirenses á altura de 1930.

Coincidindo coa fin da ditadura primorri-

verista e a inmediata proclamación do réxime 

democrático republicano, do seo da clase media 

modesta vai xurdir un grupo de persoas que lles 

vai porfiar o poder político ás elites económicas 

e sociais da localidade, ao tempo que aban-

deirará a reivindicación de melloras sociais, 

promovendo, con tal fin, o asociacionismo das 

clases modestas e a súa participación en xeitos 

de exercer a protesta, practicamente inéditos 

na localidade, como a manifestación, a folga 

ou a reivindicación vía sindicato.

Esta actitude reivindicativa chocará de 

pleno cos sectores máis inmobilistas da 

sociedade, representantes das vellas formas 

caciquís, que rexeitaban calquera tipo de 

cambio, así como calquera tipo de axitación 

social que puidese facer diminuír ou perigar 

o seu poder e a súa privilexiada situación.
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Arrancamos este traballo con ansias de 

converterse nun serial. O ideal sería 

comezar polas primeiras intervencións ar-

queolóxicas levadas a cabo en chan barbanzán 

polos precursores da arqueoloxía galega; así e 

todo, agardamos poder facelo máis cedo que 

tarde, do mesmo xeito que temos intención 

de estender a crónica ata o cambio de mile-

nio. Non obstante, preferimos comezar por 

dar a coñecer algunhas novidades curiosas 

que fomos atopando nos últimos meses nun 

traballo de recompilación que, como dicimos, 

segue vivo.

1. INTRODUCIÓN

Avanzados os anos setenta, a actividade 

arqueolóxica en Galicia encara unha nova 

etapa. Comeza a espertar dun longo letargo 

no que se tiña mantido, só alterado polas ac-

tuacións arqueolóxicas levadas a cabo polos 

comisarios provinciais e locais de escavacións 

arqueolóxicas dependentes da Comisaría 

General de Excavaciones Arqueológicas (1939-

1955). A actividade arqueolóxica nas décadas 

dos anos 40 e 50 está protagonizada polos 

comisarios provinciais, dos que formaron 

parte nun primeiro momento1 Fermín Bouza 

Brey (Pontevedra)2, Florentino López Alonso 

Cuevillas (Ourense), José María Luengo Martí-

nez (Coruña) ou Manuel Vázquez Seijas (Lugo). 

Xunto aos provinciais aparecerá outro grupo 

algo máis nutrido de comisarios, denomina-

dos comisarios locais, entre os que podemos 

atopar nomes coma Manuel Fernández Pousa 

(Carballiño e logo Maside), Joaquín Robla Díez 

1 Nomeados en 1941 segundo Díaz-Andreu, 2001: 330.

2 En 1951, é comisario provincial de Oviedo, e ten a razón social 
na Audiencia Territorial (exerceu de maxistrado), e como comisario 
provincial de Pontevedra figura José Filgueira Valverde, que con 
anterioridade fóra comisario local de Pontevedra, cargo no que 
será substituído por Alfredo García Alén (Actas de la II Asamblea 
Nacional de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas)

(Ribadavia), Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza 

(Santiago), Jesús Taboada Chivite (Verín), 

José María Álvarez Blázquez (Vigo), Juan 

José Suárez de Acevedo (Ribadeo), Manuel 

Chamoso Lamas (Carballiño), Francisco 

Mayán Fernández (Mondoñedo), Francisco 

Conde-Valvís Fernández (Allariz) ou Manuel 

Fernández Rodríguez (A Guarda).

Ademais dos comisarios, existen algunhas 

excepcións como é o caso de Chamoso Lamas 

que escavará na Catedral de Santiago entre 

1946 e 1959, nas Torres do Oeste (Catoira) en 

1949, ou no atrio da igrexa parroquial de Tines 

(Baio-Vimianzo) en 1951; ás que poderiamos 

engadir algunhas máis como as realizadas 

a partir de 1962/63 por Emiliano Aguirre en 

conxunto cunha elevada nómina de colabo-

radores estranxeiros (Karl W. Butzer, Desmond 

Collins, P. Biberson) e nacionais (Juan Zozaya, 

D. Echaide, B. Izquierdo e M. I. Bea, E. Massó, 

J. M. Álvarez Blázquez, P. Días, A. Fernández 

del Riego e A. Ilarri) nas Gándaras de Budiño3 

mais nas prospeccións da costa entre Vigo e A 

Guarda e nas terrazas do Miño entre Caldelas 

de Tui e a súa desembocadura (Aguirre, 1965).

Amén dos sinalados, tamén houbo algunha 

actividade arqueolóxica levada a cabo por 

afeccionados ou colaboradores, como por 

exemplo o colaborador do Museo de Ponteve-

dra (García Alén, 1964) Paratcha, que estudou, 

no contorno de Moraña, gravados rupestres e 

mámoas; ou José Galego, tamén colaborador 

daquela institución, o cal localizou mámoas 

e castros na zona de Agolada. Cómpre tamén 

destacar o labor de coleccionistas coma o Dr. 

Pelayo Fernández, que reuniu unha importan-

te colección de pezas líticas procedentes das 

3 O xacemento das Gándaras de Budiño (O Porriño) foi descuberto 
polo xeomorfólogo Henri Nonn en 1961 no transcurso dos traballos 
sobre a xeomorfoloxía das costas galegas.
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Gándaras de Budiño entre 1961 e 1971 (Vidal 

Encinas,1983).

Avanzada a década dos sesenta –con-

cretamente en 1967–, créase, a proposta de 

Fermín Bouza Brey, no seo do Instituto Padre 

Sarmiento, unha Sección ou Seminario de 

Prospeccións Antropolóxicas, Etnográficas 

e Arqueolóxicas á que se van incorporando 

paseniñamente Vázquez Varela, Deibe Brañas, 

Luaces González-Rosón, Arias Vilas ou Ca-

amaño Gesto que, seguindo as pegadas do 

Seminario de Estudos Galegos, implementan 

o modelo das “xeiras” nas que se van realizar 

estudos de campo de carácter comarcal. Estes 

estudos comezan cunha prospección no 1968 

na montaña lucense, concretamente no Incio 

(García Martínez, 1992: 283).

Doutra banda, a chegada á Universidade de 

Santiago de Alberto Balil no 1968 para ocupar 

a praza de profesor agregado de Arqueoloxía 

imprime un novo pulo. Crea o Seminario 

de Arqueoloxía da Facultade de Filosofía e 

Letras da Real Universidad de Santiago de 

Compostela e dirixe catro teses y sete tesiñas 

que supoñen unha importante revisión da 

romanización de Galicia (Armada, 2004: 263).

O Seminario de Arqueoloxía da Universi-

dade e a Sección de Arqueoloxía do Instituto de 

Estudos Galegos Padre Sarmiento estreitaron 

relacións e, de feito, unha parte dos arqueólo-

gos que traballaron ao amparo do Instituto xa 

estaban exercendo daquela como docentes 

universitarios (op. cit. 264).

Será a finais dos anos sesenta cando en 

Galicia se comece a consolidar unha arqueo-

loxía sólida e sostida no tempo (Armada, 2008: 

208). Neste contexto, recalan no Barbanza un 

grupo de arqueólogos mozos que se fixeron 

cargo das primeiras escavacións arqueo-

lóxicas que se levaron a cabo na rexión após 

da época do Seminario de Estudos Galegos. 

Realízanse traballos nas Torres do Oeste4, e en 

1970 realízanse escavacións nos túmulos de 

Rianxo e Dodro5 (Campo Grande ou Campiños, 

Paradegua, Borbolla e Mina de Burés) e Neixón.

2. AS INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS 
ENTRE 1969 E 1981

a. Os traballos da sección de 
prehistoria do IEG “Padre Sarmiento 
nas mámoas de Rianxo e Dodro6

No alto da Paradegua tiñan localizada 

unha necrópole con sete túmulos dos cales 

escavan dous7. Un deles, que denominan a 

“mámoa 3”, tiña 13 m de diámetro e 1,5 m de 

altura. Neste túmulo localizáronse 3 pun-

tas de frecha e un fragmento triangular de 

sílex gris que finalmente se clasificou como 

micrólito (Fábregas, 1991: 313-314). O outro 

túmulo escavado, separado uns 50 metros 

do anterior, tiña un diámetro de 16 m e unha 

altura que variaba entre os 20 cm e os 110 cm. 

A súa escavación permitiu documentar que 

contiña unha cámara poligonal sen corredor 

formada probablemente por 9 lousas das que 

só se conservaba 7. O último túmulo escavado 

presentaba un profundo pozo de saqueo que 

os responsables da intervención consideraron 

podería ser froito de reiterados saqueos, in-

4 De 1970 a 1973 realízanse 4 intervencións arqueolóxicas dirixidas 
por Alberto Ballil Illana (referencia: Arquivo de Galicia G: 80783/6.

5 Referencia: Arquivo de Galicia, G80481-006.

6 A información extractada a continuación figura recollida nun 
expediente denominado “Escavación en túmulos megalíticos de 
Rianxo e Dodro (A Coruña)” informe ágrafo e sen data, referencia 
Arquivo de Galicia, G80481/6.

7 Formaban parte do equipo Fernando Acuña Castroviejo, José 
Manuel Vázquez Varela, Carlos García Martínez e Xosé Manuel 
González Reboredo (información facilitada polo profesor Fábregas 
Valcarce).
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cluso de tempos recentes. Neste túmulo só se 

recuperaron dous anacos de cristal de rocha.

Ademais dos dous túmulos da Paradegua 

escavaron outros dous que formaban parte 

doutra pequena necrópole que denominaron 

Borbolla, que estaba formada por tres túmulos 

localizados nun pequeno curuto situado á de-

reita da pista forestal que arrancaba da estrada 

Padrón-Ribeira, á altura da Paradegua, a uns 

550 m. Nesta necrópole escavan tamén dous 

túmulos, un con cámara poligonal formada 

por 8 lousas, cun diámetro que superaba os 

15 m e cunha altura máxima de 1,80 m. Na 

escavación recuperáronse restos de carbón, 

cerámicas, unha lámina de seixo cristaliza-

do e unha anaco de granito con forma de 

améndoa e de pequeno tamaño (21x13x15 

mm). Como curiosidade, o chan da cáma-

ra atopábase lousado. A outra escavación 

afectou un túmulo de dimensións similares, 

que dispuña dunha cámara poligonal sinxela 

provista dun corredor curto, a cal se atopaba 

completa a excepción do tapa da cabeceira. 

Nesta recuperáronse dous pesos de pedra.

No Campo Grande (hoxe Campiños) es-

cavaron unha das mámoas que forma parte 

das 6 que formaban a necrópole –Campiños 

4 segundo Fábregas (1991; 315)–. Hoxe, un dos 

túmulos que compoñen a necrópole atópase 

moi alterado e perdeu boa parte da súa masa 

tumular a consecuencia da apertura dunha 

pista forestal polo ICONA con posterioridade a 

1977 (Fábregas Valcarce, De la Fuente Andrés, 

F.: 1984). O túmulo que interveñen en Campo 

Grande tiña un diámetro de 17,5 m e unha 

altura que variaba entre 1,1 m e 2,2 m. Contiña 

unha cámara poligonal sinxela formada por 9 

lousas, á que se accedía a través dun pequeno 

corredor situado ao leste e constituído por un 

pequeno murete e dúas pedras. A cámara tiña 

un diámetro de 2,6 m.

Durante a intervención recuperáronse 

fragmentos de cerámicas sen decoración, tres 

puntas de frecha feitas en seixo, unha eixada 

puída de anfibolita e unha aixola tamén en 

anfibolita (Fábregas, 1991: 315).

Como curiosidade, debaixo dun dos ortos-

tatos que formaban a cámara e que se atopaba 

totalmente vencido, recuperouse, sobre o piso 

da cámara, unha punta de lanza ou xavelina 

de ferro, que posteriormente sería identificada 

como un pilum romano. Segundo o informe 

ágrafo que detalla os traballos realizados, o 

pilum posiblemente foi empregado polos sa-

queadores do sepulcro e introducido debaixo 

do lousa para servir de panca, porén a ruptura 

do seu mango impediu acadar o obxectivo e 

obrigou os saqueadores a abandonar alí a peza.

Neste informe ágrafo descríbese outra 

pequena necrópole como “Grupo de Monte de 

Somoza”, situada a algo máis de 3 quilómetros 

seguindo a pista forestal que arranca do alto 

da Paradegua. Preto atópase a túmulo deno-

minado “A Mina” ou “Mina de Burés8”, que 

chegou a escavarse. A estrutura correspóndese 

cunha cámara poligonal sinxela formado por 8 

lousas, cun pequeno van de entrada, aínda que 

só se conservaban 6 das lousas no momento 

da escavación. A cámara estaba moi alterada 

por tobos de animais, e durante a escavación 

só se recuperou un micrólito e unha lasca 

de sílex (Fábregas, 1991: 314), así como unha 

pedra de cuarcita en forma de semicírculo. 

Ademais, detectáronse numerosos restos de 

carbón e cinzas.

8 Sorprendentemente dábase conta do achado do túmulo a través 
dos medios de comunicación en 2015 (https://www.lavozdegalicia.
es/noticia/barbanza/rianxo/2015/03/14/localizan-bures-enor-
me-mamoa-20-metros-diametro/0003_201503B14C19910.htm, 
consulta 15.07.2021] e sinalábase que non figuraba no catálogo 
do Plan Xeral nin se atopaba catalogada, e que o seu estado de 
conservación era o mellor da zona. Non deixa de ser curioso como, 
na volta de 45 anos, deixou de estar moi alterada para convertese na 
mellor conservada da zona; certo é que o termo “zona” é impreciso 
e non sabemos realmente a que ámbito territorial se refire.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2015/03/14/localizan-bures-enorme-mamoa-20-metros-diametro/0003_201503B14C19910.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2015/03/14/localizan-bures-enorme-mamoa-20-metros-diametro/0003_201503B14C19910.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2015/03/14/localizan-bures-enorme-mamoa-20-metros-diametro/0003_201503B14C19910.htm
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O resultado destas escavacións nunca 

foron publicados, agás o estudo dos materiais 

líticos que formaron parte da tese de douto-

ramento do profesor Fábregas Valcarce. Pode 

consultarse o elenco de materiais estudados 

nunha publicación que veu a luz no ano 1991 

e que figura na bibliografía que citamos neste 

traballo.

No Arquivo de Galicia consérvase un infor-

me9 mecanografado e con data manuscrita de 

10 de setembro de 1982 feito pola Inspección 

Arqueológica de la provincia de La Coruña10, 

<<Informe de destrucción de “mámoas” en la 

necrópolis megalítica de “Os Campiños”>> no 

que se dá conta de que <<ha sido reciente-

mente destruido por completo, restándolo solo 

una “media luna” correspondiente a parte del 

túmulo. Los trozos de los soportes del domen 

y la tierra del túmulo ha sido esparcida por las 

cuentas de la pista>>.

Segundo recolle o citado documento, na 

exploración realizada polos veciños no ano 

1977 con fins “científicos” e sen mala inten-

ción11, quedou ao descuberto a estrutura da 

9 Arquivo de Galicia, sinatura G80297/7

10 Dependente da Subdirección General de Arqueología do 
Ministerio de Cultura (referencia Arquivo de Galicia, G80297/7).

11 Segundo comentario persoal de Héctor Vicente Mosquera 
que nesa época tamén se “explorou” a lo menos un túmulo máis 

cámara composta por 8 lousas, e recuperouse 

un enxoval composto por unha punta de fre-

cha de seixo, unha lámina de sílex retocada e 

parte dun vaso cerámico hemisférico12.

O informe recolle unha serie de considera-

cións de interese. Así, recomenda a realización 

dun levantamento topográfico exhaustivo de 

toda a necrópole, o cribado (peneirado) de 

toda a terra do túmulo número 1 destruído 

coa apertura da pista forestal para recuperar 

o enxoval, a escavación do resto dos túmulos 

da necrópoles dado que corren o risco de 

destrución polas repoboacións e a apertura de 

pistas forestais que continuaban realizándose. 

Coméntase ademais que se lle podería pedir 

axuda, en canto a obreiros e materiais, ao 

organismo responsable da apertura das pistas e 

da destrución do túmulo 1, e que o Teleclub de 

Leiro estaba en boa disposición para colaborar.

Amais do informe, elabórase unha <<Me-

moria de los trabajos que se programan>> para 

Campiños ou <<Proyecto de investigación 

arqueológica en la necrópolis megalítica “Os 

Campiños” Leiro, Rianxo>>. Neste proxecto 

no Monte das Cabanas en Leiro. Hoxe no Monte das Cabanas 
unicamente están catalogados dos xacementos tumulares, pero 
existen polo menos outros catro sen catalogar (e un destruído), 
entre eles, o intervido na década dos setenta.

12 Acabarán publicándose en FÁBREGAS VALCARCE, R.; DE LA 
FUENTE ANDRÉS, F. (1984): Materiales de un túmulo megalítico 
de Leiro (Rianxo), Gallaecia 7-8: 233-244.

Vista parcial da cámara funeraria da Mina de Burés en 2016

Actual Centro Vicente Vidal, antigo Teleclub de Leiro
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ou memoria, sen data pero que ten que ser 

posterior a marzo de 1983, dáse conta que 

outros dous túmulos foron afectados por al-

teracións recentes. Como consecuencia do 

traspaso de competencias do Estado a Galicia 

e as inclemencias do inverno, a escavación 

tivera que ser adiada.

A Dirección Xeral de Patrimonio Artístico, 

Arqueolóxico e Histórico da Consellería de 

Cultura da Xunta de Galicia, con data 6 de 

xuño de 1983 autoriza a escavación a nome 

da Dra. Paloma Acuña Fernández e de Félix de 

la Fuente Andrés, pero dada a falta de fondos, 

solicítase ao Concello de Rianxo a tramitación 

de acordo ao convenio13 de colaboración entre 

o INEM e as corporacións locais para a reali-

zación de obras e servizos para traballadores 

desempregados.

Xustificábase o proxecto tanto polo interese 

científico como pola posibilidade de consolidar 

e restaurar todo o conxunto, orientado á difu-

sión cultural e co potencial de poder aumentar 

o atractivo ao visitante14. Estaba previsto que a 

intervención durase 3 meses, entre os meses 

de agosto a outubro, cun equipo formado por 

10 persoas (2 titulados superiores, 1 medio, 1 

peón especializado para tarefas de cantería e 

outros seis operarios non especializados). O 

custe da man de obra ascendía a 2.937.934,59 

13 BOE 244, 12 de outubro de 1982. https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-1982-26473 [consulta 18.07.2021].

14 Lamentablemente, e logo de múltiples intentos, non callou o 
proxecto de mantemento para convertelo nun recurso arqueolóxico 
para que se puidese gozar coa súa visita, aínda que a mediados de 
outubro de 2021 a prensa fíxose eco da posta en marcha dun plan 
municipal de mantementos de espazos arqueolóxicos. https://
www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2021/10/16/
concello-rianxo-asume-mantenimiento-restos-arqueologi-
cos/00031634384251157536190.htm [consulta 30.10.2021] que 
agardamos teña o éxito debido. Tamén cabe sinalar que a Dirección 
Xeral do Patrimonio Cultural adxudicou no mes de agosto de 
2021 os traballos de conservación para Campiños por importe 
de 6.534,00 euros á empresa Adro Arqueoloxía, SL (https://www.
contratosdegalicia.gal/licitacion?N=CM955431&OR=443&ID=801&I-
D2=&S=CM&lang=gl) [consulta 30.10.2021].

pesetas, e o Concello de Rianxo debía poñer 

a disposición do equipo os materiais precisos 

para a escavación (carretas, picos, sachos…).

Finalmente as cousas non se executaron 

como estaba previsto, pero as novidades serán 

obxecto doutra entrega futura.

b. José María Luengo Martínez 
e as escavacións do Castro 
de Baroña: 1969-1973

Na outra banda do Barbanza, José María 

Luengo Martínez15 realizou, entre 1969 e 1972, 

15 José María Luengo Martinez (Astorga, 1896-A Coruña, 1991) 
formado en Madrid (https://dbe.rah.es/biografias/38401/jose-
-maria-luengo-martinez, consulta 23.07.2021) foi funcionario de 
Corpo Administrativo do Catastro Urbano e logo do Negociado de 
Contribución Urbana durante 48 como funcionario do Estado, 16 
en León e o resto na Coruña. Chega á Coruña en 1934 pero no seu 
haber xa figuraban as escavacións no castro e castelo de Valderas 
en León, e formara parte da Comisión de Monumentos Provinciais. 
En 1929 é nomeado correspondente da Real Academia da Historia, 
e en 1935 da Real Academia Galega, en 1941 foi nomeado comisario 
de escavacións da provincia da Coruña en 1941 (Díaz Andreu et alii, 
2001: 330), e en 1949 da Asociación de Arqueólogos Portugueses. 
Entre 1942 e 1944 escava o castro de Meirás; en 1944 estuda as 
mámoas de Cambás e realiza prospeccións no castelo de Aranga. 
Entre 1947 e 1955 realiza as escavacións do castro de Elviña; en 
1949 intervén na rúa Real do casco antigo da Coruña; en 1960 e 
1961 estuda a vila romana de Centroña e en 1965 unha necrópole 
da Idade do Bronce en Carnota (López Gómez en Luengo Martinez, 
1999). Asemade, foi o primeiro director do Museo Histórico e 
Arqueolóxico do Castelo de San Antón.

Escavación de Campiños 6 en 1983/84. 
Imaxe facilitada polo profesor Fábregas Valcarce

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-26473
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-26473
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2021/10/16/concello-rianxo-asume-mantenimiento-restos-arqueologicos/00031634384251157536190.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2021/10/16/concello-rianxo-asume-mantenimiento-restos-arqueologicos/00031634384251157536190.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2021/10/16/concello-rianxo-asume-mantenimiento-restos-arqueologicos/00031634384251157536190.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/rianxo/2021/10/16/concello-rianxo-asume-mantenimiento-restos-arqueologicos/00031634384251157536190.htm
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=CM955431&OR=443&ID=801&ID2=&S=CM&lang=gl
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=CM955431&OR=443&ID=801&ID2=&S=CM&lang=gl
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=CM955431&OR=443&ID=801&ID2=&S=CM&lang=gl
https://dbe.rah.es/biografias/38401/jose-maria-luengo-martinez
https://dbe.rah.es/biografias/38401/jose-maria-luengo-martinez
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escavacións no castro de Baroña con cargo ao 

Plan Nacional de Escavacións Arqueolóxicas. 

Tiña previsto realizar outra campaña en 197316 

pero non puido realizala por mor dunha en-

fermidade. A esas alturas roldaba os 77 anos.

Os resultados das escavacións de 1969 e 

1970 foron publicados polo propio Luengo na 

revista Noticiario Arqueológico Hispánico no 

ano 1971 (Luengo, 1971), e máis tarde, após a 

defunción de Luengo Martínez, a Deputación 

Provincial da Coruña publicou as notas de 

campo e a ampla documentación gráfica 

xerada durante as súas escavacións, cunha 

introdución de Felipe Senén (Luengo, 1999).

As escavacións comezaron o 11 de se-

tembro de 1969 na parte norte do castro –a 

zona máis alta e con maior concentración 

de afloramentos– para logo ir recuando cara 

ao sur. Na parte alta, a que Luengo Martínez 

denomina “barrio cuarto”17, localizou un muro 

que pecha un espazo entre afloramentos e 

recuperou algúns restos cerámicos de escaso 

interese. Conforme descende localiza, a rentes 

da terra, o que denominou como “casa número 

1”. Nesta estrutura localizou algúns fragmentos 

de cerámica sen decoración e unha fíbula de 

bronce.

16 Non obstante, existe un depósito de 4 fusaiolas cerámicas 
depositadas no Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña que 
figuran como procedentes das escavacións realizadas por Luengo 
en 1973 no Castro de Baroña (Núm. 3300 a 3303). Información 
facilitada pola técnico do Museo Ana Martínez Arenaz, técnica 
do Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón 
(8.09.2021). Debemos amosar o noso agradecemento expreso 
a Ana que nos proporcionou información de grande interese e 
sempre cunha asombrosa dilixencia e amabilidade. Os erros que 
poidan detectarse son responsabilidade dos autores deste traballo.

17 Luengo dividiu o xacemento en 4 barrios, un no istmo que 
separa a costa do illote no que se atopan os outros 3 barrios 
repartidos en tres plataformas claramente diferenciadas dende 
o punto de vista topográfico ao asentarse sobre 3 plataformas a 
distinta altura, separadas por muros.

Continuou a escavación cara ao sur locali-

zando outra construción que interpretou como 

unha casa feita con tres muros rectilíneos e 

pechado cun muro en curva que se achaba 

moi desfeita e non achegou restos materiais. 

Unida a esta, exhumou outra construción 

de planta “case-circular”, feita empregando 

dúas grandes rochas que serven de parte do 

muro que chega acadar 1,8 m de altura. No 

baleirado interior unicamente apareceron 

algúns insignificantes restos cerámicos. Moi 

preto desta localizou, a escasos 50 cm, outra 

casa de 4 metros de diámetro con muros de 

1,5 m de altura, con pavimento e fogar feito 

a base de lousas de granito chantadas. Nesta 

casa recuperáronse, baixo o pavimento, al-

gunhas cerámicas sen decoración e anacos 

de muíños de man.

Cara ao sur, apareceu outra casa de planta 

elíptica de 4 e 4,2 m de diámetro, e que conser-

vaba muros de 1 metro de altura. O seu balei-

rado proporcionou un muíños circular (meta 

e catillus) e abundante cerámica decorada. Á 

dereita desta construción apareceu conservada 

parcialmente, pois o avance da furna fixo que 

parte da planta se derrubase cantil abaixo; 

aínda así atopouse o fogar da construción, 

un pendente de bronce, afiadores, anacos de 

muíños e cerámicas. No corredor entre esta 

construción e anterior tamén se atopou un 

raspador, unha machada fragmentada, un 

afiador e un rolo puído.

Amén dos traballos xa citados, faise un 

recoñecemento xeral do castro localizando 

un gran corte na rocha e os cimentos dun 

muro defensivo cara ao cantil.

A campaña de 1970 centrouse na mura-

lla. Comezouse no lenzo da muralla situada 

no sur do illote, deixando ao descuberto o 

acceso á acrópole flanqueada por unha torre 
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trapezoidal exterior. Na publicación, xa ci-

tada anteriormente, da cal reproducimos os 

resultados, Luengo amosa especial énfase na 

muralla: <<La zona amurallada es interesan-

tísima, consta de tres perímetros: el primero 

lo forma un muro en rampa, que llevaba su 

correspondiente adarve y cuya cara interna no 

estaba careada. Tras esta primera defensa había 

el correspondiente camino de ronda, hecho 

rellenando con tierra el espacio contenido 

entre esta primera muralla y la siguiente. La 

segunda muralla arrancaba del muro de en-

trada, formando un conjunto mixtilíneo (Fig. 

3;4*), y luego se desarrollaba linealmente, pero 

formando salientes, que reforzaban la obra 

de fortificación; el muro hállase construido 

en forma escalonada y no está careado en su 

respaldo. Tras esta muralla se encuentra la 

tercera, compuesta por tres muros, indepen-

dientes, acoplados uno al otro para que, en 

caso de ser derribados, no se abriera portillo 

en las defensas>> (Luengo, 1971: 250).

Tardaríase case medio século en chegar 

a consideracións similares ás obtidas por 

Luengo18.

Doutra banda, ao pé da muralla, pero no 

interior do poboado, exhumou unha serie 

de pequenas estruturas que el delimita en 

catro ámbitos distintos. No primeiro, situado 

máis ao norte, localizou pedras calcinadas e 

moitas cinzas, resultado, segundo o propio 

Luengo, de que nesta zona se fixera un lume 

18 Nunha recente nova en prensa, un dos responsables das 
intervencións do Castro de Baroña sinalaba: “Ahí cambió totalmente 
la imagen del poblado. Apareció una muralla con dos muros 
paralelos, uno de ellos escalonado”, señaló Tito Concheiro, quien 
aseguró que para él, teniendo en cuenta lo que se hizo en Baroña 
desde los años ochenta, esta “fue la intervención más jugosa, por 
así decir, y la que cambió el aspecto del yacimiento y lo que se 
creía que era. Desde esa actuación se sabe que es mucho más 
complejo, más importante y monumental de lo que parecía”, en 
O Correo Gallego 21.07.2021 (https://www.elcorreogallego.es/
concellos/barona-se-pone-guapa-y-el-castro-recupera-su-es-
plendor-EY8463251, consulta 24.07.2021).

moi intenso. A este ámbito séguelle outro 

con pedras colocadas en semicírculos que 

contiñan abundantes cinzas, seguida doutra 

zona con máis pedras colocadas no mesmo 

sentido pero sen cinzas. Finalmente, outro ám-

bito delimitado no seu perímetro con pedras. 

Estes dous últimos ámbitos están separados 

da muralla por un corredor de 1,5 m. Esta zona 

resultoulle a Luengo difícil de interpretar. Ini-

cialmente considerou a posibilidade de que se 

tratase dunha necrópole de incineración pero 

a ausencia de restos calcinados nas analíticas 

realizadas ás cinzas descartou esta hipótese. 

Tamén enviou cinzas para sometelas a análise 

de carbono 14 no Instituto de Química-Física 

Rocasolano para tentar coñecer a data na que 

se realizaron esas queimas. Esta inquietude de 

Luengo por empregar a técnica do carbono 

14 resulta chamativa neste contexto, xa que a 

primeira data obtida por C14 en España é en 

1971 a partir do cereal recuperado na Cueva de 

los Murciélagos (Córdoba) por Fernán Alonso 

mentres que no ámbito galego a primeira 

datación deste tipo dáse a coñecer no 1973 

no marco dos traballos realizados no Castro 

de Borneiro (Eiroa, 1973).

Cara ao norte Luengo describe as esca-

leiras que dan acceso á segunda plataforma 

(ou barrio), e á beira esquerda das escaleiras 

escavou unha estrutura de planta trapezoidal 

(casa núm. IX) na que localiza un forno de 

fundición e recupera un crisol19 con torta 

de ferro e cobre, e outro con torta de cobre, 

dúas agullas de bronce, abundantes anacos 

de cerámica e algúns decorados.

19 No Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña atópanse 
depositados varios anacos de crisois de Baroña, números de rexistro 
444, 445 e 1374 procedentes os dous primeiros da campaña de 
1970 e os recollidos baixo o rexistro 1374 posiblemente tamén. 
Os dous primeiros foron analizados con técnicas metalográficas 
para coñecer a súa composición.

https://www.elcorreogallego.es/concellos/barona-se-pone-guapa-y-el-castro-recupera-su-esplendor-EY8463251
https://www.elcorreogallego.es/concellos/barona-se-pone-guapa-y-el-castro-recupera-su-esplendor-EY8463251
https://www.elcorreogallego.es/concellos/barona-se-pone-guapa-y-el-castro-recupera-su-esplendor-EY8463251
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Xa no segundo barrio, logo de traspasar as 

escaleiras que o separan do terceiro, Luengo 

detectou unha construción que interpreta 

como corpo de garda de planta rectangular, 

e a continuación define a casa número VII 

de forma oval aínda que non a baleira nesta 

campaña.

Durante a campaña 1969-1970 recuperou 

múltiples elementos20, como pezas líticas 

puídas (machada, puidor, muíños, afiadores…), 

20 No Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña atópanse 
depositados máis de medio cento de pezas procedentes destas 
campañas, fundamentalmente anacos de cerámica, algún lítico, 
unha fíbula de sección romboidal, decorada con acanaladuras nun 
dos extremos, no que se conserva o burato (obturado) do resorte, e 
un pendente en forma de ril, considerado por Luengo "pendiente 
de morcilla". Información facilitada polo Museo.

bronces (pendente de forma naviforme ou 

arriñonado), as dúas agullas da casa IX que 

atribúen á posibilidade de que formasen parte 

de anzois, e mesmo unha fíbula con arco de 

sección romboidal. Identificou tamén dous 

cravos de ferro, un deles dobrado en ángulo 

recto que interpreta como unha escarpia21.

O maior número de achados correspónde-

se coa cerámica moi variada, tanto na tipoloxía 

como na decoración. Tamén recuperou varias 

fichas de xogo, fusaiolas, e o que el considera 

como contas de colar. Todos estes materiais 

foron depositados no hoxe denominado 

Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo 

de San Antón na Coruña22 (Calo et ali, 1986: 11).

Luengo fixou a data de ocupación do cas-

tro de Baroña entre mediados do século IV a. 

C ata os comezos do século I d. C. (Ibidem.).

Da campaña de 1971 e 1972 non nos consta 

publicación dos resultados, unicamente se 

publicou na revista <<La Coruña. Paraiso del 

Turismo. Veramo 1972>> un pequeno artigo 

<<El castro de Baroña>> (Luengo Martínez, 

1972) no que non se achegan máis novidades 

que o propio feito de que se realizou unha 

21 Unha escarpia é un cravo co extremo oposto á punta dobrado 
en ángulo recto que se emprega para colgar cousas del.

22 O Museo créase en 1964 para albergar os fondos arqueolóxicos 
procedentes de escavacións realizadas na provincia da Coruña e 
doazóns particulares. O museo dependerá da Dirección General 
de Bellas Artes e o Concello da Coruña sufragará os gastos da 
instalación, sostemento e funcionamento, así como os de director, 
ata que a praza sexa cuberta por un funcionario do Corpo de 
Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos. El museo se inaugura 
en 1968 e asume a dirección puntualmente José Mª Luengo, 
á vez que presidente da Comisión Provincial de Monumentos. 
En 1970 tras un proceso de oposición libre accede á praza de 
conservador do museo Manuel Chamoso Lamas que en 1971 en 
virtude dun concurso de traslados cubrirá a praza de conservador 
do hoxe denominado Museo de Peregrinacións e de Santiago. 
En 1972 a praza de conservador de San Antón é ocupada por 
Luís Monteagudo García que exercerá como director ata abril de 
1975 tras un traslado forzoso para o Museo de Peregrinacións. 
Tras o traslado será nomeado Felipe Senén López Gómez como 
conservador honorífico e gratuíto ata que en 1996 tomará a praza 
de director José María Bello Diéguez (Martínez Arenaz et alii, 2017).

En primeiro plano a casa núm. IX de Luengo (verán de 2021)

Imaxe extraída da publicación 
Noticiario Arqueológico Hispánico, 1971, páxina 310
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intervención en 197123. Pódense extraer al-

gunhas notas a maiores na obra póstuma 

antes sinalada a través dos pés de foto (Luengo, 

1999).

De 1972 consérvase a autorización da 

Dirección General de Bellas Artes do Minis-

terio de Educación e Ciencia para escavacións 

arqueolóxicas no “Castro céltico de Baroña”24 

baixo a dirección de José María Luengo y 

Martínez, sinalando ademais que se trataba 

dun académico correspondente da Real da 

Historia e Presidente da Comisión de Monu-

mentos Históricos e Artísticos. A autorización 

determinaba que todo o material atopado 

se debía depositar no Museo Arqueolóxico 

da Coruña. Luengo fora primeiro comisario 

provincial de escavacións arqueolóxicas e 

posteriormente delegado provincial de esca-

vacións arqueolóxicas ata que mediante Orde 

de 24 de xaneiro de 1970 foi cesado como 

delegado provincial. A Luengo substituíuno 

Manuel Chamoso Lamas que será conselleiro 

provincial de Belas Artes.

No Arquivo de Galicia25 atópase copia de 

saída dun documento con data 26 de xaneiro 

de 1976 no que Chamoso Lamas, en calidade 

de secretario da Comisión, remite un escrito ao 

alcalde de Concello de Porto do Son instándoo 

a denunciar ante a Garda Civil unhas desfeitas 

o castro de Baroña das que tivo coñecemento 

polo xornal “El Correo Gallego”, e que ins-

tale un cartel de madeira pintada coa lenda 

23 Entre a documentación do arquivo de Luengo doada pola súa 
filla ao Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña atópase una 
carpeta das “Excavaciones en el Castro de Baroña” que contén: 
diario de escavacións, un sobre con documentación sobre a cam-
paña de 1971 e un sobre rotulado “Memoria del Castro de Baroña”.
Información facilitada pola técnico do Museo, Ana Martínez Arenaz.

24 Arquivo Reino Galicia, fondo documental do Goberno Civil 
da Provincia da Coruña, sinatura 33609/103.

25 Arquivo de Galicia: G/2715/8.

<<Castro de Baroña. Patrimonio Arqueológico 

Nacional>> na entrada ao xacemento.

c. As escavacións do Seminario de 
Arqueoloxía da Universidade 
de Santiago de Compostela 
en O´Neixón: 1970-1981

Campaña de 1970

En 1970 dou comezo unha nova etapa nas 

escavacións dos castros de Neixón, tanto no 

Castro Pequeno coma no Grande. Na cam-

paña, que tivo lugar entre o 10 e o 25 de setem-

bro de 1970 e foi financiada pola “Fundación 

Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa26”, 

participaron unha ducia de persoas27.

A intervención no Castro Grande orientou-

se a coñecer a estrutura da muralla, mentres 

26 Consérvase un interesante legado no Arquivo de Galicia da 
documentación relacionada con Manuel Chamoso Lamas e a 
Comisaría na que existe información varia sobre o financiamento 
de intervencións sobre o patrimonio grazas á Fundación Barrié. 
Un dos autores do artigo fixo unha consulta no mes de abril á 
citada fundación na procura de información sobre as achegas 
económicas da Fundación ás escavacións arqueolóxicas, mais 
non tivo contestación.

27 Alberto Balil Illana, Fernando Acuña Castroviejo, Paloma 
Acuña Fernández, Felipe Arias Vilas, José Manuel Caamaño Gesto, 
Concepción Fernández Rodríguez, Gil Guerreiro Carreiras, María 
Josefa de Luxán y Vergara, Josefina Roca Díaz, Javier Rodríguez 
García, Ramón Romaní Barrientos e María Romero Quiroga.

Ao fondo Castro Pequeno de Neixón. 
Imaxe cedida polo profesor Acuña Castroviejo. Década 1970
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no Pequeno interviuse no interior do recinto, 

no sector máis próximo á muralla, co fin de 

coñecer o tipo de asentamento.

No informe no que se dá conta dos traba-

llos realizados consta o seguinte:

A la vista de los resultados conseguidos 

en las exploraciones efectuadas con 

anterioridad por González del Blanco, 

Cuevillas y Bouza Brey, se juzgó con-

veniente realizar una excavación me-

tódica en el yacimiento de “O Neixón”.

Para ello, se orientaron las excavaciones 

en dos áreas diferentes. En el “Castro 

Grande”, era indispensable conocer la 

estructura de su muralla. En el “Castro 

Pequeño”, procedía una excavación en 

el interior junto a la muralla, con el fin 

de averiguar el tipo de asentamiento 

allí existente. Ambas labores fueron 

emprendidas en la campaña de 1970.

En el “Castro Grande”, la tarea se centró 

en el estudio de la muralla. Se comenzó 

por trazar en la parte NO., al lado del 

camino de carro que en aquel punto 

corta la muralla…

En el “Castro Pequeño”, el propósito 

fue el estudio de la zona inmediata a 

la muralla en su lado SE…

Durante as escavacións localizáronse al-

gunhas construcións, e ao se referir a unha 

delas sinálase:

En los subcuadrados CIII 3 y CII 

4, se observan unos espacios que 

permiten, a primera vista, sospechar 

fueran posibles entradas de la cabaña. 

Sin embargo, el del CIII 3 puede ser 

debido a las extracciones de piedra 

para construcción, que se realizaron 

en aquella zona (hace unos cinco años, 

según manifestaciones de un vecino 

del lugar de Cespón).

Este aproveitamento de pedra dos xacemen-

tos arqueolóxicos debía ser algo relativamente 

frecuente. En 1972, Manuel Chamoso Lamas, 

comisario do Servizo de Defensa do Patrimonio 

Artístico, solicitou a vixilancia e defensa a cargo 

da Garda Civil no castro de Borneiro28 posto que 

<<…los descubrimientos efectuados el pasado 

año fueron destruidos en la forma más violenta, 

incluso llevándose en un tractor las piedras de 

las casas descubiertas así como de la muralla 

para edificaciones particulares..>>

Outro dato curioso é o relativo ás terras 

e pedras procedentes das escavacións que 

naqueles intres se botaban no contorno do 

xacemento; hoxe as cousas melloraron un 

pouco e mándanse fóra da zona arqueolóxica:

Es de destacar, la gran abundancia de 

piedras que aparecen en los cuadrados 

CIII y CIV, sobre todo en este último, 

que nos inclina a pensar en un derrum-

be, o quizá, el material arrojado por 

los que exploraron, en 1926, junto a 

aquel lugar.

Resultan de especial interese as con-

clusións ás que se chegaron nesa primeira 

campaña. Segundo quedou dito, “O Neixón 

Pequeno” constitúe un lugar de asentamento 

dende moi antigo, quizais de inicios da Idade 

do Ferro e os restos de obxectos de bronce 

recuperados levou os investigadores a pensar 

que posiblemente pertencesen a finais da 

Idade do Bronce ou a inicios da Idade do Ferro, 

28 Arquivo do Reino de Galicia, fondo documental do Goberno 
Civil da Provincia da Coruña, sinatura 31093.
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tal como xa tiñan concluído décadas atrás 

Cuevillas e Bouza Brey. As cabanas presentan 

forma ovalada, feitas sobre alicerces de pedra 

e erguidas con barro e ramaxes. Os investiga-

dores formuláronse algunhas dúbidas sobre o 

acceso ás estruturas, pois non lles foi posible 

identificar vanos de entrada.

Campaña de 1971

En 1971 o Seminario de Arqueoloxía da 

Universidade de Santiago de Compostela 

realizou unha segunda campaña, mais esta 

orientouse só ao Castro Pequeno, probable-

mente pola falta de financiamento axeitado 

e cun número de persoas29 máis reducido 

que na primeira campaña. O financiamento 

correu novamente a cargo da “Fundación 

Pedro Barrié de la Maza. Conde de Fenosa”.

A escavación tivo lugar entre os días 13 e 25 

de setembro, e centrouse fundamentalmente 

no estudo da cabana circular localizada na 

campaña precedente co propósito de coñecer 

29 Alberto Balil Illana, Fernando Acuña Castroviejo, Felipe Arias 
Vilas, Mercedes Graña Rodas, Mª José López Hidalgo, Mª José de 
Luxán y Vergara, Digna Martínez Porto, Mª Jesús Pérez Muñiz, 
Ana Mª Romero Masiá e Mª Carmen Sánchez-Brunete Alija, 
exercendo de debuxante Ana Mª Romero Masiá e Fernando 
Acuña de fotógrafo.

as fases de poboamento anteriores á mesma. 

Tamén se rematou de escavar un fogar que 

aparecera en 1970 delimitado por cantos ro-

lados chantados e cunchas de ostras. Nesta 

campaña recuperáronse varios fragmentos 

de crisois30 de barro que presentaban restos 

de concrecións metálicas e que se analizaron 

na Facultade de Ciencias da USC.31 No ano 

anterior recuperáranse varias pezas de metal 

pero todas feitas en bronce, na nova campaña 

ademais dun obxecto bronce obteñen un 

fragmento grande de escoura de ferro.

Remataba a escavación coas seguintes 

conclusións: <<…encontramos en el Castro 

Pequeño de O Neixón, por lo que hemos visto 

hasta este año, unas gentes que vivían en casas 

ovaladas, hechas de piedras, con paredes de 

barro y cañas o ramas (vid. Los restos de entra-

mado de 1970), con un poste central posible-

mente que sujetaría la techumbre. El marisqueo 

aseguraba la alimentación fundamental (se ha 

señalado también la existencia de suidos). Unas 

gentes que trabajaban el bronce, lo fundían, 

elaboraban la cerámica muy pobremente; 

eran personas de no grandes medios (por lo 

que de momento hemos visto). La época en 

la que vivirían estos individuos no la podemos 

precisar, fuera de los límites de un Bronce Final 

y un Hierro Inicial pues carecemos aún de datos 

para precisarla más…. Sus bases económicas, 

puesto que los documentos arqueológicos 

descubiertos hasta el presente no inciden en 

la actividad agrícola, inciden en el marisqueo, 

alguna ganadería doméstica, puesto que se 

documenta la presencia de suidos, y una ac-

tividad, un tanto amplia, de fundidores…>>.

30 Recipientes empregados para facer a colada de fundición de 
metais como cobre ou bronce.

31 Os fragmentos de crisois foran remitidos polo profesor Balil, e 
as análises realizáranas o catedrático Francisco Bermejo Martínez e 
o doutor A. Álvarez Devesa, no Departamento de Química Analítica 
da Facultade de Ciencias da USC; consérvanse os resultados nunha 
carta con data 27 de xaneiro de 1972.

Escavacións arqueolóxicas no castro Pequeno de Neixón: 
1970-1980. Imaxe cedida polo profesor Acuña Castroviejo
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Dende Roma, o profesor Acuña Castroviejo 

nunha misiva datada o 21 de xaneiro de 1972 

remitida a Alberto Balil indícalle a este unha 

serie de correccións que é preciso realizar 

nas memorias de Torres do Oeste de 1970 e 

Neixón 1970 e 1971.

Campaña de 1972

Da campaña de 1972 consérvase, no Ar-

quivo do Reino de Galicia, a autorización das 

escavacións nos Castros Neixón de 197232, 

na cal erradamente se adscribe Cespón ao 

concello de Rianjo.

Nesta autorización, selada con data 10 de 

xullo de 1972 na Sección de Exposiciones y 

Excavaciones Arqueológicas, da Dirección Ge-

neral de Bellas Artes (Ministerio de Educación 

e Ciencia), concédese a autorización para a 

realización de escavacións arqueolóxicas no 

xacemento de “O Neixón” a D. Alberto Balil 

Illana, D. Fernando Acuña e D. Felipe Arias. Os 

restos materiais, como foi habitual ata 2012, 

debían depositarse no Museo Arqueolóxico 

en Coruña33.

32 ARG, fondo Goberno Civil, referencia 33609/106; 33609/111.

33 Non obstante, feita a consulta ao Museo Arqueolóxico da 
Coruña confirmar a inexistencia de fondos desta procedencia, 

Ese ano o profesor Acuña Castroviejo 

comunicoulle ao Gobernador Civil da Pro-

vincia de que as escavacións ían comezar o 

día 5 de setembro de 1972. A comunicación 

de remate realizouna o profesor Balil Illana 

dando conta de que as escavacións remataran 

o 25 de setembro.

Previamente, o día 4 de setembro trasla-

douse dende Lugo o material necesario para 

a escavación34. O día 7 de apareceu un posible 

forno de fundición que foi debuxado e retrata-

do, correspondente a unha fase anterior, que 

ademais se asenta sobre un derrube de pedras 

anterior, polo se determinan tres ocupacións 

distintas sobre a mesma área. Nas operacións 

de criba, ao día seguinte, apareceu un anaco de 

torques de bronce35, que se suma a un punzón 

de bronce duns 5 cm moi ben conservado 

recuperado o día anterior.

Neste 1972 ano apareceu un fragmento 

da boca e corpo do arybalo púnico de vidro 

policromado36, os restos dunha machada 

de talón que posteriormente foi obxecto 

de análise en Madrid, un pequeno cabeiro 

cuberto dunha pasta vítrea azulada que se 

unicamente se atopan depositados un achado dun machado 
lítico ou gubia na praia de Neixón e os restos atopados en 2001 
a raíz da intervención denominada “Traballos de limpeza, acon-
dicionamento e consolidación dos Castros de O Neixón (Boiro, 
A Coruña)”, dirixidos por Luís Francisco López Gómez e na que 
se recuperou outro machado puído, unha fusaiola e unha fíbula.

34 Nesta edición participan: Caamaño Gesto (realiza o Diario de 
Campo), Felipe Arias Vilas, Marisa Cancela, Sánchez Brunete, Rafael 
Gil, Abel Rodríguez C.; Antonio Villamarín, Digna Martínez Porto, 
Mª José López Hidalgo, dous irmáns procedentes de Valladolid, 
Rafael Usero e Ana Romero Masiá. A escavación realízase entre 
o 5 e o 24 de setembro de 1972.

35 Que definen como tipo “tulipa”.

36 No diario de campo descríbese da seguinte maneira: <<…
un descubrimiento importante fue el de restos de un pequeño 
“ungüentario” que según D. Alberto son orientales quizá fenicio 
y que nos indicarían un comercio y nos serviría para fechar el 
yacimiento, ya que son del siglo VII y se extienden hasta el II. 
El fragmento principal es parte de la boca y una asa, tiene un 
color azulado de dibujos en zigzag amarillos. Aparecieron varios 
fragmentos más…>>.

Restos dun pote cerámico atopados nas intervencións dos 
castros de Neixón. Imaxe cedida polo profesor 

Acuña Castroviejo. 1970-1980



107

Víctor Barbeito Pose – Julián Bustelo Abuín

interpretou como un amuleto, un pendente 

de bronce tipo “lúnula”, múltiples escouras, 

unha plaquiña de bronce, varias fusaiolas, 

moldes de fundición, un cilindro de barro 

de 3 cm de diámetro furado que se interpreta 

como unha pesa de tear, varios muíños e al-

gúns fragmentados e abundantes anacos de 

cerámica. Tamén se recuperou un anaco de 

ferro con forma de “arpón” e varias escouras, 

así como un punzón de bronce que conserva 

parte do mango en óso.

Exhumáronse varios muros, algún fogar 

e o que interpretaron como un forno de fun-

dición con abundantes restos de fundición 

de bronce, un pequeno concheiro de ostras, 

lapas, navallas37, minchas, ameixas e mexillóns 

xunto con ósos e cerámicas.

Consta ademais na documentación xerada 

que as persoas que participaron na escavación 

aproveitaron para visitar, en barca, a Illa de 

Arousa, O Grove, A Toxa, e mesmo acudiron 

á festa do Nazareno na Pobra.

O 6 de outubro de 1973, nunha carta re-

mitida por José Carlos Sierra Rodríguez ao 

profesor Acuña, comunícalle que a petición 

do Museo de Pontevedra, o Centro Nacional 

37 Sospeitamos que puidera tratarse de longueiróns, que é un 
marisco moi prolixo nestas calas próximas a Neixón.

de Investigacións Metalúrxicas de Madrid 

dirixido polo Dr. José M. de Sistiaga y Aguirre, 

dependente do CSIC realizáronse 4 analíticas38 

sobre pezas achadas no castro de Neixón Pe-

queno. Tres dos restos correspóndense con 

escouras e o outro cun anaco pequeno dun 

machado de talón e tope, seguramente de dúas 

anelas e, para maior concreción, do sub-tipo 

pontevedrés, de acordo coa clasificación de 

Luís Monteagudo. Como consecuencia das 

analíticas destruíuse este anaco de machado. 

As analíticas revelan a presenza de chumbo 

unicamente no machado de talón.

Campaña de 1973

O 13 de abril de 1973, o Director General 

de Bellas Artes autorizou a realización dunha 

nova campaña de escavacións no Castro de 

“O Neixón” ao profesor Fernando Acuña 

Castroviejo, o cal, con data de 24 de agosto 

de 1973, comunicoulle ao Gobernador Civil da 

Coruña que o luns 27 de agosto comezarían as 

escavacións, así como que na realización dos 

traballos colaboraría, en calidade de co-direc-

tor, o profesor D. José Manuel Caamaño Gesto.

Esta cuarta intervención39 realizouse entre 

o 27 de agosto e o 29 de setembro, e unica-

mente se traballou no Castro Pequeno. Nesta 

intervención localizouse, ao oeste do camiño 

de acceso, un muro recto case superficial e un 

fogar circular que os escavadores atribuíron 

a unha vivenda.

Recuperáronse tamén fragmentos de 

cerámica, como en edicións anteriores, pero 

38 O responsable das analíticas foi o doutor Jose L. Jiménez Seco.

39 Participaron nesta campaña os alumnos universitarios: Do-
mínguez Suárez, F. Enríquez Rodríguez, C. García Fandiño, D. Liaño 
Pedreira, C. Lorenzo Aguiar, R. Rodríguez Gil, A. Romero Masiá, 
L. Sánchez, A. Villamarín Álvarez, baixo a dirección e supervisión 
de Fernando Acuña e J. M. Caamaño Gesto, ocupándose da parte 
gráfica Ana Romero Masiá.

Arybalo de Neixón de 1972. Imaxe cedida polo profesor 
Acuña Castroviejo. 1970-1980
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tamén abondosos restos metálicos, en concre-

to de bronce, tales como escouras de fundición 

–soas ou adheridos a crisois–, puntas, agullas, 

conos e un posible remache de caldeiro. De 

ferro identificáronse moi poucos elementos. 

Tamén se descubriron abundantes cunchas 

de ostra, ameixa, berberecho, así como frag-

mentos de muíños planos, un machado plano 

de pedra e fusaiolas líticas e cerámicas.

Os resultados desta intervención foron 

publicados no Noticiario Arqueolóxico His-

pano en 1976 (Acuña, 1976).

Con data 26 de marzo de 1974 o Comisario 

Xeral de Escavacións Arqueolóxicas, Juan 

Maluquer de Motes, requiriulle ao profesor 

Acuña que con urxencia lle remitise o resu-

mo dos traballos executados no 1973. O 2 de 

abril de 1974 o profesor Acuña cumpre co 

requirimento e remítelle ao Comisario Xeral 

un breve resumo da intervención. Ademais, 

o profesor Acuña aproveitou para facerlle 

saber que a memoria final estaba pendente 

do estudo dos materiais arqueolóxicos que 

agardaba non se demorase moito.

Campaña de 1975

As escavacións40 retomáronse no ano 1975 

cun dobre obxectivo. Por un lado ampliar a 

área de poboamento do castro coñecida en 

campañas anteriores, e por outro coñecer 

a constitución da muralla que defende ou 

delimita ao Castro Pequeno, descubríndose 

40 Participarían Eduardo Flores Díaz, Lydia Fraguela Sollozo, 
Miguel Gilino Villarramos, Carmen Lorenzo Enríquez, Flora Núñez 
Sánchez, Elena París Fraga, José Ramón Ruibal del Castillo, Antonio 
Vázquez Vázquez, Concepción Méndez Revuelta, Javier Parguiña 
Fernández, José Antonio Regos Varela, Carmen Bermejo Díaz de 
Rábago, Asunción Almuiña, Azucena López Rejo, baixo a dirección 
de Fernando Acuña e como codirector Caamaño Gesto. A este 
equipo universitario uniranse dous obreiros da zona: Joaquín Ces 
Figueira e Manuel Resúa Peiteado. O equipo arqueolóxicos estará 
aloxado en Casa Pachín en Taragoña.

que a solución arquitectónica é a mesma, ou 

moi similar, a localizada no castro Grande de 

Neixón nas campañas de 2016 a 2018. Nesta 

campaña os achados máis importantes foron 

un anaco dun extremo dun torques de bronce 

co remate en tulipa, xunto cun machado de 

bronce de tope e dúas anelas en perfecto 

estado de conservación. Cómpre destacar 

tamén a aparición dun fragmento de prato de 

sigillata que os investigadores consideraron 

como algo estraño e alleo ao castro Pequeno. 

Nesta campaña localizouse tamén un novo 

cuncheiro.

No Diario de Campo41 recóllese unha ano-

tación de interese. Sinálase que o dono do bar 

“El Pescador” de Taragoña lles comentara aos 

investigadores que cando era pequeno vira 

unha cova na parte que dá ao oeste da muralla 

do castro Grande, e tamén que en Vides, preto 

de Nine, no lugar denominado “Os Fornos”, 

había uns corenta anos que el mesmo estivera 

recollendo escouras das antigas fundicións 

que alí había.

O día 23 de xullo pola mañá <<se recibe la 

visita del ayudante de Marina de Rianxo por 

41 Día 17 de xullo de 1975.

Paramento pegado ao parapeto do catro Pequeno. 
Imaxe cedida polo profesor Acuña Castroviejo. 1970-1980
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causa de la escombrera que puede “destruir el 

marisco”. Todo se arregla satisfactoriamente>>.

Campaña de 197642

Entre os días 15 de agosto e 7 de setembro 

de 1976 realizouse unha nova campaña,43 a cal 

se centrou no castro Grande, se ben tamén 

se realizou un corte na muralla do castro 

Pequeno.

Entre os achados destaca a abundante 

cantidade de tégula e ánfora romana, os 

fragmentos de cerámica castrexa decora-

da, fragmentos de terra sigillata hispánica, 

fragmentos amorfos de chumbo e ferro, un 

pasador de bronce, restos de cunchas de 

ostra, ameixa, croque e mexillón, xunto con 

gran cantidade de muíños planos, alisadores 

e dous machados de pedra puída, un deles 

cun orificio nun extremo.

No Diario de Campo44 consérvase unha 

anotación que consideramos de interese: 

<<Hoy hubo reunión de arqueólogos y prehis-

toriadores gallegos en Casa Pachín (Taragoña) 

para tratar de un “Manifiesto” sobre la actual 

situación arqueológica y la creación y funcio-

42 Información extractada do documento denominado “Breve 
informe sobre las excavaciones realizadas en el castro de O Neixón 
(Cespón, Boiro, A Coruña) en el año 1976”, referencia: Arquivo de 
Galicia, G80309/19.

43 Participan nesta campaña Fernando Acuña Castroviejo (Di-
rector), José Manuel Caamaño Gesto (como codirector), Francisco 
Calo Lourido; Miguel Gilino Villarramos, Cristina Miguélez Ramos, 
Rosa Pereira González, Maite Asorey Daviña e Juan Carlos Vila 
Arnosa na primeira quenda, e na segunda, cos mesmos directores 
e continúa Calo mais incorpórase Antonio Vázquez Vázquez, 
Antonio Rodríguez Casal, Eduardo Grandío Fraga, Juan Naveiro, 
Ángeles Zabaleta García (Limpieza), Matilde Torres (?) Espada 
(Intendencia), Fátima Montero Fernández (Botiquín), Joaquín 
Giralt Riba, Xulio Carballo Arceo (comentario persoal) e, e contan 
cos obreiros Joaquín Ces Figueira e Domingo Figueira Figueira. 
O primeiro asina un recibo por importe de 11.050 pesetas o 7 de 
setembro de 1976 en Taragoña, e o outro por importe de 5.100. 
Volven estar aloxados en Casa Pachín.

44 Domingo 29 de agosto de 1976.

namiento de una Asociación de Arqueología 

Gallega. Por la tarde visita al Castro>>. Fóra do 

ámbito social, debe ser a primeira referencia 

ao asociacionismo estritamente arqueolóxico 

en Galicia. Debeu pasar arredor dunha década 

para que, finalmente, se constituíse APAGA 

(Asociación Profesional de Arqueólogos de 

Galicia).

En 1977, o arqueólogo Juan Naveiro depo-

sitou no Castelo de San Antón45 un pequeno 

machado de pedra puída que apareceu nunha 

das dúas praias que se atopan na punta de 

Neixón.

Campaña de 1980

En 1980 executouse a derradeira campaña 

de escavación46 desta etapa. Comeza o 16 de 

xuño e remata, posiblemente, o venres 27 do 

mesmo mes. Os obxectivos da campaña eran: 

limpeza de toda a área escavada, deixar ao des-

cuberto todas as construcións –polo que era 

preciso retirar os “testigos” que cubrían muros 

e fogares–, debuxar os corte estratigráficos, 

consolidar as casas, e colocar indicadores en 

distintas zonas de Neixón no que se explicase 

o xacemento. Nesta última intervención tamén 

se acomete unha eliminación de broza no 

castro Grande.

Nesta derradeira campaña aparece, na 

mesma cabana que 1972, un anaco de vidro 

policromado posiblemente pertencen ao 

45 Información facilitada pola técnico do Museo Arqueolóxico e 
Histórico Castelo de San Antón, Ana Martínez Arenaz. Número de 
rexistro da peza 3322. Trátase dun pequeno machado feito sobre 
xisto, de forma rectangular cunha cara plana e outra convexa, 
e arestas paralelas asimétricas, igual que o gume. Semella que 
poida ser unha gubia.

46 Participan Fernando Acuña Castroviejo, Raquel Casal García, 
Josefa Rey Castiñeira, José Ángel Vázquez Urtiaga, José Manuel 
Hidalgo Cuñarro, Carmen (?) e os obreiros: Manuel González 
Fungueiro, Ricardo Mosquera Oubiña e José Vázquez Ortigueira 
a 2000 con honorarios de 2.000 pesetas por xornada. Participarán 
tamén Teresa Soeiro e Carlos Alberto Ferreira de Almeida.
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mesmo arybalo, ou quizais a un novo. Tamén 

se recuperan dous colgantes bicónicos e un 

anaco de fíbula de bronce. No extremo leste do 

Castro Pequeno recupéranse abundantes res-

tos de bronce xunto cunha placa de pedra lisa 

con feluxe que se interpreta como elemento 

pertencente a un fundidor. A campaña rema-

tará con labores de rexistro e documentación 

(debuxo de seccións, fotografado, descritivas 

estratigráficas etc.).

A campaña de escavación foi máis curta 

do previsto por cuestións orzamentarias, im-

pedindo rematar o corte da muralla do Castro 

Pequeno así como a limpeza e consolidación 

do Castro Grande, que xunto cos traballos de 

escavación no sector SO que consideraban 

imprescindible para obter unha visión global 

do xacementos quedaron relegados á campaña 

de 1981. A futura campaña estaba programada 

para ser a última, e era precisa para ter unha 

visión completa do xacemento; por iso, e a fin 

de realizar unha serie de comprobacións en 

distintas zonas do xacemento, programarase 

unha intervención dun mes de duración, 

momento a partir do cal se entregaría a me-

moria global de todos os traballos realizados.

Tal como se recolle no Prólogo das Actas 

do II Seminario de Arqueoloxía do Noroeste 

Peninsular (25 e o 28 de setembro de 1980, 

Santiago de Compostela) organizado pola 

Sección de Arqueoloxía e Prehistoria do 

Instituto de Estudos Galegos P. Sarmiento, o 

Museo do Pobo Galego, os Museos Provinciais 

de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e 

o Departamento de Prehistoria e Arqueoloxía 

da Universidade cursouse visita de traballo 

por varios xacementos galegos, entre eles 

Neixón, o cemiterio medieval de Noia, o se-

pulcro megalítico de Argalo, castro de Baroña 

e o dolmen de Axeitos na comarca barbanzá.

Campaña de 1981

Nun documento conservado no Arquivo 

de Galicia47 asinado polo profesor Acuña 

Castroviejo con data 30 de decembro de 1980 

tiña proxectado os traballos a levar a cabo 

na campaña de 1981 para a que se solicitaba 

unha subvención de medio millón de pesetas 

que englobaban a limpeza, a consolidación e 

rematar o corte efectuado na muralla do Castro 

Pequeno e a escavación no sector SO amais de 

tarefas de planimetría, debuxo e fotografía. O 

equipo estaba previsto que fose dirixido polo 

profesor Acuña, e estaría formado por mem-

bros da Sección de Prehistoria e Arqueoloxía 

do Instituto P. Sarmiento e o Departamento 

de Prehistoria e Arqueoloxía da USC, xunto 

con alumnos da especialidade.

Nun documento48 mecanografado coa 

cabeceira <<Departamento de Prehistoria y 

Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. 

Universidad de Santiago de Compostela49>> 

sen data e sen sinatura, alúdese a que nesta 

campaña (sen citar cal) se dan por concluídos 

os traballos de planimetría, e dáse conta de 

que os traballos de escavación reducíronse á 

parte da muralla correspondente á conexión 

do poboado onde se puideron establecer as 

distintas fases habitacionais, así como a estru-

tura interna da fortificación, mais a limpeza de 

todo o xacemento e consolidación dalgunhas 

construcións. Nesta última campaña apare-

ceron algúns fragmentos de cerámica nos 

estratos máis antigos e un punzón de bronce. 

Fíxase como data para a ocupación do castro 

anterior ao século VI a. C.

47 Denominado <<Proyecto a realizar en el Castro de “O Neixón” 
en el año 1981>>, referencia: Arquivo de Galicia, G80309/20.

48 Referencia Arquivo de Galicia, G/80309/21.

49 Ata 1975 non se crea a facultade de Xeografía e Historia, 
Filosofía e Filoloxía, senón que era a Facultade de Filosofía e Letras 
(Armada, 2004: 264).
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d. Os traballos no castro de Porto 
Nadelas na década dos setenta

No termo municipal de Porto do Son, 

parroquia de Santo Estevo de Queiruga, entre 

a liña de litoral e o actual núcleo de Nadelas, 

atópase o castro homónimo. Este foi obxecto 

dunha pequena sondaxe na primeira metade 

da década dos anos 70 dirixida polo profesor 

universitario José Manuel Vázquez Varela. 

Tamén consta unha recolleita de materiais 

arqueolóxicos en superficie por parte de Lola 

Ares (Rey Castiñeira, 2009).

O profesor Vázquez Varela publicou os 

resultados no Boletín do Seminario de Estudios 

de Arte y Arqueología en 1975 (Vázquez Varela, 

1975), e sinalou que o xacemento fora obxecto 

de numerosas prospeccións realizadas por 

diversas persoas que puxeron ao descuberto 

restos de cerámica e de vivendas cunha ocu-

pación pre-romana.

Sobre a ladeira norte do xacemento iden-

tificouse un cuncheiro dun espesor medio 

de 40 a 50 cm cuberto por terra. O cuncheiro 

estaba formado por unha masa compacta de 

cunchas con algúns fragmentos de cerámica 

da Idade do Ferro e escasísimos restos doutras 

especies animais. O profesor Vázquez Varela 

tomou varias mostras coa apertura de varias 

catas. As lapas foron o principal compoñente 

do cuncheiro con máis do 85 %, seguido polo 

mexillón (9,6%), dos percebes (2,7) e orizos 

(0,3 %). Estas especies son propias da zona 

onde se asenta o xacemento e seguramente 

recollidas mediante técnicas sinxelas. Como 

curiosidade, cabe dicir que se recuperaron 

mostras de Purpura haemastoma e Triton 

nodifer, que son propias de fondos mariños, 

aínda que ocasionalmente se poden atopar en 

augas pouco profundas, vivas ou mortas. A 

primeira delas era empregada na antigüidade 

para obter o colorante púrpura para o tinguido, 

e a segunda é unha buguina de gran tamaño 

empregada tradicionalmente como bucina.

Algúns dos materiais cerámicos recupe-

rados por Lola Ares foron, posteriormente, 

estudados na tese de doutoramento da profe-

sora universitaria Rey Castiñeira50, e é probable 

que formen parte dos restos expostos no Sala 

–Museo Municipal de Ribeira51 que acolle 

materiais arqueolóxicos que formaban parte 

da colección García Bayón– Lola Ares Pego52. 

Os materiais arqueolóxicos que forman parte 

desta colección non están contextualizados e 

descoñécese oficialmente a súa procedencia, 

aínda que sexa moi probable que procedan da 

comarca do Barbanza53.

e. Os achados máis significativos 
da década de 1970: a espada de 
Isorna, o casco de ouro de Leiro e 
as armas de Rebolada da Cana

Aínda que non se trata de ningunha in-

tervención arqueolóxica senón de achados 

casuais que tiveron lugar na década de 1970 

comentaremos sucintamente os feitos por 

consideralos de enorme interese.

No Ulla, durante a década dos anos sesenta 

e ata ben avanzados os oitenta do século pa-

sado, era frecuente a extracción de area dos 

50 Comentario persoal da profesora Rey Castiñeira.

51 Comentario persoal do director da sala, Miguel A. Vidal Lojo.

52 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2004/02/07/
futuro-museo-ribeirense-recreara-despacho-carlos-garcia-
-bayon/0003_2400457.htm [consulta 7.08.2021]

53 Arredor do matrimonio Dolores Ares e Carlos García Bayón 
agrupábase un conxunto de persoas con interese e inquietudes 
arredor do patrimonio arqueolóxico que se coñece como o grupo 
dos Barbanzóns. Desafortunadamente non temos información 
detallada sobre as actividades deste colectivo.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2004/02/07/futuro-museo-ribeirense-recreara-despacho-carlos-garcia-bayon/0003_2400457.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2004/02/07/futuro-museo-ribeirense-recreara-despacho-carlos-garcia-bayon/0003_2400457.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2004/02/07/futuro-museo-ribeirense-recreara-despacho-carlos-garcia-bayon/0003_2400457.htm
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seus fondos54, o cal deu lugar a multitude de 

achados arqueolóxicos, dende espadas ata 

ánforas, pasando por lucernas romanas, pe-

sas, cerámicas ou olería varia (Patiño Gómez, 

2002).

A primeira referencia da localización dun 

achado deste tipo é a dunhas ánforas en 1970. 

En realidade localizáronse 9 pezas da mesma 

tipoloxía, dúas ánforas enteiras e 7 fragmentos. 

(Romaní Martínez, 1975: 318-327). Segundo 

se recolle na primeira publicación na que se 

dá conta das mesmas, estas ánforas foron 

achadas por Jesús Rodríguez Rañó, veciño 

de Catoira (Pontevedra) e outros veciños de 

Isorna (Rianxo). Estes achados tiveron lugar 

na zona comprendida entre a península na 

que se emprazan as Torres do Oeste e a illa 

dos Ratos, máis concretamente entre a illa e 

a parte central do río, sepultadas por uns 3 

metros de area.

Dúas ánforas enteiras do tipo Haltern 

70, aínda que unha delas rota en 5 anacos55, 

procedentes da zona das Torres do Oeste, 

atópanse no Museo do Castelo de San Antón, 

unha foi doada e outra vendida por José Fil-

gueira Herbón. Todo nos indica que se trata 

das mesmas ánforas que as localizadas por 

Rodríguez Rañó.

A uns 100 metros cara ao sur das Torres 

foi extraída, no 1965, una roda de madeira 

que Xaquín Lorenzo, Xocas, publicou baixo 

o título: <<Unha roda fósil en Catoira>>, no 

Boletín Auriense en 1971.

54 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2010/03/21/
presion-acabo-negocio/0003_8369595.htm [consulta 25.08.2021]

55 Segundo información facilitada pola técnico do Museo Ar-
queolóxico e Histórico de A Coruña, a ánfora rota foi restaurada 
en 1973 no Museo.

En 1971 extraeuse das augas do Ulla unha 

espada de bronce, concretamente dun pozo 

situado entre as torres do Oeste e a Illa dos 

Ratos. A dita espada foi doada por Constan-

tino Moares Calvo ao Museo Arqueolóxico e 

Histórico da Coruña e atópase actualmente 

nas vitrinas do Castelo de Santo Antón56. O 

seu estado de conservación era regular can-

do se atopou, pois faltábanlle dous terzos da 

empuñadura e a folla estaba moi deteriorada e 

reducida. No mango conservaba parte dunha 

perforación para un cravo. A garda presentaba 

decoración de finísimas acanaladuras que 

tamén cubría a folla, na que se conservan 

restos puntuais da mesma. A folla presentaba 

dous finos nervios paralelos que se xuntaban 

no terzo inferior para formar un só. Dado o 

estado de conservación foi imposible saber se 

remataba no tipo “lingua de carpa”, mais tense 

sinalado que podería ter unha cronoloxía en 

torno á segunda metade do século VII a. C. 

(Ruíz-Gálvez Priego, 1980).

Estes fecundos achados foron determi-

nantes para que o Club Universitario de Ar-

queología Submarina (CUAS), en colaboración 

co Seminario de Arqueoloxía e Prehistoria 

da Universidade de Santiago de Compostela, 

levará a cabo unha serie prospeccións no 

contorno das Torres de Oeste durante os 

cursos 1971-72, 1973-74 e 1974-75, e son os 

precursores da arqueoloxía científica suba-

cuática en Galicia (de deixamos á marxe os 

traballos de Robert Stenuit na zona de Rande, 

con finalidade estritamente económica, tamén 

na década de 1970).

56 Segundo a información que figura na ficha de rexistro do 
Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña foi atopada en 1972 
nunha draga do Ulla, fronte ás Torres do Oeste, no lugar chamado 
Pozo das Torres. Este tipo de espada denomínase “Monte de Sa 
Idda” e constitúe o derradeiro estadio evolutivo das espadas da 
Idade do Bronce, e poden ser englobadas na familia de “lingua 
de carpa”. A espada de Isorna corresponde ao tipo máis evoluído 
de ricassos semicirculares.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2010/03/21/presion-acabo-negocio/0003_8369595.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2010/03/21/presion-acabo-negocio/0003_8369595.htm
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Existe outra peza, aparentemente proce-

dente do Ulla, depositada no Museo da Coruña 

por Ramón Sende (Asados, Rianxo). Trátase 

dun machado de talón de bronce (s. IX-VIII a. 

C.) atopado na descarga dun camión de area 

procedente do Ulla. É probable que o achado 

se producise despois da década dos oitenta57.

A parte pontevedresa do Ulla tamén for-

neceu numerosos achados. Entre os máis 

destacados: tres puñais, un estoque e dúas 

espadas de bronce, xunto con centros de 

fragmentos de cerámica romana, medieval 

e posterior58.

Outro fito importante aconteceu o 7 de 

abril de 1976, cando D. José María Vicente 

Somoza localizou na finca denominada “Cu-

rruncho dos Porcos”, en Leiro (Rianxo), o casco 

de ouro. No mes de maio do mesmo ano, D. 

Albino Gómez Vidal, durante os traballos de 

achanzamento da finca denominada “Revo-

lada da Cana”, localizou seis armas de cobre, 

concretamente 5 puñais e unha alabarda.

No Arquivo de Galicia59 atópanse varios 

documentos que permiten trazar a cronoloxía 

detallada do achado do casco de Leiro. Nun 

deles, datado o 4 de maio de 1976, Chamoso 

Lamas dirixe ao Director General del Patri-

monio Artístico y Cultural en Madrid unha 

misiva na que informa dalgúns pormenores 

do achado:

<<El día 7 de Abril próximo pasado Don 

JOSÉ MARÍA VICENTE SOMOZA, ve-

57 Segundo a información que figura na ficha de rexistro do 
Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña presenta unha 
etiqueta adherida que pon “ULLLA-1990”. Rexistro 2372; porén, 
realizáronse análises sobre a peza en 1985.

58 Información facilitada polo conservador do Museo de Pon-
tevedra, Antonio de la Peña Santos.

59 Referencia Arquivo de Galicia: G/2715.

cino de Leiro, del Municipio de Rianxo 

(La Coruña), cuando estaba realizando 

la apertura de unas zanjas en terreno 

de su propiedad sito en las cercanías 

de la playa de Leiro, para asiento de 

cimentación de una caseta destinada 

a guardar los aparejos de pesca de su 

uso particular, bajo las lajas acopladas 

a un entrante de las rocas, dio con su 

pico contra una vasija de barro incom-

pleta aunque de bastante tamaño y al 

intentar retirarla con el pico enganchó 

una pieza que aquella ocultaba recono-

ciendo se trataba de un casco decorado 

al parecer de oro y que se halla algo 

rajado en un lado. Le recogió con cui-

dado y al apreciar que, en efecto, era 

de oro y la importancia arqueológica 

que podría tener, asesorado por el Sr. 

Cura Párroco de Leiro, decidió dar 

cuenta del hallazgo al Comandante 

de la Guardia Civil de Rianxo [Ernesto 

González Barrio], quien le manifestó 

debía dar cuenta a la Superioridad del 

hallazgo. Con admirable gesto decidió 

depositarlo en el Cuartel de la Guardia 

Civil en tanto se hiciesen las gestiones 

pertinentes y dispuestas por la Ley. 

Inmediatamente al tener noticia del 

descubrimiento los Miembros de la 

Sección de Arqueología del Instituto 

P. Sarmiento de Estudios Gallegos, 

Srs. Reboredo y García Martínez, se 

personaron en Rianxo fotografiaron 

el casco y dieron cuenta a su vez al 

Consejero que subscribe con fecha 

9 de Abril.

Personados el día 26 de Abril en la 

Comandancia de la Guardia Civil de 

Rianxo, el Sr. Delegado Provincial del 

Ministerio de Educación y Ciencia, 

Don Pedro Caselles Beltrán, el Jefe del 
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Equipo de Restauración Sr. Sanmartín 

[Abelleira] y el Director y Consejero 

que suscribe, hallándose presentes, 

allí, también, el descubridor del casco 

Don José María Vicente y su esposa 

Doña Concepción Mosquera, Alcalde 

de Rianxo y Comandante del Puesto 

de la Guardia Civil, de acuerdo con la 

vigente legislación y con la conformi-

dad del propietario y descubridor, quien 

hizo las reservas que se exponen en el 

Acta correspondiente, se recogió dicho 

casco y trasladó a La Coruña siendo 

depositado en la Sala del Tesoro del 

Museo Arqueológico e Histórico del 

Castillo de San Antón, donde se halla 

en exhibición.

Se trata de un casco ceremonial de oro, 

de 22 quilates, de forma semiesférica 

y con remate en el centro troncocó-

nico, decoración repujada en fajas 

horizontales alternando triples líneas 

con mamelones y círculos concéntricos 

con dos puntos de separación. Pesa 270 

gramos y mide 195 mms. de diámetro. 

Su cronología parece remontarse al 

Segundo Hierro Céltico, 350 a 250 a. de 

J. C., siendo pieza única en su género 

en la península, pues solamente se 

conocen los cascos de oro de época 

prerromana de Amfreville sous les 

Monts, en L´Eure, hoy en el Museo 

de Rouen, y el de Schifferstadt, en el 

Palatinado, aunque ambos de forma 

diferente y que se consideran piezas 

excepcionales y de máximo valor 

arqueológico…>>.

Respecto ao achado dos puñais e a ala-

barda, e no mesmo arquivo, atópanse varios 

documentos relativos ao achado, entre eles 

outra misiva que dirixe Chamoso Lamas a 

Madrid ao Director General del Patrimonio 

Artístico y Cultural, no que da conta de:

<<Tengo el honor de poner en cono-

cimiento de V. I. que la tasación de las 

seis piezas arqueológicas halladas por 

DON ALBINO GOMEZ VIDAL en la fin-

ca denominada “Revolada da Cana”, en 

el Monte Leoirias, del Ayuntamiento de 

Rianxo (La Coruña), que se encuentran 

depositadas en el Museo Arqueológico 

del Castillo de San Antón de la Ciudad 

de la Coruña, se estima por el Consejero 

Provincial que suscribe, teniendo en 

cuenta la importancia arqueológica 

de las mismas por su variedad, buen 

estado de conservación en la mayoría 

de ellas y, sobre todo, por lo que repre-

sentan dentro de la Cultura del Bronce 

Atlántico a la que pertenecen las seis 

puntas de lanza, en la cantidad de 

CUARENTA MIL PESETAS – (40.000,00 

pesetas)…>>.

Finalmente, ingresarán o 18 de setembro 

de 1976 en San Antón recibindo o descubridor 

un total de 20.000 pesetas, a metade do valor 

estimado do achado60. En 1989 o arqueólogo 

e investigador Gonzalo Meijide Cameselle 

publicará na revista Gallaecia un estudo 

sobre o achado (Meijide Cameselle, 1989). 

A alabarda é una peza excepcional, cunha 

folla triangular e que se une ao mango con 

tres perforacións, e presenta unha nervadura 

central. Os cinco puñais pertencen ao modelo 

de puñais de lingüeta ou espigo de tradición 

campaniforme, aínda que presentan diferenza 

internas no conxunto. Dous deles presentan 

ornamentación que consiste nunha estría 

paralela ao fío, e teñen paralelos nos enxo-

60 Debemos amosar unha vez máis o noso agradecemento á 
técnico do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña a infor-
mación facilitada, D. Ana Martínez Arenaz.
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vais das cistas funerarias como as de Taraio 

(Malpica) ou Atios (Porriño). O conxunto de 

armas, alabardas e puñais, teñen un encaixe 

temporal amplo, quizais dende mediados do 

III milenio ao mediados do II milenio a. C.

Tanto a alabarda como os puñais son ele-

mentos que tamén aparecen representados 

no petróglifo da Foxa Vella, tamén coñecidos 

como Monte da Pena ou A Borralleira.

f. Os primeiros oitenta na 
arqueoloxía do Barbanza61

Nos anos oitenta increméntase notable-

mente a actividade arqueolóxica na comarca 

do Barbanza, tanto en relación á actividade de 

investigación como de urxencias arqueolóxi-

cas. Neste último caso, destaca a colocación 

dunha antena no castro de San Lois (Noia),62 

arredor de 1980, ou a escavación de urxencia 

en 1980 no dolmen de Cova da Moura (Argalo, 

Noia)63 logo de que unha pá mecánica arra-

sara parte do túmulo e da zona do corredor. 

O Concello de Noia solicitoulle daquela ao 

Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos 

a intervención e sufragou parte da mesma. A 

dirección estivo a cargo de Fernando Acuña, 

o cal contou no seu equipo con Carlos García 

Martínez, Paloma Acuña e José Manuel Rebo-

redo64. A escavación consistiu na escavación 

do corredor e na consolidación da cámara, 

restituíndo á súa posición orixinaria unha das 

lousas que estaba caída e as que foran afecta-

61 Esta década ten previsto tratarse máis a fondo nun traballo 
futuro, polo que unicamente recollemos unha cronoloxía sobre 
as intervencións entre 1980 e 1985, achegando algúns datos 
procedentes de arquivo.

62 Referencia: Arquivo de Galicia, G80421/4.

63 Referencia: Arquivo de Galicia, G80395/4.

64 Segundo figura no documento denominado <<Inspección 
Arqueológica de la Provincia de La Coruña. Actividades de 1980>>, 
asinado por Paloma Acuña con data 31 de decembro de 1980.

das pola extracción de terra coa pá mecánica. 

Finalmente sementouse herba sobre o túmulo.

O castro de Baroña inicia unha nova 

etapa de intervencións no 1980 da man de 

Francisco Calo Lourido. Estaba previsto fose 

José Manuel Caamaño que se encargara dos 

traballos pero, ante a falta de dispoñibilidade 

deste, fíxose un cambio de dirección. Nesta 

primeira intervención realizouse unha limpeza 

e consolidación da zona de entrada e dos 

torreóns, do recinto interno das escaleiras e 

dalgunha das casas, así como pequenas catas 

de comprobación. Os traballos en Baroña da 

man de Calo Lourido, que foi acompañado por 

Teresa Soeiro, estenderanse con campañas 

anuais entre 1980 a 1985.

O 3 de maio de 1982 redáctase un infor-

me sobre posibles afeccións ao Castro de 

Neixón Grande65 por almacenaxe de varios 

depósitos de terra no recinto principal. De 

paso, chámase a atención sobre a falta de 

limpeza do xacemento, pola presenza de restos 

de plásticos e lixo, especialmente xunta o 

Castro Pequeno, no acceso á cala. Asemade, 

alértase do grande abandono das escavacións, 

coa maleza invadíndoo todo e pedras caídas 

dos muros. O informe remata reclamando 

medidas en relación aos recheos de terras 

como a limpeza e consolidación dos restos, 

ademais dunha conveniente sinalización do 

xacemento e do acceso.

En 1983, Felipe Criado realiza un estudo 

sobre o fenómeno tumular na Serra do Bar-

banza (Criado et alii, 1986). Realizase unha 

prospección para revisar datos dispoñibles 

de traballos anteriores, así como para lo-

65 Referencia: Arquivo de Galicia, G80309/19. O informe ten o selo 
do Museo das Peregrinacións onde neses intres estaba radicada 
a inspección arqueolóxica da provincia da Coruña, dependente 
da Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
do Ministerio de Cultura.
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calizar novos túmulos. Ademais, fixéronse 

pequenas sondaxes nos túmulos de Casota 

do Páramo, Pozas da Lagoa, Sabuceda 1 e 

Arca do Barbanza, limpouse o noiro xerado 

tras acondicionamento da estrada que cortou 

unha das mámoas de Outeiriño do Pan, e 

escavouse un pequeno túmulo na necrópole 

de Pedra da Xesta.

Entre 1983 e 1984 Félix de la Fuente Andrés e 

Ramón Fábregas Valcarce escavaron a mámoa 

6 de Os Campiños, a cal posteriormente foi 

sometida a un proxecto de consolidación66 

executado polo primeiro que ascendeu a algo 

máis de duascentas cincuenta mil pesetas.

Tras varias novas aparecidas na prensa 

escrita e na radio nas que se daba conta da 

aparición de cerámica prehistórica e materiais 

óseos e malacolóxicos con motivo dunha 

exploración realizada por afeccionados na 

zona de O Achadizo67 (Cabo de Cruz, Boiro) a 

Subdirección Xeral de Patrimonio Artístico e 

Cultural da Consellería de Educación e Cultura 

solicitoulle ao profesor Vázquez Varela que 

realizase unha primeira prospección visual, 

da que dá conta nun informe presentado con 

data 16 de xullo de 1984. No mes de agosto, 

dentro da programación dos traballos de 

investigación arqueolóxica da Subdirección 

Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental, e 

tras recibir autorización, Vázquez Varela leva 

a cabo novos traballos68 que consistirán na 

realización dunha cata de 4 metros cadrados 

dos que dará conta nun informe datado o 

10 de setembro de 1984. Neste documento 

66 Referencia: Arquivo de Galicia, G80297/8.

67 Referencia: Arquivo de Galicia, G80291/1.

68 Autorizados pola Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e 
Documental da Consellería de Educación e Cultura da Xunta de 
Galicia con data 19 de xullo de 1984, e na que participarán, ademais 
do profesor Vázquez Varela, Josefa Rey Castiñeiras e M. Milagros 
Rodríguez. O importe da intervención ascendeu a 39.000 pesetas 
aboadas pola Dirección Xeral de Cultura.

presenta os resultados preliminares indicando 

que o xacemento arqueolóxico de O Achadizo 

é un castro ocupado nun momento crono-

loxicamente avanzado próximo ao cambio 

de Era e, dados os resultados moi positivos, 

recomendaba realizar nun futuro inmediato 

escavacións arqueolóxicas para ampliar os 

coñecementos sobre os castros costeiros das 

Rías Baixas. Ademais, agradecíalle ao Concello 

de Boiro, presidido daquela por Manuel Velo 

Velo, a disposición prestada, materializada 

na cesión dun traballador, planos e material 

de escavación.

O 5 de setembro a Voz de Galicia baixo a 

pluma de Xoel López publicábanse os resulta-

dos preliminares do profesor Vázquez Varela 

baixo o título69: <<El descubrimiento de un 

castro en Punta de O Achadizo confirma que 

la zona de Boiro está poblada desde tiempo 

inmemorial>>.

Finalmente habería que agardar á déca-

da dos noventa para retomar os traballos no 

Achadizo e tamén revelará unha ocupación 

moi dilatada no tempo.

En 1985, os veciños de San Pedro de Muro 

(Porto do Son) denunciaron a existencia dun 

castro nas inmediacións da igrexa parroquial 

cuxa localización coincidiría cos terreos que 

se pretendía explanar para a ampliación do ce-

miterio parroquial70. O informe de inspección 

realizado por Josefa Rey Castiñeira e María 

Jesús Tallón Nieto, a petición da Dirección 

Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental, 

concluía que alí non existía ningún xace-

69 A nova incorpora un cadro no que se informa de que en 1983 
o profesor Vázquez Varela e Luis Benito del Rey da Universidade 
de Salamanca localizaron restos do paleolítico inferior na zona 
de Barraña, que é unha das máis de media ducia de referencias 
a restos paleolíticos no Barbanza, e que agardamos recoller nas 
seguintes crónicas arqueolóxicas que vexan a luz.

70 Referencia: Arquivo de Galicia, G80335/14.
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mento arqueolóxico logo de visitar a zona, 

entrevistarse cos veciños e a comprobación 

da toponimia.

BIBLIOGRAFÍA
ACUÑA CASTROVIEJO, F. (1976): “Excavaciones 
en el castro de <<O Neixón>>: campaña de 1973, 
Noticiario Arqueológico Hispánico, 5: 325-330.

AGUIRRE, E. (1965): “Excavación preliminar en el 
paleolítico de las Gándaras de Budiño (Porriño, 
Pontevedra, España)”, Museo de Pontevedra, 
XIX: 29-40.

ARMADA PITA, X. L. (2004): “Los origenes de la 
arqueología universitaria en Galicia”, Archaia, 
Vol. 3, núm.: 3-5: 257-265.

ARMADA PITA, X. L. (2008): “Arqueólogos en el 
finisterre. Obermaier, Pericot y la cátedra de 
Santiago de Compostela”, en MORA, G.; PAPÍ 
RODES, C.; AYARZAGÜENA SANZ, M. (Eds.): 
Documentos inéditos para la historia de la ar-
queología. Sociedad Española de Historia de 
la Arqueología, Madrid.

CALO LOURIDO, F.; SOEIRO, T. (1986): Castro de 
Baroña: campañas 1980/94. Arqueoloxía / Infor-
mes 6. Dirección Xeral de Cultura e Patrimonio 
Histórico-Artístico. Santiago de Compostela.

CRIADO BOADO, F.; AIRA RODRÍGUEZ, Mª. J.; DÍAZ-
-FIERROS VIQUEIRA, F. (1986): La construcción del 
paisaje: megalistismo y ecología en la Sierra de 
Barbanza, Dirección Xeral de Patrimonio Artístico 
e Documental. Santiago de Compostela.

DÍAZ-ANDREU, M.; RAMIREZ SÁNCHEZ, M. E. 
(2001): “La Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas (1939-1955). La administración 
del patrimonio arqueológico en España durante 
la primera etapa de la dictadura franquista”, 
Complutum, 12: 325-343.

EIROA GARCÍA, J. J. (1973): “Una fecha radiocar-
bónica para el Noroeste peninsular”, Estudios, 2. 
Facultad Filosofía y Letras de Zaragoza, Zaragoza.

FÁBREGAS VALCARCE, R.; DE LA FUENTE ANDRÉS, 
F. (1984): “Materiales de un túmulo megalítico de 
Leiro (Rianxo)”, Gallaecia 7-8: 233-244.

FÁBREGAS VALCARCE, R. (1991): Megalitismo 
del Noroeste de la Península ibérica. Tipología y 
secuencia de los materiales líticos. UNED, Madrid.

GARCÍA ALÉN, A. (1965): “Otras excavaciones 
(1964)”, Museo de Pontevedra, XIX: 4-43.

GARCÍA MARTÍNEZ, C. (1992): “Bouza Brey e os 
novos (1967-1973), o espíritu do Seminario”, en 
FILGUEIRA VALVERDE, X.; GARCÍA MARTÍNEZ, 
C.; ACUÑA CASTROVIEJO, F.; ENRÍQUEZ, X. M. 
: Fermín Bouza-Brey: unha fotobiografía: 1901-
1973. Edic. Xerais de Galicia S.A.; Vigo: 283).

LORENZO FERNÁNDEZ, J. (1971): “Una rueda fósil 
en Catoria (Galicia)”, Boletín Auriense, 1: 19-30.

LUENGO Y MARTÍNEZ, J. M. (1971): “Excavaciones 
en el castro céltico de Baroña (La Coruña). (Cam-
pañas de 1969-1970)”, Noticiario Arqueológico 
Hispánico 16: 245-264.

LUENGO Y MARTÍNEZ, J. M. (1972): “El castro de 
Baroña”, La Coruña, Paraiso del Turismo. Verano 
1972. Concello da Coruña.

LUENGO Y MARTÍNEZ, J. M. (1999): Excavaciones 
en el castro céltico de Baroña, A Coruña. Ed. 
Deputación Provincial de A Coruña.

MARTÍNEZ ARENAZ, A.; BELLO DIÉGUEZ, J. M. 
(2017): “El Museo Arqueolóxico e Histórico del 
Castillo de San Antón: un Museo en la bahía 
coruñesa”, Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, 35: 1495-1512.

MEIJIDE CAMESELLE, G. (1989): “Un importante 
conjunto del Bronce Inicial en Galicia: el de-
pósito de Leiro (Rianxo, A Coruña)”, Gallaecia, 
11: 151-164.

PATIÑO GÓMEZ, R. (2002): Catalogación de yaci-
mientos arqueológicos subacuáticos en las costas 
gallegas, RP Ediciones, Grupo García Alén, Vigo.

REY CASTIÑEIRA, J. (2009): “A Idade do Ferro 
na comarca do Barbanza”, en III Encontro Ar-
queolóxico do Barbanza (celebrado en Boiro, 
28 de febreiro e 1 de marzo de 20019). Soporte 
electrónico: DVD núm. 2. Centro Arqueolóxico 
do Barbanza (Concello de Boiro).

ROMANÍ MARTÍNEZ, L. (1975): “Las ánforas ro-
manas de Isorna (Rianxo, A Coruña)”, Cuadernos 
de Estudios Gallegos, XXIX: 318-327.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1257795
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1257795


118

Crónica das intervencións arqueolóxicas no Barbanza. 
dende 1969 ata os primeiros oitenta

RUIZ-GALVEZ PRIEGO, M. (1980): “Considera-
cións sobre el origen de los puñales de antenas 
gallego-asturianos”, en Actas I Seminario de 
Arqueología do Noroeste Ibérico (Guimaraes, 
1979): 85-111.

VÁZQUEZ VARELA, J. M. (1975): “El conchero 
del castro de Queiruga (La Coruña)”, Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, T. 
40-41, 500-503.

VIDAL ENCINAS, J. (1983): “El yacimiento ache-
lense de las Gándaras de Budiño: la colección 
Pelayo Fernández. Estudio tipológico de bifaces, 
cantos trabajados y hendidores”, II Seminario de 
Arqueología del Noroeste (Santiago de Compos-
tela, 1980), Madrid: 17-38.

VV. AA (1951): Actas de la I Asamblea Nacional de 
Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, 1950. 
Informes y Memorias 24, Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas, Madrid.

VV. AA (1954): Actas de la II Asamblea Nacional de 
Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, 1951. 
Informes y Memorias 29, Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas, Madrid.

VV. AA (1983): Actas del II Seminario de Arque-
ología del Noroeste (Santiago de Compostela, 
1980). Madrid.



A capela da Nosa Señora 
de Exipto no calvario e monte 

do Seán de Abanqueiro

Juan Nepomuceno Suárez Lijó





121

Juan Nepomuceno Suárez Lijó

Previas las licencias eclesiásticas com-

petentes, se bendijo la primera lápida 

según el ritual romano, y se bendijo 

después de terminar la Capilla para 

poder celebrar el Santo Sacrificio de 

la Misa, lo que se efectuó en diciem-

bre de 1878, y, a fin de que conste, lo 

firmo y estampo el sello de esta Iglesia 

parroquial, estando en su Rectoral a 12 

de abril de 1879.

Este é o rexistro oficial da fundación da 

capela de Exipto, inserida, coa súa letra 

miúda, no libro da Fábrica polo Dr. D. Francisco 

Alonso e Rodríguez, reitor de Abanqueiro, nas 

contas pertencentes a 1879, vinte e catro anos 

despois da súa chegada á Parroquia. No docu-

mento non se indica o tempo nin o custo da 

súa construción, mais si sabemos as medidas 

iniciais do perímetro interior, grazas a una 

remodelación acometida na última década do 

século pasado, una sinxela construción de seis 

por nove metros, ampliada ás medidas actuais 

cara a finais do primeiro terzo do século XX, 

probablemente tras o final da Guerra Civil.

No seu interior encontrámonos cun con-

xunto escultórico que representa a Sagrada 

Familia na súa clásica estampa, a Virxe co 

Neno, sentados sobre a burra, que é guiada 

por San Xosé. Ao igual que o retablo que coroa 

o altar, tallado en baixo relevo, o conxunto é 

representativo da artesanía popular e esculpida 

por uns artesáns ”santeiros” do lugar de Cha-

ves, no concello de Lousame, no momento da 

ampliación da capela. Este é un dato achegado 

grazas á memoria colectiva, mais non costa 

en ningún rexistro en papel.

A capela aséntase no denominado Monte 

do Calvario, punto final do Via Crucis pa-

rroquial, no lugar do Seán, coñecido hoxe, 

popularmente, como lugar de Exipto. O cura 

Alonso pona baixo a advocación da Virxe 

de Exipto, a Virxe Peregrina, outorgándolle, 

así, a misión de velar pola seguridade dos 

emigrantes.

O momento e a data da súa construción 

coincide coa cota máis alta da curva migratoria 

do século XIX, momento que se nos presenta 

como paradoxal a causa da bonanza económi-

ca, mais é esta bonanza a que provoca una 

resposta positiva nas curvas demográficas, 

ao limitar así o espazo xeográfico necesario 

para a subsistencia, o que abre as portas da 

emigración para alixeirar a carga que sofre 

o campo. Esta tendencia migratoria vémola, 

aínda que puntualmente, rexistrada no libro 

de matrimonios parroquial, en casos, como 

migración temporal, homes novos que pasan 

un tempo fóra antes de volver para casar, en 

casos, perpetua, pais que deixan os fillos ao 

coidado dos seus familiares. De seguida se 

converte no centro da romaría á que acoden 

numerosos fieis dos arredores, e de aí a rápida 

ampliación aos cincuenta ou sesenta anos da 

súa beizón eclesiástica.

A capela é custeada persoalmente polo 

reitor Alonso e levantada en terreos privados. 

O predio, aínda que no texto se denomina 

Monte do Calvario, está instalado nos terreos 

da “Telleira”, terreos prestados, non vendidos 

nin cedidos, pola familia propietaria. Á parte da 

súa advocación relixiosa, a capela e o predio 

serían puntos de fricción co Arcebispado, 

primeiro co propio D. Alonso, e despois cos 

veciños. Ao final da súa vida, o cura Alonso 

viuse envolto nun preito co Arcebispado, da 

man do arcipreste de Posmarcos de Abaixo, 

D. Antonio de Vilacoba, párroco de S. Paio de 

Carreira, quen concluíu que a causa da mala 

xestión das contas de Fábrica e da falta de 

autorización para algunhas obras maiores, 
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debía facerse cargo do excedente co seu 

peculio persoal.

O noso párroco xustifícase cunha serie 

de razóns, que parecen darlle a razón, pero o 

Arcebispado, se ben se inclina ao seu favor, 

desposúeo, a el e aos seus herdeiros, do seu 

ben máis prezado, a Capela da Nosa Señora 

de Exipto.

En Santiago a 19 de abril de 1886:

En vista de una solicitud presentada 

por el cumplidor del difunto cura de 

S. Cristóbal de Abanqueiro, D. Fran-

cisco Alonso, aprobamos las obras que 

excedieron de doscientos reales sin 

nuestra autorización, como también 

las antecedentes cuentas revisadas por 

el M. R. Sr. Arcipreste, siempre que el 

alcance que resulte a favor del sr. Cura 

y la Capilla que edificó a sus expensas, 

lo condonen sus herederos a favor de 

la Iglesia.

Firmado: Cardenal Payá

É dicir, pasan de executar o cura defunto 

a cambio de que os seus herdeiros non recla-

men a débeda. É así como a Capela pasa ser 

propiedade da Igrexa.

Este sería un conflito interno –Parro-

quia-Arcebispado–, con xurisdición e litixio 

propio, co arcipreste como fiscal da acusación. 

Mais a Igrexa veríase arrastrada aos tribunais 

ordinarios polos veciños e propietarios do 

predio, baixo o manto protector do goberno 

da Fronte Popular. Aquí adivíñase una forte 

intromisión político-ideolóxica por parte do 

Concello, ao querer apropiarse do piñeiral 

que rodea a Capela, e que a Igrexa se atribúe 

como seu, ao ser da Capela. Entre a corrente 

anticlerical da Fronte Popular, o intento lexíti-

mo dos verdadeiros propietarios do predio, e 

una retorcida interpretación da propiedade 

do solo no que se asentaba a Capela –ben 

propio da Igrexa–, o feito é que o asunto pa-

sou a ser una espoliación definitiva do terreo 

a favor desta última, baixo os auspicios do 

bando vencedor da Guerra Civil. Así, na acta 

levantada por D. Manuel Dávila, cura párroco 

de Abanqueiro, vese claramente a causa do 

conflito e o momento no que os tribunais 

fallan ao seu favor:

Acta de subasta pública de cuarenta y 

dos pinos del Monte Egipto, pertene-

cientes a la Capilla del mismo nombre.

Autorizado por S. Excia. Rma., el Sr. 

arzobispo, para talar cierto número 

de pinos en el monte de la Capilla, 

hasta resarcirme de la cantidad que 

adelanté para el pleito iniciado contra 

este ayuntamiento en tiempo del Frente 

Popular, que intentó apoderarse del ar-

bolado de pinos propiedad de la citada 

Capilla. En el día 4 de julio de 1938 se 

efectuó la subasta pública, previamente 

anunciada, de cuarenta y dos pinos, a 

cuya subasta concurrieron, Antonio 

Chouza, de ésta, Manuel Casáis, de 

Boiro, Manuel Treus, de Lampón, tra-

tantes de madera, y D. Emilio Barreras, 

fabricante de maderas de la Puebla. 

Iniciada, pues, la subasta en mil cuatro-

cientas pesetas, fue subiendo hasta dos 

mil veinticinco pesetas que quedaron 

a favor del Sr. Treus, a presencia de los 

citados solicitantes y de los vecinos 

de ésta, José Dieste Suárez, Manuel 

Dieste Romero, José Suárez Torrado y 

D. Guillermo Torrado, llevándose esta 

subasta a cabo en el mismo monte.
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Se optó por la subasta porque era la 

mejor forma para hacer una buena 

venta, que de otra manera quedaba 

muy por debajo de la cantidad que se 

necesitaba; así que, con el importe cita-

do pude resarcirme de la cantidad que 

adelanté para la mencionada cuestión, 

en la cual actuó el Sr. Buide Laverde, 

de Santiago, como abogado, y como 

procurador, el Sr. D. Genaro Blanco, 

de Noya. Importaron estos gastos, mil 

seiscientas pesetas. Se hizo, además, la 

función religiosa, con sermón, a la San-

tísima Virgen de Egipto, pidiendo por la 

paz de España, pues, el año anterior, por 

ser muy escasa y pequeña la cosecha 

de maíz, no se pidió para ningún santo. 

Costó esta función, ciento cuarenta 

y dos pesetas, por lo tanto, queda un 

remanente de doscientas ochenta y 

tres pesetas.

Lo confirmo con los testigos citados, 

José Dieste Suárez y Manuel Dieste 

Romero. Firmado: Manuel Davila.
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INTRODUCIÓN

Non hai certeza máis obxectiva que a 

que nos chega a través dos sentidos, e 

é por estes que eu sei que diante miña teño 

un muíño. Todo apunte posterior, aínda 

que sólido, non deriva senón dun proceso 

lóxico do que case nunca é desbotable unha 

compoñente subxectiva, e é con esta coa que 

podemos deixar de afirmar as cousas con 

seguridade.

Pois ben, póñase por caso que estou na 

parroquia de Santo Ourente, vou paseando 

polo río Donas e, cando chego á altura do 

lugar de Galteiros, vexo que na beira hai dous 

muíños, separados por unha distancia duns 

oitenta metros. Contémploos con tranquilida-

de desde o exterior e, cando entro neles, non 

podo senón apreciar unha escena que tiña 

visto unha ducia de veces: un espazo comesto 

polas silveiras, coas tellas caídas ou por caer, 

e outro tanto coas trabes do teito. No centro 

deste habitáculo hai dúas pedras montadas: 

o pé e a moa, ambas as dúas de granito, pezas 

que noutros tempos tiñan xirado día e noite 

moendo gran, pero que agora xacen estáticas. 

Nas beiras son todo restos.

Son os chamados Muíño de Gende e Muíño 

de Riba, mais, quitando un modesto tallo que 

viu os anos pasar no primeiro, é neste segundo 

onde dei con algo que se me fixo excepcional.

O Muíño de Riba, (IMAXE 1) de sección 

cadrada, atópase á beira mesmo do río. Alí, 

aproveitando o sentido da auga, unhas laxes 

chantadas no chan reconducen a levada en 

paralelo ao Donas por esta tan senlleira canle, 

(IMAXE 2) que se estreita ata morrer no cubo, 

de estrutura funiforme. A auga que alí chegase 

movería con forza o rodicio e despois sería 

evacuada directamente ao río polo aliviadoiro.

No lado oposto a este está o limiar da porta. 

No interior, arrimadas contra a parede, (IMAXE 

3) repousan unhas táboas de madeira balo-

rentas, apuntadas por uns ferros nun estado 

moi avanzado de oxidación. Aínda se pode 

apreciar o buraco do ferrollo e os gonzos. Sen 

dúbida é a porta. (IMAXE 4)

Unha pequena aproximación faime 

reparar en que o lado interno está ateigado 

de gravados. (IMAXE 5) Gravados que foran 

feitos cun obxecto afiado, probablemente 

unha navalla. Mesmo se pode ver algún tamén 

na cara externa. Hainos de diferentes tipos e, 

cando os vexo, non podo senón preguntarme: 

ten isto algún valor?

IMAXE 1: Muíño de Riba, Galteiros, Santo Ourente 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)

IMAXE 2: Canle do muíño de Riba 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)
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IMAXE 3-4: Porta do muíño de Riba: cara interna e externa (fotografías de Xosé Luís Blanco)

IMAXE 5: Gravados pola cara interna da porta 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)

ANÁLISE MORFOLÓXICA

Despois dunha observación exhaustiva, 

atopo un criterio diferencial que me permite 

agrupar estas marcas en dous grupos: por un 

lado están aqueles que teñen un significado 

aos que me podo aproximar, e polo outro están 

os que podo describir pero non teorizar coa 

mesma solidez.

No grupo dos “comprensibles” atopámonos 

con:

• Unha sorte de signos próximos a un cru-

ceiro, xunto con cruceiros simples.

• Nomes/iniciais, datas e letras soltas.

• Debuxos xeométricos compostos, que 

semellan barcos.

• Ángulos agudos cun círculo cortado no 

seu interior.

No conxunto daqueles que me limito a 

describir agrupo:

• Liñas soltas e riscados.
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• Motivos aparentemente caligráficos pero 

de significado descoñecido.

• Un motivo que parece querer deseñar algo 

que non se distingue con claridade (parte 

del feito cun obxecto punzante).

Ata aquí todo o que puiden constatar 

cos meus sentidos e apreciar con base na 

catalogación dunhas formas. Deste punto en 

diante, procurarei ser quen de buscar as causas 

que sempre subxacen aos actos (neste caso 

gravar algo concreto nunha porta). Causas 

estas que en boa medida son o verdadeiro 

interese destas marcas.

ESTUDO E SIGNIFICADO CONTEXTUAL

Cruces

As primeiras gravuras expostas son as 

cruces. (IMAXE 6/7)

Dunha banda están as latinas, que non 

deixan dúbida, pero xusto aquelas que están 

máis marcadas dispoñen dunha composi-

ción orixinal que, polo seu esquematismo e 

sinxeleza, ben puidesen provir doutra figura, 

da mestura de dúas, ou simplemente da evo-

lución dun cruceiro ordinario cunha peaña. 

Sexa como for, a finalidade dunhas e outras 

puido ser semellante: todo parece sinalar o 

seu carácter apotropaico.

Este termo tan complexo (que moi pro-

bablemente descoñecese o autor destes 

gravados), evoca unha finalidade profiláctica 

contra o demo, as bruxas e, en xeral, todo tipo 

de males. Isto é plenamente comprensible xa 

que os muíños eran lugares onde se traballaba 

polo día, pero tamén pola noite, tal e como nos 

lembran diversas coplas populares:

“Unha noite no muíño,

unha noite non é nada,

unha semaniña enteira,

esa si que é muiñada”.

Unha noite sen luz eléctrica, coa proxi-

midade dun río barullento, e de seguro que 

moitas veces chuviosa ou bretemosa.

IMAXE 6-7:Detalle de cruceiros 
(fotografías de Xosé Luís Blanco)
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Ademais, tal e como nos indica Xaquín 

Lourenzo na súa obra “Os oficios”: “(…)a penas 

poden ser chamados oficios os do muiñeiro 

e foloeiro, senón máis ben industrias de tipo 

doméstico”, o que fai énfase no ordinario da-

quela tarefa que, ou ben era exercida por un 

muiñeiro cobrando por maquías, ou ben polos 

propios labregos, cando eran propietarios dun 

muíño en réximes xurídicos diversos nos que 

agora non é oportuno profundar. No caso, 

despois dun pequeno “traballo de campo”, 

un informante (Pepe de Galteiros) lembrou 

que o muíño en cuestión era propiedade dos 

veciños, e que nel traballaban xentes de Gende, 

Areosa, Valeixo e da Poza.

Ou sexa: que tiñamos un muíño no que 

a xente traballaba por “pesas” (pezas) de, por 

exemplo, 12 horas, e estaban sos durante ese 

tempo con bens de valor obxecto de posibles 

roubos. É dicir, o medo estaba democratizado.

Boa conta destes roubos é dada por un 

muíño que se atopa no mesmo Río Donas 

(debaixo da ponte que cruza da Poza para o 

Vilar), coñecido como o Muíño do Capitán. 

(IMAXES 8a/8b) Neste, foi preciso facer un 

tellado composto por sólidas laxes de granito, 

non por fins decorativas, senón porque (así 

nolo fai saber o noso informante) “apalanca-

ban a porta, e como pola porta non podían, 

quitaban as tellas e entraban para abaixo”. 

Falaba, claro, de como os ladróns entraban a 

roubar, sobre todo nesa zona illada, evocando 

tamén que nos muíños de Galteiros “aínda 

tiñan escorrentado algún”.

Volvendo de novo á idea de gravar un 

lugar coa fin de afastar o mal ou traer o ben, 

cómpre facer énfase en que non se trata de 

algo extraordinario. Moitos outros muíños 

eran marcados (IMAXE 9) e mesmo decotío 

podemos ver casas cunha ferradura na porta, 

símbolo de boa sorte, (IMAXE 10a/10b) o que 

non deixa senón de ser unha filosofía seme-

llante pero con distinto paradigma. Malia todo, 

neste caso que nos concirne, non podemos 

confirmar cunha testemuña directa que así 

fose, xa que para os veciños do lugar (Pepe e 

mais a súa muller, duns 70 anos aproxima-

damente), a súa presenza e carácter era algo 

totalmente descoñecido.

IMAXE 8a-8b: Muíño do capitán
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Feito xa este “debullado” sobre o seu signi-

ficado, quería facer un último apunte sobre as 

dúas peculiares cruces citadas antes de pasar 

a outras formas.

Da súa análise morfolóxica parece des-

prenderse que, mentres que a primeira está 

rematada, non acontece o mesmo coa segun-

da. Adianto isto tanto pola semellanza entre 

ambas, como pola idea que reviste os símbolos 

apotropaicos, que non é senón executar unhas 

formas preexistentes que o seu autor considera 

revestidas dun poder alleo ao material. Co cal: 

hai unha vontade de repetir un símbolo non 

orixinal do autor.

Isto faise evidente cando, ao botarlle un 

ollo á obra de Castelao, se repara na existencia 

dun cruceiro case idéntico que As cruces de 

Pedra na Galiza, este humanista debuxa sobre 

da referencia da Pedra da Boullosa. (Campo 

Lameiro) (IMAXE 11) A relativa distancia xe-

ográfica e temporal é relevante. Malia todo, 

cómpre engadir (coa perspectiva dun século 

de diferenza) que esta cruz, que se considera 

na obra como precristiá, está amplamente 

estudada a día de hoxe como de tempos 

históricos, aínda que nesta laxe comparta 

IMAXE 9: Cruceiros dos Muíños do Folón 
e do Picón na Vila do Rosal.

IMAXE 10a-10b: Vivenda en Oroña e ferradura na porta
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composición con petróglifos prehistóricos. 

Mais non serei eu quen desacredite este tan 

relevante persoeiro.

Nomes/iniciais, datas e letras soltas

Dentro desta agrupación hai un primei-

ro motivo claro: “L.A.G. 14-1-55”. (IMAXE 12) 

Nome, apelidos e data de realización.

Seguidamente, outro que tamén inclúe 

data predica: “MAIO” e “1948”. (IMAXE 13) É 

posible que non estean xuntos pero, dada a 

proximidade á que se atopan e o tipo de suco 

no que se inscriben, o máis probable é que 

así sexa. Tamén parece lóxico que ese MAIO 

(non podo precisar se é unha “I” ou “Y”) non 

se refira ao mes do ano, senón a un apelido, 

que xunto con “Mallo” existe na parroquia.

Debaixo deste nome e data hai algunha 

letra máis, pero xa case son ilexibles.

O terceiro nome que destaca é “BENITO” e 

coa mesma caligrafía “MAN” (case seguro pero 

con dúbidas). (IMAXE 14) O noso benquerido 

informante lembra un Benito do lugar de Gal-

teiros, xa finado, pero calquera asociación 

presente é pura especulación.

IMAXE 11: Detalle de As cruces de pedra na Galiza, de Castelao, 
onde destaca a semellanza do número 7 coas cruces descritas

IMAXE 12: Detalle “LAG”, “14-1-55” 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)

IMAXE 13: Detalle “BENITO”, “MAN” 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)
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Sobre as letras soltas hai algunhas indu-

bidables (“A” a carón de LAG), pero noutros 

casos é posible que estas formasen parte dun 

conxunto hoxe inapreciable.

No que ten que ver coa interpretación xeral 

deste conxunto de gravuras caligráficas, o nor-

mal sería pensar que se fixeron con vontade de 

marcar cando alguén estivo nun lugar (de dicir 

“aquí estou eu”), o cal é frecuente. Malia todo, 

Pepe de Galteiros afirma con certeza que foron 

feitas por mozos que se ían ver nos muíños, 

quen, despois de coller as chaves nunha punta 

posta no exterior dunha vivenda do lugar, 

deixaban (os varóns) esa marca como símbolo 

da súa presenza e compañía (semellante ao 

que narraba Cunqueiro no seu conto “O galo 

de Portugal”).

Aceptando ou non esta teoría, o certo é 

que o máis probable é que as referidas datas de 

1948 e 1955 sexan reais, polo que achegan esta 

relevante información sobre a súa datación.

Debuxos xeométricos compostos 
que semellan barcos

Seguindo coas gravuras “interpretables”, 

hai dous debuxos xeométricos case idénticos 

que, na miña opinión, pretendían ser barcos 

de vela. (IMAXE 15)

Destaca na súa realización un alto grao de 

sinxeleza pero, así e todo, a curvatura da quilla 

e o desenvolvemento das liñas das velas fai 

que esta tese sexa (ao meu entender) a máis 

lóxica, sen desbotar por suposto que poidan 

ser outros deseños, como por exemplo que 

sexan unhas “tendas de campaña”.

Ángulos agudos cun círculo 
cortado no seu interior

Xa para rematar con este conxunto, in-

dicaba con anterioridade a presenza destes 

“ángulos riscados”. (IMAXE 7 e 16)

IMAXE 14: Detalle “MAIO”, “1948” 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)

IMAXE 15: Detalle dos debuxos xeométricos que semellan 
barcos (fotografía de Xosé Luís Blanco)
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Sobre eles, o certo é que inicialmente 

non lles conferín maior relevancia, debido 

ao seu excesivo nivel de esquematismo, que 

me aproximaba á abstracción ou ao pasa-

tempo. Malia todo, foi unha gran sorpresa 

apreciar como nun blog de internet chamado 

“Historias do Caurel”, Xesús Alfonso Parada 

redactaba unha entrada falando de gravados 

de arados nas portas de madeira, entrada na 

que casualmente hai unhas fotos dalgúns 

que son case idénticos aos que se atopan no 

Muíño de Riba. (IMAXE 17)

Esta asociación, feita sobre uns trazados 

tan limitados, podería verse como carente 

de fundamento, mais o certo é que nestes 

arados do Courel hai algúns feitos con mellor 

técnica que indubidablemente representan 

este invento agrícola. (IMAXE 18) Dando isto 

por suposto, se vemos a diferenza que hai 

entre estes, que claramente son arados, e os 

máis esquemáticos, parece bastante claro 

que teñen unha orixe común (tanto pola dis-

posición como pola composición das liñas). 

Unha vez que comprendemos esta asociación, 

percibimos que a única diferenza entre os do 

Courel e os de Galteiros estriba na posición, 

xa que, mentres que nos primeiros o temón se 

representa paralelo ao chan (coma se estivese 

traballando), nos segundos está erguido (coma 

se estivese pousado).

Por suposto que non é isto unha certeza 

pero, polo menos, é unha comparación lóxica.

Outros gravados

Sobre todos os demais gravados que non 

analizo tan polo miúdo, é posible que tivesen 

unha finalidade simbólica como as expostas, 

que alguén riscase algún gravado previo, ou 

que, simplemente, fosen feitas por mero lecer.

Destacan os xa citados motivos caligráficos 

(IMAXE 19) e a composición dese peculiar 

deseño. (IMAXE 20)

IMAXE 16: Detalle dos “ángulos” 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)

IMAXES 17-18: Detalle dos debuxos de arados da aldea 
de Meiraos (fotografías de PARADA, X. A.)



135

Luís do Río Pena

CONCLUSIÓNS FINAIS

A estas alturas non podemos senón reto-

mar unha pregunta xa presentada: ten isto 

algún valor?

Para comezar sería preciso determinar que 

non é arte (nin de autor nin popular), xa que 

o máis probable é que ningunha das marcas 

descritas teñan finalidade estética e, sen esta, 

coido que pensar en arte debe ser desbotado.

Así e todo, faise claro o conxunto de 

información que se desprende da súa pre-

senza. Noutras palabras: estas manifestacións 

son fillas do comportamento humano nun 

momento e nun lugar e, como tal, forman par-

te do entrelazado antropolóxico dun contexto 

único, do que son efecto e (en parte) causa.

Para entendérmonos mellor: hai unha 

navalla, e non un bolígrafo ou un rotulador, 

e hai unhas cruces, e non, por exemplo, uns 

falos (que poderiamos ver perfectamente nun 

metro dunha grande cidade). Con isto sabemos 

que non estamos ante unha sociedade indus-

trializada (que disporía doutros materiais), e 

sabemos tamén que o contexto no que se 

fixeron non era de brincadeiras entre amigos. 

E isto só como un exemplo.

A etnografía é o estudo dos grupos hu-

manos e dos seus caracteres antropolóxicos 

e, como tal, a súa comprensión reporta un 

grao de análise sobre nós mesmos que non 

pode senón axudarnos a medrar e progresar, 

como pobo e como especie.

Nunha sociedade onde a “autoría” en-

turbou aquilo que é patrimonio de todos, 

ás veces sorprendémonos ao constatar que 

cousas que viamos como ordinarias son unha 

fonte de información valiosa e fráxil. Fráxil 

IMAXE 19: Detalle de motivos caligráficos 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)

IMAXE 20: Detalle dos debuxos da cara externa 
(fotografía de Xosé Luís Blanco)
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porque a súa presenza no tempo é efémera, 

facéndonos ver (sen que sexa preciso caer no 

pesimismo que subxace á idea dun universo 

no que todo desaparecerá) que hai unha data 

de caducidade para a información que medios 

como a madeira transmiten ao longo dos anos.

É posible que esta porta e estas marcas 

carecesen de valor como fenómeno illado 

pero, como acaba de dicirse, posúen unha 

relevancia e unha significación humana, e 

isto debe verse de maneira exemplificativa 

para outras manifestacións semellantes. Mais, 

como comprender a relevancia de algo que, 

por definición, transcende ao concepto de 

consciencia?
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Estes días, cando visitei a exposición “Fa-

raón, rei de Exipto ” decateime de varias 

cousas. Na exposición de obxectos podemos 

ver un amuleto de ouro con forma de cuncha 

e co cartucho de Senurset. Esta cuncha fíxome 

recordar que no museo de Luxor vira unha 

moi similar, vinculada ao enxoval funerario 

dunha muller que se atopou no templo de 

Tutmosis III.

A Cidade da Cultura de Galicia, ou Gaiás, 

tamén ten forma de cuncha, dunha gran 

cuncha que se sitúa no alto do monte, e que 

foi construída así por ser a cuncha de vieira 

un dos símbolos máis famosos do camiño de 

Santiago ao redor do mundo.

Ante isto, pregúntome:

Están relacionadas estas dúas cunchas?

Como é posible que aparezan cunchas 

de vieira en lugares tan dispares e afastados?

Para empezar, debemos dicir que o Camiño 

de Santiago comezou a ser coñecido co des-

cubrimento do corpo do apóstolo Santiago, 

no século IX. Debemos pensar que a decisión 

de facer o Camiño de Santiago era toda unha 

aventura . Os peregrinos debían ir a pé ata 

Compostela, non había albergues, pousadas, 

hospitais, centros de saúde, un bo calzado, 

móbiles para chamar… E, ao volver ás súas 

casas, debían facelo andando. Era un camiño 

de ida e volta.

Cando chegaban a Compostela, os pere-

grinos recibían un pergamiño e unha cuncha 

de vieira que certificaba que chegaran. Isto 

aparece recollido no Códice Calixtino, no 

século XII, que foi unha das primeiras guías 

que existiron sobre o Camiño de Santiago.

Desta maneira, a cuncha pasou a ser unha 

certificación de que o peregrino chegara a 

Compostela ao levala posta na súa capa ou 

no sombreiro. Era un símbolo de orgullo e 

respecto nunha comunidade maioritaria-

mente cristiá, e que lles permitía, aos seus 

portadores, que se lles abrisen as portas de 

numerosas casas e pousadas.

Na actualidade, a cuncha pasa a ser portada 

nas mochilas ou como colgante dos peregri-

nos, e é un identificador dos camiñantes pois 

fai que a xente os recoñeza.

Ao longo da historia da humanidade, as 

cunchas foron utilizadas para facer xoias, 

para obter pigmentos unha vez moídas, para 

facer remedios, como enxoval funerario, para 

portar cremas, obter a prezada cor púrpura, 

para beber, como culler para comer, como 

asento de pedras para os canteiros… Os usos 

son múltiples e variados.

O nome das cunchas de vieira procede de 

venera, de Venus. Venus era, para os sume-

rios, e despois romanos, a deusa que amosa 

o camiño cara ás estrelas, a deusa do amor, 

da voluptuosidade; pero tamén da guerra, filla 

da lúa e irmán do sol. Móstrase ao amencer o 

no crepúsculo, curiosamente como lle pasa 

ao sol en Exipto.

Na antigüidade, en determinadas zonas, 

era costume levar sobre a roupa cunchas de 

vieira con finalidade protectora e de servizo. 

Os soldados romanos e cartaxineses tiñan 

ese hábito.

Orixinariamente tamén simboliza a fecun-

didade no mundo pagán. Venus constitúe o 

renacemento, tanto biolóxico coma iniciático, 

a morte dunha vida e o renacemento noutra 

distinta e mellor.
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A cuncha únese así á auga para o bautismo, 

símbolo purificador para os cristiáns, e dunha 

vida nacente na fe.

Para os defensores da teoría esotérica so-

bre o Camiño de Santiago, a cuncha podería 

representar a “pata de oca” que, en moitas 

tradicións, simboliza o principio dun proceso 

iniciático, como sería o caso dos peregrinos 

que fosen expiar os seus pecados e comezaren 

unha vida nova espiritualmente e sen cargas. 

De feito, unha das titulaturas dos faraóns de 

Exipto era “Sa Ra”, e era representado cun sol 

e cunha oca; o fillo de Ra, o fillo do sol que 

renace todos os días.

Esta teoría do renacemento espiritual 

enlazaría coa Ruta ao Fin do Mundo, ao cabo 

Fisterra, e que se remontaría ata o comezo do 

Camiño de Santiago. O seu principal atractivo 

sería ver o solpor no extremo máis Occidental 

de Europa, e que se relacionaba co renacer vital 

que pode experimentar cada persoa.

Por outro lado, debemos destacar que 

moitos peregrinos que chegaban de diferentes 

partes de Europa nunca viran nin comeran 

vieiras, polo que comezaron a levalas de re-

cordo aos seus países, e así acreditaren que 

estiveran en Santiago de Compostela e nas 

terras do fin do mundo.

Ás cunchas atribuíaselle un poder curativo 

e milagroso, derivado, á súa vez, do poder que 

lle estimaban ao apóstolo Santiago.

Moitos destes peregrinos tamén se fixe-

ron enterrar coas súas cunchas compostelás, 

pois eran amuletos protectores e achegaban 

a sacralidade que lles daba o camiño. Deste 

xeito, en enterramentos de Dinamarca e outros 

países, os que peregrinaron en vida, levan con 

eles a cuncha de vieira con dúas perforacións, 

que se facían para poder portar a cuncha como 

colgante. Os peregrinos esperaban ser identi-

ficados como tal, e que Santiago intercedese 

por eles.

Tamén debemos destacar que as cunchas 

de vieira pasaron a formar parte dos escudos 

de liñaxes ingleses, franceses etc., por citar 

algún exemplo. Tanto na corte de San Xai-

me como na aristocracia inglesa aparecen 

cunchas nos brasóns de armas dos Shelly, os 

Spencer, os Russel, entre outros.

Para rematarmos, debemos pensar que as 

cunchas de vieiras están asociadas á rexene-

ración e protección, aínda que os seus usos 

foron múltiples e diversos ao longo da historia. 

A elección das cunchas de vieira puido estar 

motivado polo gran número delas que había 

nas costas galegas.

Debemos pensar que as cunchas, ao lon-

go do tempo, foron usadas como amuletos 

protectores, pero tamén como símbolos que 

identificaban os cristiáns fronte aos árabes na 

Península Ibérica. Non obstante, isto levaría-

nos a pensar que as raíces entre Occidente e 

Oriente son máis difusas do que pensamos a 

simple vista. Tamén deixa claro a influencia de 

Exipto en toda a antigüidade e no cristianismo 

primitivo, e por esa vía, no propio Camiño 

de Santiago.

Diccionario de los símbolos, de Jean 

Chevalier.
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As orixes do Museo do Gravado de Artes, 

no Concello de Ribeira, están na paixón 

dun coleccionista privado, D. Javier Expósito 
Paradela, pola arte do gravado á estampa. 

Reunida xa unha boa colección de varios 

miles de estampas e varios centos de libros 

ilustrados, decidiu que o público en xeral tiña 

dereito a desfrutar da súa paixón coleccionista 

e dotouna dun edificio propio no lugar do 

Outeiro, parroquia de San Xiao de Artes, no 

Concello de Ribeira, inaugurado o 24 de xullo 

do ano 2001. Era unha evidente aposta polo 

mundo rural, non exenta de perigo, mais 

crendo que o amor polas artes non era só 

cousa de cidades ou vilas.

Dende o seu inicio estivo dedicado á 

conservación, estudo, catalogación e divul-

gación do mundo da estampa, cun depósito 

con pretensións universais, abranguendo 

todo tipo de técnicas e escolas sen límites 

temporais, pois conserva gravados dende 

fins do século XV ata este mesmo momento; 

é dicir, uns 550 anos.

Comezou xa cun catálogo dos seus fon-

dos realizado polo profesor J. M. González de 

Zárate1, editado nese mesmo 2001, que, claro 

é, está superado pois a colección non fixo 

máis que medrar, e chega hoxe ás máis de 

corenta mil estampas. Dende ese momento 

os gravados clasificáronse por escolas:

A Escola Española ten fondos dende 1488, 

unha estampa da Virxe do Rosario, que chegan 

aos noso días. É difícil seleccionar nomes entre 

1 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús Mª: Museo del Grabado. Ca-
tálogo. Volumen I, Artes (Ribeira). Fundación Museo de Artes del 
Grabado a la Estampa Digital, 2001, 623 pp. González de Zárate 
editou tamén coa FMAG outras obras: Verso y pintura. La Divina 
Comedia. El Infierno. Dante en imágenes de Salvador Dalí (2001); Los 
sueños caprichosos de Pantagruel. Imágenes de François Desprez 
en imágenes de Salvador Dalí (2002); Salvador Dalí. Imágenes de 
historias (2014); Estudios e imágenes en la génesis del Guernica 
(2001); Pablo Picasso. Genio e inspiración (2013).

os miles de gravados desta escola, pero non 

poden faltar os nomes de Goya2, Velázquez, 

Picasso, Miró, Ricardo Baroja, Vicente López, 

Salvador Dalí, José Fuentes, Tapies, Rafael 

Alberti, Eduardo Naranjo, Florencio Maíllo… A 

eles deben unirse os nomes de artistas hispa- 

-noamericanos, entres os que destaca Oswaldo 

Guayasamín, que goza da particularidade 

de ser, a carón de Goya e Dalí, dos artistas 

máis solicitados por parte doutros museos 

ou institucións.

2 A FMAG editou Tauromaquia. Francisco de Goya. Visión crítica 
de una fiesta (2003), con textos de José Miguel Medrano Basanta, 
ademais de Goya y Dalí (2004) dos profesores da USC José M. 
López Vázquez e Juan M. Monterroso Montero.

Tauromaquia. Francisco de 
Goya. Visión crítica de una 

fiesta (2003)

Dalí ilustrador. 
Sueños de papel (2010)

Antoon Van Dyck. Estampas 
de la Fundación de Artes 

(2004)

Verso y pintura. La Divina 
Comedia. El Infierno. Dante 

en imágenes de Salvador Dalí 
(2001)
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Da Escola Alemá o Museo do gravado 

atesoura outro incunable, unha vista de Ve-

necia impresa en 1493 en Nuremberg, ademais 

dunha notable colección de estampas dos 

séculos XVI, XVII e XVIII, que inclúe nomes 

imprescindibles na historia da arte como sería 

o caso de Durero. O mesmo se pode dicir das 

Escolas Flamenca e Holandesa, con nomes 

como Rubens, Van Dyck3 ou Rembrandt.

Tamén moi numerosa é a colección de 

estampas da Escola Francesa, que comeza co 

gravado de 1488 de Pierre Le Rouge para o Mar 

das Historias, feito por Carlos VIII. Conserva 

unha boa colección de Vouet, outra de Callot, 

a Biblia de Joullain, gravados de Andran sobre 

deseños de Rubens, gravados de Bouchard, 

Fragonard, as Fábulas de La Fontaine impresas 

por Oudry, ademais de gravados de Manet, 

Chagall, Poussin, Toulousse-Lautrec4, Vertès, 

Van Gogh, Degas, Teniers, e moitos outros.

Ben representada está tamén a Escola 
Italiana, pois o Museo conserva a Eneida de 

Virxilio impresa con ilustracións en 1518, sen 

esquecer os nomes de Pietro da Cortoma, Giu-

lio Romano, Guido Reni, Annibale Carracci e, 

sobre todo, unha magnífica colección de Jean 

Baptiste Piranesi5. Tamén atesoura gravados 

de moitas vedute romanas do século XVIII.

Da Escola Inglesa posúe o Museo obras 

dende o século XVIII e unha colección de 

clásicos en lingua inglesa ilustrados. Entre os 

nomes famosos citaría a Hogarth e Flaxman. 

3 Antoon Van Dyck. Estampas de la Fundación de Artes (2004), 
con texto de José Juan Pérez Preciado.

4 Toulouse-Lautrec. Litografías. Elles (2019), con textos de J. 
Daniel Buján Núñez, María Sande, Pastor Rodríguez e Eme Cartea.

5 Piranesi. Vedute. Vistas da Roma antiga. Cárceres (2021) con 
textos de Carlos L. Bernárdez, Pasto Rodríguez e Felipe-Senén 
López Gómez.

Tamén posúe algunhas obras australianas e 

sudafricanas con boas ilustracións.

Preguntaranse se o Museo do Gravado 

non conta cunha colección Gravado Gale-
go. A resposta, evidente, é que si, cunha boa 

selección de estampas de gravadores galegos 

contemporáneos, entre eles Castelao6, Seoane7, 

Manuel Ayaso8, Alfonso Costa9, Virxilio, Granell, 

Nóvoa, Jorge Castillo, Manuel Facal10, Manolo 

Dimas11, Celeiro, Delio Sánchez, Lugrís, Menchu 

6 En 2017 a FMAG editou dous catálogos de estampas que recrean 
obras de Castelao: FUENTES, Jose: Castelao hoy. Castelao hoxe 
e MAÍLLO, Florencio: Castelao y los cruceiros. Autobiografía 
y experiencia vital. En 2018 editou Alba de groria, de Castelao 
ilustrado por gravadoras do Barbanza.

7 Ademais de dedicarlle unha exposición monográfica, a FMAG 
editou o catálogo: Manuel Colmeiro – Luís Seoane – Picasso – 
Vertès: Un humanismo moderno (2021).

8 Manuel Ayaso. Debuxando a palabra (2016) e Entredós. Manuel 
Ayaso. Alfonso Costa (2008)

9 En 2004 editouse o catálogo Alfonso Costa, con textos de Eva 
Veiga, en en 2014 Cyperus. Papyrus. Alfonso Costa, con texto de 
Juan Monterroso Montero.

10 Manuel Facal. Obra gráfica (2006), con textos do artista e de 
Xavier Seoane.

11 La Odisea desde el Atlántico. Manolo Dimas (2007) e Cálido-
sacopios. Manolo Dimas (2008).

Pegadas sobre papel. 
O gravado galego no Museo do Gravado (2018)
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Lamas, Datas, Correa Corredoira, Felipe Criado, 

Quintana Martelo, Berta Cáccamo, e moitos 

nomes máis. Recentemente Miriam Cortés 

López, en 2019, realizou un bo catálogo, xa 

impreso, da colección de gravado galego12. É 

neste apartado onde conviña falar de futuro, 

pois agás algún gravado de Fierros, o Museo 

non conta cunha colección de gravado galego 

antigo, e esta sería unha carencia que debía 

ser corrixida.

Fóra destas escolas, o Museo do Gravado 

conta tamén cunha colección de Gravado 
Catalán, con nomes como Humbert, D’Ivori, 

Vila i Pujol, Capmany Montaner, Gelabert i 

Casas e outros. Ao seu carón, conserva tamén 

Gravado Portugués e algúns doutras nacio-

nalidades (Australia, Sudáfrica, Rusia, Xapón).

Naturalmente moitas das técnicas do 

gravado están presentes no Museo: xilografía, 

punta seca, talla doce, augaforte, augatinta, 

litografría, gravado en oco, serigrafía, lino- 

-leografía e, grazas aos obradoiros impartidos 

por profesores da Universidade de Salamanca, 

novas técnicas, como o gravado V33 ou 3D.

As exposicións propias e alleas realízaas o 

Museo nos espazos dos que dispón: tres salas 

e unha biblioteca de libro ilustrado, aínda 

que tamén nalgún caso ten empregado o 

auditorio da antiga Reitoral de Artes, situado 

a poucos metros do edificio principal. Dende 

os inicios, coas súas directoras, Carolina Muñiz 

Pérez, Rocío Hermo Echevarrieta (tristemente 

xa falecida), Lidia Sánchez González, Laura 

García Silva e o director accidental, Unai 

González , o Museo tivo a intención non só 

de conservar e mostrar os seus fondos, senón 

tamén de facer intercambios e préstamos 

con outras institucións locais, comarcais, 

12 CORTÉS LÓPEZ, Mariam Elena: Pegadas sobre papel. O gravado 
galego no Museo do Gravado á Estampa Dixital (2018).

galegas, españolas e internacionais, e as súas 

coleccións chegaron a México, Costa Rica, 

Portugal, Nova York, por poñer só uns poucos 

exemplos. Pero o cosmopolitismo non fixo 

que o Museo esquecese o labor divulgador 

que debe ter na bisbarra na que está situado, 

e así son usuais os préstamos aos concellos 

de Lousame, Porto do Son, Rianxo, Boiro, A 

Pobra do Caramiñal e Ribeira. Nin deixa de 

lado a colaboración con escolas e institucións 

comarcais para organizar visitas guiadas de 

escolares de toda a bisbarra.

A carón deste labor, outra tarefa importante 

que realiza o Museo do Gravado, é o de editar 

catálogos xerais, catálogos de autor e estudos, 

e mesmo traducións ilustradas como é o caso 

d’O Inferno de Dante, ou obras galegas como 

Alba de Groria de Castelao. Non sempre a 

economía permite editar os catálogos das ex-

posicións, pero a colaboración da Deputación 

da Coruña, o Concello de Ribeira e a Xunta de 

Galicia permitiron que dende 2001 a 2016 se 

editaran máis de vinte catálogos, e dende que 

asumiu a dirección X. Pastor Rodríguez en 2017 

editáronse outra vintena. Nomes coma os de 

Manuel Facal, Salvador Dalí, Toulouse-Lautrec, 

Piranesi, Picasso, Goya, Dimas, Castelao, José 

Fuentes, Florencio Maíllo, Jesús Pastor13, Van 

13 Corpo de texto. O fenómeno é [verbo]. Jesús Pastor, (2017)

Toulouse-Lautrec. Litografías. 
Elles (2019)

Alba de groria (2018)
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Dyck, Manuel Ayaso, Alfonso Costa, Yolanda 

Carbajales14, J. L. Veiras Manteiga15 e outros.

En 2009 o Museo do Gravado deu un paso 

adiante coa creación do Premio Atlante, gra-

zas á colaboración de institucións e empresas 

privadas, cun grande éxito de participación 

xa na súa primeira edición, con máis de 300 

gravados presentados. En setembro de 2021 

realizouse a XII edición16.

No ano 2013 o Museo do Gravado decidiu 

dar pulo ás artes da bisbarra da Barbanza, 

non só ao gravado, senón tamén á pintura, 

o deseño, a escultura, a fotografía, o esmalte 

e outras manifestacións artísticas, e así, en 

colaboración coa A. C. Barbantia, creada en 

2004, naceu BarbantiaRte17, que no Museo 

expuxo a súa creatividade e a súa potencia ar-

14 Á procura da luz. Yolanda Carbajales (2020), con textos de 
A. López Díaz, Carlos L. Bernárdez, Vicenç Furió, Julio Montes 
Santiago, Héitor Picallo, Pastor Rodríguez e Lourdes Varela.

15 Veiras Manteiga. Exposición antolóxica. 1972-2019 (2020), 
con textos de Cristina Carballedo, Xavier Castro, Pastor Rodríguez, 
Alfonso Costa, Aurora Marco, Antonio Piñeiro e Eva Veiga. En 
2021 editou Veiras Manteiga. Noir Blanc. 1991, con texto de Pastor 
Rodríguez.

16 A FMAG leva editados seis catálogos do Premio Atlante, entre 
eles o compilatorio do décimo aniversario do certame: Altante. 
Premio de Gravado 2009-2019 (2019, 207 pp.), con prólogo de 
Pastor Rodríguez.

17 En colaboración coa A. C. Barbantia® a FMAG leva editados sete 
catálogos de BarbantiaRte, entre os que destaca a cuarta edición: 
BarantiaRte IV. Nós-Outras. Encontro de Creadoras do Barbanza 

tística. A divulgación facilitouse, ademais, coa 

edición dos catálogos da mostra, entre os que 

se debe salientar Nós-outras (2015), que deu 

visibilidade ás creadoras da Barbanza.

Pero a día de hoxe, o Museo do Gravado 

non é só un depósito da arte do gravado, que 

mostra e divulga, senón tamén un lugar de 

creación de estampas, pois no ano 2018, en 

colaboración co Instituto Universitario de 

Investigación en Arte e Tecnoloxía da Ani-

mación da Universidade de Salamanca e co 

profesor José Fuentes, imparte obradoiros 
de gravado coas novas técnicas, algunhas 

da súa invención, que forman a afeccionados 

e artistas de diferentes lugares de Galicia e 

España. Estes obradoiros levan consigo a 

(2015, 168 pp.), con fotografías das creadoras realizadas por Carmela 
Queijeiro e con limiar de Lucía Romaní.

Catálogo XII Premio Atlante 
(2021)

Catálogo BarbantiaRte

Aires d'a miña terra. 
Gravado V33 (2019)

O gravado 3D (2018)Catálogo Atlante Premio de 
Gravado 10 anos
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exposicións dos traballos realizados, a edi-

ción dos catálogos correspondentes e tamén 

a publicación de clásicos da poesía galega 

ilustrados, como é o caso de Aires d’a miña 

terra18, de Curros Enríquez, a escolma de Follas 

Novas de Rosalía de Castro ou o conto de Rosa 

de Laíño, de Álvaro Paradela19.

En 2019 inaugúrase a Biblioteca Ilustrada, 

con máis de 8.000 volumes, tanto antigos 

como contemporáneos, así como obras de 

consulta sobre arte, mesmo con doazóns como 

a biblioteca de arte do pintor Xoán Fernández.

Ata 2017 o Museo realizou 108 exposicións, 

unha trintena de préstamos fóra da súa sé, 

máis de 40 edicións e, agora mesmo, fanse 

entre seis e oito exposicións anuais. Pero 

non se pode deixar de sinalar que a Bibliote-

ca Ilustrada, catalogada só en parte, contén 

libros ilustrados dende o século XVI aos nosos 

días, en moitas linguas: grego clásico, latín, 

francés, inglés, catalán, galego, portugués, 

árabe, italiano, alemán, holandés, ruso e outros 

idiomas como o xaponés.

Dende o principio o Museo tivo interese 

en non ser unha institución pechada, senón 

aberta a colaborar. E esa colaboración inclúe 

universidades como as de Compostela, Sa-

lamanca, Cantabria, concellos da bisbarra, 

asociacións culturais, colexios e institutos, 

deputacións como as da Coruña ou Zarago-

za, museos como o de Guarda en Portugal, 

fundacións como Afundación, a Escola de 

Belas Artes de Lugo, entre outros. O Museo do 

Gravado está sempre aberto á colaboración, 

claro é, dentro das súas posibilidades.

18 CURROS ENRÍQUEZ, Manuel: Aires d’a miña terra (2020, 259 
pp.), con textos de José Fuentes e Pastor Rodríguez, capa de Héitor 
Picallo e reprodución facsímile da edición de 1880.

19 Produto dos obradoiros de gravado son os catálogos: O gravado 
3D. El grabado 3D (2019, 110 pp.), e O gravado á pluma (2021), con 
textos de José Fuentes e Pastor Rodríguez.

Non está tampouco pechado o Museo a 

outras artes distintas ao gravado, e ten reali-

zado exposicións de escultura, de pintura e 

de fotografía. O labor de promoción da arte 

en xeral reside tamén na intención do Museo 

cara ao futuro. Ese futuro debe seguir enga-

dindo estampas á súa colección, realizando 

exposicións, facilitando préstamos a outras 

institucións, editando catálogos, promocio-

nando entre os escolares a arte e as técnicas do 

gravado, impartindo obradoiros, colaborando 

con asociacións culturais e coas concellarías 

de cultura dos diferentes municipios. Queda 

moita tarefa pendente e sinalo só algunhas 

necesidades evidentes do Museo: rematar o 

catálogo da súa Biblioteca Ilustrada e do seu 

fondo de estampas, dotar de máis persoal a 

institución, lograr mellor conexión co mundo 

escolar galego e con outros museos do gra-

vado, conseguir máis fondos e a musealización 

dunha sala permanente que axude a explicar 

con detalle a historia da arte do gravado. Penso 

que o Consello Reitor do Padroado da Funda-

ción Museo de Artes do Gravado é consciente 

de que debemos seguir avanzando, ademais 

de manter e coidar o que xa se posúe. Un 

museo é un lugar de custodia, conservación 

e exposición, mais tamén debe ser algo vivo, 

con novas iniciativas e novos horizontes.

Esta é só unha síntese do que o Museo do 

Gravado é e, para coñecelo máis, animo os 

lectores e lectoras a achegarse a el con inte-

rese e ánimo aberto. O Museo do Gravado de 

Artes (Ribeira), un museo que agocha moitos 

tesouros por descubrir.
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Scarborough Fair é unha canción tradicional 

inglesa popularizada nos anos 60´ polo 

dúo estadounidense Simon & Garfunkel. Na 

cantiga, un home abandonado pola súa amada 

enumera unha serie de “tarefas imposibles” 

que ela tería que realizar para volver conseguir 

o seu amor.

A cantiga está situada na feira de Scarbo-

rough, unha localidade do leste de Inglaterra 

na que tiña lugar un dos principais mercados 

comerciais da época. A feira comezaba o 15 

de agosto e prolongábase durante 45 días.

No retrouso menciónanse catro herbas: 

pirixel (Petroselinum crispum), sarxa (Salvia 

officinalis), romeu (Rosmarimus officinalis) e 

tromentelo (Tymus sp.). Mediante este código 

simbólico representaríanse as virtudes das 

que carece a persoa amada e probablemente 

indican a causa da ruptura entre os amantes.

As orixes da balada son escuros. Parece 

partir dunha antiga cantiga medieval que 

foi transformándose ao longo dos anos ata 

converterse na melodía actual. Seguramente 

a monodia primitiva estaba escrita en modo 

dórico.

A letra ten moitas similitudes coa da balada 

escocesa “The Elfin Knight”, recompilada por 

Francis James Child en 1670. Nesta cantiga, 

un elfo ameaza con secuestrar unha moza 

para que sexa a súa amante a menos que ela 

poida realizar unha serie de tarefas imposibles. 

Ela replica a cada tarefa con outra que o elfo 

debería realizar antes.

A finais do século XVIII a cantiga trans-

fórmase e dá lugar a varias versións tituladas 

xenericamente “as tarefas dos amantes”. 

Algunhas non mencionan ningún lugar 

concreto mentres que outras sitúan a escena 

en lugares como Scarborough, Wittingham 

e Cape Ann.

A forma máis moderna, coa referencia a 

Scarborough e o retrouso de “parsley, sage, 

rosmary and thyme” configúrase a mediados 

do século XIX e, desde ese momento, ocupa 

un lugar destacado no folk tradicional inglés.

Para realizar a adaptación que presenta-

mos aquí, tivemos que tomar unha serie de 

decisións que nos permiten manter a esencia 

da cantiga pero adaptada á nosa realidade e, 

sobre todo, permitindo que sexa cantada. Por 

iso tivemos que cambiar o lugar e as plantas 

mencionadas no retrouso por outras similares 

en sonoridade e simbolismo. Tamén quixe-

mos utilizar expresións propias do galego 

antigo que, nalgún caso, precisan de certas 

aclaracións.

A FEIRA DO CARAMIÑAL

♂
Vas á feira do Caramiñal?

Verxebán, romeu e xenzá.

Busca a quen foi miña namorada

E o meu amor lembrará.

♀
Vas á feira do Caramiñal?

Verxebán, romeu e xenzá.

Busca a quen foi meu namorado

E o meu amor lembrará.
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Dille que borde un fino brial.

Verxebán, romeu e xenzá.

Sen bastidor, agullas nin sirgo,

E o meu amor tornará.

Dille que o lave nun pozo de sal.

Verxebán, romeu e xenzá.

De onde nunca auga brotara,

E o meu amor tornará.

Dille que o seque nun toxo arnal.

Verxebán, romeu e xenzá.

Que desde Adán nunca florecera,

E o meu amor tornará.

Dille que are un ferrado de mar.

Verxebán, romeu e xenzá.

Atando ao xugo dous touros bravos,

E o meu amor tornará.

Dille que bote para sementar.

Verxebán, romeu e xenzá.

Dous grans de millo en cada onda,

E o meu amor tornará.

Dille que segue con fouce de pau.

Verxebán, romeu e xenzá.

E a senra ate con fío de breixo

E o meu amor tornará.

Dille que faga unha broa de pan.

Verxebán, romeu e xenzá.

Cocida ao sol sen forno nin leña

E o meu amor tornará.

♀♂
Cando na cima complete o labor.

Verxebán, romeu e xenzá.

Que traia o pan no brial sirgado

E o meu amor tornará.

Faime saber se a pran se quitou

Verxebán, romeu e xenzá.

A meu cuidar eu aprenderei

Que xamais o amor tornará.

Verxebán: verbena (Verbena officinalis). 
Simboliza a paz e o amor.
Romeu: romeiro (Rosmarinus officinalis). 
Simboliza a alegría e a prudencia.
Xenzá: xenciana (Gentiana pneumonanthe). 
Simboliza a xustiza e a confianza.
Brial: manto bordado moi elaborado.
Sirgo: seda.
Toxo arnal: Toxo grande (Ulex europaeus).
Millo: tamén chamado paínzo ou millo miúdo 
(Panicum miliaceum), cereal común en Galicia 
antes da chegada do millo americano actual 
(Zea mais).

Senra: cereal maduro.
Breixo: carroucha, ericácea de talo duro e 
fráxil.
Broa: molete de pan.
Na cima: finalmente, ao fin.
Sirgado: de seda.
A pran: certamente.
Quitarse: desistir, deixar de,
A meu cuidar: ao meu entender, na miña 
opinión.
Aprender: ter coñecemento, saber.
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PÓRTICO

En 2003 ingresa no MUSEO VALLE-INCLÁN 

un legado documental singular: o fondo 

Victoriano García Martí. Ofrecido en depósito 

pola familia Bermejo Rubio, de Santiago de 

Compostela, reúne o volume principal de 

canto a día de hoxe se coñece orixinal deste 

destacado intelectual, materiais procedentes 

do estudio que o autor tivo na Pobra do Cara-

miñal. Cabalmente, esta póla familiar de don 

Victoriano, descendente de Fernando Bermejo 

García-Martí, sobriño seu, entende o especial 

valor engadido que para esta vila natal e retiro 

de madurez debería ter o ronsel biográfico 

e profesional do seu ilustre Fillo Predilecto.

Dende ese sentido de salvagarda e de tutela 

legal propio das institucións museísticas, o 

corpo de documentos, imaxes e publicacións 

de Victoriano García Martí xestiónase como 

parte destacada do patrimonio cultural de 

Galicia, isto é, coas debidas precaucións 

para ser conservado, clasificado, estudado 

e divulgado. De entre as contribucións que, 

por iniciativas de promoción propia ou por 

colaboración con terceiros, se favoreceron 

para facer memoria deste persoeiro galego, 

de proxección ibérica e ideario europeísta, 

enunciaremos aquí algunhas referencias a 

título orientativo para consultas:

LIBROS.— Casanova Fernández, Fernando 

(2003; reed. 2015): Victoriano García Martí. 

Paisajes literarios de una vida, coeditan 

Museo Valle-Inclán- Concello da Pobra 

do Caramiñal e Fundación Ruta Xacobea 

Mar de Arousa e Ulla; Fuentes Ríos, Arantxa 

(2018): Victoriano García Martí. Por los 

caminos del siglo XX. Obra periodística 

olvidada (1914-1963), coeditan Consorcio 

de Santiago e Avarellos Editora.

ARTIGOS.— Mascato Rey, Rosario (2015): 

“García Martí, Otero Pedrayo e as Obras 

completas de Rosalía de Castro: novos 

documentos para a análise”. Agália. Revista 

de Estudos na Cultura. 112, 123-147; Gon-

zález Millán, Antonio (2020): “Os escritos 

de Ramón Otero Pedrayo reunidos polo 

Museo Valle-Inclán”. Barbantia. Anuario 

de Estudos do Barbanza. 16, 53-75.

EXPOSICIÓNS.— Fotográfica e biblio-

gráfica sobre a obra de Victoriano García 

Martí (1991-1992): comisario José Carlos 

Vidal Suárez, Museo Valle-Inclán e Casa 

da Cultura, A Pobra do Caramiñal, 13 de 

decembro a 7 de xaneiro; Rosalía de Castro 

por Victoriano García Martí. Cartas dende 

o exilio interior (2015): comisario Antonio 

González Millán, Museo Valle-Inclán, A Po-

bra do Caramiñal, 24 de abril a 24 de xullo, 

mostra prorrogada ata o 30 de setembro; 
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Victoriano García Martí: Unha punta de 

Europa (2017): comisaria Rosario Mascato 

Rey, documentalistas Antonio González 

Millán e Rosa Méndez García, Museo do 

Pobo Galego, Santiago de Compostela, 18 

de abril a 16 de xullo; ídem. (2019-2020), 

Museo Valle-Inclán, A Pobra do Caramiñal, 

11 de outubro a 4 de xaneiro.

FACSÍMILES.— García Martí, Victoriano 

(1991, reed. 1998 e 2020): Don Severo 

Carballo. Del alma gallega, limiar de Be-

nito Varela Jácome, edición Concello da 

Pobra do Caramiñal; García Martí, Victo-

riano (2021): La tragedia del caballero de 

Santiago, edición Concello da Pobra do 

Caramiñal

Na oportunidade de divulgación que nos 

ofrecen estas páxinas do Anuario de Barbantia, 

en 2021 publicamos o traslado literal dun lote 

de cartas dirixidas por varios remitentes a 

García Martí, ou a amizades súas que decidiron 

trasladarllas a don Victoriano para permitirlle 

un coñecemento reservado dos seus contidos; 

escritos de carácter privado, expresados en ton 

persoal, versados nun argumentario temático 

con noticias arredor do proxecto editorial das 

Obras Completas de Rosalía de Castro (cartas 

datadas en 1943/44) e das súas consecuencias 

a prol dun tardío recoñecemento académico 

do autor (cartas datadas en 1960/61). Misivas 

estas complementarias a aquelas outras de 

Ramón Otero Pedrayo, publicadas en 2020, 

entre cuxos remites figuran os nomes de Juan 

Naya Pérez, arquiveiro-bibliotecario da RAG 

e interlocutor privilexiado con Gala Murguía 

de Castro, Antonio Abal Hermo, conservador 

do Gran Hospital Real de Santiago, de Manuel 

Aguilar Muñoz, editor destas luxosas obras 

completas ao doutor Manuel Devesa Quin-

táns, de Victoriano Taibo García a Paulino 

Pedret Casado, académicos numerarios da 

RAG, Francisco Vales Villamarín, secretario 

perpetuo da RAG, José Luís Varela, director de 

ARBOR, Fermín Bouza-Brey Trillo, académico 

numerario da RAG, Sebastián Martínez Risco, 

presidente da RAG.

Todas estas cartas –as publicadas en Bar-

bantia. Anuario de Estudos do Barbanza, Nº 

16 (2020) e Nº 17 (2021)–, foron obxecto de 

exhibición en distintas ocasións polo Museo 

Valle-Inclán. Asemade, un traslado literal 

íntegro dos seus contidos foi facilitado por 

quen escribe para investigacións de persoal 

da USC (2015 e ss.).



157

Antonio González Millán

O DESTINATARIO

Victoriano García Martí (A Pobra do Ca-

ramiñal, 17 de agosto de 1881- Santiago de 

Compostela, 7 de xullo de 1966), avogado e 

sociólogo, pensador e escritor, prosista versátil, 

de pluma abundante e frutífera obra, é autor 

dunha nómina extensa de títulos editoriais e 

de centos de artigos en prensa. Neles cultiva 

a narrativa, o teatro, os estudos sociolóxicos, 

xurídico-políticos, literarios ou biográficos e 

o costumismo; se ben, como consecuencia da 

súa formación doutoral en París e Bruxelas, e 

do seu contacto coas personalidades europeas 

que foron mestras da súa especialización —

Emile Durkheim, na Sorbonne, René Worms, 

na École des Hautes Études en Sciences So-

ciales, Dilhey e, en especial, Henri Bergson, no 

Collège de France, quen exerce unha singular 

influencia sobre o estudo e a filosofía cultivada 

por García Martí—, será recordado como gran 

pensador e ensaísta. «[…] mesturo xa o meu 

co de García Martí. Aínda que, que é o meu?, 

que é o seu?» (trad.), expresa ante o público 

lector un douto Miguel de Unamuno.

Do denso currículo que reúne os seus 

méritos, en síntese, indiquemos que ocupa 

postos significativos e que suma distincións 

en clave nacional: foi director do Registro de 

la Propiedad Industrial, oficial maior no Mi-

nisterio de Industria e delegado do Ministerio 

de Economía Nacional; no Ateneo de Madrid, 

a institución máis activa e respectada da vida 

cultural e política ata a guerra de 1936-1939, 

vicepresidente das seccións de Ciencias Mo-

rales y Políticas, de Filosofía, de Historia e da 

Iberoamericana, e primeiro secretario durante 

as presidencias de Marcelino Menéndez Pidal 

(1919-1920), do conde de Romanones (1921-22) 

e de Ramón del Valle-Inclán (1932); presidente 

da Casa de Galicia en Madrid; membro da 

Sociedad Amigos de Portugal; académico 

profesor da Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación (1929), académico correspon-

dente da Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas (1959), e, de igual forma, académico 

de honor da Real Academia Galega (1960) e 

académico correspondente en Galicia da Real 

Academia Española (1965) etcétera.

Arredor da valoración que lle tributan os 

seus contemporáneos, en especial, da cre-

dibilidade do seu discurso avanzado, repro-

duzamos as palabras autorizadas de Jacinto 

Benavente, Premio Nobel de Literatura en 

1922, quen co seu   asisado criterio nos advirte 

de forma expresiva de que «Nas súas obras hai 

sempre que aprender e algo en que pensar» 

(trad.).

A actividade de don Victoriano revela 

unha vida fascinada polo libre pensamento, 

o europeísmo atlántico, a meditación e aquelas 

inquietudes que poden considerarse eternas 

para o xénero humano: a significación da 

nosa existencia, persoal e comunitaria, que 

o ensaísta sabe atrapar co seu engado nas 

súas publicacións profundas. Xa en 1911 An-

tón Vilar Ponte lle confesa a súa admiración 

cara a esa filosofía esencial que cultiva con 

compracencia, confiado en que habería de 

dedicar o seu discernimento a unha xenero-

sa, reflexionada, definición da alma galega: 

«Temos, como Vde. sabe, un gran panteísta 

literario, un gran narrador do mundo externo, 

que se chama Valle-Inclán. Pero o que nos 

cómpre é o artista do mundo interno, do 

panteísmo psíquico, se así pode dicirse. Vde. 

atópase en camiño de selo.» (trad.). Opinión 

que décadas máis tarde, en 1934, e dende unha 

perspectiva complementaria, recolle Eugenio 

Montes nun dos escritos que lle dirixe dende 

Berlín: «Probablemente non se realizase entre 

nós ningún intento tan profundo coma o seu, 
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para aprehender e fixar en palabras o case 

inefable sentido galego da existencia.» (trad.).

Eco da súa condición de pensador esencial 

son varios títulos seus, libros seleccionados 

de entre unha fecunda produción intelectual; 

así, Del mundo interior (1911), Del vivir heroico 
(1915), Verdades sentimentales (1921), De la 

felicidad (1924), El sentimiento de lo eterno 

(1929), El amor (1935), La muerte (1936), La 

voz de los mitos. Grandeza y servidumbre 

del hombre (1941), como prudentemente de 

entre os dedicados ao seu país, Lugares de 

devoción y belleza. Impresiones de Galicia 

(1922), Una punta de Europa. Ritmo y matices 

de la vida gallega (1927), Galicia, la esquina ver-

de. Alma, Historia, Paisaje (1954), parécennos 

avales axeitados para valorar suficientemente 

cimentada a interpretación que realiza da 

obra rosaliana no ensaio Rosalía de Castro 

o el dolor de vivir (1944), cuxo magnetismo 

segue vixente alén dos tempos.

Rosalía de Castro o el dolor de vivir (Edi-

ciones Aspas, Madrid, 1944), título publicado 

como volume independente tras aparecer 

como estudo introdutorio á fronte das Obras 
Completas de Rosalía de Castro (Aguilar S. A. 

Ediciones, Madrid, 1944), en sucesivas reedi-

cións, responde ao recoñecemento primordial 

de Rosalía como voz identitaria e símbolo 

fundamental de Galicia. Unha transcendencia 

que só un empeño arduo, a curiosidade inte-

lectual e a honestidade emotiva lle permitiron 

discernir ao noso autor. Ao fin, don Victoriano, 

dende a súa perspectiva vital intimista, refle-

xiva e impresionable, compartía coa poetisa 

o humus esencial que motiva o seu mesmo 

impulso creador: «Non hai ningún mérito 

individual na miña obra, se contén algún 

valor débese á miña raza e ao meu sangue: 

ás raíces sentimentais do meu espírito, posto 

que os meus camiños foron tamén nas miñas 

obras, e acaso na miña vida, os do corazón.» 

(trad.). Na súa consecuencia descifra as claves 

interpretativas do xenio e figura rosaliana 

adentrándose polo vivir da precursora e a súa 

amorosa interpretación da Terra, o calado 

psicolóxico, o fervor e a musicalidade que se 

dan cita nos seus textos íntimos. «Atopámonos 

ante un feito incuestionable: a proxección 

histórica da figura de Rosalía. A súa obra pa-

rece consolidada no panorama xeral das letras 

españolas como precursora, concretamente 

de novas formas na poesía, e dentro da vida 

rexional, con maior amplitude e maiores 

dimensións, como que foi a encarnación da 

alma popular do seu país. Este é o aspecto máis 

robusto da personalidade da nosa poetisa.» […] 

«A verdade do sentimento e a naturalidade 

da expresión como se dixo de Heine foron as 

dúas armas que esgrimiu Rosalía. Non viviu 

de costas á vida, entregada á técnica dunha 

profesión literaria; polo contrario, mantívose 

en contacto coa vida, e a súa poesía non foi 

máis que un resultado que extrae da propia 

realidade.» (trad.).

O xuízos de valor de García Martí non son 

froito do azar. Don Victoriano comulga co 

sentir rosaliano e define dende tempo atrás, 

proclama, os méritos espirituais e poéticos 

da arte literaria rosaliana. Experiencia arris-

cada a súa, alén da superficialidade retórica 

do aparato institucional ou do folclorismo 

imperante nos ecos de sociedade recollidos 

con ampla visibilidade pola prensa da época. 

Lembremos, como referente temperá, a súa 

disertación sobre a escritora no Teatro Prin-

cipal de Compostela, pronunciada aquel 30 

de xullo de 1917 en que a capital de Galicia 

inauguraba un impresionante monumento a 

Rosalía de Castro na alameda. Sucesivamente 

a suma de iniciativas de especial entidade, 

conferencias de carácter moderno en col da 

pegada feminina na vida pública, as letras e 
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a educación, como a impartida no Lyceum 

Club Femenino de Madrid, en 1930, ou, dentro 

do ámbito académico, o curso universitario 

Mujeres gallegas, ciclo de sesións versadas 

na “Tradición en Galicia del culto a la mujer 

y precursores gallegos del feminismo” e nas 

figuras de Rosalía de Castro, Emilia Pardo 

Bazán, Concepción Arenal e Juana de Vega, 

impartido en Vigo, en 1953. Neste mesmo 

sentido orienta parte dos seus artigos de divul-

gación ou reportaxes para a prensa española 

e galega, como Hoy, Homenaje a Rosalía de 

Castro en Padrón, ABC, 23 de abril de 1953 ou 

Compostela, a través de Rosalía, ABC, 24 de 

xullo de 1955, todo un precedente do turismo 

literario.

A XESTACIÓN DO VOLUME

Ponte entre Galicia e Madrid dúas foron 

as paixóns literarias de don Victoriano García 

Martí. Amigo persoal de Ramón del Valle-In-

clán, carácter extraordinario ao que reivindica 

pola súa galeguidade, e, dende esa condición 

racial, a quen distingue co topos literario ex-

presado como o Fausto céltico Valle-Inclán, 

con maior intensidade recupera e interpreta 

a figura de Rosalía de Castro, reivindicándoa 

como símbolo matricial das letras galegas. O 

mesmo García Martí, como Alfonso D. R. Cas-

telao, era herdeiro dos fitos do Rexurdimento. 

A autora dos Cantares e o autor dos Romances 

e das Palabras—Divinas conforman dentro do 

seu código de valores os cumios máis ilustres 

daquel legado identitario sublime de Galicia: 

«O renacemento literario galego formulou 

unha loita civil de linguas irmáns. Dun lado 

Rosalía de Castro; do outro Emilia Pardo 

Bazán. E no fragor da controversia xorde un 

galego extraordinario —metade pobo, metade 

señorío— e a súa calma as ansias diverxentes. 

Chámase Don Ramón del Valle-Inclán, fillo 

do renacemento literario de Galicia e o mellor 

artista da España contemporánea.» (Castelao, 

La Habana, 1939, trad.).

Estas Obras Completas de Rosalía de 

Castro, volume preparado por García Martí, 

co estudo biobibliográfico Rosalía de Castro 

o el dolor de vivir, e coa recompilación dos 

textos rosalianos para a editorial madrileña «M. 

Aguilar», do libreiro e impresor Manuel Aguilar 

Núñez, suporían un dobre reto. Así era para o 

autor, un intelectual de frenética actividade 

truncada pola súa detención e posterior prisión 

no penal de Burgos (1937-1939) –sumido nas 

cuítas derivadas da súa depuración profesio-

nal, nun progresivo illamento social e nunha 

fonda crise de ánimo–, como para o editor, 

que tivo que comezar o negocio de cero pa-
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sada a guerra, lidando coa feroz censura para 

rescatar —ata onde se lle permite— nomes tan 

sinalados coma os de Miguel Hernández (1952), 

Federico García Lorca (1955) ou Ramón del 

Valle-Inclán (1958). Grazas aos seus empeños 

comúns, esta monografía foi ese manual de 

consulta polo que, durante décadas e xeracións 

sucesivas, accederon milleiros de lectores ao 

coñecemento da figura máis importante da 

literatura galega. Facéndoa visible, e accesible 

o seu ronsel de letras a nivel popular.

A consulta do epistolario que subsiste do 

autor pobrense é esa grande oportunidade 

para adquirir noticias sobre os progresos e 

os problemas daquel proxecto ambicioso. 

Estas cartas interesan polos seus contidos, 

son empregadas como documentos útiles 

para determinar un prontuario cronolóxico 

sobre a xestación do libro: do tesón intelectual 

vs. o apuro editorial. Refírense á investigación 

sobre o nacemento de Rosalía, á pescuda sobre 

o casamento con Murguía, ao ambiente e 

circunstancias da súa educación, ás viven-

cias en Madrid e Simancas, á descendencia 

da unidade familiar, á rebusca de primeiras 

edicións dos seus títulos fundamentais e de 

obras dispersas, dun retrato auténtico, dun 

manuscrito ou sinatura orixinal…

Láianse don Victoriano e varios interlocu-

tores sobre o curto prazo de tempo dispoñible 

para abordar con garantías o seu estudo, así 

como do ritmo marcado pola casa editorial 

para levar ao prelo e comercializar este libro, o 

que suporía erratas e omisións alleas á habitual 

dilixencia do autor, non podendo cotexarse 

a moderna reprodución dos textos literarios 

cooas anteriores presentes en edicións dis-

pares —en xeral, naquela época consideradas 

rarezas, non sempre accesibles, coñecidas 

ou dispoñibles extemporaneamente, como 

veremos—, e determinaría a non inclusión de 

varios aparecidos logo en antigas publicacións 

periódicas. Por carta de Ramón Otero Pedrayo 

sabemos que a présa de Manuel Aguilar era 

motivada, pois ía encamiñada a garantir a 

exclusividade da primicia desta Opera Omnia 

rosaliniana, pois sabemos que, por estaren 

en curso os traballos da editora, outra firma 

pretendía competir, introducindo un risco 

que ameaza o éxito do seu negocio:

Un editor de Madrid pediume prólogo 

e selección de Rosalía. Aínda non hai 

nada concreto. Quizá ao saber o de 

Aguilar se desanime. […] Non debes 

perder o teu traballo. Un estudo detido 

sobre fontes orixinais levaría moito 

tempo e cartos. É cousa da que algún 

día haberá que facer. (3 de marzo de 

1944, trad.).

Cremos, precisamente, que unha das 

primeiras persoas en saber da empresa de 

García Martí sería Otero Pedrayo. Deducímolo 

dos termos reveladores escritos na segunda 

das cartas que lle dirixe dende Trasalba, con 

comentarios, suxestións e indicacións pun-

tuais, sucintas pero ricas en detalles útiles, que 

coinciden coas liñas de acción e inquedanzas 

de don Victoriano que nos constan. Son, por 

así dicilo, esa resposta requirida anteriormente, 

expresións de asesoría e de apoio emocional 

a un autor estando inmerso no esforzo inte-

lectual dun libro en preparación:

Qué che vou dicir do proxecto de 

edición de Rosalía? Todas as que hai 

son pobres. Sería grande unha publi-

cación completa: depurada, finamente 

anotada, sen que a filoloxía estorbase 

o puro florar e a decoración da paisaxe 

e momento. Habería que captala nas 

súas fontes. Mil problemas: a orixe, a 

educación, o matrimonio. Todo iso 
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respectuosamente. Unha obra que 

anulase todo o anterior. Comprendo 

as dificultades. O teu estudo preliminar 

será magnífico e certeiro. Basta para 

realzar a edición sobre as outras aínda 

sen investigacións novas. Poderías 

seguir o decurso dos estudos de Ro-

salía en Madrid. Sobre edicións será 

fácil informarse. Debe telas a familia. 

A primeira dos Cantares –Vigo 1863– 

é rarísima. Eu só vin as primeiras de 

Follas Novas (Propaganda Literaria, La 

Habana, 1880) e de En las Orillas del 

Sar (Fé, 1884), ambas moi fermosas. 

A de Páez sobre todo nos Cantares é 

inquina polas intromisións do “correc-

tor”. Parece que a de Hernando, citada 

na túa carta, é a mellor. En fin, ti sabes 

disto e de todo, moito máis ca min. E 

ademais en contacto co editor sabes os 

límites da empresa. Se de min depen-

dese faría o indicado ao comezo aínda 

que custase moito traballo e tempo. 

Xa me terás ao corrente. Eu de pouco 

che podo servir. Todo o pouco que 

pensei sobre Rosalía está no discurso 

que coñeces e é ben pouco. Creo que 

en Buenos Aires publicouse unha tese 

sobre Rosalía, dunha rapaza galega. Hai 

anos, a esposa de Felipe Fz. Armesto 

(“Augusto de Assia” [non estou seguro 

do pseudónimo coñecidísimo de “Ya”]) 

presentou outra sobre igual asunto na 

universidade de Berlín.» (11 de febreiro 

de 1944, trad.).

Interese especial para avanzarmos no 

coñecemento da maduración intelectual do 

seu estudo biobibliográfico merece a corres-

pondencia que dende A Coruña lle dirixe a 

Madrid Juan Naya Pérez, quen era o fiel in-

terlocutor de Victoriano García Martí con Gala 

Murguía de Castro, e o seu leal representante. 

Trátase dese gran colaborador necesario ás 

dúas partes. As cartas referidas ao libro están 

datadas entre setembro de 1943 e outubro 

de 1944, inda que na máis temperá se alude 

a comunicacións anteriores. Dos contidos 

despréndese a verdadeira magnitude das difi-

cultades que atopa o escritor para avanzar con 

éxito nun estudo biográfico, historiográfico e 

de crítica literaria complicado. Como adver-

timos non foi un proxecto cómodo senón un 

reto superado con tesón.

Ata onde era posible, as observacións de 

don Victoriano encamiñaríanse de forma 

coherente cara ao desenvolvemento dunha 

serie de capítulos xerais —biografía, bibliogra-

fía, interpretación, recompilación literaria—, 

cuestións que irían sendo resoltas en función 

da complexidade e das necesidades de todos 

os traballos paralelamente en proceso. Nos 

inicios da empresa, semella que a dimensión 

final destas Obras Completas non está ben 

definida en canto aos contidos. García Martí 

persegue divulgalo todo: a obra poética a carón 

da narrativa. Sérvese de fontes de valor dispar, 

as coñecidas entón, de informacións que non 

sempre será posible contrastar, de lembranzas, 

de suxestións de amizades, respectando vonta-

des persoais de dona Gala para non contrariala. 

Válese das edicións preexistentes para reunir 

o quebracabezas de títulos e curtas de Rosalía 

logo dun suma e segue de coitas. Interfiren 

na súa consagración a este estudo os termos 

do contrato subscrito tardiamente entre edi-

tor e herdeira, e tamén os prazos de ingreso 

polos dereitos de propiedade intelectual para 

autorizarse a impresión dos textos. Incluso 

asistiremos a un cuestionado equilibrio de 

fidelidades e a un agromar de desconfianzas 

entre o escritor e o informador. Sendo así que, 

se atendemos á impresionante sucesión de 

obstáculos rexistrados en tan curto episto-

lario, descubrimos en toda a súa dimensión 
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a magnitude do esforzo protagonizado por 

Victoriano García Martí perseguindo a reha-

bilitación de Rosalía de Castro.

Recollidos de forma sintética son asuntos 

principais destas cartas:

• Os datos biográficos informados por dona 

Gala, lembranzas encol do casorio dos seus 

pais, nacemento dos fillos habidos no matri-

monio, circunstancias da estancia en Madrid 

de Rosalía etcétera (6 de setembro de 1943, 18 

de outubro de 1943), ou polo conservador do 

antigo Gran Hospital Real de Santiago, Antonio 

Abal Hermo, sobre a partida de nacemento da 

escritora e a acta do traslado dos seus restos 

ao panteón habilitado en San Domingos de 

Bonaval (6 de setembro de 1943, 18 de outubro 

de 1943), destinados ao estudo introdutorio do 

puramente literario. Incluso elucubracións que 

hoxe nos resultarían curiosas, caso da dúbida 

encol dos apelidos de Murguía, que comparte 

entre destinatarios, como Naya e Pedrayo.

• A pretendida Vera Efigies da autora ou 

retrato ao que daba credibilidade singular a 

aprobación de dona Gala, a súa filla:

Aí lle vai, adxunta, a única fotografía au-

téntica de Rosalía que existe. As outras 

que por aí circulan son falsas de toda 

falsidade, xa que son debidas unica-

mente á fantasía de quen as fixo. Como 

é a única que posúe dona Gala, tomada 

dun retrato no que aparecen Murguía e 

os seus fillos, dime que cando vostede 

a utilice se digne devolverlla. NOTA: 

A foto está feita moi pouco antes de 

morrer. Observe o xesto de dor que ten. 

(18 de outubro de 1943, trad.).

• O difícil acceso a algún autógrafo de Rosalía, 

que García Martí solicita reiteradamente para 

ser reproducido, facilitado non sen resisten-

cia pero non todos dos que dispoñía a súa 

herdeira:

Respecto aos seus desexos de obter 

algún autógrafo e fotografía, signifícolle 

que, como lle prometín, farei todo o 

posible por facilitarllos. Agardemos a 

que dona Gala regrese do campo, que 

será pronto, e verei de compracer a 

vostede. (6 de setembro de 1943, trad.).

En canto ao autógrafo que vostede 

desexa, estivemos a mirar onte algúns 

para ver de compracelo. Os ata onte 

mesmo vistos son de puro carácter per-

soal, e dona Gala ten certos escrúpulos 

en cedelos. Veremos se hoxe aparece 

algún que lle sirva. Claro está que se 

vostede o vai reproducir no seu libro, 

que non creo, extremarei a dilixencia. 

(18 de outubro de 1943, trad.).

Respecto ao autógrafo que vostede 

desexa, creo que xa ten un ou dous 

e dubida na elección dun deles, pois 

como xa lle anticipei nunha das miñas 

cartas, son de puro carácter familiar, o 

que os avalará máis. (3 de xaneiro de 

1944, trad.).

Mirarei tamén o do autógrafo. (29 de 

febrero de 1944, trad.).

Escribiume o señor Aguilar dicíndome 

que lle enviase un retrato de Rosalía e o 

autógrafo da súa firma. Por este correo 

envíolle o que solicita. (24 de marzo de 

1944, trad.).

• A comunicación dos contidos de que cons-

tará este volume e o anuncio da importante 

colaboración de dona Gala, única titular dos 
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dereitos de propiedade intelectual sobre os 

textos da súa nai:

Paréceme moi ben a súa idea de reunir 

todo o da nosa Rosalía –o seu estudo 

e a obra poética–. Será, por todos os 

conceptos, o definitivo que se faga 

acerca da gran galega, e que xa se 

facía esperar. / Toda a propiedade de 

dereitos corresponde a dona Gala. A 

Casa “Gali”, de Santiago, adquiriu os 

dereitos de Cantares Gallegos, e esta 

autorización expirará dentro duns días. 

/ Dona Gala díxome que de realizarse a 

súa idea, tan patriótica, ela facilitaralle 

todo e centos de facilidades. / Dona 

Gala pensa entablar reclamación a 

algunha casa editora e a certa señora 

por saltarse á toureira os seus dereitos. 

(3 de xaneiro de 1944, trad.).

• O estudo das publicacións existentes previa 

impresión moderna. Comentarios sobre a 

resolución de dona Gala determinando que 

edición se debe empregar para reproducir os 

escritos, ou de Pedrayo sobre a presenza do 

que claramente son erratas tipográficas antigas 

que, non obstante, non consegue identificar.

A xuízo seu [dona Gala] e meu a mellor 

edición das obras de Rosalía é a feita 

por Sucesores de Fernando, en 1909, 

cando aínda vivía don Manuel Murguía, 

edición á que este non puxo o menor 

reparo e que dona Gala quere que se 

reproduza íntegra sen faltar unha coma. 

(26 de xaneiro de 1944, trad.).

Sobre o signo (¨) posto sobre a “x” na 

primeira edición de Rosalía á que te 

refires non sei que dicirche. Será un 

compromiso sen consecuencias para 

reproducir o variado son que se traduce 

en galego ordinariamente por “x” (algo 

de “ch” francesa), consagrado polo uso 

e os autores aínda que os etimoloxistas 

o desboten e preconicen o uso da “j” 

ou da “g” segundo a procedencia eti-

molóxica do vocábulo. Mirei as dúas 

Gramáticas máis autorizadas do galego 

(Saco y Arce, e García de Diego) e non 

din nada de tal signo. (24 de marzo de 

1944, trad.).

• A aceptación dos termos económicos para 

reeditar as obras de Rosalía, autorización na 

que existe unha indeterminación sobre a na-

tureza dos textos, interesando a subscrición 

de contrato.

[…] dona Gala asinte aos desexos de 

vostede e da Casa editorial M. Agui-

lar no que respecta á reedición das 

obras da súa nai, e no tocante tamén 

ao do prezo. […] supón que as obras 

completas referiranse soamente ás 

poesías. Dígame vostede se é así. / En 

canto ás formalidades do contrato ela 

pregunta se se enviará dende aí, ou se 

aquí terán algún comisionado que se 

entenda con ela ou comigo, xa que eu 

teño poder seu. NOTA: Hoxe mesmo 

lle escribo á Casa editorial dicíndolle 

que as instrucións tenas vostede. (26 

de xaneiro de 1944, trad.).

• A determinación da obra literaria que se 

contempla reeditar, xuntas a poesía e a narra-

tiva e, en consecuencia, unha solicitude para 

ampliar o importe por dereitos de reprodución.

Como na primeira das súas cartas so-

amente se facía alusión á obra poética 

de Rosalía, dona Gala supuxo que a 

autorización circunscribíase a iso. Pero 

na súa última di vostede que tamén as 
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novelas irán na edición, e dona Gala 

encárgame fágalle saber a vostede que 

moito lle agradecería se interesase por 

que a Casa editorial elevase un pouco 

a contía, xa que a tirada e o número 

de obras a reimprimir meréceno. / 

Cumpro, pois, o seu encargo que lle 

rogo non esqueza. (7 de febreiro de 

1944, trad.).

• A negativa do editor a aceptar un impor-

te superior por dereitos de reprodución da 

obra de Rosalía, parecer que non afecta a 

autorización antes resolta por dona Gala nin 

compromete as calidades do produto editorial.

Contesto á súa moi grata última, na 

que ten a ben participarme que falou 

co libreiro señor Aguilar e que este non 

aumenta nin un céntimo o ofrecido, 

ademais doutros pormenores dos que 

quedo perfectamente informado. Escu-

so reiterarlle o papel que eu desempeño 

neste asunto. Só me limito a ser o intér-

prete dos desexos de dona Gala, que ten 

a ben honrarme coa súa confianza. Así 

é que todo o que lle dixen ao respecto 

era fiel reprodución das súas palabras. 

[…] De todos os xeitos, ela afírmase no 

dito de conceder a autorización nas 

condicións que puxo o señor Aguilar. 

Polo tanto, isto está xa resolto. (18 de 

febreiro de 1944, trad.).

• A noticia de sucesivos envíos das antigas 

edicións de libros e textos dispersos. Despa-

chados voluntariosamente por correo, segun-

do se ían reunindo, unhas veces remitidos 

ao escritor e outras ao editor. Unha cuestión 

esta, o proceso de localización e acceso a 

publicacións pouco comúns, que dá orixe 

a enredos e quebrantos que interfiren nos 

traballos de autor e imprenta.

Alúdese aos títulos esenciais da poesía 

rosaliana:

A obra poética de dona Rosalía seralle 

enviada a vostede mañá mesmo. (7 de 

febreiro de 1944, trad.).

Hai máis de oito días que lle enviei, 

certificados, ao libreiro señor Aguilar, 

os tres tomos que comprenden a obra 

poética de Rosalía: CANTARES GA-

LLEGOS, FOLLAS NOVAS e EN LAS 

ORILLAS DEL SAR. Son boas edicións, e 

algún destes exemplares está corrixido 

polo mesmo Murguía, como vostede 

observará. Decidín enviarllos ao señor 

Aguilar directamente a fin de aforrarlle 

a vostede o traballo de transportar o 

paquete dende o seu domicilio á casa 

editorial. Despois cavilei se non proce-

dería incorrectamente, xa que a vostede 

anunciáballe o seu envio. Descúlpeme. 

(18 de febrero de 1944, trad.).

En termos similares, se ben é certo que 

informando máis brevemente, noutras dúas 

cartas de Antonio Abal Hermo, está presente 

o difícil reto que supuña a localización de 

versións antigas dos títulos rosalianos: «Meu 

querido amigo: xa se están copiando os ver-

sos de Rosalía e mandarallos o seu sobriño 

un destes días. […] Coñece Vde. unha poesía 

póstuma de Rosalía que comeza: ‘Hora tras 

hora, día tras día’. Se a quere mandareilla: é moi 

pouco coñecida» (16 de marzo de 1944, trad.).

E en paralelo, aos títulos da narrativa, 

difíciles de localizar en extremo:

En canto a El caballero de las botas 

azules e El primer loco, non é posible, 

xa que dona Gala non dispón máis que 

dun exemplar de cada unha e aínda 
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estes non lle foron devoltos pola persoa 

a quen llos facilitou para que os lese. 

/ Vexa vostede a forma de achalos 

por aí, xa que aquí, aínda que existen 

persoas que os posúen, non os soltan. 

/ A Editorial Juventud, de Barcelona, 

editou El caballero de las botas azules 

hai, como máximo, dous anos e medio, 

e é moi posible que dirixíndose á dita 

Casa faciliten algún exemplar. (7 de 

febreiro de 1944, trad.).

Agora estou buscando “El caballero 

de las botas azules”, pois como xa lle 

anunciei dona Gala non ten ningún 

exemplar. De “El primer loco”, espero 

poder enviarlle un exemplar, e en canto 

a “Ruinas” isto é xa máis difícil, pois 

a edición que publicou Cotarelo en 

combinación cun editor desta cidade 

foi fraudulenta e el se apresurouse 

a desembarazarse de toda culpa e o 

libreiro tivo que facer desaparecer os 

exemplares. Pero tamén confío en que 

este editor que é amigo meu me facilite 

o que se desexa.» (18 de febreiro de 

1944, trad.).

Nada me di vostede de ter recibido El 

caballero de las botas azules que lle 

enviei hai máis de oito días, a vostede 

directamente, nin nada respecto das 

obras poéticas de Rosalía que lle re-

mitín ao señor Aguilar. É que non as 

recibiron? […]. De Ruinas e de El primer 

loco estou á busca, e espero atopalas 

pronto. En canto ao seu requirimento 

de Flavio e de La hija del mar procurarei 

compracelo. É difícil atopar toda a obra 

de Rosalía completa pero, en fin, por 

tratarse do fin tan notabilísimo a que 

se dedica, apreciarei moito facelo.» (29 

de febreiro de 1944, trad.).

Hoxe, día hábil, en prego á parte, re-

mítolle La Flor e A mi madre, que tras 

novas buscas apareceron. […] A ese 

prego que hoxe lle remitín seguirá outro 

que conteña unhas entregas soamente 

–xa que non hai máis e por iso non se 

lle mencionaron– de La hija del mar. 

(8 de abril de 1944, trad.).

Onte mesmo escribín a don Wenceslao 

Requejo, de Vigo, bibliófilo, rogándolle 

proporcione La hija del mar. / Supoño 

que posuirá un exemplar desta novela, 

porque Murguía estimábao moitísimo 

e regaloulle en máis dunha ocasión 

traballos da súa esposa. / Tan pronto 

como a reciba, se vén, terei moito gusto 

en remitirlla. (20 de abril de 1944, trad.).

• Unido ao anterior, a impaciencia e a des-

confianza desatadas ante a falla de resultado 

polas pesquisas, esperas estériles, resistencias, 

cando non negativas, para colaborar ofrecidas 

por terceiras persoas insensibles a tan loable 

proxecto, libreiros e bibliófilos.

A pesar dos meus desexos en compra-

cer a vostede, non me foi posible obter 

das persoas que posúen as obras que 

faltan de Rosalía os exemplares precisos 

para o noso obxecto. Tempo perdido! 

É unha mágoa, porque a carón do seu 

sen dúbida marabilloso e definitivo 

estudo debía figurar, polo menos, todo 

o coñecido daquela insigne muller. (24 

de marzo de 1944, trad.).

Contesto á súa carta do 4 […]. Nela, 

dunha maneira indirecta e velada, 

fánseme reproches que non merezo, 

querido don Victoriano. As dilacións 

sufridas non me incumben en nada. / 

Eu mesmo busquei en unión de dona 



166

A xestación das Obras Completas de Rosalía de Castro. 
Parte II do epistolario de Victoriano García Martí

Gala as obras que interesan e non 

apareceron máis que as que lle enviei 

e as que lle remitín directamente ao 

señor Aguilar. […] Respecto á busca por 

estas bibliotecas das obras aludidas e a 

posibilidade de que as houbese na desta 

Academia, hei de significarlle que da de 

aquí non sae nin un papel nin un libro, 

porque así o marcan taxativamente os 

estatutos. A isto puidera argüírse que, 

dado o fin a que se dedican e persoa 

de recoñecida solvencia que vostede 

é, non debía aplicarse aquel precepto, 

pero como nin aínda aos numerarios 

desta corporación lles está permitido 

isto, velaí por que eu nin o mencionei 

sequera. E este é o criterio que seguen 

as contadas bibliotecas desta cidade. 

/ Supoño que con todo isto estará 

relacionada unha visita que un señor 

fixo a esta Academia en demanda das 

obras de Rosalía e que non achou, 

porque en realidade –e inda que a 

vostede lle pareza extraño– non hai 

nada diso, salvo o que xa vostede ten; 

e outra visita, frustrada, a dona Gala, a 

que supoño que sería delegada. / Pode 

ter vostede a seguridade plena de que 

miña non é a culpa. Vostede lembraría 

máis dunha vez o interese que eu tiven 

sempre en servilo. Para min foi sempre 

un verdadeiro pracer, e, créame, agora 

estou doído coas amarguras que a súa 

carta contén. (8 de abril de 1944, trad.).

• O aviso reiterado de prevencións para ase-

gurar a correcta devolución das antigas e raras 

edicións localizadas, cedidas en préstamo ao 

autor ou ao editor para permitir o estudo e a 

reprodución dos textos, segundo indicamos, 

así como a entrega de exemplares do novo 

volume.

Dona Gala faime presente que desexaría 

que os tomos que ela facilitou lle sexan 

devoltos unha vez utilizados e, que 

da obra que se proxecta se lle envíe, 

se pode ser, algún exemplar cunha 

dedicatoria de vostede. Así mesmo 

encárgame faga chegar a vostede as 

súas máis afectuosas memorias e a 

expresión da súa gratitude por todo. E 

eu limítome a facerlle os mesmos ofre-

cementos de sempre. (18 de febreiro 

de 1944, trad.).

• As tensións derivadas polo retraso experi-

mentado na sinatura do contrato editorial, así 

como polas condicións de pago dos dereitos 

de propiedade intelectual. Un e outro deberían 

ser efectivos previamente á entrada no prelo 

do estudo de don Victoriano e dos textos de 

Rosalía.

Hoxe penso ir pola casa de dona Gala 

e preguntarlle as obxeccións que poida 

ter con respecto ao contrato que me 

enviou o señor Aguilar. Por certo que 

este señor tampouco me acusa recibo 

dos libros que lle enviei. Quere vostede 

interesarse por isto? / Non creo que 

poña o menor reparo ao documento, 

e así terei moito gusto de participarllo 

a vostede e a el. / Praceríame compra-

cer a vostedes e a dona Gala. Custa un 

pouco traballo, pero veremos de darlle 

cumio. (29 de febreiro de 1944, trad.).

Escribiume o señor Aguilar […]. Nou-

tra carta anterior enviábame os dous 

exemplares do contrato a celebrar 

entre el e dona Gala, para que esta ti-

vese a ben asinalo. Dona Gala quedou 

sorprendida de que se utilizase este 

medio, descoñecido ata o de agora por 

ela e, aínda tendo en conta a solvencia 
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e honorabilidade do libreiro, e a moi 

importante de que vén avalado por 

vostede, cre ela que, como en casos 

análogos, debera facerse entrega da 

cantidade correspondente ao primeiro 

prazo, no acto da firma. Para iso, es-

cribín ao señor Aguilar neste sentido, 

dicíndolle que podía delegar en persoa 

da súa confianza nesta cidade. Vostede 

comprenderá que este básico requisito 

ten que facerse con todas as da lei, 

porque a cantidade non é tan escasa 

como [para] proceder doutro xeito. (24 

de marzo de 1944, trad.).

En canto á desconfianza de que vostede 

fala, eu non entro nin saio niso. Dona 

Gala indicoume que lle escribise a vos-

tede e ao libreiro neste senso, xa que 

en análogas ocasións ningunha Casa 

editora procedera de tal xeito. A miña 

culpa, se a hai, foi só ser o intérprete 

dos seus desexos. A isto respondeu 

o señor Aguilar enviando o primeiro 

prazo, que xa fixo efectivo dona Gala. 

(8 de abril de 1944, trad.).

• A progresión dos traballos de impresión dos 

pregos e o inicio da distribución do volume, 

cronoloxía que podemos establecer seguindo 

a datación de varias cartas. Sucederá así que 

a tiraxe da edición príncipe das Obras Com-

pletas de Rosalía de Castro estaba concluída 

en maio de 1944, oitenta e un anos despois 

da publicación de Cantares Gallegos, en 1863, 

e, dezanove antes de que a RAG instituíse a 

celebración do Día das Letras Galegas, en 1963.

Recollemos noticias sobre o inicio, trans-

curso e distribución do libro:

Escribiume o señor Aguilar dicíndome 

que lle enviase un retrato de Rosalía e 

o autógrafo da súa sinatura. Por este 

correo envíolle o que solicita. Dime 

tamén que xa están imprimíndose o 

seu estudo e as obras remitidas. (24 de 

marzo de 1944, trad.).

Non sabe vostede o que sinto que ata o 

momento non recibise a menor noticia 

de don Wenceslao Requejo na miña 

demanda das obras de Rosalía que 

lle solicitaba. Non sei a que atribuír 

este silencio. Posiblemente a enfer-

midade, porque don Wenceslao, que 

é un atentísimo señor e patriota, non 

observaría esta conduta rara. / Como 

vostede me dixo que o sábado era o 

último día, hoxe venres, en vista de que 

non recibín a menor noticia, escríbolle 

para o seu coñecemento. Se mañá, ou 

hoxe pola tarde, tivese algunha –ou o 

libro– enviaríallo por un empregado 

do tren a quen coñezo. (28 de abril de 

1944, trad.).

Meu querido don Victoriano: Contesto 

a súa moi cariñosa do 13, a que moito 

estimo. / Ao seu debido tempo reci-

bíronse os volumes das “obras com-

pletas de Rosalía Castro” e, como lle 

diciamos ao Sr. Aguilar oportunamente, 

a impresión experimentada por dona 

Gala foi moi boa. (17 de xullo de 1944, 

trad.).

• Os «disjecta membra». Non sen desconcerto, 

logo de impresa esta primeira edición da súa 

monografía, García Martí recibe a noticia da 

localización doutras publicacións na prensa de 

hemeroteca —conservada na biblioteca da Real 

Academia Galega, na que el é bibliotecario—, 

textos que deberían ser incorporados en títulos 

posteriores. O propio Juan Naya Pérez será o 

autor de Inéditos de Rosalía (1953), exemplar 
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con prólogo de Juan Gil y Armada, marqués de 

Figueroa, dentro da colección Publicaciones 

del Patronato Rosalía de Castro.

Gamallo [Fierros] atopou algo de Rosa-

lía aquí, neses almanaques que vostede 

di: Un traballo titulado Las Literatas 

que en si é unha carta dirixida a unha 

suposta Eduarda por Nicanora, que é 

Rosalía, na que sae ao paso das lerias 

das xentes que non poden comprender 

que “unha muller a quen ven todos os 

días, a quen coñecen dende nena, a 

quen oíron falar, e non andaba, senón 

lisa e llanamente como calquera, poida 

discorrer e escribir cousas que a eles 

non se lles pasou nunca polas mentes…” 

etcétera. É un pouquiño longa, pero é 

deliciosa e foi unha mágoa que non se 

atopase antes para incluíla no tomo de 

Vde. / Gamallo atopouna casualmente 

cando buscaba outras cousas que ta-

mén achou nesta espléndida biblioteca, 

a mellor do mundo —sen hipérbole— 

para as cousas do noso país. / Tamén 

apareceu un poema, descoñecido ata 

agora, no que “falan” un anxo e unha 

muller. É tamén bastante extenso e 

fermosísimo, ao meu xuízo. / Neste 

mesmo almanaque —Almanaque de 

Galicia para uso de la juventud elegante 

y de buen tono, dedicado a todas las 

bellas hijas del país. Año tercero. Lugo. 

Imprenta de Soto Freire, editor 1865— 

aparece publicado por primeira vez 

El cadiceño.

Gamallo tivo frases de eloxio para o seu 

estudo sobre Rosalía, que fixo públicas 

nas súas conferencias pronunciadas 

no Círculo de Artesanos de aquí. So-

amente advertiu, en privado, que era 

lamentable que a presa en editar o libro 

supuxese a non inclusión disto que 

máis atrás lle apunto e as crónicas das 

inundacións de Padrón do ano 1880, 

feitas por Rosalía, e que aparecen en La 

Ilust. Gallega y Asturiana dese mesmo 

ano. / Polo demais estimou moito o 

esforzo de Vde. e o desa casa, e para o 

seu estudo tivo o eloxio que merece. 

(19 de outubro de 1944, trad.).

CODA

Como diciamos, García Martí non estaba só 

nos seus ánimos e inquedanzas. Xustamente, 

na substanciación deste relatorio reprodu-

cimos algúns testemuños cualificados para 

prestixiar o gran labor de don Victoriano. Estas 

Obras Completas de Rosalía de Castro súas 

representan un libro excepcional no contexto 

dos anos máis duros da posguerra española, no 

horizonte dun país en estado de caos absoluto, 

inmerso en resolver o clima de violencia e a 

penuria extrema, un ermo no que logo da ruína 

xeneralizada e da crise social se deberán sentar 

novas bases para ese sector cultural afectado 

pola inercia de anos de morte, exilio, represión, 

depuración e censura. A súa edición acabou 

en vitoria, captando a atención de xeracións 

de lectores durante varias décadas, sendo 

ese instrumento responsable da recepción 

pública e do rexurdir literario e sociolóxico 

de Rosalía en España e Latinoamérica, de 

aí o porqué das repetidas impresións. Pero 

non debemos esquecer as circunstancias que 

pivotan nese duro panorama nacional nin 

a importante resistencia de persoas que as 

sortean, en 1944 e en anos sucesivos, poñendo 

de actualidade a memoria de Rosalía de Castro, 

rescatando e divulgando as súas creacións 

literarias únicas, interpretándoas para reforzar 

o valor sentimental por riba da estética e entrar 

na dimensión da persuasión identitaria dun 
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pobo. Apuntámolo cando resulta bastante 

particular a inmisericorde capa de silencio 

que —na ditadura pasada como no presente 

democrático— ignora o nome de Victoriano 

García Martí. Tópica cando se descoida a 

percepción dos méritos de que é autor e se 

aplican na historiografía moderna uns crite-

rios extemporáneos que dilúen a súa figura 

esforzada, terquean o seu traballo impresio-

nante e a solvencia da súas vívidas reflexións 

rosalianas. Apuntémolo: estas páxinas seguen 

a ser tratado principal e monografía valiosa.

Publicados, e recibidos na Coruña os 

exemplares correspondentes destas Obras 

Completas de Rosalía de Castro, Juan Naya, 

testemuña a don Victoriano a notable im-

presión experimentada por Gala Murguía de 

Castro:

Se a parte puramente material do libro 

é espléndida, a outra, o marabilloso 

estudo de vostede é soberbio, o mellor 

que se fixo ao respecto e o que se fará, 

sen hipérbole, ao dicir da propia filla da 

nosa excelsa cantora. / Algúns capítulos 

tívenllos que ler máis dunha vez […]. 

Todo está feito cunha escrupulosidade 

extraordinaria no tocante ao exclusi-

vamente biográfico e, en canto á inter-

pretación da obra poética e literaria —di 

dona Gala— que nunca ninguén captou 

con tanta fidelidade a alma de Rosalía. 

/ Moi agradecido, pola miña parte, ao 

eloxio que me fai nun capítulo. Mire 

Vde. como pasarei á posterioridade 

pola súa delicada atención! (17 de xullo 

de 1944, trad.).

O mesmo recoñecemento lle tributa o 

patriarca das letras, en extremo sensible á re-

cepción de Rosalía de Castro o el dolor de vivir, 

ensaio biobibliográfico publicado tamén en 

volume independente das Obras Completas, 

dedicado por don Victoriano a Ramón Otero 

Pedrayo e a Xosé Filgueira Valverde como 

destacados intelectuais do ideario galeguista:

Onte en Ourense, onde pasei moi ata-

refado unhas horas a pesar da calor de 

chumbo, vin, un momento tan só, o 

exemplar que me envías do teu Ensaio 

sobre Rosalía en edición á parte do vo-

lume de Aguilar. Digo un só momento 

porque o libro está en poder de Flo-

rentino Cuevillas, lector minucioso 

que mo deixará en canto termine a súa 

lectura, que lle entusiasma. Pero naquel 

breve momento disfrutei vivamente, 

con íntima e nobre satisfacción como 

quen toca emocionado unha recom-

pensa que aínda non cre merecer, do 

valor e a proba da amizade ao ler o meu 
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nome estampado, co de Filgueira, na 

portada do libro. Nun minuto vivín a 

nosa amizade inalterable de trinta e 

oito años […]. As nosas vidas –xa que 

a túa xentileza me autoriza a falar de 

min– transcorreron na mesma canle 

do amor de Galicia e do Espírito. Nada 

nos poderá ser reprochado. Poderiamos 

proclamar en alta voz a nosa nobreza 

se valese a pena. Non é estraño que 

me trema a man ao escribirche na 

vella casa de Trasalba que ben pronto 

deixarei sen que a estirpe que termina 

en min sexa continuada. Quen amará 

os agros de centeo, o xardín e os vellos 

castiñeiros? […]. Só quixera terte preto 

para darche o abrazo silencioso que 

diría canto significa para min a dedi-

catoria do teu último traballo. (Trasalba, 

11 de Agosto de 1944, trad.).

Meses despois chegarían como agasallo 

para García Martí dous elementos particulares 

que el estima con fondo valor sentimental, 

destacándoos entre cantos recordos perso-

ais deron identidade ao seu estudio na casa 

familiar dos Areos, na Pobra do Caramiñal. 

Trátase dun retrato fotográfico de Rosalía e 

dunha nota de cortesía anotada por dona Gala.

Curiosa é a observación que se fai da imaxe 

da poetisa, retrato sinalado de apócrifo e como 

composición artificiosa pola súa propia filla. 

De ser falso, afectaría unha das iconas máis 

popularizadas e reproducidas no século XX:

Aínda que un pouco tarde, aí vai 

adxunta, a cuartilla que contén o 

que vostede desexaba que escribise 

dona Gala, para poñer na ampliación 

do retrato da súa nai, Rosalía. / Dime 

dona Gala, e isto xa vostede o sabe, 

que o devandito retrato é apócrifo, de 

composición. Que o único auténtico 

é o que xa se lle remitiu a Vde., en que 

aparece a nosa poetisa en compañía do 

seu esposo e fillos, e do que se obtivo 

outro, á parte, que tamén Vde. posúe. 

Cre ela –e eu tamén– que era este o 

indicado. En fin, alá verá Vde.» (19 de 

outubro de 1944, trad.). Consérvanse 

no Museo Valle-Inclán a vella copia 

en papel así como o negativo de ce-

luloide daquela fotografía, igual que a 

nota manuscrita dedicada ao escritor, 

que no substancial di así: «Ao escritor 

Victoriano García Martí, como proba 

de afecto e gratitude pola biografía que 

fixo da miña nai, Rosalía de Castro» (17 

de outubro de 1944, trad.).

Documento interesante para coñecer a 

recepción pública deste título nos primeiros 

tempos de distribución e comercialización, 

dunha carta que o editor Manuel Aguilar 

remite ao doutor Manuel Devesa Quintáns, 

e que este debeu trasladar a don Victoriano 

para o seu coñecemento, recollemos a noticia 

da fría acollida do libro nas librarías de San-

tiago de Compostela. Dando conta da difícil 

introdución das Obras Completas de Rosalía 

de Castro, precisamente, nunha cidade que, en 

1944, acolle a única Universidade de Galicia. 

Láiase o promotor de que, malia a relevancia 

dos contidos e da calidade editorial do vo-

lume, esta coidada publicación non recibe 

a atención, exhibición e comercialización 

que merecería no país galego, incluso logo da 

emisión dun solto promocional facilitado aos 

libreiros con datos prácticos. Está demostrado 

que dende o mes de maio e ata o 25 de xullo 

—decatémonos de que non son datas arbitra-

rias nin elixidas ao chou—, enviáranse tan só 

dezaoito exemplares do libro, dispoñibles para 

a venta en catro establecementos.
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Serviume da maior satisfacción a 

lectura da súa estimada carta de data 

13 do actual na que o seu entusiasmo 

galeguista o induce a favorecerme 

con conceptos tan eloxiosos como 

acerca da edición que recentemente 

publiquei, tras non poucos esforzos, 

das OBRAS COMPLETAS DE ROSALÍA 

DE CASTRO. / O comprobar que os 

esforzos que realizo no campo editorial 

son de vez en vez apreciados polos 

lectores, é unha das maiores alegrías 

que atopo no meu traballo e por iso a 

súa carta me infunde novo estímulo 

para continuar este labor. / Lamento 

moitísimo que a obra, precisamente na 

patria da súa autora, non estea exposta 

nas librerías con toda a atención que 

debese, punto este no que moi pouco 

podo facer tendo en conta que no 

seu día remitinlles a todos os libreiros 

importantes un servizo de novidades 

do devandito tomo e informei a todos 

os demais da súa publicación, prezo, 

características etcétera. Sen facer 

mención do nome de Vde. tomeime 

a liberdade de reproducir a súa carta 

e enviar copia a todos os libreiros da 

rexión, na confianza de que esta cha-

mada de atención sirva de algo para 

propagar e difundir unha edición que 

tantísimos galegos se alegrarán de 

poder ter nas súas bibliotecas, máxi-

me cando, como Vde. sabe, atópanse 

nela unha parte das obras que só por 

referencia eran coñecidas dalgúns. 

[…] Finalmente, e como información 

complementaria, éme grato copiarlle 

relación dos exemplares que ata o día 

25 do actual se enviaron a esa cidade 

das Obras Completas de Rosalía de 

Castro: Librería Porto, 6; Librería Gali, 7; 

Librería M. González, 4; Librería Miguel 

González, 1.» (28 de xullo de 1944, trad.).

Mentres tanto, pronto se sucederían os 

estudos dedicados a analizar a transcendencia 

da creación precursora de Rosalía de Castro. 

En 7 ensayos sobre Rosalía (Galaxia, Vigo, 

1952) Salvador Lorenzana recoñece os notables 

esforzos que algúns críticos realizaron para 

explicar e clarificar o sentido da súa arte: 

«Deben ser lembrados os traballos de César 

Barja e de Díez Canedo, excelentes ensaios de 

conxunto, análisis concenciudos e serios da 

obra rosalía. E o de García Martí, ponderado, 

rico en suxestiós e na evocanza do ambiente, 

amén de pulcramente escrito». En cambio, 

outros autores como Domingo García Sabell 

cultivan a estratexia de ocultación dos méritos 

alleos —as consecuencias do esforzo de don 

Victoriano por divulgar a Rosalía de Castro 

na amarga posguerra—, obviando facer a cita 

requirida dun autor aínda cando queda de 

manifesto de xeito inequívoco o seu directo 

coñecemento do estudo monográfico daquel.

Por contraste, fronte ás disfuncións de 

quen se opón ao nomeamento do intelectual 

silenciado publicamente como académico de 

honor da Real Academia Galega, á vez que 

privadamente lle manifesta sentir admira-

ción, antes e despois do coruñés, si coidarían 

de asumir, e de pregoar a alta distinción de 

García Martí e das súas reflexións, autores 

principais das letras; firmas cualificadas como 

Azorín, Benavente, Eugenio D´Ors, Marañón, 

Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Unamuno, 

Valle-Inclán etcétera.

Sobre discrepancias e intrigas, e sobre os 

seus protagonistas, consideramos de interese 

proporcional reproducir as cartas de desta-

cados membros daquela sociedade que nos 

ilustran sobre ese outro mundo por descubrir, 
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que foi o das censuras entre intelectuais alén 

das resoltas polo ditado político. A candidatura 

a prol de don Victoriano García Martí, deba-

tida cando menos dende maio de 1960, sería 

finalmente aprobada, tardiamente, en sesión 

celebrada o 11 de decembro. Expresado con 

palabras doutra eminencia, o catedrático uni-

versitario e escritor José Luís Varela Iglesias, 

como saben correspondente da RAG (1947) e 

da RAE (1970), Premio Nacional de Literatura 

(1970) e un longo etcétera, ao ser coñecedor do 

veredicto, días antes incluso de ser adoptado 

o acordo, nomeándoo Académico de Honor:

Acabo de ser coñecedor do acordo 

académico. Xa era hora da reparación! 

Felicítoo de todo corazón, con toda e 

verdadeira alegría, como cousa próxi-

ma, quixera dicir que como propia, 

porque era unha vergoña “de familia” 

que vostede non fose recibido aínda e 

con todos os honores na Corporación, 

na que —como en todas— non só están 

os inevitables e respectables, senón os 

incapaces de todo sacramento (menos 

o da santa intriga), todos os figuróns 

e cabezóns locais e rexionais, todos 

os pululantes e parásitos do talento 

verdadeiro. / A Sociedade acostuma 

entoar de vez en cando algún mea 

culpa en voz alta, como agora o seu; 

aínda que, claro, para seguir pecando. 

(19 de novembro de 1960, trad.).

Asumindo, con intencionalidade edifi-

cante, a sentencia de Rufino Blanco Fombona 

de que «A García Martí non se lle impartiu a 

xustiza que merece» (trad.), ofrecemos esta 

nova entrega do seu epistolario. Útil para 

futuras investigacións. Cartas tratadas como 

documentos que rexistran informacións 

inéditas, suman datos curiosos e suxiren 

novos enfoques sobre o esforzo, a ilusión e 

o compromiso dos feitos comentados.

DOCUMENTOS

[CARTA 1]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

6 de septiembre de 1943

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi distinguido amigo:

Conforme me había prometido recibí su 

muy grata del 31 del pasado. Consecuente 

a ella, ayer domingo, obtuve de doña Gala 

Murguía algo de lo que a usted interesa. Ahí va:

Rosalía y Murguía se casaron en Madrid 

alrededor del año 1858, sobre el mes de agosto, 

en la parroquia de San Ildefonso. A la boda, que 

como ya se dijo, constituyó un acontecimiento 

magno, asistieron los grandes políticos de la 

época: Saturnino Álvarez Bugallal, Ruíz Zorrilla 

y otros que no recuerda, pero para completar 

esto ver los periódicos de la época.

La hija mayor del matrimonio, doña 

Alejandra, nació en Santiago el año 1859, a 

los nueve meses pasados de celebrarse el 

matrimonio de sus padres. Doña Aura, la 

siguiente hija, nació también en Santiago 

el año 1869. Doña Gala y Ovidio, gemelos, 

nacieron también en Santiago el año 1872, y 

doña Amara, la última, nació en La Coruña en 

1874, en la calle de Tabernas de dicha ciudad. 

“Follas Novas” fueron escritas en la ciudad de 

La Coruña durante el embarazo de Rosalía y 

después de él, de esta última hija.

En 1870, un año después del nacimiento 

de doña Aura, estaba Rosalía, y es natural 

que Murguía también, en Madrid. Lo confir-
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ma el hecho de que en diciembre de dicho 

año, –el 30– día del asesinato de Prim, se 

encontraban, o venían de una casa conocida, 

la niña Alejandra con Piedad Noya, madre de 

Alejandro Barreiro. Doña Alejandra recordaba 

este acontecimien- [p. 1] // to que le había 

quedado grabado en su memoria, como le 

sucede a todos los niños de once años, edad 

que entonces tenía doña Alejandra.

No sé si este último dato puede interesarse 

algo, pero yo creo que nunca está demás.

Respecto a sus deseos de obtener algún 

autógrafo y fotografía, signifícole que, como 

le he prometido, haré todo lo posible por 

facilitárselos. Esperemos, a que doña Gala 

regrese del campo, que será pronto, y veré 

de complacer a usted.

Y nada más, mi buen amigo don Victo-

riano. Ya sabe cuánto gusto tiene en servirle 

su affmo. amigo y admirador que le estima

Juan Naya [Rubricado]

[CARTA 2]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

18 de octubre de 1943

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi distinguido amigo:

Recibí sus dos cartas y también el aviso 

por el señor Carreras en las que me recordaba 

el ofrecimiento que le hice. No pude antes, 

créame, atender a sus deseos, pues ocupa-

ciones que me hicieron salir de La Coruña 

y, a última hora indisposición de doña Gala, 

lo impidieron.

Ahí le va, adjunta, la única fotografía au-

téntica de Rosalía que existe. Las otras que por 

ahí circulan son falsas de toda falsedad, ya que 

son debidas únicamente a la fantasía de quien 

las hizo. Como es la única que posee doña 

Gala, tomada de un retrato en que aparecen 

Murguía y los hijos, me dice que cuando usted 

la utilice se digne devolvérsela.

En cuanto al autógrafo que usted desea, 

estuvimos mirando ayer algunos para ver de 

complacerle. Los hasta ayer mismo vistos son 

de puro carácter personal, y doña Gala tiene 

ciertos escrúpulos en cederlos. Veremos si hoy 

aparece alguno que le sirva. Claro está que si 

usted lo va a reproducir en su libro, que no 

creo, extremaré la diligencia.

Me extraña muy mucho que no hallase 

usted nada en San Ildefonso respecto al ca-

samiento de Rosalía, pues en dicha parroquia 

madrileña se efectuó, como ya le dije a usted 

de palabra. En mis notas tengo una en la 

que pedía al señor cura que regenta dicha 

parroquia parti- [p.1] // da de casamiento de 

Rosalía. En ella aparece que fué alrededor 

de 1858, y yo recuerdo perfectamente que el 

citado sacerdote me la envió con un atento 

volante por mano de un señor que aquí estuvo 

veraneando. Mire usted de nuevo, un año 

antes o después, y no tendrá más remedio 

que aparecer.

De nuevo le ruego me dispense la demora 

en contestarle, pero quede penetrado de que 

tengo verdadero sentimiento en no poder 

hacerlo antes y el placer que tendré en com-

placerle cuantas veces de mí lo solicite.

Con mis afectuosos saludos, quedo de 

usted atto. s. s. que le estima y admira

Juan Naya [Rubricado]

[Nota] La foto está hecha muy poco tiempo 

antes de morir. Observe el gesto de dolor que 

tiene.
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[CARTA 3]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

3 de enero de 1944

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi querido amigo:

Una muy larga serie de circunstancias me 

impidieron contestar antes a su muy grata 

última. Le ruego me dispense.

Me parece muy bien su idea de reunir todo 

–su estudio y la obra poética– lo de nuestra 

Rosalía. Será, por todos conceptos, lo definitivo 

que se haga acerca de la gran gallega, y que 

ya se hacía esperar.

Toda la propiedad de derechos correspon-

de a doña Gala. La Casa “Gali”, de Santiago, 

adquirió los derechos de “Cantares Gallegos”, y 

esta autorización expirará dentro de unos días.

Doña Gala me dijo que de realizarse su 

i- [p. 1] // dea, tan patriótica, ella le facilitará 

todo y cien de facilidades.

Doña Gala piensa entablar reclamación 

a alguna casa editora y a cierta señora por 

haberse saltado a la torera sus derechos. Un 

importante abogado madrileño, –cuyo nom-

bre no recuerdo ahora, pero hace pocos días 

la visitó– entablará oportunamente aquella 

reclamación.

Respecto al autógrafo que usted desea, 

creo que ya tiene uno o dos y vacila en la 

elección de uno de ellos, pues como ya le 

anticipé en una de mis cartas, son de puro 

carácter familiar, lo que los avalará más.

Doña Gala tiene para usted sus mejores 

afectos, que de nuevo me los expresó para que 

se los hiciere llegar. Esto es muy halagüeño 

para usted, ya que está escarmentadísima de 

los hombres de letras, que juzgan a sus padres, 

casi en su mayoría, con harta ligereza.

Le saluda con todo afecto, y celebra que 

ya se encuentre bien del todo, su affmo. y 

admirador

J. Naya [Rubricado]

[CARTA 4]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

26 de enero de 1944

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi distinguido amigo:

Contesto complacido a sus muy gratas 

últimas recibidas el mismo día.

A ellas me es muy grato decirle que doña 

Gala asiente a los deseos de usted y de la Casa 

editorial M. Aguilar en lo que respecta a la 

reedición de las obras de su madre, y en lo 

tocante también a lo del precio. A su juicio, 

ya que el duplicado del contrato lo tiene su 

cuñado en Sevilla, “Cantares Gallegos” que 

fue impreso por la Casa Gali de Santiago, 

supone que ya expiró el plazo del mismo, 

pero me comisionó a mí para que me traslade 

a Santiago y lo vea. Hasta mientras tanto yo 
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no me vaya allá, quede en suspenso todo lo 

concerniente a esto.

A juicio suyo y mío la mejor edición de 

las obras de Rosalía es la hecha por Sucesores 

de Fernando, en 1909, cuando aún vivía don 

Manuel Murguía, edición a la que éste no puso 

el menor reparo y que doña Gala quiere que 

se reproduzca íntegra sin faltar una coma.

Doña Gala supone que las obras completas 

se referirán solamente a las poesías. Dígame 

usted si es así.

En cuanto a las formalidades del contrato 

ella pregunta si se enviará desde ahí, o si aquí 

tendrán algún comisionado que se entienda 

[p. 1] // con ella o conmigo, ya que yo tengo 

poder suyo.

Me encarga muchas memorias para usted, 

y yo le reitero la estimación cordial de siempre

Juan Naya [Rubricado]

[Nota] Hoy mismo le escribo a la Casa edito-

rial diciéndole que las instrucciones las tiene 

usted.

[CARTA 5]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

7 de febrero de 1944

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi apreciado e ilustre amigo:

Un poco tarde, es cierto, contesto a su muy 

atenta última. No pude hacerlo antes debido 

a que la gripe, ya en retirada, como dicen, me 

alcanzó. Esta es la causa de la tardanza.

La obra poética de doña Rosalía le será 

enviada a usted mañana mismo. En cuanto a 

“El Caballero de las botas azules” y “El primer 

loco”, no es posible, ya que doña Gala no dis-

pone más que un ejemplar de cada una y aún 

éstes no le han sido devueltos por la persona a 

quien se los facilitó para que los leyese.

Vea usted la forma de hallarlos por ahí, ya 

que aquí, aunque existen personas que los 

poseen, no los sueltan.

La Editorial Juventud, de Barcelona, editó 

“El Caballero de las botas azules” hace a lo 

sumo dos años y medio, y es muy posible 

que dirigiéndose a dicha Casa faciliten algún 

ejemplar.

Como en la primera de sus cartas sola-

mente se hacía alusión a la obra poética de 

Rosalía, doña Gala supuso que la autorización 

se circunscribía a eso. Pero en su última dice 

usted que también las novelas irán en la edi-

ción, y doña Gala me encarga le haga saber a 

usted que mucho le agradecería se interesase 

porque la Casa editorial elevase un po- [p. 1] 

// co la cuantía, ya que la tirada y el número 

de obras a reimprimir lo merecen.

Cumplo, pues, su encargo que le ruego 

no eche en olvido.

Y nada más por el momento. Un afectuoso 

saludo de su siempre affmo. amigo y admi-

rador que le e. l. m.

Juan Naya [Rubricado]
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[CARTA 6]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

18 de febrero de 1944

Señor don Victoriano García Martí.

Mi querido e ilustre amigo:

Contesto a su muy grata última, en la que 

tiene a bien participarme que habló con el 

librero señor Aguilar y que éste no aumenta 

ni un céntimo lo ofrecido, además de otros 

pormenores de los que quedo perfectamente 

penetrado.

Excuso reiterarle el papel que yo desem-

peño en este asunto. Solamente me limito a 

ser intérprete de los deseos de doña Gala que 

tiene a bien honrarme con su confianza. Así 

es que todo lo que al respecto le dije era fiel 

reproducción de sus palabras. De todas suertes, 

ella se afirma en lo dicho de conceder la auto-

rización en las condiciones que puso el señor 

Aguilar. Por lo tanto, esto está ya resuelto.

Hace más de ocho días que envié, certifi-

cados, al librero señor Aguilar, los tres tomos 

que comprenden la obra poética de Rosalía: 

CANTARES GALLEGOS, FOLLAS NOVAS y EN 

LAS ORILLAS DEL SAR. Son buenas ediciones, 

y alguno de estos ejemplares está corregido 

por el mismo Murguía, como usted observará. 

Me decidí a enviárselos al señor Aguilar direc-

tamente, a fin de ahorrarle a usted el trabajo 

de transportar el “feixe” desde su domicilio 

a la casa editorial. Después me acordé que 

si no habría procedido muy correctamente, 

ya que a usted le había anunciado su envío. 

Dispénseme.

Ahora estoy buscando “El Caballero de 

las botas azules”, pues como ya le anuncié 

doña Gala no tiene ningún ejemplar. De “El 

[p. 1] // primer loco”, espero poder enviarle 

un ejemplar, y en cuanto a “Ruinas” esto es 

ya más difícil, pues la edición que publicó 

Cotarelo en combinación con un editor de 

esta ciudad fue fraudulenta y él se apresuró 

a desembarazarse de toda culpa y el librero 

tuvo que hacer desaparecer los ejemplares. 

Pero también confío en que este editor que es 

amigo mío me facilite lo que se desea.

Doña Gala me hace presente que dese-

aría que los tomos que ella facilitó le sean 

devueltos una vez utilizados y que de la obra 

que se proyecta se le envíe, si puede ser, al-

gún ejemplar con una dedicatoria de usted. 

Asimismo me encarga haga llegar a usted sus 

más afectuosas memorias y la expresión de su 

gratitud por todo. Y yo me limito a hacerle los 

mismos ofrecimientos de siempre.

Mande y disponga de su buen amigo que 

le estima y admira

Juan Naya [Rubricado]

[CARTA 7]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

29 de febrero de 1944

Señor don Victoriano García Martí.

Mi querido y admirado don Victoriano:

Contesto a su muy grata última, después de 

haber pasado tres días en cama con un fuerte 

catarro “pescado” a la salida del periódico en 

estas “deliciosas” noches que disfrutamos.

Nada me dice usted de haber recibido “El 

Caballero de las botas azules” que le envié hace 

más de ocho días, a usted directamente, ni 

nada respecto a las obras poéticas de Rosalía 

que remití al señor Aguilar. ¿Es que no las 

han recibido? Como iban convenientemente 

certificadas no creo que se hayan extraviado, 
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pero si ustedes no han recibido esas obras 

díganmelo para yo hacer la oportuna recla-

mación en Correos.

Don Manuel, el marido de Rosalía, se 

llamaba MANUEL MARTÍNEZ MURGUÍA. Él 

casi nunca utilizó el Martínez, por lo que en 

algunas ocasiones sus enemigos –¿Quién no 

los tiene?– se lo echaron en cara. ¡Pobre gente! 

Posiblemente sólo en sus primeros tiempos 

firmó con el “Martínez”.

De “Ruinas” y de “El Primer loco” estoy a la 

busca, y espero hallarlas pronto. En cuanto a 

su requerimiento de “Flavio” y de “La hija del 

mar” procuraré complacerle. Es difícil hallar 

toda la obra de Rosalía completa, pero en fin, 

por tratarse del fin tan no- [p. 1] // bilísimo a 

que se dedica me ufanaré en hacerlo.

Hoy pienso ir por casa de doña Gala y 

preguntarle las objeciones que pueda tener 

con respecto al contrato que me envió el señor 

Aguilar. Por cierto que este señor tampoco me 

acusa recibo de los libros que le envié. ¿Quiere 

usted interesarse por esto?

No crea que ponga el menor reparo al 

documento, y así tendré mucho gusto en 

participárselo a usted y a él.

Quisiera complacer a ustedes y a doña 

Gala. Cuesta un poco trabajo, pero veremos 

de darle cima.

Mande a su siempre affmo. admirador y 

amigo que le quiere

Juan Naya [Rubricado]

[Nota] Miraré también lo del autógrafo.

[CARTA 8]

MEMBRETE [Brasón do antigo Hospital Real / 

EL CONSERVADOR / DE / EL GRAN HOSPITAL 

REAL / SANTIAGO DE COMPOSTELA / Rúa 

del Villar, 12-Entº…]

16 Marzo 1944

Sr. D. Victoriano García Martí, Madrid.

Mi querido amigo: Ya se están copiando los 

versos de Rosalía y se los mandará su sobrino 

uno de estos días.

No me llame nada, ni culto, ni investigador, 

ni otro cualquier calificativo, al citar de cómo 

se encontró la partida de Rosalía, pero en una 

nota del cuerpo 6, anuncie mi libro sobre El 

Gran Hospital Real, en el que se consigna 

eso con todo detalle, o que no se consigna 

nada, pero anúncielo, que tendrá más de 300 

páginas. Es lo que me interesa, para que la 

Diputación me de una gran subvención o me 

lo pague todo que sería mejor, pues llevará ¡50! 

U ¡60! fotos, que cuesta medio millón.

No me pierda esa Revista.

Conoce V. una poesía póstuma de Rosalía 

que empieza:

Hora tras hora, día tras día, [p. 1] //

Si la quiere se la mandaré: es muy poco 

conocida.

Bueno pongo punto final, y como siempre 

sabe queda a su disposición su buen amigo 

que le abraza

Abal Hermo [Rubricado]

Estoy preparando un folleto sobre La Casa 

de la Troya, quienes fueron sus personajes y 

quienes no existieron y otros misterios, no 

todos que la novela encierra. También sobre 

el autor se confirmará con datos míos. Creo 

que ya está fuera de duda que fue Lugín, pues 

debió venderse mucho el folleto con la Vista 

del juicio en Pontevedra. ¿Qué le parece?
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[CARTA 9]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

24 de marzo de 1944

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi ilustre y querido amigo:

Otra vez vuelvo a solicitar su perdón por 

la tardanza en contestar a sus gratas. Estuve 

ausente por varios pueblos de Galicia arre-

glando asuntos propios, y esta fue la causa 

de mi demora en escribirle.

Pese a sus deseos en complacer a usted, 

no me ha sido posible obtener de las personas 

que poseen las obras que faltan de Rosalía 

los ejemplares precisos para nuestro objeto. 

¡Tiempo perdido! Es una pena, porque al lado 

de su sin duda maravilloso y definitivo estudio, 

debían figurar, por lo menos todo lo conocido 

de aquella insigne mujer.

Me escribió el señor Aguilar diciéndo-

me que le enviase un retrato de Rosalía y 

el autógrafo de su firma. Por este correo le 

envío lo que solicita. Me dice también que ya 

están imprimiéndose, su estudio y las obras 

remitidas.

En otra carta anterior me enviaba los dos 

ejemplares del contrato a celebrar entre él y 

doña Gala, para que ésta tuviese a bien fir-

marlo. Doña Gala quedó sorprendida de que 

se utilizase este medio, desconocido hasta 

ahora por ella, y aun teniendo en cuenta la 

solvencia y honorabilidad del librero, y la 

muy importante de que viene avalado por 

usted, cree ella que, como en casos análogos, 

debiera hacerse entrega de [p. 1] // la cantidad 

correspondiente al primer plazo, en el acto de 

la firma. Para ello, he escrito al señor Aguilar en 

este sentido, diciéndole que podía delegar en 

persona de su confianza en esta ciudad. Usted 

comprenderá que este básico requisito tiene 

que hacerse con todas las de la ley, porque la 

cantidad no es tan escasa como [para] proceder 

de otro modo.

Por hoy nada más. Un saludo de su siempre 

affmo. amigo, legal servidor y admirador que 

le quiere

Juan Naya Pérez [Rubricado]

[CARTA 10]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

8 de abril de 1944

Señor don Victoriano García Martí.

Madrid.

Mi distinguido amigo:

Contesto a su carta del 4, recibida ayer 

noche en el periódico y, dolido, me apresuro 

a contestarla.

En ella de una manera indirecta y velada se 

me hacen reproches que no merezco, querido 

don Victoriano. Las dilaciones sufridas no me 

atañen en nada.

Yo mismo he buscado en unión de doña 

Gala las obras que interesan y no han apa-

recido más que las que le he enviado y la 

que le remití directamente al señor Aguilar. 

Hoy, día hábil, en pliego aparte le remito “La 

Flor” y “A mi madre”, que tras nuevas buscas 

aparecieron.

En cuanto a la desconfianza de que usted 

habla, yo no entro ni salgo en ello. Doña Gala 

me indicó le escribiese a usted y al librero en 

este sentido, ya que en análogas ocasiones 

ninguna Casa editora se había conducido 

así. Mi culpa, si la hay, fué solamente ser el 

intérprete de sus deseos. A esto respondió el 
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señor Aguilar enviando el primer plazo, que 

ya hizo efectivo doña Gala.

Respecto a la busca por estas bibliotecas 

de las obras aludidas y la posibilidad de que 

las hubiese en la de esta Academia, he de 

significarle que de la de aquí no sale ni un 

papel ni un libro, por- [p. 1] // que así lo marcan 

taxativamente los Estatutos. A esto pudiera 

argüirse que dado el fin a que se dedican y a la 

persona de reconocida solvencia que usted es 

no debía aplicarse aquel precepto, pero como 

ni aun a los Numerarios de esta Corporación 

les está permitido esto, he ahí porque yo ni 

lo mencioné siquiera. Y este es el criterio que 

siguen las contadas bibliotecas de esta ciudad.

Supongo que con todo esto estará rela-

cionada una visita que un señor hizo a esta 

Academia en demanda de las obras de Rosalía 

y que no halló, porque en realidad –y aunque 

a usted le parezca extraño– no hay nada de 

eso, salvo lo que ya usted tiene; y otra visita, 

frustrada, a doña Gala, la que supongo que 

sería delegada.

Puede tener usted la seguridad plena de 

que mía no es la culpa. Usted habrá recordado 

más de una vez el interés que yo tuve siempre 

en servirle. Para mí fue siempre un verdadero 

placer, y, créame, ahora estoy dolorido con las 

amarguras que su carta contiene.

A ese pliego de hoy le remití seguirá otro 

que contenga unas entregas solamente –ya 

que no hay más y por eso no se le mencio-

naron– de “La Hija del Mar”. Quiero que se 

convenza de que si alguien hay en torno a 

doña Gala que no le aconseja bien no soy yo, 

precisamente.

Sin más por el momento, le saluda 

atentamente

Juan Naya Pérez [Rubricado]

[CARTA 11]

MEMBRETE [EL CONSERVADOR / DE / EL 

GRAN HOSPITAL REAL / SANTIAGO]

9 Abril 1944

Sr. D. Victoriano Martí

Querido amigo: Fue Dios, el que le iluminó. 

Yo creía que nadie había publicado más que 

El País Gallego, a quien la dio Murguía.

Por si le puede servir de algo ahí le mando 

esa relación del traslado de los restos de Rosalía 

en 1891. El acta es completa.

Hablé con el de Padrón y me dijo que me 

mandaría el retrato para sacar copia, pero esto 

fue hace días y aun no resolló. Le volveré a 

escribir.

La novela La hija del Mar estuve pensan-

do si la habíamos publicado en El Eco, pero 

buscando encontré que fue Ninño de Pombas 

de Ferreiro.

La Hija esa la tiene Cotarelo, que fue quien 

la ofreció.

Si se le ocurre algo más mande a su buen 

amigo que le abraza

Abal Hermo [Rubricado]

[CARTA 12]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

20 de abril de 1944

Señor don Victoriano G. Martí.

Mi querido don Victoriano:

Contesto a su atenta última. Ayer mismo 

he escrito a don Wenceslao Requejo, de Vigo, 

bibliófilo, rogándole proporcione “La Hija 

del Mar”.
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Supongo que poseerá un ejemplar de esta 

novela, porque Murguía lo estimaba muchísi-

mo y le regaló en más de una ocasión trabajos 

de su esposa.

Tan pronto como la reciba, si viene, tendré 

mucho gusto en remitírsela.

Doña Gala me expresa recuerdos para 

usted.

Y nada más por el momento. Quedo de 

usted como siempre affmo.

Juan Naya Pérez [Rubricado]

[CARTA 13]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

28 de abril de 1944

Señor don Victoriano García Martí.

Mi querido don Victoriano:

No sabe usted lo que siento que hasta el 

momento no haya recibido la menor noticia 

de don Wenceslao Requejo en mi demanda 

de las obras de Rosalía que le solicitaba. No 

sé a qué atribuir este silencio. Posiblemente 

a enfermedad, porque don Wenceslao, que es 

un atentísimo señor y patriota no observaría 

esta conducta rara.

Como usted me dijo que el sábado era el 

último día, hoy viernes, en vista de que no he 

recibido la menor noticia, le escribo para su 

conocimiento. Si mañana, o hoy por la tarde, 

tuviese alguna –o el libro– se lo enviaría por 

un empleado del tren a quien conozco.

Con mis saludos, queda o a su disposición

Juan Naya Pérez [Rubricado]

[CARTA 14]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

17 julio 1944

Sr. Don Victoriano G. Martí.

Mi querido don Victoriano:

Contesto a su muy cariñosa del 13, que 

mucho la estimo.

A su debido tiempo se han recibido los 

volúmenes de las “obras completas de Rosalía 

Castro”, y, como le decíamos al Sr. Aguilar 

oportunamente, la impresión experimentada 

por doña Gala fue muy buena.

Si la parte puramente material del libro 

es espléndida, la otra, el [p. 1] // maravilloso 

estudio de usted, es soberbio, lo mejor que 

se hizo a este respecto y lo que se hará, sin 

hipérbole, al decir de la propia hija de nuestra 

excelsa cantora.

Algunos capítulos se los he tenido que leer 

más de una vez, y por esta causa no hemos 

terminado de conocerlo. Todo está hecho 

con una escrupulosidad extraordinaria en lo 

tocante a lo exclusivamente biográfico, y en 

cuanto a su interpretación de la obra poética 
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y literaria –dice doña Gala– que nunca nadie 

captó con tanta fidelidad el alma de Rosalía.

Muy agradecido, por mi parte, al elogio 

que me hace en un capítulo. ¡Mire Vd. como 

pasaré a la posteridad por su delicada atención!

Aquí, en La Voz, no habría inconveniente 

–y yo aceptaría gustoso tan honroso cometido 

que creo superior a mi persona– de hacer el 

debido elogio de su obra. ¿Dispone Vd. de 

algún ejemplar para remitirlo al periódico? Es 

costumbre, que usted no ignorará.

Le saluda con el mayor afecto

Juan Naya [Rubricado]

[CARTA 15]

MEMBRETE [Logotipo / M. AGUILAR / EDI-

TOR – LIBRERO / OFICINAS GENERALES… 

/ APARTADO DE CORREOS… / LIBRERÍAS… 

/ MADRID]

28 de Julio 1944

Doctor Devesa.

Santiago de Compostela.- (Coruña)

Muy Sr. mío:

Me ha servido de la mayor satisfacción la 

lectura de su estimada carta de fecha 13 del 

actual en la que su entusiasmo galleguista 

le induce a favorecerme con conceptos tan 

elogiosos como inmerecidos acerca de la edi-

ción que recientemente he publicado, tras no 

pocos esfuerzos, de las “OBRAS COMPLETAS 

DE ROSALÍA DE CASTRO”.

El comprobar que los esfuerzos que realizo 

en el campo editorial son de vez en vez apre-

ciados por los lectores, es una de las mayores 

alegrías que encuentro en mi trabajo y por 

ello su carta me infunde nuevo estímulo para 

continuar esta labor.

Lamento muchísimo que la obra, preci-

samente en la patria de su autora, no se halle 

expuesta en las librerías con toda la atención 

que debiera, punto éste en el que muy poco 

puedo hacer toda vez que en su día he remitido 

a todos los libreros importantes un servicio 

de novedades de dicho tomo y he informado 

a todos los demás de su publicación, precio, 

características, etc. Sin hacer mención del 

nombre de Vd. me he tomado la libertad de 

reproducir su carta y enviar copia a todos 

los libreros de la región, en la confianza de 

que esta llamada de atención sirva de algo 

para propagar y difundir una edición que 

tantísimos gallegos se alegrarán de poder 

tener en sus bibliotecas, máxime cuando, 

como Vd. sabe, se encuentran en ella una 

porción de obras que solo por referencia eran 

conocidas de algunos. Aparte de esto he dado 

instrucciones a la Srta. Carvajal, que como 

Agente vendedor de esta su Casa actúa en 

toda la región gallega, de que en la primera 

oportunidad en que su campaña le permita 

visitar esa población, tenga la amabilidad de 

saludar a Vd. y ponerse a su disposición para 

recibir de Vd. todas aquellas indicaciones que 

crea convenientes para favorecer la difusión 

y venta del tomo.

Finalmente y como información comple-

mentaria, me es grato copiarle relación de los 

ejemplares que hasta el día 25 del actual se han 

enviado a esa ciudad de las “Obras Completas 

de Rosalía de Castro”: [1.v.] //

Librería Porto, 6; Librería Gali, 7; Librería 

M. González, 4; Librería Miguel González, 1.

Le reitero a Vd. mi mayor reconocimiento 

por la amable y desinteresada colaboración 

que con su carta de referencia me presta y 

dándole la seguridad de que en todo momento 

cualquier sugerencia que me haga sobre mis 

ediciones será objeto de la mayor atención 
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por mi parte, quedo de Vd. a la recíproca y 

me reitero gustosamente de Vd. afmo. s. s.

q. e. s. m.

Manuel Aguilar [Rubricado]

[CARTA 16]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

19 de octubre, 1944

Sr. D. Vict. Ga. Martí.

Mi querido y admirado D. Victoro:

Aunque un poco tarde, ahí va adjunta, la 

cuartilla que contiene lo que usted deseaba 

que escribiese doña Gala, para poner en la 

ampliación del retrato de su madre, Rosalía.

Me dice doña Gala, y esto ya usted lo sabe, 

que dicho retrato es apócrifo, de composición. 

Que el único auténtico es el que ya se [p. 1] 

// le remitió a Vd., en que aparece nuestra 

poetisa en compañía de su esposo e hijos, y 

del que se obtuvo otro, aparte, que también 

Vd. posee. Cree ella –y yo también– que era 

éste el indicado. En fin, allá verá Vd.

Gamallo encontró algo de Rosalía aquí, 

en esos almanaques que usted dice: Un tra-

bajo titulado “Las literatas” que en sí es una 

carta dirigida a una supuesta Eduarda por 

Nicanora, que es Rosalía, en la que sale al 

paso de las habladurías de las gentes que no 

pueden comprender que “una mujer a quien 

ven todos los días, a quien conocen desde 

niña, a quien han oído hablar, y no andaluz, 

sino lisa y llanamente como cualquiera, pueda 

discurrir y escribir cosas que a ellos no se les 

han pasado nunca por las mentes…” etc. Es 

un poquito larga pero [p. 2] // es deliciosa y 

fue una lástima que no se hallase antes para 

incluirla en el tomo de Vd.

Gamallo la encontró casualmente cuando 

buscaba otras cosas que también halló en esta 

espléndida biblioteca, la mejor del mundo –sin 

hipérbole– para las cosas de nuestro país.

También apareció un poema, desconocido 

hasta ahora, en el que “hablan” un ángel y 

una mujer. Es también bastante extenso, y 

bellísimo, a mí juicio.

En este mismo almanaque –“Almanaque 

de Galicia para uso de la juventud elegante y 

de buen tono, dedicado a todas las bellas hijas 

del país. Año tercero. Lugo. Imprenta de Soto 

Freire editor, 1865”– aparece publicado por 

primera vez “El cadiceño”.

Allá para cuando esté aliviado un poco de 

este trabajo pesado que sobre mí pesa, tendré 

[p. 3] sumo gusto en remitirle copias.

Gamallo tuvo frases de elogio para su 

estudio sobre Rosalía, que hizo públicas en 

sus conferencias pronunciadas en el Circo 

de Artesanos de aquí. Solamente advirtió, en 

privado, que era lamentable que la premura 

en editar el libro supusiese la no inclusión de 

esto que más atrás le apunto y las crónicas 



183

Antonio González Millán

de las inundaciones de Padrón del año 1880, 

hechas por Rosalía, y que aparecen en “La 

Ilust. Gallega y Asturiana” de ese mismo año.

Por lo demás estimó en mucho el esfuerzo 

de Vd. y el de esa casa, y para su estudio tuvo 

el elogio que se merece.

Y nada más por hoy. Dispense esta larga 

epístola, y mande a su siempre amigo y admi-

rador que le quiere.

Juan Naya [Rubricado]

[Nota] Memorias muy afectuosas de doña Gala.

[CUARTILLA 17]

Al escritor Victoriano García Martí, como 

prueba de afecto y gratitud por la biografía 

que hizo de mi madre, Rosalía Castro,

La Coruña 17 de Octubre 1944

Gala Murguía Castro

Viuda de Izquierdo [Rubricado]

[CARTA 18]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

7 de enero de 1958

Señor don Victoriano García Martí.

Puebla del Caramiñal.

Mi querido y admirado don Victoriano:

Recibí su amable carta, a la que contesto 

en seguida.

Siento mucho que continúen esos alifafes, 

de los que lo creía ya repuesto. Sin embargo, 

en esa paz de la Puebla es seguro que desa-

parecerán. Así se lo deseo de todo corazón, 

como también que 1959 le sea benigno.

Nuestro Boletín extraordinario nos ha 

costado un riñón. Por eso se le puso un pre-

cio, mínimo, para sufragar, en parte también 

mínima, su enorme coste. Cien pesetas es 

su precio.

Le agradezco su felicitación y deploro que 

aquellas gentes y aquella entidad de las que 

me habla no recuerden cuánto hizo usted y 

sigue haciendo por el buen nombre de nuestra 

tierra. Pero allá ellos con sus teorías y manera 

de conducirse.

Con todo afecto se reitera suyo affmo. s. s. 

que le quiere y admira muy de veras

Juan Naya Pérez [Rubricado]
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[CARTA 19]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / LA CORUÑA]

7 de julio de 1958

Señor don Victoriano García Martí.

Puebla del Caramiñal.

Querido y admirado don Victoriano:

Conforme a lo por usted indicado, me 

permito consignarle las obras que de usted 

tenemos en la Biblioteca de nuestra Academia. 

Son ellas:

“Ensayo sobre la solidaridad social”, “El 

Ateneo de Madrid”, “Tres narraciones galle-

gas. La tragedia del caballero de Santiago, 

El emigrante, Don Severo Carballo”, “Climas 

de misterio”, “España (panorama de la vida 

espiritual)”, “Ensayos. La Voluntad y el Destino”, 

“España”, “Una punta de Europa”, “El Amor”, 

“La Muerte”, “Don Severo Carballo. Del alma 

gallega (Novela)”, “La voz de los mitos”, “A 

través de la vida”, “Entre dos extremismos”, 

“La Muerte. Meditación” y “La Voluntad y el 

destino. Drama de la Historia”.

Es, como puede observar, un buen lote. 

No se puede decir que estemos ayunos de 

bibliografía suya, y todo gracias a usted, su 

generoso proveedor en su mayor parte. A 

ver lo que tiene usted por ahí y completa en 

lo posible su magnífica producción. Aquí 

debemos de tener todo lo suyo.

Entre esas obras suyas se me olvidaba 

consignar las obras completas de Rosalía, 

con su magnífico estudio preliminar, que 

tenemos. En varias ediciones.

Mucho sentí no verle a usted en su reciente 

veni- [p. 1] // da a La Coruña. Otra vez será.

Por cierto que tengo pensado ir a La Puebla 

a mediados de agosto cuando se desplace 

ahí, para actuar en las fiestas, la Coral “Follas 

Novas” de La Coruña, que presido. Veremos 

si tengo la fortuna de encontrarle.

Y nada más por el momento. Que se 

conserve usted bueno le desea su sincero y 

fraterno admirador.

Juan Naya Pérez [Rubricado]

[Nota de VGM] Faltan “El Quijote y su mejor 

camino”, “La vida de un español”, “La vida no es 

sueño”, “Galicia. La esquina verde”, “Caracteres 

de la vida social”, “Verdades sentimentales”, 

“El sentimiento de lo eterno”.

[CARTA 20]

En tipografía [El Bibliotecario / de la / Real 

Academia Gallega / Saluda]

Atentamente a su muy querido y admirado 

amigo don Victoriano García Martí, y le par-

ticipa que con esta fecha ha recibido, con 

atenta dedicatoria para la biblioteca de nuestra 

Academia, un ejemplar de su interesantísima 

obra “GALICIA, LA ESQUINA VERDE”, que 

mucho le agradece y que, con las otras obras de 

que es autor y que asimismo fueron donadas 

oportunamente, figura ya clasificada y ordena-

da en los anaqueles de la librería corporativa.

En tipografía [Juan Naya Pérez / aprovecha 

gustoso esta oportunidad para reiterarle el 

testimonio de su más distinguida conside-

ración personal.]

En tipografía [La Coruña] 28 [de] agosto [de] 

1958.

[CARTA 21]

Sr. Don. Paulino Pedret Casado

Meu ben lembrado amigo: como estou 

firmemente convencido do nobre interés 
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que tén polo triunfo de V. García Martí para 

Académico de Honor, e como na sesión derra-

deira —maio 22— era vostede o único firmante 

da proposta que estaba ausente, estimo deber 

meu, como iniciador d´esta idea, que tanto 

lle agradou, poñelo ó tanto do ocurrido ese 

día na Academia.

Nesta sesión García Sabell, pideu, sin 

exponer razón alguna, que os firmantes da 

proposta a retirásemos. Eu opuxeime, e con 

toda quentura defendina. Falei dos méritos in-

cuestionables de García Martí para Academico 

de número, e do desacerto que constituiría 

presentalo agora neste aspecto, sometido, 

ós avatares das elecciós e exposto a derrotas 

reiteradas, da obrigación e conveniencia de 

premiar os seus méritos, e da satisfacción con 

que a Galicia culta recibiría esa designación 

para honra da Academia e de García Martí. 

Botei man dos Estatutos e lin o art. 6º que di: 

“ACADEMICOS DE HONOR” Podrán serlo 

todos aquellos que, a juicio de los academicos 

hayan prestado valiosos servicios al país, a sus 

Artes, Ciencia, Historia y Literatura. Iglesias 

Alvariño negouse tamén a retirar a sua firma.

Todo isto xa viña da sesión anterior onde 

xa se presentara esa oposición á candidatura 

de García Martí. Elementos da Cruña, entre eles 

Rodríguez Yordi e penso que tamén Bugallal 

Marchesi, sosteñen o criterio de que son de-

mais os Academicos de honor, e que se corre 

o peligro de que a Academia Galega “quede en 

ridículo ante as outras Academias”. Quedouse 

en que recaería votación na próxima xunta 

xeral da Academia.

Namentras García Sabell defiría, observei 

qu´os demais calaban, entre eles Otero 

Pedrayo, e que Martínez Risco pasaballe a 

García Martí o tanto de culpa polas erratas e 

incorrepción que se observan no léxico das 

obras completas de Rosalía, como si el tivera 

fundamentalmente a culpa d´las. Ai d´el se 

se houbera atrevido facer correcciós e non 

acertara ó gusto de todos, cousa ben difícil 

por certo!

A mesma tesis de superabundancia sos-

tense verbo dos correspondentes. Hai un 

numero de propostas que xa pasaron polos 

trámites reglamentarios e están favorablemen-

te informadas polas comisiós. Sobre d´elas 

pideu García Sabell quedasen sin efecto e que 

non se admitisen más propostas. Este criterio 

sosteñeno tamén algún académicos da Cruña. 

Isto a min paréceme antirreglamentario. Os 

Académicos poden porse d´acordo para deixar 

o facer propostas de correspondentes e de 

honor. Feito isto, as que se presente poderán 

ser desbotadas en virtude do acordo; pero 

as xa presentadas, non. Ainda que agora se 

tomase esse acordo. ¿Habería razós legales 

para darlle un valor retroactivo?

Bouza Brey púsolle certos reparos á pro-

posta de García Martí, dicíndome a min en 

Cambados, cando o enterro de Cabanillas: 

“Hai que andar moi amodiño co-iso dos 

Academicos de honor”. Eu escribinlle unha 

carta razonando a proposta e contestoume 

afirmando decididamente: “Votarei por García 

Martí”. Esto é porse en razón. Temo que García 

Sabell non virá ó rego. Ten criterio choido e 

pode influir noutros, e, se a man ven, permitir 

que outros influian nel, porque nestas e nas 

outras cousas ben se vé que non anda só.

Esto é un inter nós, un de min para vostede 

e mais nada. Nunca me metín nas cousas da 

Academia, e d´aquí para adiante verei o xeito 

de porme ó marxe. Entendo que a vostede 

pódelle interesar conocer o ocurrido e poños 

no seu coñecemento para que me diga o que 

ainda se pode facer en favor de García Martí.

Victoriano Taibo

Vigo 1º de Xunio de 1960
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[Nota] Transcripción del original. / Comen-

tario: “Por sus obras los conocereis”.

[CARTA 22]

MEMBRETE [Árbore da Ciencia / ARBOR / 

REDACCIÓN – SERRANO, 117 - MADRID]

Madrid, 19 nov. 60

Excmo.

Sr D. Victoriano García Martí

La Puebla

Mi querido y admirado Don Victoriano:

Acabo de enterarme del acuerdo académi-

co. ¡Ya era hora de la reparación! Le felicito de 

todo corazón, con toda y verdadera alegría, 

como cosa próxima, quisiera decir que como 

propia, porque era una vergüenza “de familia” 

que usted no hubiese sido recibido todavía y 

con todos los honores en la Corporación, en 

la que —como en todas— no solo están los 

inevitables y respetables, sino los incapaces 

de todo sacramento (menos el de la santa in-

triga), todos los figurones y cabezones locales 

y regionales, todos los pululantes y parásitos 

del talento verdadero.

La Sociedad suele entonar de vez en cuan-

do algún mea culpa en voz alta, como ahora 

el suyo; aunque, claro, para seguir pecando.

Querido Don Victoriano: deseo verle de 

nuevo (la visita de este verano, mecanizada y 

casi americanizada, supo a poco) y abrazarle 

y felicitarle de nuevo.

Ya sabe que le quiere y admira,

José Luis Varela [Rubricado]

[CARTA 23]

MEMBRETE [FERMÍN BOUZA-BREY TRILLO / 

DOCTOR EN CIENCIAS HISTÓRICAS / ABO-

GADO / De los Ilustres Colegios de Santiago 

y La Coruña / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

/ Rúa del Villar, 43-2º…]

2-XII-960

Sr. D. Victoriano García Martí

Puebla del Caramiñal

Mi querido, admirado e ilustre amigo:

Pensaba que vendría Vd. por su Santiago 

a recibir personalmente el parabién de los 

amigos; pero como no se le vé a Vd., acaso 

metido en su torre de marfil, mas por miedo al 

frío y a la lluvia que a otra cosa, quiero hacerle 

llegar mis palabras de congratulación en las 

que participo ya que también yo tuve parte en 

su título académico “honor causa”.

Créame que anduvo mucho por el medio 

“nuestra” Rosalía, que también gana batallas 

después de muerta. La verdad es que hacía 

tiempo queríamos rendirle este tributo a 

uno de nuestros hijos pródigos que prestó 

a Galicia el servicio magnífico de su prosa 

para acordarse de ella por esos mares afuera, 

así como el de presentar la obra completa de 

nuestra gran lírica.

Reciba un abrazo a distancia del último 

de los Académicos Numerarios de la Gallega, 

hasta que pueda darlo en la persona del autor 

de “Una punta de Europa”. Suyo

Fermín Bouza-Brey Trillo [Rubricado]

[CARTA 24]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / REAL ACA-

DEMIA GALLEGA / DECLARADA OFICIAL 
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POR REAL DECRETO DE 25 DE AGOSTO DE 

1908 – LA CORUÑA]

En sesión celebrada por esta Real Cor-

poración en 11 de diciembre corriente, fue 

adoptado, entre otros, el acuerdo que me 

honro en transcribir a V.S.:

“Fue vista comunicación en que el ilustre 

escritor y ensayista don Victoriano García 

Martí acusa recibo a la comunicación que se 

le envió nombrándole Académico de Honor, 

según acuerdo tomado en la sesión ordinaria 

verificada el 13 de noviembre ppdo. Quedó 

facultada la Junta de Gobierno para señalar la 

fecha de toma de posesión de dicho compañe-

ro y entrega del título, que debe coincidir con 

la próxima sesión ordinaria. Acordóse celebrar 

ésta en la primera quincena de febrero de 1961”.

Cúmpleme manifestárselo así a V.S. para 

su conocimiento.

Dios guarde a V.S. muchos años.

La Coruña, 15 de diciembre de 1960.

EL SECRETARIO,

Fco. Vales V. [Rubricado]

[Sello estampillado] REAL ACADEMIA GA-

LLEGA * COLLIGIT EXPURGAT INNOVAT *

SEÑOR DON VICTORIANO GARCÍA 

MARTÍ.

Académico de Honor.

[CARTA 25]

MEMBRETE [Escudo de Galicia / EL PRESI-

DENTE / DE LA / REAL ACADEMIA GALLEGA 

/ LA CORUÑA]

La Coruña, 5 de mayo de 1965

Sr. D. Victoriano García Martí

Puebla del Caramiñal

Mi querido e ilustre amigo:

Quiero hacer llegar a usted, mediante estas 

líneas, mi más viva complacencia, y ratificarle 

en el orden personal mi adhesión, por el justo 

y merecido homenaje que hace pocos días le 

fue rendido en solemne acto celebrado en la 

Universidad compostelana. Muchos son los 

motivos que, sin duda, lo determinan, todos 

ellos justísimos; mas si alguno pudiera esti-

marse sobresaliente, habría- [p. 1] // mos de 

colocar, junto a su calificadísima labor literaria 

y filosófica, sus ensayos sobre Galicia; y cuanto 

por nuestra tierra ha dicho y hecho.

Muy de veras celebro que se haya hecho a 

usted, una vez más, justicia, y la satisfacción 

que estoy cierto le produjo el homenaje, 

de la que puede usted creer participo muy 

sinceramente.

Con mi afectuosa felicitación, reciba el 

cordial saludo de su buen amigo y admirador 

devoto

Sebastián Martínez Risco [Rubricado]

(Continuará)
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Isaac Díaz Pardo era, segundo palabras de 

Manolo Rivas, o home máis querido de 

Galicia. Encheu a segunda metade do século 

XX de arte e cacharros (como el dicía) pero, 

sobre todo, cunha idea de país e de empresa-

riado que nos admirou extraordinariamente, 

porque non podiamos crer nesa posibilidade 

de construír tanta honra.

O seu final, de dignidade traizoada, golpe-

ou as células da cidadanía consciente e deixou 

unha cicatriz que non dá pechado.

Por iso, a súa lembranza percorre a xeo-

grafía e vai dando pulos a iniciativas que o 

reivindican. Comezaron no 2020 con motivo 

do aniversario do seu nacemento e conti-

nuarán no 2022 con motivo dos dez anos da 

súa morte.

Unha manda de pezas para Isaac posta en 

pé por Alento esbravexo foi unha delas, outra 

levouna a cabo a Asociación Galega do Libro 

Infantil e Xuvenil (GALIX) porque entendía que 

a rapazada á que ían dirixidos 

os libros en galego tiña unha 

débeda interposta co que foi 

voceiro do Laboratorio de 

Formas e o grupo empresarial 

Sargadelos, Ediciós do Castro, 

que sobrevivía coas ganancias 

xeradas coa cerámica. Que-

rendo recoñecer esta achega, 

GALIX puxo en pé a exposición 

O Castro, tamén na orixe da 

LIXG porque estaba claro que 

Ediciós do Castro tivera que 

ver coa orixe de moitas outras 

iniciativas (entre a que pode-

riamos destacar a recuperación 

da Memoria Histórica).

Forman parte da exposición os nove pa-

neis nos que se conta esta aventura do Castro 

coa LIXG, segue movéndose polos Centros 

Socioculturais de Compostela e continuará 

facéndoo pola biblioteca de Lugo e dife-

rentes centros de ensino, considero que é 

conveniente dála a coñecer para que aquelas 

organizacións interesadas poidan solicitala e 

mostrala ao público.

O comisariado da exposición encargóuse-

lle ao investigador e activista Héitor Picallo e o 

deseño a Luscofusco, inaugurándose na Casa 

das Asociacións de Cornes (Santiago) o 30 de 

decembro de 2020, antes de que finalizase o 

seu centenario. Sobraban razóns para levala 

alí: está situada na rúa Manuel Beiras (un 

dos escritores que publicou no Castro obras 

como a tradución do libro de Juan Ramón 

Jiménez, Platero e máis eu), porque unha das 

derradeiras homenaxes que recibiu Isaac en 

vida realizárona as asociación veciñais de 

Compostela, e porque el foi un facedor de 

cidadanía activa e consciente. Polo tanto, ese 

lugar acaíalle aínda que alguén 

o considerase humilde. Porque 

humildade era a que lle sobraba 

ao noso home.

Irei facendo un percorrido 

pola exposición que me dará 

pé a falar de ámbitos que aí se 

presentan e que tamén vén 

sendo un itinerario pola obra 

deste galego inmenso.

Comeza a exposición cun 

panel que recolle o contexto 

cronolóxico que se inicia co 

nacemento de Luís Seoane en 

1910, pasando por datas como 

1936 na que Seoane e Díaz Par-

do colaboran na promoción de 
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Estatuto de Autonomía de Galicia e o primeiro 

deles ha de exiliarse en Arxentina mentres 

Isaac fica orfo (do pai asasinado e da nai que 

non se recupera dese golpe), 1945 en que Isaac 

casa con Carmen Arias de Castro ligando a 

súa vida ao Castro de Samoedo, 1949 en que 

se funda Cerámicas do Castro, 1956 en que se 

celebra o I Congreso da Emigración Galega 

en Bos Aires e a cen quilómetros Díaz Pardo 

crea a Fábrica de Cerámica da Magdalena, 

1963 en que se funda o Laboratorio de For-

mas e Ediciós do Castro, 1964 en que nace a 

Sociedade Sargadelos, 1968 en que comeza o 

proceso de restauración de Sargadelos e sae 

dende Ediciós do Castro a primeira edición 

galega de Memorias dun neno labrego, 1970 

en que se inaugura o edificio circular de 

Sargadelos (Cervo) e o Museo Carlos Maside 

(Sada), 1977 en que se asina a acta constitutiva 

do Instituto Galego de Información (IGI), 1979 

en que se crea o Novo Seminario de Estudos 

Galegos e morre Luís Seoane, 2006 en que 

Isaac é deposto da presidencia dos consellos 

de administración das fábricas do Castro e 

Sargadelos, 2011 no que destitúen a Isaac do 

cargo de conselleiro delegado do IGI e 2012 en 

que morre. Polo tanto comeza co nacemento 

de Seoane e remata coa morte de Díaz Pardo, 

despois de facer un repaso polas datas máis 

importantes relacionadas co seu proxecto e 

outros aspectos da situación de Galicia.

O segundo panel xira arredor da idea em-

presarial que Axeitos e Felipe Senén definen 

como empresas da memoria. Os comezos 

na cerámica do Castro que en 1952 conta 

xa con preto de cen persoas; dela, nun dia-

grama realizado por Díaz Pardo, aparece a 

seguinte definición “é unha empresa que en 

1949 comezou a experimentar as terras que 

utilizara o vello Sargadelos pensando na súa 

recuperación, finalmente a forza dos feitos 

dominantes levaron as Cerámicas do Castro a 

se integrar dentro do Grupo de Sargadelos”. A 

viaxe de Díaz Pardo a Arxentina a encontrarse 

cos exiliados, especialmente co que será o 

seu compañeiro nas potentes iniciativas de 

recuperación da identidade e modernidade 

de Galicia, Luís Seoane. A creación da Fábrica 

de Porcelanas da Magdalena, na contorna de 

Bos Aires que dirixe Díaz Pardo. Pero, o punto 

fulcral é a creación, a partir de 1963, do Labo-

ratorio de Formas de Galicia que nese mesmo 

diagrama se define desta maneira: “É unha 

empresa deseñada en América por desterrados 

galegos para recuperar en Galicia parcelas de 

memoria histórica que se perderan”. Seguindo 

a redacción de Héitor Picallo “Busca ser un 

viveiro de ideas co obxecto de reconstruír a 

identidade e a memoria do noso país, tendo 

como base a divulgación e estudo das formas 

existentes na historia e tradición propias, en 

verbas de Antonio Río”. Seoane e Díaz Castro 

idean algo que está a anos luz do que se está 

a vivir na Galicia deses tempos.

A partir do Laboratorio de Formas, nacen as 

Ediciós do Castro que serán o voceiro do grupo 

(e aparece así no citado diagrama “espalla 

temas de interese para Galicia e de Galicia, 

e restaura a súa memoria rota deste século”), 

o Museo Galego de Arte Contemporánea 

Carlos Maside (“que recolle a obra e a docu-

mentación do movemento renovador da arte 

galega a partires de Castelao”) situado nas ao 

pé das instalacións do Castro, e a “Fábrica de 

Cerámica de Sargadelos que en 1968 restaura 

a actividade industrial en Sargadelos onde 

hai 200 anos houbo un espírito de empresa 

evolucionada no abrente do capitalismo in-

dustrial que satisfacía necesidades auténticas 

asociando os recursos do país. Contou coa 

primeira siderurxia industrial da península e 

tamén coa primeira manufactura cerámica 

que introduciu en España sistemas mecánicos 

de reprodución”.
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A arquitectura era a carreira que Isaac 

quería facer e non puido, pero quédalle para 

sempre esa querenza polo deseño arquitectó-

nico e a escolla de profesionais moi especiais; 

así, as instalacións de Cervo van da man de 

Andrés Fernández Albalat, parte delas inau-

guradas en 1970.

Recollemos as palabras de Picallo para con-

tinuar falando desa idea empresarial: “Un par 

de anos máis tarde xorde o Seminario Sarga-

delos, do que agroman os famosos Encontros 

Estivais que se celebran nas instalacións de 

Cervo. A eles asisten centos de persoas de todo 

o mundo co obxecto de investigar no eido 

da cerámica, das formas, da decoración e da 

produción industrial. Dende ese ano e até o 

1979 aparecen novos e importantes proxectos: 

as Galerías Sargadelos, distribuídas por varias 

cidades; Gráficas do Castro, que merca a antiga 

Libraría Moret; asínase a creación do Instituto 

Galego de Información (1977) e constitúese o 

Novo Seminario de Estudos Galegos (1979). 

Como dato adicional, o citado instituto lo-

calízase en San Marcos (Compostela), nunha 

parcela que contaba cunha superficie dunha 

hectárea de terreo. Nel existen diversas ins-

talacións, entre outras: arquivo, auditorio, 

biblioteca, comedor, lugares de traballo e zonas 

residenciais…”

Do Seminario Sargadelos gardan memoria 

moitos artistas galegos e foráneos, pois era 

un encontro de traballo e reflexión que os 

facía avanzar.

Das galerías Sargadelos acordámonos moi-

tas de nós: tendas de cerámica e librarías, salas 

de exposición e conferencias, un concepto 

de lugar de cultura e tenda, tal como era a 

idea orixinal de Seoane e Isaac, sitios que 

representaban fóra de Galicia unha embaixada 

cultural e, en Galicia, lugares de encontro 

nos que atopamos moitas veces os exiliados 

retornados ou as referencias culturais do país. 

As exposición que se creaban nos laboratorios 

factoría de Díaz Pardo constituían a forma-

ción memorialística e galeguista á que non 

tiveramos acceso no ensino nin nos outros 

ámbitos culturais. Si, cando querías encontrar 

certa intelectualidade… ías a Sargadelos en 

Barcelona, e o mesmo estaba Basilio Losada 

que Alfonso Costa; en Santiago podías atopar 

a Beiras ou Novoneyra a quen lle deixabas os 

libros para facer as dedicatorias; ben se ve que 

a historia non sempre camiña cara ao progreso 

e, neste caso, faise evidente.

O Novo Seminario de Estudos Galegos era 

a recuperación do que tan bos resultados dera 

na etapa republicana cando as xentes de ben 

se puxeron á obra de construír e reconstruír a 

cultura do país, recuperando tradición, reali-

zando escavacións e todo o preciso para que 

puideramos crer no noso.
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O IGI dise que foi unha idea de Lorenzo 

Varela, pero acabou por ser un proxecto non 

logrado; o xornal Galicia nunca se chegou a 

facer, o teatro circular era (non sei se seguirá 

en pé) un caso único onde podías atopar a 

Ricard Salvat a dirixir unha obra de cegos, pero 

foi aí tamén onde nos golpearon nos último 

días de Díaz Pardo, ao velo asistir a asembleas 

das que se sabía o resultado, con el a recoller 

as crebas desa derrota infrinxida ao país… 

Porque quen lle deu o golpe déunolo a todos 

e todas, non só a el. E así o debemos lembrar. 

Si, sei que saín do guión, pero é necesario 

introducir os valores e as actitudes no medio 

dos artigos ou estariamos nunha publicación 

seca e aséptica que achegaría só datos. Esa era 

a idea empresarial que, se a observo, lembro 

a Avilés de Taramancos cando sobre o papel 

deseñaba a Asociación Cultural Catavento e 

a min me semellaba un novo Seminario de 

Estudos Galegos ou o programa da concellaría 

de Cultura de Noia, e eu pensaba na consellaría 

de Cultura da Xunta; así de grandes son algúns 

homes de pequena estatura física!

O terceiro panel é o de Ediciós do Cas-

tro. Dise que pretendeu recuperar o labor 

enciclopédico que buscara o Seminario de 

Estudos Galegos pero, sobre todo, vai traballar 

cos proxectos do Laboratorio de Formas, a 

recuperación da memoria histórica, e todo 

aquilo que era preciso recoller e publicar. Aí 

estivo o ensaio, a arte, as obras dos exiliados, 

os clásicos e as novas promesas ou os carteis 

de cego de Isaac. Recollemos do panel: “Dende 

os seus tórculos saen obras sobre arquitectura, 

arte, xeoloxía, minaría, ciencias xurídicas, 

ensaio, historia, narrativa, poesía, teatro… 

e dalgunha vencellada ao eido literario até 

ducias de edicións. Alén de se publicar tamén 

revistas de arqueoloxía –Gallaecia e Minius– e 

a edición dos premios do Pedrón de Ouro, ven 

a luz as primeiras obras vinculadas ao rescate 

da Memoria Histórica”.

Na exposición As miradas de Isaac, co-

misariada por Xosé e Camilo Díaz Arias de 

Castro, preséntase así, baixo o epígrafe “A 

palabra impresa”: “Concibida como órgano 

de divulgación do Laboratorio de Formas, 

Ediciós do Castro comezou a súa andadura 

en 1963 coa publicación de dous álbums de 

Luís Seoane, El toro Júbilo e O Meco. Cun 

fondo editorial de 1.450 títulos, un dos seus 

fins foi estudar e espallar a memoria histórica, 

coa colección “Documentos para a historia 

contemporánea de Galicia”, con máis de 200 

títulos publicados, ademais de servir como 

plataforma editorial doutras iniciativas do 

Laboratorio, como o Seminario de Sargadelos, 

o Laboratorio Xeolóxico de Laxe ou o Novo 

Seminario de Estudos Galegos”.

Sobre 800 autores/as e milleiro e medio 

de obras son o legado de Ediciós do Castro.

O cuarto panel céntrase na Literatura 

Infantil e Xuvenil Galega, aquela escrita en 

galego e destinada á rapazada, os libros que 

atenden o seu desenvolvemento psicolóxico 

e intelectual, os que teñen en conta os seus 

intereses e necesidades. Esta literatura ten 

un nacemento tardío entre nós. É normal, 

estamos nun país pobre e, polo tanto, tarda-

mos en valorar a infancia como unha etapa 

á que destinar produtos culturais, todo máis 

recompilacións de tradición… É esta unha 

literatura que vai parella á situación da lingua 

e da recuperación da escrita. Dise que a pri-

meira obra á que se lle podería dar ese nome 

é Fábulas galaico-castellanas de Amador de 

Montenegro, publicada en 1897. Ha de pasar o 

Rexurdimento e han chegar as Irmandades da 

Fala e as Escolas de Ensino Galego para que os 

ollos busquen os da infancia para transmitirlles 
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ese sentimento da Fala e da Terra. Serán os 

homes da Xeración Nós os que comecen a 

escribir para eles e elas: Margarida a da sorrisa 

d’aurora, un conto de fadas, de Evaristo Correa 

Calderón de 1927, Tres contos marabillosos, de 

Vicente Risco… Álvaro de las Casas con Teatro 

dos nenos en 1936, igual que Filgueira Valverde 

con Os nenos en 1925 e Agromar. Farsa para 

rapaces en 1936; e a poesía vén ao final, xa na 

posguerra e no exilio arxentino: Cantigas de 

nenos, de Emilio Pita en 1944. Igual tamén 

deberiamos lembrar a obra de Otero Pedrayo 

publicada en 1979, A historia de un neno, a 

modo de semblanza biográfica. A exposición 

dedícalle un lugar especial a aquel Conto de 

guerra con texto e marabillosas ilustracións 

de Camilo Díaz Baliño, que dedicara: “Para 

eles”, en 1928.

Aparece no panel: “Se os Séculos Escuros 

impiden o seu xermolo, a longa noite de pedra 

remítea, de novo, á inexistencia.” E cumprindo 

os ditados do tempo irán nacendo sementes 

nas publicacións de Galaxia (que comezara 

en 1966 as coedicións con editoras foráneas), 

nos certames de O Facho, e na imprenta d´O 

Castro. Corría 1968 cando Díaz Pardo, por 

un azar do destino, se atopa con Memorias 

dun neno labrego nas mans. Alonso Montero 

pedíralle as ilustracións (por mandato de Neira 

Vilas) para a que ía ser a primeira edición da 

obra en Galicia (despois de ser publicada en 

1961 na editora Follas Novas de Neira e Ani-

sia na Arxentina); o proxecto de editorial do 

alumno lugués de Alonso non vai adiante e 

Isaac decide publicala en O Castro. É a primeira 

obra de ficción, e a primeira infantil que se 

publica neste selo, porque o autor dedícalla 

“A todos os rapaces que falan galego”. Ben é 

certo que non se escribira pensando neles 

pero fora asumida por ese lectorado, daquela 

e para sempre.

Nese mesmo ano, Galaxia publica A galiña 

azul (1º premio O Facho de contos) despois 

de que comezase a editar para a infancia en 

1966 as coedicións con outras editoriais como 

La Galera, a tradición oral e algunha creación 

galega (Polo mar van as sardiñas).

Esta primeira obra xuvenil resulta ser un 

éxito que animará a seguir esa liña de traballo. 

A infantil e xuvenil será unha colección des-

tacada. Isaac é consciente da necesidade de 

prestar atención á escola para galeguizala; de 

aí que despois de Memorias (coa que encetou 

a colección infantil) abra en 1969 a colección 

“O mundo do neno” co Catón galego de Ben-

-Cho-Shey (o inspector de educación Xosé 

Ramón Fernández-Oxea), un libro que levaba 

agardando para ser publicado dende 1936 e 

que agora se edita con cuberta de Seoane e 

ilustracións de Beatriz Rei; en 1970 ve a luz 

o seu complemento agrícola Máquinas e 

trebellos pra labrar a terra, obra de Luís Odón 

Abad Flores, ilustrada por Xosé Díaz.

O quinto panel céntrase en Memorias dun 

neno labrego da que O Castro publica nada 

menos que 23 edicións entre 1968 e 2007. O 

seu comezo pode ser o máis significativo e 

repetido de toda a literatura galega: “Eu son 

Balbino. Un rapaz da aldea. Como quen di, un 

ninguén. E ademais, pobre.” As ilustracións e 

cuberta son de Seoane unhas veces, outras de 

Xosé Díaz, pero sobre todo de Isaac; a imaxe 

do neno descalzo coa xugada de vacas é unha 

icona que nos vén á cabeza cando pensamos 

en Isaac (de aí que fora tal vez a máis reinter-

pretada nas diferentes mandas creadas para el 

no ano 2020). Este primeiro best seller da nosa 

literatura é o texto traducido a máis linguas 

(alemán, asturiano, braille, búlgaro, castelán, 

catalán, checo, chinés, esperanto, éuscaro, 

francés, inglés, italiano, portugués, romanés, 

ruso, sueco, ucraíno e xaponés) e ben merecía 
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un panel, se ademais temos en conta a longa 

e profunda amizade que xunguiu a Neira Vilas 

e Díaz Pardo.

Os seguintes paneis vanse centrar nos 

libros publicados nas coleccións infantís, nas 

súas autorías e ilustracións. Así atoparemos 

que a autora que conta con máis libros nesta 

editorial é Concha Blanco con sete (ao ser 

ganadora dun premio Arume): Contos prá 

escola, Cousiñas prá escola, Chuchamel, O 

noso Pepe, O milagre da Carola, A papoula era 

máxica e Cantos da rula); logo séguena Xosé 

Neira con seis (Memorias dun neno labrego, O 

cabaliño de buxo, Cartas a Lelo, Contos vellos 

pra rapaces novos, De cando o Suso foi carteiro 

e Chegan forasteiros) igual que Anisia Miranda 

(Mitos e lendas da vella Grecia, Os contos do 

Compay Grilo, A volta de Compay Grilo, A 

primeira aventura, A casa dos títeres e A cama, 

a bolboreta e o paxariño). Con tres obras temos 

a Xavier Lorenzo: As gaivotas do cabo Morás. 

O porco espiño chamado Xeremías, A viaxe de 

Irina e o paxaro do Danubio e A serra máxica: 

Memorias de Nadal dun neno de posguerra. 

Dúas obras ten Isabel Llor Cerdán (Contos da 

cidade de cristal e Contos de tempos vellos) 

e contan cunha única obra autores como 

Xosé Lois García (A figueira lingoreteira) ou 

Dora Vázquez (O troleiro e outros contos). 

Algúns teñen unicamente esa obra literaria, 

coma o músico Ramiro Cartelle que publica 

no Castro Coma nós, ou Guillermo Abeixón 

que escribe Choio e o rei Talento, esquivando 

a censura; outros con esa única obra infantil 

son Eliseo Alonso que escribiu Reiciñeira para 

a súa filla. N´O Castro edítase tamén o libro 

de folclore infantil Dedín, dedín de pequene-

quín do seminario Papeles de Literatura d´A 

Coruña. Para outros é a primeira obra dunha 

longa carreira como é o caso de María Canosa, 

que chega aquí da man de Manuel Beiras, 

Carlos Vila Sexto que publica o que sería o 

seu primeiro que resultou Premio Rúa Nova 

de narracións xuvenís, ou tamén a primeira 

obra da homenaxeada coas Letras Galegas do 

ano 2018, María Victoria Moreno, Mar adiante, 

que leva as ilustracións da autora e a cuberta 

de Carmen Arias de Castro (Mimina). O seu 

catálogo conta tamén con outra obra escrita 

para adultos que remata asumida pola mocida-
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de, Non debían medrar, de Manuel Lueiro Rey, 

libros de teatro infantil como Teatro infantil 

de Euloxio R. Ruibal, e os premios de Teatro O 

Facho: Teatro para nenos. A benfadada historia 

de Coitado Bamboliñas (de Xulio González 

Lorenzo) / Viva Lanzarote (de Manuel Lou-

renzo). Atopamos estrañas circunstancias 

coma a dun economista escribindo un libro 

de literatura infantil, que vén sendo o caso de 

Andrés Suárez con O raposo Careto. E tamén 

apareceron antoloxías pois, no centenario do 

pasamento de Rosalía de Castro, publicouse 

Cantando cos nenos. Escolma de poemas para 

que canten os nenos, de Xulio Cobas Brenlla.

Ademais dos premios xa citados de Teatro 

O Facho ou de Narracións Rúa Nova, hai un 

par de premios que se publicaron nesta editora, 

porque están convocados pola Fundación 

Neira Vilas: son o Estornela de teatro (entre os 

anos 2000 e 2006) o Arume de poesía (entre 

os anos 2001 e 2007). Os ganadores de catro 

convocatorias van saír destes tórculos ata 

o seu peche (daquela serán asumidos pola 

editorial Embora). Estes libros sinxeliños no 

estilo propio do Castro, están ilustrados todos 

eles por Xosé Vizoso e recollen as sinaturas de 

Pepe Cáccamo, Marica Campo, Concha Blanco 

e Helena Villar pola poesía; Eliseo Alonso, 

Heidi Khün – Bode, Manuel Lourenzo, Fran 

Peleteiro, Ana Mª Galego Gen, Xosé Agrelo e 

Antonio Cordero polo teatro.

O Castro tamén publica traducións: Contos 

de Andersen en versión de Teresa Barro, Os 

contos de Grimm. Escolma I e Os contos de 

Grimm. Escolma II así como Platero e máis eu 

en versión de Manuel Beiras García (Euben-

sei) e A meiga dona Paz en versión de Clodio 

González Pérez.

Certamente eran outros tempos, moi dife-

rentes a estes (nos que os libros duran pouco 

nos escaparates) pero, de calquera maneira, 

deberiamos deixar constancia que moitos 

destes libros tiveron máis dunha edición: 25 

edicións tivo Memorias dun neno labrego, 15 

Cartas a Lelo, 12 O cabaliño de buxo, 8 Contos 

vellos pra rapaces novos, 7 Contos prá escola, 

6 A meiga dona Paz, 5 Mitos e lendas da vella 

Grecia, 4 Mar adiante, O raposo Careto e Non 

debían medrar, 3 Reiciñeira, Dedín, dedín de 

pequenequín, De cando Suso foi carteiro e Os 

contos de Grimm. Escolma I e 2 edicións tive-

ron Contos de Andersen, Chegan forasteiros, 

A primeira aventura, Os contos do Compay 

Grilo, A volta do Compay Grilo, Cousiñas pra 

escola, Chuchamel, O noso Pepe, O milagre da 

Carola, As gaivotas do cabo Morás e O porco 

espiño Xeremías.

Moitos autores e autoras están agradecidos 

a Díaz Pardo por facer posible a publicación 

dos seus libros. Neste sentido é significativo 

o texto que Concha Blanco achegou a Unha 

manda de pezas para Isaac, pois as obras 

publicadas por el foron as primeiras dunha 

carreira que xa pasa do medio cento de libros. 

Recólloa porque resulta moi ilustrativa:

“Isaac Díaz Pardo foi quen puxo a 

primeira pedra nos alicerces da miña 

obra literaria.

Non sempre se abren as portas cando 

petas nelas, pero ás veces amais de 

abrírense as portas tamén se franquean 

as ventás.

Isto foi o que me ocorreu a min cando 

timidamente contactei con Edicións do 

Castro coa intención de amosarlle as 

miñas “Cousiñas” e os meus “Contos” 

na nosa lingua.
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Era consciente de que eu non tiña un 

nome no mundo editorial, o galego 

non estaba considerado lingua de cul-

tura senón excluído do ensino e eu… 

presentándolles aquilo que fixera cos 

títulos Cousiñas para a escola e Contos 

para a escola. Todo un atrevemento 

naquela declaración de intencións.

Era evidente que o vento non sopraba 

ao meu favor, pero a sorpresa chegou 

coa aprobación dos mesmos e o visto 

e prace para a publicación.

Isaac valorou a obra que eu creara, non 

cuestionou nin o momento social nin 

a autoría feminina, nin a temática, nin 

escenarios localistas, pois el partía do 

local para chegar ao universal.

Estoulle eternamente agradecida.

Agradecida non só polo persoal, pois 

aquí sigo creando desde aquel entón 

(era a década dos 80), senón tamén polo 

social, pola loita incansable a prol da 

nosa cultura, da súa industria reivindi-

cativa nas diferentes manifestacións”.

Falando de literatura infantil, tamén se de-

bera ter en conta o libro de Xulio Cobas Brenlla 

A voltas coa literatura pra nenos, publicado en 

1982, que resulta ser o primeiro ensaio desta 

temática en galego, e incluso as Farsa para 

títeres, de Eduardo Blanco Amor, publicadas 

en 1973, pois de aí serviuse o profesorado para 

representar teatro co seu alumnado, sendo 

unha das máis representadas aquel Romance 

de Micomicón e Adhelala. Outros libros, tamén 

traducidos e dos que se beneficiou a rapazada 

a pesar de non estar nas coleccións infantís, 

foron: O carteiro do rei de Rabindranah Ta-

gore e Trintenove poemas de Nicolás Guillén 

nunha tradución impresionante de Neira Vilas 

que consegue o ritmo e sonoridade do poeta 

cubano cun galego rico en resonancias.

O último dos paneis está centrado nas 

persoas que ilustraron os libros infantís de 

Ediciós do Castro.

Catro son os grandes ilustradores de 

Ediciós do Castro: Luís Seoane, Isaac Díaz 

Pardo, Xosé Vizoso e Xosé Díaz. Os dous 

primeiros, en verbas de Miguel Vázquez 

Freire, beben da tradición e da historia de 

Galicia, por recuperaren as formas que nos 

son máis propias (procedentes dos petróglifos 

e de elementos do románico e do barroco) 

para poñelas en contacto cos movementos 
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vangardistas e máis actuais. Eles crean unha 

escola ideográfica que interpreta libremente os 

elementos iconográficos, que innovan. Seoane 

practica o trazo rápido, enérxico, sinxelo e 

sobrio, retratando personaxes con axilidade. 

As súas figuras ocupan todo o espazo e nin 

se autolimita nin infantiliza a ilustración que 

destina ao público infantil. Cartas a Lelo, Farsas 

para títeres, Memorias dun neno labrego, Non 

debían medrar… son mostras poderosas da 

súa arte.

Nas imaxes de Díaz Pardo existe certa 

apetencia polas formas hieráticas, coas súas 

características faces de ollos grandes e liñas de 

trazo groso que poden lembrar as vidreiras. Na 

maioría das láminas, a ocupación da páxina 

fai que tenda ao barroquismo nunha especie 

de horror vacui.

Seoane e Díaz Pardo alternan cubertas e 

ilustracións entre eles e con outros e outras 

ilustradoras.

Da mesma escola cós anteriores é o propio 

Xosé Díaz –quen por veces emprega o pseudó-

nimo Karawane–, aínda que é posible que siga 

con máis rigor a liña iniciada por Seoane. Nas 

ilustracións d’A meiga dona Paz (de Antonio 

Robles Soler) ou Choio e o rei Talento (de 

Guillermo Abeixón) achega un universo de 

iconas inesquecibles e un traballo con man-

chas de cores que nos remite ao gravado. A 

súa obra é moi abundante como pode verse 

nos xa citados ou en Contos prá escola, Coma 

nós, Mitos e lendas da vella Grecia, O raposo 

Careto, Os contos de Grimm… Xosé Vizoso é 

quen de resaltar a tenrura das crianzas, po-

pularizándoas até tal punto que asemellan 

velliños pequenos con zocos e boina. Porén, 

existen estampas fantásticas e imaxinativas 

como as que ilustran A Figueira Lingoreteira 

(de Xosé Lois García); nelas os seres vivos 

debúxanse con trazos rectos e círculos que 

nos fan lembrar a característica cerámica 

de Sargadelos. É o ilustrador que conta con 

máis traballos nestas coleccións: Cousiñas prá 

escola, O milagre de Carola, O noso Pepe, A 

papoula era máxica, A viaxe de Irina e o paxaro 

do Danubio, Chegan forasteiros, O troleiro e 

outros contos…

Nesta editora e para este tramo de idade 

ocorre un feito que cómpre subliñar, xa que 

tres xeracións da mesma familia ilustran: Isaac 

Díaz Pardo e Carmen Arias de Castro, Xosé 

Díaz (fillo dos anteriores) e Carolina, Daniel e 

Aleixo Díaz, netos tamén dos primeiros. Estes, 

aínda meniños, iluminan a obra Chuchamel 

de Concha Blanco.

Algúns outros debuxantes son os cubanos 

Walfrido Aparicio, Jorge Oliver ou Ernesto 
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O CastrO, tamén na Orixe da LixG. Unha exposición que homenaxea a Isaac Díaz Pardo

Padrón –que chegan da man de Anisia Mi-

randa–, Xosé Conde Corbal co estilo propio 

da súa pintura en O cabaliño de buxo, Beatriz 

Rei cunhas imaxes moi sorprendentes no 

Catón galego, Suso Cubeiro en Dedín, dedín de 

pequenequín e Carlos Silvar –ambos os dous 

no principio dunha longa carreira–, Vicente 

Blanco –que ilustra Bramido maino de María 

Canosa antes de dar o paso á arte contem-

poránea–, Siro acompañando os Contos de 

Grimm, Daniel Beiras García-Sabell (Plateiro e 

máis eu), Xaime Quessada (Os Mundiños), Mª 

Victoria Moreno que achega as súas propias 

ilustracións ao primeiro libro publicado (Mar 

adiante)… e outros máis.

Tratándose dunha colección de libros in-

fantís dunha editorial creada por dous artistas 

plásticos que tiñan unha longa traxectoria de 

reflexión arredor da arte galega e a ilustración, 

non quedaba outro remedio que crear un selo 

propio: esa iconografía identitaria. Así foi e aí 

quedou a experiencia, para sempre.

No 2022 seguiremos acordándonos de 

Díaz Pardo, mantendo viva a memoria do 

home máis querido de Galicia, aquel que creou 

algo que nos identificaba no século XX.



Isaac Díaz Pardo en Magdalena

Esperanza Luz Mariño Davila

Este artigo foi publicado mediante formato electrónico e en lingua española, 
no número 22 -correspondente a setembro de 2021- do Boletín de Arte da 
Facultade de Artes, na Universidade de La Plata; nesa ocasión tratouse dun 

número monográfico dedicado ao estudo do exilio galego na Arxentina. 
Vid. http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/boa/
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Entre os máis importantes intelectuais ga-

legos do século XX existe unha tríade que 

destacou, ademais, pola súa brillantez artística: 

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 

1886 - Buenos Aires, 1950), Luís Seoane López 

(Buenos Aires, 1910 - A Coruña, 1979) e Isaac 

Díaz Pardo (Santiago de Compostela, 1920 - A 

Coruña, 2012). Os dous primeiros compartiron 

a experiencia, durante algúns anos, como fillos 

de emigrantes na Arxentina —o primeiro en 

Bernasconi, na plena ruralidade da Pampa; o 

segundo, na capital—, xa que os pais de ambos, 

atípicos emigrantes, lograran triunfar, regresar 

e contribuír a unha boa educación para os seus 

descendentes. Pero aqueles tamén comparti-

ron os avatares da súa forzada partida ao exilio 

debido á incruenta Guerra Civil (1936-1939) 

e á posterior ditadura que tronzou España; 

porén, houbo aspectos nos que diverxeron 

por completo. O máis significativo foi o im-

posible retorno de Castelao; pola contra, tras 

múltiples vicisitudes, Luís Seoane puido volver 

finalmente á súa verdadeira patria.

Fronte á común experiencia dos anteriores 

amigos —aos que puidera tratar na adoles-

cencia, durante as visitas destes ao pai no seu 

fogar—, a biografía de Díaz Pardo converteuse, 

por diversas razóns, nunha traxectoria singu-

lar, moi dificultosa e mesmo con caracteres 

novelescos coa advertencia de que, no seu 

caso, a realidade superou dabondo a ficción. 

Fillo e sobriño dunha familia de destacados 

artistas —cinco dun total de nove irmáns—, 

o pai, Camilo Díaz Baliño (1889-1936), fora 

xa un recoñecido e polifacético intelectual, 

destacado na súa época como debuxante, 

cartelista, pintor, delineante, escenógrafo e 

escritor. Aínda que sen carné partidista, debido 

ao seu compromiso político co galeguismo, 

foi un dos primeiros inmolados durante a 

guerra sen nin sequera poder contar coa farsa 

dun xuízo previo.

Así mesmo, a familia foi espoliada e obriga-

da á inmediata fuxida do seu lar para esquivar 

futuras represalias. Mentres que a nai perdía 

a razón, Isaac —un adolescente de só quince 

anos—, perseguido pola súa breve militancia 

comunista, para salvar a vida permaneceu 

confinado e oculto durante seis meses na 

casa dun tío paterno na Coruña; con dezaoito 

anos quedou orfo de nai, cunha única irmá 

refuxiada na casa doutra tía. Distante máis de 

setenta quilómetros da súa cidade natal, este 

constituiría o primeiro dos múltiples exilios.

Tras acabar con brillantez a carreira de 

Belas Artes en Madrid e de gozar como bolseiro 

dunha frutífera estadía en Italia, comezou a 

realizar exposicións en varias cidades europe-

as, converténdose nun pintor de éxito, se ben 

na España miserable da posguerra aborrecía 

pintar para burgueses acicalados e enxoiados, 

os únicos que podían financiar a pintura. De 

feito, o xeneral Francisco Franco (1892-1975), 

antigo colega de Camilo Díaz na cidade natal 

de ambos, Ferrol, e ao que lembraba con niti-

dez, escolleu Isaac para decorar o xigantesco 

e apoloxético mausoleo fascista do Valle de 

los Caídos na provincia de Madrid. Como o 

artista rexeitaba colaborar cos que destruíran a 

súa familia, escusouse abandonando a pintura 

para se centrar na cerámica; así nacería en 

1949 a sociedade Fábrica de Cerámicas del 

Castro, e a súa comercialización comezou 

xusto un ano despois.

A ditadura inflixira duros golpes á súa obra, 

como a usureira venda estatal á Alemaña de 

caolín galego —materia prima da cerámica, 

que finalmente logrou estiñar—, a censura da 

súa obra literaria e a clausura dunha exposi-

ción na Asociación de Artistas de Ferrol (1955). 

Así mesmo, influía a petición dos galegos 

exiliados para crear na Arxentina un novo 

proxecto empresarial, sobre todo o empeño 



204

Isaac Díaz Pardo en Magdalena

do escritor Xosé Núñez Búa (1903-1981), quen 

mesmo chegou a visitalo en Galiza no ano 1953 

para o convencer. Por todo isto, Isaac tomou 

a difícil decisión de establecerse durante un 

longo período nunha especie de autoexilio, 

deixando atrás unha familia con tres fillos 

pequenos, sólidas amizades e a propia terra 

cuxa dignificación foi o motivo real que o 

levou a se desprazar. Así, a razón do traslado 

non era outra que potenciar o libre desen-

volvemento e florecemento da cultura galega 

nunha democracia. A permanencia durante 

unha ducia de anos (1955-1968), con dezaoito 

viaxes transoceánicas de ida e volta de por 

medio, constituíu outro dos acontecementos 

excepcionais da súa carismática biografía, 

posto que na realidade se trataba dun home 

que xa triunfara na súa propia terra.

Nos primeiros anos cincuenta Isaac man-

tivo un significativo contacto coa colectivi-

dade exiliada na Arxentina; así, no ano 1951 

participou nunha das exposicións colectivas 

da Galería Velázquez, auspiciada polo Centro 

Gallego de Buenos Aires. Tamén colaborou, 

mediante artigos escritos baixo pseudónimo 

para evitar problemas coa censura franquista, 

na revista Galicia emigrante (1954-1959), diri-

xida por Seoane e comprometida coa realidade 

galega nunha e noutra beira do océano, na 

que tamén se publicou en agosto de 1955 a 

primeira reportaxe, para o dar a coñecer e 

resaltar a súa faceta como notorio ceramista. 

Todos estes prolegómenos, xunto coa insis-

tencia dos amigos, motivárono a se radicar na 

Arxentina. Secasí, un único inconveniente o 

forzou ao retraso: a vixencia gobernamental 

do militar Juan Domingo Perón (1895-1974), 

pois o compostelán recusaba saír da dita-

dura franquista para caer noutra, coa que se 

amosaba en absoluta discrepancia (Díaz et 

alii, 2001, p. 112). Poucas semanas despois 

do derrocamento de setembro de 1955, a co-

mezos de novembro, Isaac atopábase xa no 

país onde ía experimentar o período histórico 

denominado Revolución Libertadora, do que 

agardaba un avance a nivel social e cultural.

Los exiliados son un excepcional y 

dramático capítulo de la historia de 

las Españas. Si le sacamos a las Españas 

la obra de los exiliados, el país se que-

daría enormemente empobrecido. Hay 

que contar que exiliados de nuestra 

guerra civil fueron y murieron en el 

exilio, Picasso y Castelao, las cumbres 

máximas de las culturas española y 

gallega de nuestro tiempo (Díaz, [1987] 

2004, p. 83).

A idea era buscar a máxima proximidade 

con respecto á capital, por ter atopado alí un 

refuxio estable a maior e máis influínte parte 

dos exiliados galegos; porén, todo mudou 

cando o Dr. Rolindo H. Casamiquela, deputado 

e intendente da pequena cidade de Magdalena 

—unha das máis antigas do país—, se interesou 

no proxecto e contribuíu concedendo unha 

exención de impostos durante unha década, 

ademais de doar unha parcela na rúa España, 

en dirección á praia fluvial, distante só catro 

quilómetros. Así, nun lugar da inmensa e 

húmida chaira pampeana sita no esteiro do Río 

de la Plata, o máis ancho do planeta, no vello 

territorio dos indios tubichaminí, instalouse a 

fábrica baixo o arbitrio da sociedade mercantil 

Porcelanas de Magdalena, Celtia, Sociedad 

Anónima, Industrial, Financiera y Comercial 

(SAIFC). Fora creada nunha escribanía pratense 

no ano 1956 cun capital conxunto de trescen-

tos cincuenta accionistas, constituídos polos 

emigrados e exiliados galegos e inversores 

arxentinos afíns, tales coma o avogado, editor 

e escritor Luis Baudizzone, grande amigo de 

Seoane.



205

Esperanza Luz Mariño Davila

Na realidade, a marca Porcelanas de Ma-

gdalena [Figura 1], comercializada por Celtia, 

era unha réplica da primitiva do Castro creada 

no concello de Sada, que permitiu transmitir 

ao exterior a anovadora experiencia e, á súa 

vez, experimentar para constituír a posterior 

Cerámica de Sargadelos, un antigo e carismáti-

co proxecto industrial galego creado no século 

xviii polo erudito ilustrado Antonio Raimundo 

Ibáñez (1749-1809), Marqués de Sargadelos, e 

que rematou frustrado pola morte violenta do 

seu visionario creador ás mans dunha turba 

alporizada e previamente manipulada.

Na fábrica, a planta reproducía a forma da 

letra u, cun patio central aberto e un depósito 

de auga cun dolmen gravado en cadansúa 

cara, como símbolo da antiquísima cultura 

galega; o primeiro forno construíuse a finais 

de 1957 e xusto un ano despois comezou a 

funcionar, chegando a producir miles de pezas 

cada semana. Nun principio Isaac decidiu 

morar nun estudio, só, nun dos dous módu-

los situados fronte á fábrica; logo, de forma 

esporádica foi acompañado durante un bienio 

pola súa dona Carmen Arias de Castro e, máis 

tarde, polo seu primoxénito Camilo. Pai e fillo 

traballaban duro e xantaban a diario no Hotel 

Colón, hoxe convertido no Museo Regional 

Municipal.

Ambos acostumaban viaxar a Buenos Aires 

durante as fins de semana para visitaren os 

amigos exiliados, na súa maior parte galegos, 

e acudiren de xeito esporádico ás tertulias do 

Café Tortoni, mais tamén por constituír a cida-

de un sólido referente cultural onde podían ver 

cinema, teatro e exposicións. Alí aloxábanse 

no Hotel Colón da rúa Chacabuco: xusto en 

fronte tiñan a súa vivenda o escritor galego 

Lorenzo Varela (1916-1978) e a súa muller, a 

anticuaria xudía Marika Gerstein. En menor 

medida, tamén acudían a La Plata —naquel 

período a cidade aínda se denominaba Eva 

Perón— para visitaren Núñez Búa e outros 

amigos.

Sempre activo desde a súa mesma chegada, 

Isaac comezou expoñendo no Centro Gallego 

porteño unha mostra da produción de seu en 

pintura e artesanía, organizada polos amigos 

exiliados e subsidiada polo propio Centro para 

reunir fondos destinados á futura empresa 

(16/12/1955-3/1/1956). No ano 1957 realizou 

outras dúas exposicións en Buenos Aires: unha 

de debuxos no Lar Gallego do Centro Lucense 

e outra de cerámica na Galería Velázquez, 

xunto cunha terceira de debuxos e porcelanas 

no Instituto de Cultura de La Plata. Á parte 

do ámbito artístico e empresarial, tamén se 

converteu en inventor pois, interesado no 

anovamento tecnolóxico, deseñou un sistema 

de fabricación de pratos que a posteriori se 

espallou por toda Europa. Chegado a Galiza o 

eco do éxito, interpretouse coma un símbolo 

do renacemento cultural galego; así, coa fábri-

ca convertida en referencia imprescindible, 

numerosos exiliados foron visitando o lugar.

A estadía arxentina permitiulle a Isaac 

progresar nun duplo senso: por unha banda, 

pola necesidade de experimentar para con-

seguir un alto nivel técnico; pola outra, por lle 

facilitar un estreito contacto con destacados 

Isaac perante a fábrica de porcelanas (Magdalena, c. 1958). 
Arquivo da familia Díaz Arias de Castro
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científicos no campo da cerámica dos que 

puido aprender novas técnicas. Un deles foi 

o exiliado madrileño Fernando Arranz (1897-

1967), fundador tanto da Escuela Nacional 

de Cerámica de Buenos Aires como de sete 

escolas máis no país, grande amigo e un dos 

accionistas de Celtia, que o visitaría con fre-

cuencia en Magdalena, só ou con alumnado 

—xa de volta en Galiza, Isaac publicaría un libro 

sobre a súa figura e obra—; outro, o doutor 

Enrique Pereira, catedrático de Tecnoloxía 

Química na Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP) [Figura 2].

A porcelana dura de alta temperatura 

empregaba o caolín de Trelew, na provincia 

patagónica de Chubut, a onde Isaac viaxaba 

cando necesitaba escoller as mellores vetas do 

mineral para a produción, sempre tentando 

mellorar tanto as pastas coma o forno. As 

pezas máis comúns eran as dedicadas ao uso 

doméstico para o servizo de mesa —na súa 

maior parte vaixelas e xogos de café e té—, 

pero tamén se crearon algunhas simplemente 

decorativas. De entre estas, elaboradas todas 

a finais dos anos cincuenta e comezos dos 

sesenta, pódense destacar María Magdalena 

(1960), única figura deseñada por Isaac na 

cidade de acollida, como homenaxe a ela, 

e outras pezas de múltiples creadores, das 

que sobresaen algunhas relacionadas coa 

Arxentina [Figura 3]; por exemplo, El gaucho a 

caballo (1959) de Seoane, reproducido a partir 

dun debuxo, e dúas figuras: Los bailadores de 

tango e El bandoneonista, cuxo autor traballou 

como decorador de cerámica durante vinte 

anos. En efecto, o artista porteño non era 

outro que o debuxante, escritor e xornalista 

fotográfico Eugenio Díaz (1926-1986), coñe-

cido como Geno, que por recomendación de 

Seoane se incorporou no ano 1958 para dirixir 

o obradoiro de decoración. Geno realizou 

máis de trinta exposicións en todo o territorio 

arxentino e, dado o seu poderoso vencello 

co exilio galego, unha na Península Ibérica, 

concretamente na Coruña.

Xogo de café elaborado polo obradoiro de deseño de 
Magdalena (2021), Mariño Davila

Catro pezas de temática arxentina (s. d.), Aldegunde Álvarez
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Un dos proxectos absolutamente ano-

vadores de Celtia foi o do obradoiro infantil de 

decoración [Figura 4], dirixido e supervisado 

por Geno, que logrou facer popular a empresa. 

A repercusión nos medios de comunicación 

foi enorme; a noticia foi recolleita na prensa, 

mais aínda en maior medida na radio e na 

televisión, de xeito que o mesmo goberno da 

provincia se involucrou para que se realizase 

unha exposición dos deseños na Galería Ve-

lázquez de Buenos Aires, en 1960. Continuan-

do nesta liña, iníciase unha sólida actividade 

cultural que continúa con outras exposicións 

e que no futuro toma outra orientación en 

Galiza, a través da divulgación dos cursos 

internacionais do Grupo Sargadelos, xermolo 

da investigación aplicada, que estaban abertos 

á xente do común, neste caso para os adultos.

O cuadrienio gobernamental do presi-

dente Arturo Frondizi (1908-1995) supoñería 

potenciar os recursos enerxéticos propios 

fronte á importación —o desarrollismo—, así 

como novos proxectos científicos e culturais, 

polo que unha parte significativa do exilio 

galego –en esencia progresista–, apoiábao. 

Finalmente, o golpe de Estado denominado 

Revolución Argentina, do militar Juan Carlos 

Onganía (1914-1995), e a subseguinte ditadura, 

que disolveu os partidos políticos, prohibiu 

tamén o proxecto crucial do Laboratorio de 

Investigación Cerámica de Magdalena no ano 

1962, que incluía un apartado para o estudo das 

formas. Fracasado logo o proxecto, houbo que 

o transmutar nunha vulgar escola industrial; o 

inestable panorama xunto coa ditadura supuxo 

outra das motivacións para abandonar o país.

Por outro lado, a demorada estadía arxen-

tina tamén constituíu un forte pulo para a 

futura produción literaria de Isaac, prolífica á 

vez que diversa, por se tratar dun dos contados 

escritores que practicaron os catro xéneros 

literarios (poesía, narrativa, teatro e ensaio), 

complementados co exercicio do xornalismo. 

Á parte dun par de poemas impresos nunha 

revista galega, Isaac pretendera publicar en 

Galiza o volume Unha presa de dibuxos feitos 

por Isaac Díaz Pardo de xente do seu rueiro, 

pero a censura do réxime franquista impediu-

llo; tería que agardar á publicación nas Ediciós 

Arsnovos (1956), con significativo nome. De 

pequena tiraxe, con tan só douscentos exem-

plares, o volume comprende unha miscelánea 

de vinte narracións complementadas con 

debuxos alusivos onde manifesta unha es-

peranzada visión do mundo futuro. Esta obra 

exemplifica como toda a súa produción está 

relacionada entre si e ao mesmo tempo con 

Galiza, pois denúncianse problemas seculares 

como a marxinación, a emigración ou a fenda 

entre as clases sociais mediante personaxes 

coma o señorito inútil, o crego sen fe e mais 

o xuíz partidista. O afán de igualdade e pro-

greso resulta patente, creando un continuum 

temático en toda a obra de Isaac, sexa pictórica, 

cerámica ou literaria. Velaquí un fragmento 

que versa sobre o intre no que un mozo decide 

emigrar, deixando atrás todo canto coñece:

Vas falando coas estrelas até o curuto 

do Loureiro dende o que fitas o mar de 

Sada, enceto do vieiro que leva a un 

alén dos mares. […] Xa non che cerca 

Escola infantil de decoración na fábrica (Magdalena, c. 1960). 
Arquivo da familia Díaz Arias de Castro
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a leda ilusión das cousas que están 

perto de ti. Queres asulagar a idea de 

que a terra garde tua inquedanza, e oxe, 

senlleiro, paralelo, ô mar da tua Sada 

ollas craro o camiño que o destiño che 

manda (Díaz Pardo, 2020, s. p.).

Foi precisamente Seoane, cunha grande 

experiencia no mundo do libro, quen ensinou 

o funcionamento do mundo editorial a Isaac, 

por ter sido aquel fundador de varias editoriais 

como a emblemática Botella al Mar (1946-), 

neste caso, co intelectual galego Arturo Cua-

drado (1904-1998); editorial que aínda perdura, 

mais cunha orientación diferente. Tamén crea 

a Editorial Citania (1957-1961), con coleccións 

de nomes e temática fundamentais para Gali-

za. En consecuencia, Isaac crearía en Galiza, 

como un dos primeiros e basilares proxectos, 

Ediciós do Castro (1963-2011), comprometido 

coa memoria histórica e imprescindible polo 

seu legado e importancia [Figura 5].

Na colección Mestre Mateo da editorial 

Citania figuran as dúas únicas obras de teatro, 

Midas e O ángulo de pedra (1957). Datadas 

en Galiza nos anos 1951 e 1949, respectiva-

mente, constitúen traxedias en tres actos que 

se relacionan coa corrente existencialista 

propia da época, pero totalmente novidosas 

na literatura galega de posguerra, salpicadas 

por unha visión e vivencias poderosamente 

subxectivas. A culta e complexa Midas retoma 

os mitos helénicos do rei e do sátiro Sileno, 

destacando o seu antagonismo na concepción 

vital: poder fronte a humildade, cobiza fronte 

a hedonismo, onde o vulgar Midas se condena 

a padecer unha vida sen amor e fracasada.

Non quero xantares que a vida 

conservan;

só diante un bo viño nosa vida medra.

Nin quero promesas de vidas futuras;

rapazas fermosas tan soio perduran

(Díaz Pardo, 1957, p. 11).

O ángulo de pedra reitera a confrontación 

entre un Mestre sabio e íntegro e catro indi-

viduos corruptos: o Moralista, símbolo dos 

farisaicos líderes relixiosos; o Político, o Xuíz 

mentireiro e o Avaro que, tras mataren o único 

fillo do humilde Mestre, son envelenados por 

este. No fondo subxace unha profunda crítica 

tanto ao sistema capitalista global, que só 

procura o lucro, como ao silencio e ao medo 

da ditadura franquista e, por extensión, a todas 

as do mundo: «[…] porque o prohibir falar é 

un roubo manifesto dos dereitos do home e 

dos desiños divinos» (Díaz Pardo, 1957, p. 81).

De novo en Galiza, repetíronse os pro-

blemas co réxime franquista, pois o ensaio 

Discusión sobre organización de industrias 

manufactureras (1960) foi censurado e secues-

trado debido á análise comparativa entre os 

modelos de organización norteamericano e 

soviético. O libro, dedicado aos compañeiros 

das fábricas do Castro e Magdalena, fora da-

tado nesta cidade en 1959; o orixinal contido 

constituía unha aproximación á socioloxía do 

Os dous primeiros libros de Isaac, editados na Arxentina
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traballo cunha perspectiva de clase, na procura 

dunha conciencia industrial en Galiza atenta 

á realidade industrial internacional.

Durante a etapa arxentina Isaac estable-

cera sólidas relacións de amizade, non só coa 

intelectualidade galega, senón coa nativa ou 

establecida acolá. No ámbito historiográfico, 

cómpre destacar José Luis Romero; no lite-

rario, o escritor e político brasileiro exiliado 

Newton Freitas. Xa no ámbito artístico, o fo-

tógrafo e cineasta Horacio Coppola, o pintor 

e escritor Eduardo Jonquières ou o pintor 

Lipa Burd —que expoñería en Santiago de 

Compostela— etc. Moitos dos intelectuais 

serían logo destinatarios da súa hospitalidade 

en Galiza. Esta mestizaxe de ideas produciu 

abundantes obras nas dúas beiras do océano 

Atlántico.

En 1966 empezaron a se manifestar os pro-

blemas cos socios capitalistas, que reclamaban 

máis beneficios e derivaron, un ano máis tarde, 

no fracasado intento de Isaac para expandir 

Celtia, polo que, tras presentar a renuncia 

irrevogable á dirección da empresa, decidiu 

abandonar Magdalena; iso significou mesmo 

a ruptura persoal co antano leal colaborador 

Núñez Búa. Porén, a finais de 1968 realizou 

unha derradeira viaxe para permanecer só 

dez días, coa fin de denunciar na xuntanza 

dos accionistas unha ampliación fraudulenta 

do capital; logo, regresou definitivamente a 

Galiza. Un bienio despois comezou a crise na 

empresa, agravada en 1980 pola complexa 

situación política e económica arxentina, que 

provoca o seu pechamento; recomprada con-

tra o final da década pola familia Montes, de 

orixe galega, a empresa sobreviviu baseándose 

nunha louza branca de escaso valor estético, 

até que no ano 1994 se produciu a clausura 

definitiva.

A pesar deste fracaso, como resumo da eta-

pa magdalenense pódese destacar o complexo 

e fértil labor de Isaac en tanto que empresario, 

inventor, ceramista e artista —debuxante, pin-

tor e escritor—, pero resulta necesario engadir 

que foi un creador absolutamente brillante 

en toda canta faceta desenvolveu. A fecunda 

estadía arxentina en contacto permanente 

co exilio influíu de maneira profunda na 

súa forma de pensar e na futura actividade 

empresarial como ceramista e editor.

Empiezo por dedicarle estas páginas 

a los poetas de mi tiempo, a los que 

padecieron la historia por amar la jus-

ticia, la libertad y la solidaridad de los 

hombres; a los que tuvieron que vivir 

en el exilio por sus ideas y nos dejaron 

ese ejemplo de lealtad; también a los 

que luchan porque Galicia, y el resto del 

mundo, sea mejor y más justa. […] Pero 

sobre todo el homenaje se lo dedico a 

los exiliados, que decidieron su lealtad 

voluntariamente, en dificilísimas cir-

cunstancias y de una forma colectiva, 

no individual ni racial, como jamás 

se había conocido, lo que supuso un 

hito en el desarrollo del intelecto y de 

la dignidad del hombre (Díaz Pardo, 

[1987] 2004, pp. 7-8).

Dun xeito non previsto, a mediados de 

maio de 2008 Isaac regresou durante cinco 

días, esta vez na compaña doutros intelectuais 

—coma os membros da Real Academia Galega 

Xesús Alonso Montero e Xosé Luís Axeitos—, 

aínda que só á capital porteña pois tiña sido 

convidado polo presidente do Goberno au-

tonómico, a Xunta de Galiza. Tratábase de 

realizar unha viaxe institucional á Arxentina 

e ao Brasil para así conmemorar pola primeira 

vez, coa colectividade da diáspora, o Día das 

Letras Galegas en Buenos Aires; esta foi a 
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cidade escolleita tanto por se teren editado 

boletíns e revistas galegas no século xix como 

por ter constituído o refuxio do libro galego 

durante a ditadura franquista, permitindo a 

continuidade das letras. O primeiro dos actos 

institucionais efectuouse no Centro Cultural 

Borges, coa mostra antolóxica «Seoane, a her-

danza compartida». Interviñeron o presidente 

da Xunta, o presidente do Centro Cultural e 

Albino Fernández, un gravador arxentino ami-

go de Seoane. Ademais, Isaac departiu sobre 

quen pretendeu dignificar Galiza, e asemade 

enriquecer o mundo co pensamento e arte 

galegos, evocando a súa pasada proximidade e 

experiencia co fecundo artista tanto no ámbito 

plástico coma no literario. Pechábase así un 

círculo iniciado corenta anos atrás.

Esta viaxe supuxo un nostálxico reencon-

tro á vez que unha despedida definitiva. Un 

bienio máis tarde, a vella fábrica de Magdalena 

foi derrubada para construír chalés. Mesmo 

así, na derradeira sesión do ano 2020, a muni-

cipalidade aprobou a proposta do nome Isaac 

Díaz Pardo a unha das rúas de Magdalena, 

ao igual que outras dedicadas a un par dos 

seus máis importantes colaboradores, pri-

meiro en Galiza e logo en Magdalena, pois 

ambos acompañaran Isaac no seu periplo 

industrial. Os nomes Pasaje Santos Casado e 

Manuel López de Ben resultaron asignados a 

un tramo da rúa Brandsen, no Barrio Obrero 

de Magdalena, onde os traballadores técnicos 

habitaron até o novo milenio.

Debido ao seu contacto coa Galiza libre e 

activa do exilio fronte ao despoxo constituído 

por unha sociedade vencida, con frecuencia 

desmemoriada e, sobre todo, alienada tras a 

Guerra Civil, a etapa arxentina foi sempre con-

ceptuada por Isaac como a máis importante 

da súa vida. Aínda que na realidade estivera 

moi lonxe, a miles de quilómetros, foi para 

preservar con lealdade o legado recibido e, 

paradoxalmente, para permanecer, como dei-

xara escrito a máxima figura do nacionalismo 

galego, Castelao, no seu canónico ensaio de 

1944, Sempre en Galiza.
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Continuando a exitosa tradición iniciada 

un trienio antes, o Concello da Pobra 

do Caramiñal organizou as IV Xornadas de 

Divulgación sobre a historia e cultura pobrense 

(25-26/9/2021). Cun tempo de bonanza pro-

pio das Rías Baixas no comezo do outono, o 

primeiro día tiveron como escenario o cine 

Elma, onde foron inauguradas polo alcalde 

Xosé Lois Piñeiro e a concelleira de cultura 

Patricia Lojo para, a continuación, se desen-

volveren catro relatorios entre os que mediou 

o correspondente descanso. O segundo día das 

Xornadas supuxo unha nova lección, neste 

caso ao aire libre, mediante a visita guiada ao 

antigo barrio catalán dos Areos1, así como a 

un vello almacén de salga da familia Villoch 

sito na Laxe, fronte á praia da Lombiña.

1 Este topónimo foi o usual entre a veciñanza durante o século 
XX, e segue a selo na actualidade.

As Xornadas iniciáronse cunha disertación 

sobre un literato pobrense bilingüe, que ini-

ciou a súa andaina cunha interesante novela 

en galego a finais dos anos trinta. Case medio 

século despois desa publicación, cando unha 

servidora estudaba Filoloxía Galego-Portugue-

sa en Compostela a mediados da década dos 

oitenta foi cando soubo, pola primeira vez, 

da vila natal e mais do nome deste escritor, 

na terceira edición da afamada Historia da 

literatura galega contemporánea (1963, 1975, 

1981). Esta obra do profesor e escritor ferrolán 

Ricardo Carvalho Calero (1910-1990) mesmo 

fora traducida ao castelán en Madrid en 1976, 

en plena ditadura franquista; outras probas 

máis do éxito foron as sucesivas reedicións, xa 

póstumas, en pleno século XXI (2001 e 2020). 

Neste último ano, a cuarta reedición constituíu 

unha homenaxe con motivo da dedicatoria 

do Día das Letras Galegas ao excelso estudoso 

e divulgador.

Cartel das IV Xornadas de Divulgación, 
co que foron agasallados os asistentes
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Con todo, Carvalho xa tiña escrito de 

xeito significativo sobre o escritor antes da 

súa historia da literatura. Comezara a finais 

dos setenta, cun par de artigos en La Voz de 

Galicia; foi a raíz do primeiro que os irmáns 

de Paz Míguez llo remitiron á Arxentina e 

así, Carvalho e Paz iniciaron unha frutífera 

relación epistolar. Nesta mesma década, tamén 

reivindicou o autor pobrense nunha obra na 

que ampliou a información dos artigos, en 

concreto no volume Libros e autores galegos. 

Século XX (1977) e, pouco tempo despois, na 

obra Prosa galega, 2. Dos novecentistas aos 

nosos días (1978). Secasí, dedúcese que a inten-

ción do primixenio valedor era a divulgación 

duns xa menos descoñecidos novela e autor, 

para lles outorgar a importancia debida na 

historia da literatura galega, sobre todo polo 

decisivo fenómeno histórico e sociolóxico 

que narraba.

Resulta imprescindible salientar que 

Carvalho descubrira a novela na década dos 

cincuenta, sen dato ningún sobre o autor, 

no Diccionario bio-bliográfico de escritores 

(1951-1954) do mestre, escritor e xornalista 

de Pontedeume Antonio Couceiro Freijomil 

(1888-1955). En consecuencia, durante máis 

de dúas décadas imperou o silencio sobre 

a novela, e mesmo na primitiva edición da 

Gran Enciclopedia Galega dos anos setenta 

existían notorios erros biográficos e confu-

sións sobre o escritor, que aparecía en dúas 

entradas diferentes co nome e un dos apelidos 

modificados: Antón Paz Míguez e Antonio 

Paz Domínguez; felizmente, estes erros foron 

subsanados na edición moderna. Por último, 

xa contra o final da década dos oitenta tamén 

o poeta local Manuel Teira escribiu na edición 

comarcal de La Voz de Galicia un artigo de 

significativo título: “Antonio Paz Míguez, un 

literato pobrense que vive lonxe da súa terra 

e esquencido”.

Por todo o anterior, considerei necesaria 

unha sólida investigación e, no ano 1993, algún 

tempo despois de todos estes prolegómenos, o 

Concello da Pobra, rexido daquela polo alcalde 

socialista Ramón Rego, e a instancias miñas2, 

tomou a decisión de reeditar a novela Da Emi-

gración. Notas d´un galego (1936) de Antón 

2 En consecuencia, a primeira reedición facsimilar está intro-
ducida por un completo estudo preliminar, o primeiro existente 
sobre a biografía do autor e o contexto histórico da obra, así como 
a caracterización dos personaxes, a ideoloxía, lingua e estilo etc.

Artigos xornalísticos de R. Carvalho Calero (anos setenta) e M. Teira (década dos oitenta)
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Paz Míguez3. Na realidade, baixo o mandato 

daquel xa se tiña editado previamente unha 

serie de publicacións pertencentes a literatos 

da vila ou relacionados con ela, nacendo desta 

maneira a orixinal e interesante Biblioteca de 

temas pobrenses, cunha significativa tiraxe 

de entre catrocentos e quiñentos exemplares 

para cadanseu volume.

Así, esta colección logrou difundir entre 

a cidadanía vilega algunhas obras de dous 

significativos autores naturais da localidade, 

coma o avogado e filósofo Victoriano García 

Martí (1881-1966) e o novelista Carlos Antonio 

Montenegro Rodríguez4 (1900-1981). Xunto 

con outros dous que moraron nela durante 

un tempo; o ilustrado teólogo, académico e 

escritor ferrolán Manuel Fernández Varela 

(1772-1834), que estudara Filosofía no con-

vento franciscano de Santo Antonio do Maño 

e mais o escritor de Boqueixón Anxo Adolfo 

Rei Ballesteros (1952-2008), que habitou na 

Pobra durante unha significativa parte da 

súa vida. Esta colección foi ampliada cun 

estudo biográfico sobre o fértil período vital 

e literario de Valle-Inclán no pazo pobrense 

da Mercede, antes de comezar unha segunda 

etapa coa translación do egrexio escritor e 

familia ao centro da localidade, para viviren 

na Villa Eugenia.

Igualmente, baixo o mandato do mesmo 

alcalde inaugurouse a rúa Antón Paz Míguez, 

que conserva este nome desde o ano 1993, 

tras a edición e presentación da novela nun 

ateigado auditorio do Museo Valle-Inclán. Rúa 

que el, en Buenos Aires, só puido ollar a través 

das fotografías feitas in situ pola súa filla María 

Celia durante unha viaxe a Galiza. A pesar dun 

3 No seu bautismo literario, o escritor optou por galeguizar o 
antropónimo en Antón; porén, no estadio posterior reivindicou 
o seu nome oficial de Antonio.

4 Máis coñecido como Carlos Montenegro, simplemente.,

recoñecemento tan serodio, lastrado polas 

vicisitudes históricas, as fotografías fixérono 

feliz por se saber perdurable a través do tempo 

na vila natal.

Diversos aspectos da rúa pobrense, dedicada en 1993
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A novela fora editada na Imprenta Nós de 

Compostela, impulsada e financiada polo edi-

tor e político coruñés Ánxel Casal (1895-1936), 

daquela alcalde en Santiago de Compostela e 

logo un dos primeiros inmolados na guerra. 

Publicada a obra o martes vinte e cinco de 

febreiro de 1936 –nun día sobranceiro do 

Entroido, porén non festivo–, presenta na 

capa un debuxo alusivo de Castelao, cun grupo 

de emigrantes amoreados na cuberta dun 

barco. Por razóns históricas constituíu un dos 

derradeiros volumes publicados pola editorial 

Nós antes da Guerra Civil (1936-939), pois 

só catro se editaron a posteriori, durante os 

meses comprendidos de marzo e xuño. Entre 

outros obxectos do prelo, a tiraxe quedou 

decomisada polos fascistas, xa que, mediante 

un edicto xudicial, foron poxados catrocentos 

vinte e un volumes do libro por un valor total 

de cen pesetas. Iso significa que no seu día se 

planificara unha ampla tirada, probablemente 

polo seu didáctico contido, por se expoñer 

unha denuncia da emigración como vía de 

escape ao problema social e político galego5.

Dado o significativo número de poboación 

analfabeta nunha Galiza empobrecida, na 

realidade a obra acabou sendo mercada, grosso 

modo, polos subscritores das publicacións 

de Casal. Ou sexa, un rotundo fracaso desde 

o punto de vista económico coma en tantas 

outras ocasións, pois a imprenta só podía 

sobrevivir polas achegas do matrimonio for-

mado por Ánxel Casal e María Miramontes 

(1895-964), unha costureira de sona e grande 

activista cultural. A pesar da numerosa tiraxe, 

a novela pasou case desapercibida a teor da 

convulsa época; esta perda no seu día perdu-

rou loxicamente no tempo, implicando que 

5 O propio Ánxel Casal padecera a emigración en dúas ocasións. 
A primeira vez na adolescencia, coa partida a Buenos Aires en 
1909, permanecendo acolá un bienio, só para regresar e volver 
emigrar a Francia durante uns poucos meses, desde onde puido 
finalmente voltar a Galiza.

só se conservasen contados exemplares da 

edición orixinal. De feito, mesmo o propio 

autor posuía un único volume e Carvalho 

Calero non dubidou en cualificar a obra de 

rareza bibliográfica.

Xa no século XXI, reimprimiuse por se-

gunda vez o ano pasado grazas ao Consello 

da Cultura Galega e á Secretaría Xeral da Emi-

gración, constituíndo o cuarto volume dunha 

colección cun total dunha ducia de títulos de 

distintos xéneros literarios –biografía, novela, 

ensaio– en edicións facsimilares, de grande 

interese sociolóxico e, antes, difíciles de atopar 

nas librarías. Na realidade, Clásicos da Emi-

gración6 pretende manter vivos os testemuños 

migratorios dos galegos, tanto dos que se foron 

como dos que quedaron.

6 Todos os libros da colección se poden ler e descargar de balde 
en liña: http://consellodacultura.gal>publicacións.
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A traxectoria literaria de Paz Míguez foi 

verdadeiramente atípica. Mesmo escribindo 

ao longo de toda a súa vida, non sería até 

máis de medio século despois cando puido 

publicar unha segunda obra, esta en Buenos 

Aires e en castelán: Galicia. Tierra de peregrinar 

(1988). Publicou aínda unha segunda novela 

en galego, O Adán que non quixo voltar ô 

Paradiso (1992), na extinta editorial Ediciós 

do Castro de Sada, creada polo xenial artista e 

escritor compostelán Isaac Díaz Pardo7 (1920-

2012). Alén diso, Paz Míguez escribiu poesía en 

galego e castelán, xunto con algúns ensaios 

breves e relatos de tema galego en castelán. 

Varios volumes permanecen aínda inéditos, 

coma o ensaio Ellos hicieron América (sobre 

o relevante papel dos galegos emigrantes); 

tamén a novela El restaurador de la O.C.A. 

ou as pezas de teatro El regreso a la isla e Los 

amigos. En xeral, a obra de Paz Míguez ten un 

interesante valor histórico polo testemuño 

autobiográfico, a teor dos avatares acontecidos 

e logo narrados, mais un menor valor literario 

pola pobreza dos recursos e do monótono 

estilo, que non se coida na forma pois uni-

camente interesa o contido, que serve para a 

exposición das ideas do autor.

Mais, quen foi Antonio Paz Míguez? Pódese 

ver nunha vella fotografía –emprestada pola 

familia– en plena xuventude. Nacido na Pobra 

do Caramiñal un catro de xuño de 1911 nunha 

casa situada á dereita do actual Instituto Social 

da Mariña / Casa do Mar, no nº 29 da hoxe 

denominada rúa Castelao8, foran seus pais 

Manuel Paz Lampón e Dolores Míguez Gago, 

un industrial de efectos navais e unha ama 

de casa, respectivamente. O pai enviuvara e 

7 No ano 2007 a asociación cultural Barbantia outorgou pola 
primeira vez o Premio Barbantia da Cultura Galega, co agasallo dun 
Sereo de Bronce –símbolo deste colectivo–, destinado a persoeiros 
cunha recoñecida traxectoria e que recaeu precisamente en Isaac.

8 Pola súa proximidade ao mar, a denominación tradicional 
fora a da rúa da Ribeira.

casara en segundas nupcias, nacendo deste 

matrimonio catro fillos varóns, entre os que 

Antonio ocupou o terceiro lugar. Da primeira 

infancia destaca a asistencia regular á Escola 

Unitaria do Caramiñal –no actual edificio 

do Concello–; considerado bo alumno polas 

máis que aceptables cualificacións e lograda 

ortografía, así como polo carácter apracible, 

co certificado dos Estudos Primarios tivo que 

dar por rematado o seu período escolar, que 

lembraba nunha típica regresión ao pasado, 

característica da vellez.

E anque agora dispoñía de tempo e 

que non lle disgustaría ter ocasión 

de conversar con un amigo, e moito 

máis si se tratara de algún d´aquelos 

compañeiros de correirías de cando era 

rapaz e concurrira â escola primaria, 

donde había feito amistá con bastan-

tes dos seus compañeiros, despois de 

haber tido ocasión de probar as suas 

respeitivas forzas, en una especie de 

loita grecorromana nos areaes da sua 

O literato na mocidade
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vila, ou despois de haber competido en 

algunha regata de remo nas gamelas 

ou nas dornas dos pescadores, ou de 

haber resistido máis ou menos tempo 

sumerxido nas tibias augas da ría nos 

craros e calorosos días veranegos, non 

lle parecía oportuna a ocasión para 

remedar ô faroleiro Dióxenes para tra-

tar de atopar a un amigo. (Paz Míguez 

1992: 61)

Despois completou a súa formación de 

xeito autodidacta, con moitas lecturas e 

coñecementos de contabilidade, pois tanto 

a literatura –en especial, a novelística– como 

as matemáticas constituíron dúas grandes 

afeccións. En plena adolescencia, con trece 

e catorce anos, xa escribía algún poema, 

redaccións curtas etc. Pequenos textos lite-

rarios, porque a súa particular sensibilidade 

levábao a tinxir a vida dun profundo lirismo; 

por exemplo, o cabo de Corrubedo definíao 

como un “xigante que abría paso polo mar” e 

para a casa natal recorría á bela metáfora dun 

“barco varado no mar”.

Da profesión do pai colíxese a pertenza 

a unha discreta clase media, dentro da es-

caseza material propia da época. Con doce 

anos comeza a traballar no negocio paterno, 

con plena dedicación á idade de catorce tras 

a defunción paterna, seguida pola do irmán 

primoxénito un bienio máis tarde. Porén, o 

negocio familiar non permitía a mantenza 

dos tres irmáns restantes e, debido á carencia 

de estabilidade económica optou por emigrar 

á Arxentina no ano 1929, con tan só dezasete 

anos; así, en marzo de 1929 partiu de Vilagar-

cía cara a Buenos Aires nun barco alemán. 

Primeiro traballou como cortador camiseiro 

nun negocio familiar na cidade de Rosario, 

propiedade dun dos dous medios irmáns, 

Manuel Paz Rey. Logo, debido á creba deste 

negocio, trasladouse definitivamente para 

traballar como contable nunha fábrica de 

tecidos na capital do país. Alí comezou unha 

relación de noivado cunha xove granadina, 

María.

A finais de 1935 voltou durante un breve 

período á Pobra, dubidando seriamente sobre 

o feito de volver emigrar considerando as 

penosas e vexatorias condicións experimen-

tadas, tanto económicas como morais, dos 

emigrantes; ademais, sentíase fortemente 

atraído por unha bela moza do municipio. 

Alén do anterior, en Buenos Aires contactara 

con destacados persoeiros galegos que aspi-

raban a redimir Galiza do seu atraso a través 

da cultura e da política, contacto retomado 

con certa frecuencia en Compostela mediante 

as tertulias intelectuais, nas que se barallaba 

potenciar o coñecemento da lingua, cultura 

e historia propias. Porén, o difícil panorama 

económico impeliuno a partir de novo, para en 

marzo do ano seguinte –coa primeira novela 

publicada, que levou consigo–, retornar á 

emigración.

Cómpre poñer en destaque un importante 

detalle histórico, pois no comezo da Guerra 

Civil os falanxistas foron buscalo á casa, sen 

Casa natal no nº 29 da actual rúa Castelao
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dúbida polo vencello coas amizades e pu-

blicacións galeguistas de Ánxel Casal. Xa en 

Buenos Aires casou coa noiva de sempre e tivo 

un par de fillos, Antonio e Mª. Celia, casados á 

súa vez e con cadanseu par de descendentes. 

Realizou unha segunda e derradeira viaxe 

transoceánica a Galiza, que consistiu nunha 

curta visita no ano 1971, polo que a relación 

cos irmáns se mantivo mediante o contacto 

epistolar. Na Arxentina contribuíu con cola-

boracións na prensa da colectividade galega 

e no Nadal de 1976 participou nun concurso 

en Uruguai, organizado para conmemorar o 

250º aniversario da fundación da capital do 

país convocante, gañando un premio literario 

co poema Saludo a Montevideo. Os derradeiros 

anos da ancianidade transcorreron no seu 

domicilio familiar da rúa Migueletes, situado 

ao leste do importante barrio comercial e re-

sidencial de Belgrano. Nos albores do novo 

século –no ano 2003– e cunha idade avan-

zada, xa nonaxenario, Antonio Paz Míguez 

finou en Buenos Aires.

Da Emigración está dedicada ao seu par 

de irmáns posto que, sabedores da súa paixón 

literaria, pedíranlle a escrita dun diario de viaxe 

que reflectise as súas impresións. A novela pre-

senta trazos autobiográficos, tanto no relativo 

á historia amorosa como á visión migratoria 

e ao estado da nación arxentina, a pesar de os 

trazos estaren velados con discreción a través 

do recurso tópico do achado dun manuscrito. 

Cun claro afán didáctico, está dividida en tres 

partes de desigual extensión; o protagonista 

Pablo –sen apelidos– é un mozo galego que, 

desde o porto de Vilagarcía, emigra á Arxentina 

na procura dun destino mellor, para logo voltar 

á aldea e casar cunha guapa moza da que está 

secretamente namorado.

No muelle vianse flotar pañuelos des-

pedind´ôs pasaxeiros qu´embarcaran 

alí. D´abordo contestaban na mesma 

forma e víanse moitos homes e mulle-

res, nenos e nenas que tiñan os ollos e 

as meixelas cubertas de bágoas.

A Pablo déulle pena aquel espeutáculo 

porque ademáis facíalle ver de novo o 

muelle de Vilagarcía, e sobre dél o tío 

Francisco e a tía Carmela. Acordábase 

de novo da sua aldea, do tío Andrés o 

cura, dos rapaces e rapazas que eran 

amigos seus; acordábase da casa, e 

máis de todo ¿de quen, sinon de Elvira? 

e dáballe pena ¡tanta pena verse lonxe 

d´ela! (Paz Míguez 2020: 10-11)

A travesía no barco dura case vinte días, 

con paradas en Lisboa, Funchal, Río de Xaneiro 

e Montevideo até chegar a Buenos Aires. Logo 

descríbese a dura vida do emigrante galego, 

explotado, carente de autoestima e solitario 

nunha terra allea e estraña, pero tamén a in-

mensa capacidade de traballo e a honestidade; 

así mesmo, deféndese a existencia dos Centros 
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Galegos como organizacións sociais de grande 

utilidade, como lugares de acollida para obter 

refuxio e axuda.

Na novela transitan múltiples personaxes, 

mais pódese destacar un en particular: o señor 

Francisco –a secas, pois nunca se adiciona 

ningún outro dato–, por ser tamén natural da 

Pobra, se ben este topónimo xamais aparece 

escrito, consonte a intención de non manifes-

tar unha narración autobiográfica. Con case 

sesenta anos –na época, un velliño–, era un 

gran traballador paradoxalmente inmerso na 

pobreza, que se autodefine como un deste-

rrado e non se atreve a regresar por vergonza, 

ao ter fracasado na emigración. Aínda que 

interesado polos parentes e veciñanza galegos, 

pide a Pablo que lles agoche a difícil situación 

na que se atopaba, mentres non disimula unha 

incurable saudade. Cando o protagonista 

volve visitalo tempo despois, descobre que o 

señor Francisco tiña morto en soidade, sen 

familia, quedando soterrado de xeito anónimo 

nunha foxa común do cemiterio porteño da 

Chacarita. Trátase da historia doutro perdedor.

“Cada vez estou mais seguro de que 

xa non volverei a respirar o aire dos 

pinares, nin verei xa nunca a miña 

aldea. Non sabes canto me mata pensar 

n´eso, meu fillo. Cada día que pasa 

paréceme un siglo, e paréceme tamén 

que me vou alonxando cada vez mais 

da miña terra. Si algunha vez chegas ti 

a volver â nosa aldea, si che preguntan 

por min, dille que me vistes; pero non 

lle digas como”. (Paz Míguez 2020: 

72-73)

Case sete anos despois, moito máis culto 

e cunha notoria mellora económica, Pablo 

regresa para descubrir, consternado, o inmi-

nente casamento de Elvira, que o desequilibra 

até que remata por o aceptar e retornar á emi-

gración e así distanciarse do fracaso amoroso 

e non volver xamais, non sen antes doar unha 

manchea de cartos para a creación dunha fu-

tura escola na aldea. Subxace logo unha visión 

pesimista sobre o fenómeno migratorio. Á 

parte do argumento novelesco, a novela amosa 

unha serie de reflexións sobre Galiza, pexada 

pola penosa situación do idioma e a terrible 

lacra da emigración, baixo o argumento de 

se poderen resolver en boa parte coa mellora 

da educación e dunha certa igualdade social.

I ese, o problema da fala, é para min, o 

mais grande problema de Galicia. (…) a 

nosa fala, ben merece a pena traballar 

por ela, sacrificarse e facela tan brilante, 

tan suave, tan forte, tan humanamente 

espresiva como é nos beizos de Rosalía 

e Curros e de tantos poetas e literatos 

que honran o nome de Galicia.

E ten riquezas moitas; pero están mui 

ocultas. Alí, o labrador é escravo d´unha 

terra escrava; o mariñeiro é escravo do 

mar. E Galicia vive escravizada. (…) Os 

galegos aprendemos na escola a his-

toria xudía e desconocemos a historia 

de Galicia. (…) Verdadeiramente, Galicia 

será grande:

Cando os galegos teñamos fé en 

nós mesmos. (…)

Cando conozamos o noso pasado, 

para trazar o noso porvir.

Cando respetemos facéndonos 

respetar.

A Repúbrica Hespañola –pois xa era 

Repúbrica Hespaña n-ese tempo– é 

unha Repúbrica de traballadores, 

quer decir, que reconoce a todol-os 

ciudadanos como traballadores, non 
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importa que sexan obreiros materiaes, 

intelectuaes ou centíficos, pois tod´o 

que redunda en beneficio da humanidá 

e do progreso, debe considerarse tra-

ballo. (Paz Míguez 2020: 51-52, 53, 90)

O Adán que non quixo voltar ô Paradiso 

incide outra volta, desde o mesmo título, na 

lembranza migratoria. Verdadeiramente, pri-

meiro fora denominado Proceso al Riachuelo 

e logo El fabricante de juguetes. A intención 

do autor neste caso fora escribilo en español 

e publicalo na Arxentina pero, debido á im-

posibilidade tras varios intentos, optou por o 

traducir ao galego e publicar en Galiza. O título 

primixenio era o máis axeitado, posto que o 

“Riachuelo” constitúe o verdadeiro símbolo 

do país, a medio camiño entre a atracción e 

o rexeitamento da escura realidade.

fíxose en min, cuasi unha enfermiza 

manía, unha ousesión irremediabel, 

dend´o intre en que comencei a con-

ceutuálo coma un verdadeiro símbolo 

d´esta realidá arxentina que se refrexa 

nas pesimistas e amargurentas letras 

dos tangos de Enrique Santos Discépo-

lo, autor de Yira Yira e Cambalache. 

Curiosamente, acontéceme con ese 

Riachuelo algo verdadeiramente 

desconcertante; porque sinto por él 

atraición e rechazo. (Paz Míguez 1992: 

299-300)

Cunha ilustración ideada polo deseñador 

do Grupo Sargadelos, Xosé Vizoso (1950), a 

capa representa –como antano– un grupo de 

emigrantes composto maioritariamente por 

homes, pero tamén por unha muller e un me-

niño, todos cargados con maletas pequenas, 

como reflexo das carencias económicas que 

os lastran. De considerable extensión –máis de 

catrocentas páxinas–, nesta obra o novidoso 

con respecto á novela anterior represéntao a 

exposición dos múltiples problemas da Ar-

xentina ao longo da súa historia, en especial 

nas décadas dos oitenta e noventa do século 

pasado, cun pano de fondo abondo hostil: a 

profunda crise política e social, que abre paso 

a todo tipo de disertacións para remediar tal 

desorde, achegando diversas receitas cunha 

finalidade didáctica. Polo demais, subxace 

o drama do emigrante escindido entre dúas 

patrias, desarraigado en calquera delas. A 

novela foi publicada a comezos da década, 

e desde o primeiro intre constituíu unha pu-

blicación inusual e sorprendente por estar 

grafada nunha ortografía distinta a calquera 

das propostas coñecidas: na realidade, a lingua 

galega do autor permanecera idéntica desde 

a súa partida, de aí a carencia de evolución e, 

en consecuencia, o anacronismo.
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O único paralelismo coa obra precedente 

vén sendo a existencia dun único protago-

nista –tamén sen apelidos–, que constitúe 

o soporte sustentador da ideoloxía da obra, 

para así permitir a exposición dun hipotético 

programa de reconstrución nacional arxentina 

desde unha óptica ultraconservadora, ás veces 

raiana no reaccionarismo. Pois aquel rapaz 

doutrora, emigrante aos vinte e catro anos, e 

mais o ancián case octoxenario acomodado 

xa en Buenos Aires, afastado dunha terra que 

só lle produce unha certa morriña, o único 

que teñen en común son as ideas rexenera-

cionistas, primeiro aplicadas a Galiza e logo 

á Arxentina. En consecuencia, Xosé Luís vén 

sendo un home pobrense de idade madura, 

casado con Laura e pai de familia, emigrado 

en Buenos Aires; apenas existen referencias 

temporais concretas, porén a evolución 

percíbese a través das medras dos tres fillos 

desde a infancia á mocidade. Reaparece o 

paraíso perdido da vila natal nunha descrición 

idealizada, segundo corresponde ao tópico 

da infancia feliz dun meniño rodeado polos 

colegas da escola, cos baños colectivos na 

praia e as regatas.

A tempo que ollaba aquelos cromos, 

a sua imaxinación representáballe a 

sua pequena vila de pescadores, co 

as suas calexiñas empedradas, as pe-

quenas casas enladas cos seus tellados 

bermellos, o apacibre e aprisoado mar 

surcado pol´as dornas, as gamelas, 

as lanchas, os botes e as traineras, a 

moitedume de illas coma querendo 

atracar na terra firme, as verdes e sem-

pre húmedas campiñas, a lexendaria 

serra do Barbanza, a sua antega casa 

de pedra, os aserradeiros e as fábricas 

de conservas de pescado do Areal, o 

angosto e antergo peirao que lle servira 

de trampolín cando tuvera a ocurrencia 

de aventuarse a descubrir e a conquerir 

a fabulosa terra das pampas arxentinas. 

(Paz Míguez 1992: 69)

Do mesmo xeito, tamén se rememora unha 

curiosa visión do escritor Ramón Mª. del Va-

lle-Inclán (1866-1936) de paseo polo concello, 

coa barba ondeada polo vento mareiro da 

Arousa e rodeado de contertulios, ou ben a 

algarabía universitaria baixo os soportais ou 

nos cafés da rúa do Vilar nunha Compostela 

chuviñenta. Estas idílicas visións dun pasado 

feliz permanecen moi distantes da amarga 

realidade que precisamente implicaba a emi-

gración, xerando un agudo contraste.

véuselle âs suas mentes a singular 

figura do autor dos “Esperpentos” das 

“Sonatas” e de “Divinas palabras”, en 

ocasión de habelo visto pasear pol´a 

carretera da sua vila, acompañado 

sempre por atentos e ademirados pa-

seantes que non se cansaban de oir e 

solazarse e deslumbrarse con aquela 

verba ceceante e portentosa facundia 

d´aquel pequeno e grande home que 

non deixaba de agarimar co a sua única 

man, a larga e nevada barba que de 

tanto en tanto a brisa mareira facía 

framear com´unha grimpa e que lle 

daba o aspeuto de profeta, de astrólogo 

e ainda tamén de negrumante, ou d´un 

galego Nostradamus, pero nunca d´es-

piatorio chivo, como viñera a decir o 

seu xenial e grande amigo Rubén Dario 

en un poema que quixo ser laudatorio. 

(Paz Míguez 1992: 63)

A adversa realidade social arxentina, en 

particular a padecida no setenio 1976-1983, 

tras o golpe militar e a conseguinte ditadura 

do xeneral Videla (1925-2013), propiciara un 

cúmulo de desgrazas. Os acontecementos 
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máis coñecidos pola opinión pública mundial 

foron a guerra das Malvinas ou as manifes-

tacións silenciosas das Madres de Plaza de 

Mayo cada xoves desde o ano 1977 para re-

cuperaren, vivos ou mortos, os fillos detidos 

e desaparecidos. Mais, alén diso, a situación 

económica resultaba caótica pola forte débeda 

externa, a inflación, o despedimento libre 

e mais os recortes nas prestacións sociais, 

ao que cumpría unir o deplorable panorama 

social debido ao medo, á clandestinidade, ao 

asasinato dos opositores políticos etc. Así, a 

novela reflicte un profundo debate entre o pai 

e o seu primoxénito; mentres este non atopa 

ningunha solución e só desexa emigrar, aquel 

defende a fidelidade á patria e a permanencia.

Acordate do tango Cambalache. Pior 

que Cambalache é xa este país. ¡Este 

noso país! ¡Que non lle van a deixar 

nada sin roer! ¡Nin os osos siquera, 

como se ve nos campos nas épocas 

de sequía! Porque está caído (…). (Paz 

Míguez 1992: 413)

O aspecto máis destacado desta derradeira 

novela publicada constitúeo a evolución ide-

olóxica. Así, fronte aos considerados inútiles 

rezos da mocidade, postúlase unha conce-

pción teolóxica da vida baseada nun visceral 

ultracatolicismo, que propón a oración diaria 

antes ou despois do xantar e mesmo nega a 

idea da evolución darwinista. Rexéitase a arte 

contemporánea –cinema, teatro, pintura– por 

degradada e degradante así coma o turismo ou 

o amor libre, por desleixaren os antigos cos-

tumes; deféndese o extinto Imperio español 

xunto co colonialismo máis severo, desbótase 

o uso da lingua galega por “balcanizadora” e 

obstaculizadora dunha pretendida fraternida-

de peninsular etc. Consonte esta liña, gábase 

tanto a ditadura franquista como a peronista:

a Patria, con maiúscula, íntegra e total 

e non retaceada nin subdividida ou 

balcanizada por antoxadizas ideoloxías 

nin fronteiras idiomáticas, xeográficas, 

económicas, ou de calquer natureza. 

(Paz Míguez 1992: 280)

Fronte á idea de moita xente moza de 

abandonar un país sumido no caos, Xosé Luís 

–o Adán que non quixo voltar– acredita tanto 

nos recursos naturais arxentinos coma no 

talento para solventar a crise e demostra unha 

defensa acérrima pola patria adoptiva a pesar 

do desastre temporal, avogando por a inserir 

nunha confederación latinoamericana.

–Amigo Xosé Luis, permíteme que 

che diga que por máis que queiras 

disimulalo, xa te sintes máis porteño 

ou criollo q´español; porque non fai 

falta ser un lince para darse conta de 

que estás enamorado de Buenos Aires 

hastr´o miolo dos osos. (Paz Míguez 

1992: 301)

Na realidade a verdadeira razón migratoria, 

a económica, permanece oculta baixo unha 

postura idealista: o sacrificio de homes e mu-

lleres a prol da construción dun mundo mellor 

para os descendentes, aínda recoñecendo as 

múltiples penalidades padecidas mesmo polos 

que chegaron a se enriquecer. En resumo, a 

noutrora ansiada Galiza quedaba convertida 

na sombra dun vello e distante pasado.
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S I L V E S

I

MA CHAUMIÈRE

En automne, les grives viendraient s’y reposer, attirées par les baies au 

rouge vif du sorbier des oiseleurs.

LE BARON R. Monthermé.

Levant ensuite les yeux, la bonne vieille vit comme la bise tour-

mentait les arbres et dissipait les traces des corneilles qui sautaient 

sur la neige autour de la grange.

LE POÈTE ALLEMAND VOSS. Idylle XIII.

Ma chaumière aurait, l’été, la feuillée des bois pour parasol, et l’automne, pour jardin, au bord 

de la fenêtre, quelque mousse qui enchâsse les perles de la pluie, et quelques giroflée qui 

fleure l’amande.

Mais l’hiver, – quel plaisir ! quand le matin aurait secoué ses bouquets de givre sur mes vitres 

gelées, d’apercevoir bien loin, à la lisière de la forêt, un voyageur qui va toujours s’amoindrissant, 

lui et sa monture, dans la neige et la brume !

Quel plaisir ! le soir, de feuilleter sous le manteau de la cheminée flambante et parfumée d’une 

bourrée de genièvre, les preux et les moines des chroniques, si merveilleusement portraits 

qu’ils semblent, les uns joûter, les autres prier encore !

Et quel plaisir ! la nuit, à l’heure douteuse et pâle qui précède le point du jour, d’entendre mon 

coq s’égosiller dans le gelinier et le coq d’une ferme lui répondre faiblement, sentinelle juchée 

aux avant-postes du village endormi.

Ah ! si le roi nous lisait dans son Louvre, – ô ma muse inabritée contre les orages de la vie, – le 

seigneur suzerain de tant de fiefs qu’il ignore le nombre de ses châteaux, ne nous marchanderait 

pas une chaumine !
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S I L V A S1

I

A MIÑA CABANA

No outono os tordos virían repousar, atraídos polas bagas vermellón do 

cancereixo

BARÓN R. Monthermé

Alzando logo os ollos, a velliña viu como a tramontana 

atormentaba as árbores e esvaecía as pegadas dos corvos 

que ao redor brincaban na neve da granxa.

LE POÈTE ALLEMAND VOSS. Idylle XIII

No verán, a follaxe do bosque serviríalle de catasol á miña cabana e, no outono, o balor que 

engastalla as perlas da chuvia no peitoril e algúns alelís con olor a améndoas, de xardín.

Pero no inverno, cando a mañá sacudise ramos de lazada nos meus xeados cristais, que 

pracer albiscar alá ao lonxe, nos lindeiros do bosque, un viaxeiro e a súa montura que cada 

vez minguan máis entre a neve e a bruma!

E ao empardecer, que pracer, a carón da campá da cheminea chameante e perfumada cunha 

chamuza de cimbro, follear as crónicas onde os afoutos cabaleiros e os monxes aparecen 

retratados tan marabillosamente que semella que uns inda contenden e os outros oran!

E á noite, na hora dubidosa e pálida que precede a aurora, que pracer o de oír o meu galo cantar 

no capoeiro e o galo doutra granxa, sentinela empoleirado na vangarda do pobo durmido, 

retrucarlle debilmente!

Ai! Oh, musa miña, desamparada ante as tormentas da vida, se o rei –señor soberano de 

tantos feudos que ignora o número dos seus castelos– nos chegase a ler no seu Louvre, non 

nos relearía unha cabaniña!

1 Composición poética na que alternan versos hendecasílabos e heptasílabos, que non posúe unha rima fixa.



234

Aquí comeza o sexto e derradeiro libro das fantasías de Gaspar da Noite

II

JEAN DES TILLES

C’est le tronc du vieux saule

et ses rameaux penchants.

H. DE LATOUCHE. – Le Roi des Aulnes.

– « Ma bague, ma bague ! » – Et le cri de la lavandière effraya dans la souche d’un saule, un 

rat qui filait sa quenouille.

Encore un tour de Jean des Tilles, l’ondin malicieux et espiègle qui ruisselle, se plaint et rit 

sous les coups redoublés du battoir !

Comme s’il ne lui suffisait pas de cueillir, aux épais massifs de la rive, les nèfles mûres qu’il 

noie dans le courant !

– « Jean le voleur ! Jean qui pêche et qui sera pêché ! Petit Jean, friture que j’ensevelirai blanc 

d’un linceul de farine dans l’huile enflammée de la poêle ! » –

Mais alors des corbeaux, qui se balançaient à la verte flèche des peupliers, croassèrent dans 

le ciel moite et pluvieux.

Et les lavandières, troussées comme des piqueurs d’ablettes, enjambèrent le gué jonché de 

cailloux d’écume, d’herbes et de glaïeuls.

III

OCTOBRE

Adieu, derniers beaux jours !

ALPH. DE LAMARTINE. – L’Automne.

Les petits Savoyards sont de retour, et déjà leur cri interroge l’écho sonore du quartier ; comme 

les hirondelles précèdent le printemps, il précèdent l’hiver.

Octobre, le courrier de l’hiver, heurte à la porte de nos demeures. Une pluie intermittente 

inonde la vitre offusquée, et le vent jonche des feuilles mortes du platane le perron solitaire.

Voici venir ces veillées de famille, si délicieuses quand tout au dehors est neige, verglas et 

brouillards, et que les jacinthes fleurissent sur la cheminée à la tiède atmosphère du salon.

Voici venir la Saint-Martin et ses brandons, Noël et ses bougies, le jour de l’an et ses joujoux, 

les Rois et leur fête, le Carnaval et sa marotte.

Et Pâques enfin, Pâques aux hymnes matinales et joyeuses, Pâques dont les jeunes filles 

reçoivent la blanche hostie et les œufs rouges !
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II

JEAN DES TILLES

É o tronco do vello salgueiro e das ramas que caen.

H. DE LATOUCHE. – O Rei dos amieiros

–O meu anel! O meu anel! –e o berro da lavandeira asustou unha rata que fiaba o seu floco 

no toco dun salgueiro.

Outra xogada de Jean des Tilles, o ondino malicioso e traveso que flúe, ri e se lamenta, co 

redobre do golpes da pa.

Coma se non lle bastase con coller as nésperas maduras dos espesos macizos da orela e 

afondalos na corrente.

–Jean o ladrón! Jean, que pesca e ha ser pescado! Petit Jean, fritura que inhumarei cun branco 

sudario de fariña, no aceite quente dunha tixola!

Pero daquela uns corvos que sansanicaban na verde frecha dos chopos, grallaron no ceo 

húmido e chuvioso.

E as lavandeiras, refucidas coma pescadores de alburos, atravesaron o vao cuberto de coios, 

escuma, herbas e gladíolos.

III

OUTUBRO

A M. O Barón R.

Abur, derradeiros días belidos!

A. DE LAMARTINE, O outono.

Os desenfeluxadores2 están de volta, e xa os seus gritos interrogan o eco sonoro do barrio; 

como as andoriñas suceden a primavera e preludia o inverno.

Outubro, arauto do inverno, chama á porta dos nosos fogares. Unha intermitente choiva 

anega os cristais embazados, e o vento tapiza de follas mortas do plátano o astro senlleiro.

Xa están aquí as veladas en familia, tan deliciosas cando fóra só hai neve, xeo e néboa, e os 

xacintos florecen encima do lar, na cálida atmosfera do salón.

Xa está aquí o San Martiño cos seus fachos, Nadal e as candeas, Ano Novo e os xoguetes, os 

Reis Magos e a súa rosca con faba, o Entroido co seu cetro de ruada.

2 Tradicionalmente e ata mediados do s. XX, os desenfeluxadores de París procedían da Savoia, e facíano durante o inverno.
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Alors un peu de cendre aura effacé de nos fronts l’ennui de six mois d’hiver, et les petits 

Savoyards salueront du haut la colline et le hameau natal.

IV

CHEVREMORTE *

Et moi aussi j’ai été déchiré

par les épines de ce désert, et j’y

laisse chaque jour quelque partie de ma

dépouille.

Les Martyrs, livre X.

Ce n’est point ici qu’on respire la mousse des chênes et les bourgeons du peuplier, ce n’est 

point ici que les brises et les eaux murmurent d’amour ensemble.

Aucun baume, le matin après la pluie ; le soir aux heures de la rosée ; et rien pour charmer 

l’oreille que le cri du petit oiseau qui quête un brin d’herbe.

Désert qui n’entend plus la voix de Jean-Baptiste ! Désert que n’habitent plus ni les hermites 

ni les colombes !

Ainsi mon âme est une solitude où, sur le bord de l’abîme, une main à la vie et l’autre à la mort, 

je pousse un sanglot désolé.

Le poète est comme la giroflée qui s’attache, frêle et odorante, au granit, et demande moins 

de terre que de soleil.

Mais hélas ! je n’ai plus de soleil, depuis que se sont fermés les yeux si charmants qui réchau-

ffaient mon génie !

12 Juin 1832.

(*) À une demi-lieue de Dijon.

V

ENCORE UN PRINTEMPS

Toutes les pensées, toutes les

passions qui agitent le cœur mortel

sont les esclaves de l’amour.

COLERIDGE.

Encore un printemps, – encore une goutte de rosée qui se bercera un moment dans mon 

calice amer, et qui s’en échappera comme une larme !
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E finalmente a Pascua, a Pascua cos seus himnos de alboradas alegres, a Pascua en que as 

meniñas reciben a branca hostia e os ovos vermellos!3

Para entón, un pouco de cinsa teranos borrado da fronte o tedio de seis meses de inverno, 

e os cativos desenfeluxadores han de saudar dende o máis alto do outeiro a súa aldea natal.

IV

AS ROCHAS DE CHÈVREMORTE4

A min tamén me esgazaron as espiñas

deste deserto, e nel deixo cada día unha

parte dos meus despoxos.

Os mártires, libro X

Non é aquí onde se respira o balor dos carballos nin os abrochos do álamo; non é aquí onde 

a brisa e as augas murmuran xuntas de amor.

Nin un triste bálsamo pola mañá, tras a chuvia; nin ao serán, no resío das horas; ren que alegre 

o oído agás o canto do paxariño que busca un aruxo de herba.

Un deserto que xa non oe a voz do Bautista, un deserto que xa non habitan nin pombas nin 

ermitáns!

Así a miña alma é unha soidade na que, ao bordo do abismo, cun pé na vida e outro na morte, 

lanzo un desolado salaio.

O poeta é coma o alelí, que se pega fráxil e recendente ao granito, e precisa menos terra ca sol.

Mais, por desgraza, carezo de luz dende que se pecharon os preciosos ollos que acendían o 

xenio de meu!

22 de xuño 1832

V

UNHA PRIMAVERA MÁIS

Todos os pensamentos, todas as paixóns que axitan o 

mortal corazón son escravos do amor.

COLERIDGE

Unha primavera máis! Outra gota de orballo que anainará un instante no meu cáliz amargo 

e que fuxirá del igual ca unha bágoa!

3 Os ovos simbolizan a fecundidade e a renovación da natureza. Para a igrexa, a resurrección de Cristo, e a cor vermella o seu sangue.

4 A media legua de Dijon.
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Ô ma jeunesse ! tes joies ont été glacées par les baisers du temps, mais tes douleurs ont survécu 

au temps qu’elles ont étouffé sur leur sein.

Et vous qui avez parfilé la soie de ma vie, ô femmes ! s’il y a eu dans mon roman d’amour 

quelqu’un de trompeur, ce n’est pas moi, quelqu’un de trompé, ce n’est pas vous !

Ô printemps ! petit oiseau de passage, notre hôte d’une saison qui chante mélancoliquement 

dans le cœur du poète et dans la ramée du chêne !

Encore un printemps, – encore un rayon du soleil de mai au front du jeune poète, parmi le 

monde, au front du vieux chêne, parmi les bois !

Paris, 11 Mai 1836.

VI

LE DEUXIÈME HOMME

Et nunc, Domine, tolle quaeso,

animam meam a me, quia melior est mihi

mors quam vita.

JONAS, cap. IV, v. 3.

J’en jure par la mort, dans un monde pareil

Non, je ne voudrais pas rajeunir d’un soleil.

ALPH. DE LAMARTINE. – Méditations.

Enfer ! – Enfer et paradis ! – cris de désespoir ! cris de joie ! – blasphèmes des réprouvés ! 

concerts des élus ! – Âmes des morts, semblables aux chênes de la montagne déracinés par 

les démons ! âmes des morts, semblables aux fleurs de la vallée cueillies par les anges ! –

*

Soleil, firmament, terre et homme, tout avait commencé, tout avait fini. Une voix secoua le 

néant. – « Soleil ! appela cette voix, du seuil de la radieuse Jérusalem. – » « Soleil ? répétèrent 

les échos de l’inconsolable Josaphat. » – Et le soleil ouvrit ses cils d’or sur le chaos des mondes.

Mais le firmament pendait comme un lambeau d’étendard. – « Firmament ! appela cette voix, 

du seuil de la radieuse Jérusalem. – « Firmament ! répétèrent les échos de l’inconsolable 

Josaphat. » – Et le firmament déroula aux vents ses plis de pourpre et d’azur.

Mais la terre voguait à la dérive, comme un navire foudroyé qui ne porte dans ses flancs que 

des cendres et des ossements. – « Terre ! appela cette voix, du seuil de la radieuse Jérusalem. 

» – «Terre ! répétèrent les échos de l’inconsolable Josaphat. » – Et la terre ayant jeté l’ancre, 

la nature s’assit, couronnée de fleurs, sous le porche des montagnes aux cent mille colonnes.

Mais l’homme manquait à la création, et tristes étaient la terre et la nature, l’une de l’absence 

de son roi, l’autre de l’absence de son époux. – « Homme ! appela cette voix, du seuil de la 
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Oh, xuventude de meu, os beixos do tempo xeáronche o gozo, mais as dores sobreviviron o 

tempo en que no seu afogaban.

Oh, mulleres, que esfiañastes a seda da miña vida! Se na miña historia de amor alguén enganou, 

non fun eu; e se alguén resultou enganado, non fostes vosoutras!

Oh, primavera! Paxariño de paso, hóspede noso por unha estación, que cantas con melancolía 

no corazón do poeta e nas ramas do carballo albar!

Unha primavera máis; outro raio do sol de maio na fronte do poeta novo entre o xentío; na 

fronte do vello carballo por entre os bosques!

VI

O SEGUNDO HOME

A M. A. de Latour

Et nunc, Domine, tolle, quaeso,

animam meam a me, quia melior est mihi

mors quam vita.

Xonás, cap. IV, v. 3.

Pola morte o xuro nun mundo semellante

non, non quixera rexuvenecer nin un instante.

A. DE LAMARTINE, Meditacións

Inferno! Inferno e paraíso! Berros de desespero! Berros de alegría! Blasfemias dos condenados! 

Coros dos elixidos! Almas dos mortos, que tenden aos carballos da montaña arrincados polos 

demoños! Almas dos mortos que tiran ás flores do val escollidas polos anxos!

Sol, firmamento, terra e home, todo comezara e acabara todo. Unha voz sacudiu a nada. –Sol! 

–chamou aquela voz, ás portas da radiante Xerusalén. –Sol! –corearon os ecos do inconsolábel 

Xosafat–. E o sol abriu as súas perfebas de ouro sobre o caos dos mundos.

Mais o firmamento colgaba coma un estandarte esgazado. –Firmamento! –chamou aquela voz, 

ás portas da radiante Xerusalén–. Firmamento! –corearon os ecos do inconsolábel Xosafat–. 

E o firmamento despregou ao vento as súas dobras de púrpura e de azul.

Mais a terra vogaba á deriva como un navío fulminado que non porta nos seus costados máis ca 

cinsas e ósos. –Terra! –chamou aquela voz, ás portas da radiante Xerusalén–. Terra! –corearos 

os ecos do inconsolábel Xosafat–. E a terra botou a áncora, e a natureza sentou, coroada de 

flores, baixo o soportal das montañas das cen mil columnas.

Mais faltáballe o home á creación, e tristes estaban a terra e a natureza: unha pola ausencia do 

seu rei; a outra pola ausencia do esposo. –Home! –chamou aquela voz, ás portas da radiante 

Xerusalén–. Home! –corearon os ecos do inconsolábel Xosafat–. E o himno da salvación e 
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radieuse Jérusalem. – « Homme ! répétèrent les échos de l’inconsolable Josaphat. » – Et 

l’hymne de délivrance et de grâces ne brisa point le sceau dont la mort avait plombé les lèvres 

de l’homme endormi pour l’éternité dans le lit du sépulcre !

– « Ainsi soit-il ! dit cette voix, et le seuil de la radieuse Jérusalem se voila de deux sombres 

ailes. » – « Ainsi soit-il ! répétèrent les échos, et l’inconsolable Josaphat se remit à pleurer. 

» – Et la trompette de l’archange sonna d’abîme en abîme, tandis que tout croulait avec un 

fracas et une ruine immense : le firmament, la terre et le soleil, faute de l’homme, cette pierre 

angulaire de la création.
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da graza non rompeu o selo con que a morte lacrara os beizos do home durmido por toda a 

eternidade no leito da sepultura!

Amén! –dixo aquela voz, e o limiar da radiante Xerusalén anubrouse con dúas sombrizas 

ás–. Amén! –corearon os ecos, e o inconsolábel Xosafat seguiu a chorar–. E a trompeta do 

arcanxo resoou de abismo en abismo, mentres que todo se esborrallaba cun fragor e unha 

ruína inmensos: o firmamento, a terra e o sol, a falta de home, pedra angular da creación.
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ICI FINIT LE SIXIÈME ET DERNIER

LIVRE DES FANTAISIES

DE GASPARD

DE LA

NUIT
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AQUÍ REMATA O SEXTO E DERRADEIRO

LIBRO DAS FANTASÍAS

DE GASPAR

DA

NOITE





El tamén cantou a España*. 
Tradución ao galego dunha selección 

de poemas de  Langston Hughes 
sobre a Guerra Civil española

Tradución: Jorge Ramos García

* Esta é unha chiscadela ao poema do propio Hughes 
“I, Too, Sing America” que escribiu para completar o celebrado 

“I Hear America Singing”, de Walt Whitman





247

Tradución: Jorge Ramos García

No libro The Last Great Cause. Intellectuals 

and the Spanish Civil War, Stanley Wein-

traub explicou que a Guerra Civil española 

foi, a maior escala, “o equivalente á guerra de 

independencia de Grecia que levou a Byron 

á súa morte ou o Risorgemento italiano que 

magnetizou os escritores” (1968, 2) antes ca 

ela. Entre 1936 e 1939, un gran número de 

escritores estranxeiros puxeron a súa atención 

no que estaba a pasar en España. Moitos deles 

escribiron dende os seus respectivos países 

sobre a Guerra e moitos outros foron a España, 

xa fora como xornalistas ou brigadistas. Porén, 

para todos eles, a Guerra Civil española marcou 

un papel fundamental na súa vida e o país 

converteuse no lugar onde puideron vivir 

en defensa dos seus ideais máis universais.

O conflito rematou por converterse no gran 

trauma colectivo tanto para eses escritores que 

o viviron como para a poboación española. 

Hoxe en día, segue a selo. Segue a haber un 

profundo debate sobre a Memoria Histórica, 

séguense reeditando as grandes novelas e 

poemas sobre a Guerra, e os académicos se-

guen a estudala. A poesía, así como o resto 

de xéneros literarios, da Guerra Civil non só 

é fundamental na súa calidade, senón que 

tamén é un artefacto histórico que presenta 

aos lectores unha perspectiva de primeira man 

sobre a mesma. Este artigo é fundamentado 

na necesidade actual de contribuír ao debate 

da Guerra Civil –ademais de ao movemento 

social antirracista– ao traducirmos os poemas 

sobre ela dun dos escritores norteamericanos 

máis importantes que pasaron por España e 

cuxa obra guerra civilista segue a estar pouco 

estudada: Langston Hughes.

Que Hughes viñese a España foi unha 

consecuencia do contexto histórico onde 

se forma como poeta, que non foi outro que 

o Harlem Renaissance [o Renacemento de 

Harlem]. A Gran Migración –pola que miles 

de afroamericanos fuxiron da segregación dos 

estados do sur e se mudaron aos estados do 

Nordés e do Medio Oeste– creou en Harlem, 

un barrio de Nova York, as condicións nece-

sarias para que a poboación negra florecese 

económica e culturalmente nos anos 20. Alí 

converxeron novos negocios, mozos que 

querían converterse en músicos de jazz, e as 

grandes figuras literarias afroamericanas da 

época, entre os que estaba Langston Huhges, 

que confluíron na identificación da poesía 

como a canle onde reflexionar sobre a iden-

tidade afroamericana.

Langston Hughes naceu en 1902 en Joplin, 

Missouri, e foi o único fillo do matrimonio 

entre James Nathaniel e Carrie Langston 

Hughes, pero creceu na ausencia de ambos 

os dous proxenitores. O seu pai fuxiu a México 

en 1904 escapando da segregación das leis Jim 

Crow, e a súa nai viuse obrigada a mudarse 

de pobo en pobo na procura constante dun 

traballo que lle permitise coidar do seu fillo 

(Miller, 2004). Polo tanto, Langston pasou a 

meirande parte da súa infancia coa súa avoa 

materna, Mary Leary Langston, en Lawrance, 

Missouri, ata a morte da mesma en 1915. Por 

entón, Carrie Hughes xa formara unha nova 

familia coa que vivía en Lincoln, Illinois, e á 

que pronto se uniu o seu primeiro fillo. Máis 

tarde, todos se mudarían a Cleveland, Ohio, 

onde Langston comezaría a escribir e publicar 

os seus primeiros poemas na revista escolar 

do seu instituto (Miller, 2004). Como moitos 

outros fillos da Gran Migración, Hughes tamén 

comezou a interesarse pola política durante a 

súa adolescencia e atendeu, xunto seus amigos 

–a maioría dos cales eran fillos de inmigrantes 

xudeus do Leste de Europa– ás mobilizacións 

contra a Primeira Guerra Mundial e aos mitins 

de Eugene V. Debs (Miller, 2004). Tamén foi 
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nestes anos cando Hughes comezou a ter 

relación con seu pai.

Antes de ingresar na Universidade de 

Columbia, Nova Iorque en 1921 e vivir en 

Harlem, Hughes trasladouse brevemente a 

México con seu pai. Alí aprendeu castelán, 

asistiu ás corridas de toros, e seguiu escri-

bindo. De feito, foi no tren que o levou dende 

Cleveland a México onde o poeta escribiu 

un dos seus poemas máis recoñecidos: “The 

Negro Speaks of Rivers” [“O Negro Fala dos 

Ríos”]1. Nos anos seguintes, Hughes viviría 

en Harlem, deixaría a universidade para ter 

postos de clase traballadora, viaxaría por todo 

o mundo e remataría unha licenciatura pola 

Universidade de Lincoln. Durante ese tempo, 

tamén chegou a ser un poeta recoñecido e 

admirado polo pobo afroamericano. En 1926 

publica o seu primeiro poemario, The Weary 

Blues, e o ensaio fundacional do Renacemento 

de Harlem: “The Negro Artist and the Racial 

Mountain” [“O Artista Negro e a Montaña 

Racial”]. Nel, Hughes defende a necesidade 

dos poetas negros de abrazar a súa identidade 

como afroamericanos para narrar, dende a súa 

perspectiva, as súas experiencias e incorporar 

os ritmos negros do jazz, blues e ragtime na 

súa obra poética (Hughes, 1926). As súas vidas 

e as súas loitas como afroamericanos tamén 

eran parte de América.

Está claro, entón, que a voz poética de Lan-

gston Hughes estaba xa cargada cunha clara 

motivación política e social coa que denun-

ciaba os malos tratos que sufría a poboación 

afroamericana. Esta defensa da igualdade 

racial faríase incluso máis pronunciada nos 

poemas que o poeta publicou nos anos 30. 

A pobreza e a segregación sufrida polo pobo 

1 Existe unha tradución do poema ao galego, de Daniel Salgado, 
publicada na Revista das Letras. Miren: Salgado, D. (2006) “Langston 
Hughes, alma espremida”. Revista Das Letras, 605, 3-7.

negro no sur dos Estados Unidos de América 

que Hughes observou durante unha xira de 

conferencias (Binns, 2004) unido ao contraste 

que atopou no pobo soviético durante unha 

viaxe á URSS, levou o poeta a defender que o 

cambio na xustiza racial atopábase nos move-

mentos sociais que emerxían no seu país, entre 

os que estaba o socialismo. De feito, en 1934, 

logo de pasar un ano en Asia, Hughes liderou 

brevemente a organización comunista negra 

League of Struggle for Negro Rights [Liga da 

Loita polos Dereitos dos Negros] (Thurston, 

2001). Este aliñamento co socialismo tamén 

pode exemplificarse se analizamos as revistas 

nas que Hughes publicaba os seus poemas. 

Mentres que na década dos anos 20 o poeta 

estivo normalmente asociado con The Crisis, 

o órgano da NAACP [National Association 

for the Advancement of the Colored People: 

Asociación Nacional polo Progreso da Xente de 

Cor en galego], e Opportunity, a publicación da 

National Urban League [Liga Nacional Urbana], 

a maioría dos seus poemas radicais apareceron 

noutras revistas máis inclinadas á esquerda e 

ao movemento obreiro, como New Masses.

Como parte destes movementos sociais, 

Hughes decatouse do perigo que constituía o 

auxe do fascismo en Europa e a desigualdade 

racial na que se baseaba a devandita ideoloxía. 

Poderían destacarse dous momentos funda-

mentais na concienciación do problema racial 

que constituía o fascismo para a poboación 

afroamericana: o primeiro foi a invasión 

italiana de Etiopía de 1935, e o segundo foi 

a loita das brigadas internacionais na Guerra 

Civil española (Carroll, 1994). En realidade, a 

segunda non se podería comprender sen a 

primeira, xa que moitos brigadistas afroameri-

canos conviñan en afirmar que a participación 

das tropas de Mussolini na Guerra Española 

animounos a participar na mesma. Ao mesmo 

tempo, poderían loitar tanto por Etiopía como 
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“contra o tipo de xente que oprime os negros 

no Sur de Estados Unidos” (Hughes, 1956: 342) 

representados en España polas tropas franquis-

tas. Como moitos outros escritores, Hughes 

tamén viviu de primeira man a Guerra Civil.

A súa primeira intervención sobre España 

deuse no Segundo Congreso Internacional 

de Escritores Antifascistas en París en 1937 

(Thurston, 2001), no que participou como 

invitado de varios escritores franceses. Alí, 

Hughes leu o seu escrito máis esquerdista e 

resumiu a posición da poboación negra para 

coa España republicana. O poeta estableceu 

unha conexión entre a guerra de Etiopía, a dis-

criminación dos xudeus e mischlings alemáns 

e o golpe de estado en España coa segregación 

estadounidense: “En América, aos negros non 

hai que dicirlles qué é o fascismo en acción. 

Sabémolo. As súas teorías de supremacía 

nórdica e económica son realidades para nós 

dende hai moito tempo”2 (Hughes, 1937: 3). O 

seu discurso –publicado ao mesmo tempo 

en Volunteer for Liberty3, The Crisis e The 

Negro Worker– concluía cun chamamento 

decisivo á acción en España, xa que a vitoria 

da República significaría o inicio do camiño 

cara á igualdade racial: “Representamos o fin 

da raza. E os fascistas saben que cando non 

haxa máis raza, non haberá máis capitalismo 

nin máis guerra” (Hughes, 1937: 4).

Dende París, o poeta marchou cara aos Pe-

rineos e conseguiu entrar en España en 1937. 

Alí, Hughes traballou como correspondente de 

guerra para a revista de esquerdas Baltimore 

Afro-American e tratou de relatar o papel da 

xente de cor en ambos bandos da guerra. El 

mesmo explicou os seus obxectivos en España 

na súa autobiografía I Wonder as I Wander:

2 Tradución propia a partir do texto orixinal de Langston Hughes.

3 Revista en lingua inglesa das Brigadas Internacionais.

Entre as cousas que quería descubrir estaba 

cal fora o efecto, se é que houbera algún, nas 

actitudes raciais da xente o feito de que Franco 

trouxese tropas de pel escura dende o Norte 

de África. Creáronse prexuízos de cor nunha 

terra que non os coñeceu antes? Cal foi o trato 

dos prisioneiros mouros por parte dos leais á 

república? Segregouse os mouros feridos nos 

hospitais da prisión? Había algún mouro no 

bando gobernamental? Como foron recibidos 

os negros americanos nas cidades de España 

cando viñeron de permiso das Brigadas? (1956 

[2003]: 318).4

Hughes descubriu en España dúas manei-

ras diferenciadas de afrontar a condición da 

raza. Mentres os afroamericanos ascendían no 

exército –Oliver Law foi o primeiro coman-

dante afroamericano en dirixir tropas brancas 

de calquera exército estadounidense (Carroll, 

1994)– os mouros vivían nunha diáspora como 

suxeitos coloniais a favor dos colonizadores 

(Soto, 2014). Este tema está moi presente na 

poesía que Hughes escribiu no seu período 

en España, como se pode ver en “Letter From 

Spain Addressed to Alabama”, aínda que tamén 

reflexionou sobre os efectos devastadores 

dos bombardeos en obras como “Air Raid: 

Barcelona”. Non sería ata 1952 cando Hughes 

volvería escribir sobre España e o faría para ser 

incluído na antoloxía de Alvah Bessie Heart 

of Spain [Corazón de España]. Para este libro 

achegou dous poemas: “Tomorrow’s Seed” 

e “Hero: International Brigades”. En ambas 

composicións o poeta reflexiona sobre a morte 

na guerra e sobre a Guerra Civil española como 

a última gran causa. Neste artigo, traduciranse 

ao galego os catro poemas anteriormente 

mencionados.

4 Tradución propia a partir da edición de Joseph McLaren da 
autobiografía do poeta.
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Letter From Spain Addressed to Alabama5

Lincoln Battalion,

International Brigades,

November Something, 1937.

Dear brother at home:

We captured a wounded Moor today.

He was just as dark as me.

I said, Boy, what you been doin’ here

Fightin’ against the free?

He answered something in a language

I couldn’t understand.

But somebody told me he was sayin’

They nabbed him in his land

And made him join the fascist army

And come across to Spain.

And he said he had a feelin’

He’d never get back home again.

He said he had a feelin’

This whole thing wasn’t right.

He said he didn’t know

The folks he had to fight.

And as he lay there dying

In a village we had taken,

I looked across to Africa

And seed foundations shakin’.

Cause if a free Spain wins the war,

The colonies, too, are free—

Then something wonderful’ll happen

To them Moors as dark as me.

I said, I guess that’s why old England

And I reckon Italy, too,

Is afraid to let a workers’ Spain

Be too good to me and you—

5 Johnny é unha personaxe recorrente na obra poética de Hughes sobre a Guerra civil Estadounidense. O poeta norteamericano 
representa con el a clase traballadora afroamericana presente nas Brigadas e, para iso, usa unha ortografía baseada na pronunciación—de 
aí o uso de ‘em, sayin’ ou seed como pasado de see. Para traducir todos estes aspectos dialectais do African American Vernacular decidín 
usar o galego normativo e procurar manter o significado textual do poema debido á non existencia dunha variedade dialectal galega 
co mesmo significado sociolóxico, aínda que iso supoña que unha parte do significado se perda.
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Carta dende España dirixida a Alabama

Batallón Lincoln,

Brigadas Internacionais,

Un día de novembro, 1937.

Querido irmán na casa:

Hoxe capturamos un mouro ferido.

Era tan escuro coma min.

Díxenlle, rapaz, que estiveches facendo aquí

Loitando contra os libres?

Respondeu algo nunha lingua

Que non puiden comprender.

Pero alguén me explicou que dicía

Que o colleron eles na súa terra

E o obrigaron a unirse ao exército fascista

E a cruzar a España.

E dixo que tiña o presentimento

De que nunca máis volvería a súa terra.

Dixo que tiña a sensación de

Que todo isto non estaba ben.

Dixo que non coñecía

Os mozos que tiña que combater.

E mentres xacía ás beiras da morte

Nunha vila que conquistaramos,

Dirixín a miña mirada a África

E vin tremer os cimentos.

Porque se a España libre gaña a guerra

As colonias, tamén, serán libres– E logo algo marabilloso sucederá

A eses mouros tan escuros coma min.

Dixen, supoño que isto será o porqué a vella Inglaterra

E supoño que Italia, tamén,

Ten medo de deixar que a España dos traballadores

Sexa demasiado boa para min e para ti
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Cause they got slaves in Africa—

And they don’t want ‘em to be free.

Listen, Moorish prisoner, hell!

Here, shake hands with me!

I knelt down there beside him,

And I took his hand—

But the wounded Moor was dyin’

And he didn’t understand.

Salud,

Johnny

Postcard From Spain Addressed to Alabama

Lincoln-Washington Battalion,

April, 1938.

Dear brother at home:

I went out this mornin’

Old shells was a-fallin’

Whistlin’ and a-fallin’

When I went out this mornin’

I’m way over here

A long ways from home,

Over here in Spanish country

But I don’t feel alone.

Folks over here don’t treat me

Like whit folks used to do.

When I was home they treated me

Just like they treatin’ you.

I don’t think things’ll ever

Be like that again:

I done met up with folks

Who’ll fight for me now

Like I’m fightin’ now for Spain

Salud,

Johnny
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–Xa que teñen escravos en África—

E non queren que sexan libres.

Escoita, prisioneiro mouro, ao carallo!

Aquí, dáme a túa man!

Axeonlleime ao seu carón,

E a súa man estreitei—

Pero o mouro ferido estaba morrendo

E non comprendeu.

Saúde,

Johnny

Postal dende España dirixida a Alabama

Batallón Lincoln-Washington,

Abril, 1938.

Querido irmán na casa:

Saín esta mañá

As vellas bombas estaban caendo

Asubiando e caendo

Cando saín esta mañá

Aquí che estou

Lonxe da miña casa,

Aquí na terra española

Pero non me sinto só.

A xente de aquí non me trata

Como a xente branca adoitaba tratarme.

Cando estaba na casa tratábanme

Xusto como te están tratando.

Non creo que as cousas volvan ser

Xamais coma entón:

Xa non me reunirei máis con xente

Que loitarían por min agora

Como estou a loitar por España

Saúde,

Johnny
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Air Raid: Barcelona

Black smoke of sound

Curls against the midnight sky.

Deeper than a whistle,

Louder than a cry,

Worse than a scream

Tangled in the wail

Of a nightmare dream,

The siren

Of the air raid sounds.

Flames and bombs and

Death in the ear!

The siren announces

Planes drawing near.

Down from bedrooms

Stumble women in gowns.

Men, half-dressed,

Carrying children rush down.

Up in the sky-lanes

Against the stars

A flock of death birds

Whose wings are steel bars

Fill the sky with a low dull roar

Of a plane,

Two planes,

Three planes,

Five planes,

Or more.

The anti-aircraft guns bark into space.

The searchlights make wounds

On the night’s dark face.

The siren’s wild cry

Like a hollow scream

Echoes out of hell in a nightmare dream.

Then the BOMBS fall!

All other noises are nothing at all

When the first BOMBS fall.

All other noises are suddenly still

When the BOMBS fall.

All other noises are deathly still

As blood spatters the wall

And the whirling sound
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Ataque aéreo: Barcelona

O son do negro fume

Xira no ceo de medianoite.

Máis profundo que un asubío

Máis forte que un queixume

Peor que un berro

Atrapado no lamento

Dun sono temido,

A sirena

Do ataque aéreo soa.

As chamas e bombas e

A morte no oído!

A sirena anuncia

Avións preto de chegar.

Dende os dormitorios

Saen mulleres en bata aos tombos

Os homes, medio vestidos,

Cara abaixo cos seus fillos corren

Arriba nos carrís do ceo

Contra as estrelas

Unha bandada de paxaros

Cuxas alas son barras de aceiro

Enchen o ceo cun leve ruxido

Dun avión,

Dous avións,

Tres avións,

Cinco avións,

Ou máis.

Os antiaéreos ladran á nada

Os reflectores feren

A noite de escura cara

O pranto salvaxe das sirenas

Como baleiro berro

Resoa no inferno dun sono temido.

E logo as BOMBAS caen!

Os demais sons son nada

Cando as primeiras BOMBAS caen.

Os demais sons fican de súpeto en silencio

Cando as BOMBAS caen.

Os demais sons fican en lúgubre silencio

Mentres que o sangue salpica as paredes

E o son dos xiros
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Of the iron start of death

Comes hurtling down.

No other noises can be heard

As a child’s life goes up

In the night like a bird.

Swift pursuit planes

Dart over the town,

Steel bullets fly

Slitting the starry silk6

Of the sky:

A bomber’s brought down

In flames orange and blue,

And the night’s all red

Like blood, too.

The last BOMB falls.

The death birds wheel East

To their lairs again

Leaving iron eggs

In the streets of Spain.

With wings like black cubes

Against the far dawn,

The stench of their passage

Remains when they’re gone.

In what was a courtyard

A child weeps alone.

Men uncover bodies.

From ruins of stone.

6 En “Slitting the starry silk”, Hughes realiza unha aliteración do fonema /s/ que pode interpretarse como representación do son das 
bombas caendo. Para traducilo, usouse o verbo “rachar”, que aínda que non inclúe /s/ si que conta co fonema sibilante /∫/ que podería 
dar lugar á mesma interpretación.



257

Tradución: Jorge Ramos García

Da estrela de ferro da morte

Chega a toda velocidade.

Non se escoita outro son

Mentres a vida dun neno ascende

Na noite coma un paxaro.

A actividade frenética dos avións

Precipítase cara á cidade,

As balas de aceiro voan,

Rachando a seda estrelada

Do ceo:

Un bombardeiro é derribado

Laranxas e azuis a chamas,

E a noite cóbrese de vermello

Como tamén o sangue.

A última BOMBA cae.

Os paxaros da morte xiran ao Leste

De volta cara á súa guarida

Deixando os ovos de ferro

Nas rúas de España.

Con alas como cubos negros

Contra a distante alba,

O fedor do seu paso

Perdura cando xa non están.

No que fora un patio

Un neno chora só.

Homes descobren corpos

Nas ruínas de pedra.
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Tomorrow’s Seed

Proud banner of death,

I see them waving

There against the sky,

Struck deep in Spanish earth

Where your dark bodies lie

Inert and helpless—

So they think

Who do not know

That from your death

New life will grow.

For there are those who cannot see

The mighty roots of liberty

Push upward in the dark

To burst in flame—

A million stars—

And one your name:

Man

Who fell in Spanish earth:

Human seed

For freedom’s birth.

Hero: International Brigades

Blood,

Or a flag,

Or a flame

Or life itself.

Are they the same?

Our dream?

I came.

An ocean in-between

And half a continent.

Frontiers,

And mountains skyline tall,

And governments that told me NO,

YOU CANNOT GO

I came.

On tomorrow’s bright frontiers

I placed the strength and wisdom

Of my years.
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A semente do mañá

A orgullosa bandeira da parca,

Véxoos ondeala

Alí recortando o ceo,

Quedou gravada na terra española

Onde xacen os vosos escuros corpos

Inertes e indefensos—

Así que pensan

Aqueles que non saben

Que da vosa morte

Unha nova vida crecerá.

Porque haberá aqueles que non poden ver

As grandiosas raíces da liberdade

Empuxar cara arriba na escuridade

Para estalar en chamas—

Un millón de estrelas—

E unha o teu nome:

Home

Que caeu na terra española:

Semente humana

Para o nacemento da liberdade

Heroe: Brigadas Internacionais

Sangue,

Ou unha bandeira,

Ou unha chama

Ou a mesma vida.

É todo o mesmo?

O noso sono?

Eu vin.

Un océano entre medias

E medio continente.

Fronteiras,

E montañas altas como o horizonte,

E gobernos que me dixeron NON,

NON PODES IR

Eu vin.

Nas brillantes fronteiras do mañá

Invertín a forza e a sensatez

Dos meus anos.
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Not much,

For I am young.

(was young,

Perhaps it’s better said –

For now I’m dead.)

But had I lived four score and ten7

Life could not’ve had

A better end.

I’ve given what I wished

And what I had to give

That others live.

And when the bullets

Cut my heart away,

And the blood

Gushed to my throat

I wondered if it were blood

Gushing there.

Or a red flame?

Or just my death

Turned into life?

They’re all the same:

Our dream!

My death!

Your life!

Our blood!

One flame!

They’re all the same!

7 Hughes inclúe neste verso unha expresión arcaica do inglés: four score and ten. O determinante score ten a súa orixe no inglés antigo 
[scoru] co significado de vinte, polo que four score significa catro veces vinte. Xa que non hai unha expresión co mesmo significado 
no galego, optouse por traducir esta expresión como noventa anos.
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Non eran moitas,

Xa que son mozo.

(era mozo,

Quizais mellor dito—

Xa que agora estou morto.)

Pero se chegara a vivir noventa anos

A miña vida non podería ter tido

Mellor final.

Eu dei o que quixen

E o que tiña para dar

Para que outros vivisen,

E cando as balas

Extirparon o meu corazón,

E o sangue

Brotou na miña gorxa

Pregunteime se fora sangue

O que brotou alí.

Ou unha chama vermella?

Ou simplemente a miña morte

Volvéndose vida?

É todo o mesmo:

O noso sono!

A miña morte!

A túa vida!

O noso sangue!

Unha chama!

É todo o mesmo!
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Outro ano atípico por mor do SARS COV-2, 

pero Barbantia® continúa resistindo e 

loitando pola cultura no Barbanza.

O anterior recanto das actividades da A. 

C. Barbantia ficaba ás portas da entrega dos 

XIV Premios Barbantia da Cultura, que se 

realizou no auditorio no Centro Sociocul-

tural-Auditorio Municipal do Concello de 

Rianxo o 19 de decembro de 2020. A gala foi 

presentada por Duarte Galbán e contou coa 

actuación musical de Roberto Bolaño e Irati 

Jiménez. Foron premiados a Asociación Terra 

de Outes, en nome da cal falou Xesús Mato; 

Clodio González Pérez e Esther Carrodeguas, 

aínda que esta última por videoconferencia 

e o premio foi recollido pola súa nai, María 

Carrodeguas. Era o día no que se presentaba o 

número XVI de Barbantia. Anuario de Estudos 

no Barbanza, e diso encargáronse Manuel 

Cartea, presidente da asociación e Encarna 

Pego. Interviron tamén o secretario xeral de 

Política Lingüística, Valentín García Gómez 

e o alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños.

E cando todo parecía xa encarreirado e 

programado, voltou a virulencia da pandemia 

e houbo que parar. Malia todo, fomos recupe-

rando a normalidade, tras celebrarse en febreiro, 

por videoconferencia, a asemblea anual.

Foto cos galardoados e personalidades asistentes aos XIV Premios Barbantia da Cultura 2020

Duarte Galbán conduciu a gala dos XIV Premios 
Barbantia da Cultura 2020 no Auditorio de Rianxo
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Xesús Mato, María Carrodeguas e Clodio González, cos seus respectivos sereos

Xesús Mato e Lidia Vicente, da A. C. Terra 
de Outes, reciben o sereo da man da 
deputada provincial Sandra González

Valentín García Gómez entrega o 
sereo a Clodio González Pérez

Irati Jiménez ao violonchelo

Adolfo Muíños entrégalle o sereo á nai de Esther 
Carrodeguas baixo a mirada online da galardoada
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As medidas sanitarias obrigaron a que os alcaldes de Porto do Son, Luís Oujo; da Pobra, 
Xosé Lois Piñeiro; de Outes, Manuel González, e de Noia, Santiago Freire Abeijón, así como 

o resto dos asistentes, tiveron que manter a distancia de seguridade obrigada

Xosé Luís Axeitos asinando o seu libro ante Encarna Pego

O 18 de marzo de 2021, no 

Centro Sociocultural-Auditorio 

Municipal do Concello de Rianxo, 

dentro dos Actos Castelao 2021, 

presentamos Aproximacións a 

Manuel Antonio (Axóuxere Editora), 

do académico Xosé Luís Axeitos, 

nun acto no que, ademais do autor, 

interviron Roberto Abuín, da edito-

rial Axóuxere, María Xesús Blanco, 

vicepresidenta de Barbantia, e o 

alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños. 

No mesmo acto, en directo, o artista 

José Luís Veiras Manteiga realizaba 

a súa intervención plástica sobre 

Castelao. A música correu a cargo 

de Sara García Alcalde ao clarine-

te, e Félix L. Rodríguez Ramos ao 

bombardino.
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Xosé Luís Axeitos, María Xesús Blanco, Veiras Manteiga, Adolfo Muíños e Roberto Abuín

Vista xeral da presentación de 
Aproximacións a Manuel Antonio

Veiras manteiga realizando a súa pintura 
mentres se desenvolve o acto de presentación 

do ensaio de Xosé Luís Axeitos

Félix L. Rodríguez e Sara García, bombardino e clarinete, foron os encargados de poñer a nota musical ao acto



271

Pastor Rodríguez

Francisco Calo Lourido mentres asina exemplares do seu libro

Franscico Calo, con María Maneiro ante a atenta mirada de Pilar Sampedro e Pastor Rodríguez

O 26 de marzo Bar-

bantia viaxou á Casa da 

Cultura de Porto do Son 

para presentar a obra de 

Francisco Calo Lourido 

Vida e traballo no mar 

dos galegos, editada polo 

Museo do Pobo Galego. 

Interviron o autor, a te-

nente de alcalde María 

Maneiro e, en nome da 

asociación, Pilar Sampe-

dro e Pastor Rodríguez. 

A música puxérona os 

alumnos da Escola de 

Música Municipal de 

Porto do Son: Ledicia 

Recamán, Gael González 

e Lía Albán ao piano
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Pilar Sampedro e Pastor Rodríguez, con Francisco Calo 
e María Maneiro na Casa de Cultura de Porto do Son

Manuel Mariño del Río, Duarte Mariño e 
Patricia Torrado dialogan co coordinador 

da A. C. Barbantia® Pastor Rodríguez

Franciso Calo Lourido  
nun momento da súa intervención

Ledicia Recamán, da Escola de Música de Porto do Son, interpretando La Comparsa
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E de Porto do Son a Ribeira, ao 

Centro Cultural Lustres Rivas o 9 de 

abril para inaugurar unha exposición 

e presentar un libro: 5 Artistas do Bar-

banza, un proxecto planeado dende 

había tempo, para divulgar e estudar a 

obra de cinco artistas da nosa bisbarra: 

Manuel Ayaso, Castelao, Alfonso Costa, 

Xoán Fernández e Soledad Penalta. 

No acto interviron tres dos homena-

xeados: Manuel Ayaso, Alfonso Costa 

e Soledad Penalta, ademais de Xosé 

Antonio Ventoso, María José Sampe-

dro, Pastor Rodríguez e o alcalde de 

Ribeira, Manuel Ruíz Rivas. Os textos do 

libro foron elaborados por Eme Cartea, 

Eva Veiga, X. A. Ventoso Mariño, Juan 

Monterroso, ademais de Miguel Cea e 

Florencio Maíllo. A exposición estivo 

aberta ao público ata o 29 de maio. 

María José Sampedro e Xosé Antonio Ventoso Mariño

Santos Oujo, Xoán Ferández e Fandiño  
na presentación da exposición 5 Artistas do Barbanza

Manuel Ayaso, Soledad Penalta, Manuel Ruíz Rivas, Alfonso Costa, 
X. Antonio Ventoso Mariño, María José Sampedro e Manuel Cartea
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Público asistente á charla de Xosé Antonio 
Ventoso Mariño na Sala Lustres Rivas de Ribeira

Xoán Fernández, 
María José Sampedro e Pastor Rodríguez

Xosé Antonio Ventoso Mariño nun momento da súa charla sobre Xoán Fernández

Manuel Cartea, na súa charla sobre a 
vida e obra de Manuel Ayaso. Ao fondo 

Eva Veiga e María José Sampedro

Xosé Antonio Ventoso realizando a visita 
guiada á exposición 5 Artistas do Barbanza, 

centrado na obra de Xoán Fernández
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O 30 de abril, de novo en Ribeira, no 

Centro Cultural Lustres Rivas, Barbantia 

colaborou na presentación da novela 

Celada (Editorial Xerais), de Antonio 

Piñeiro. A novela foi a gañadora da séti-

ma edición do Concurso Internacional 

de Novela Curta Cidade Centenaria de 

Ribeira. No acto interviron o autor, o 

director de Edicións Xerais de Galicia, 

Fran Alonso, a concelleira de cultura, 

María Sampedro e Manuel Ruíz Rivas, 

alcalde da cidade. O autor agasallou os 

asistentes cun fermoso gravado da súa 

autoría, mentres que o concello repartía 

entre os presentes ao acto a novela.
Antonio Piñeiro asinando unha obra para María Luísa 

López Otero ante a mirada de José Manuel Vilas

María José Sampedro, Antonio Piñeiro, Manuel Ruíz Rivas e Francisco Alonso

Antonio PiñeiroAntonio Piñeiro asinando exemplares da súa obra



276

Barbantia®. Balance anual 2021

Antonio Piñeiro entregando o seu gravado orixinal ao 
gañador do sorteo realizado durante a presentación

Che Tembra conversa con José Deira nun momento antes da presentación

Manuel Ruíz, Antonio Piñeiro, Francisco Alonso e María José Sampedro

Antonio Piñeiro asinando exemplares 
da súa novela Celada
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O 17 de maio foi o día da festa para 

Galicia e para o Barbanza, o Día das Letras 

Galegas e a celebración da X Romaría das 

Letras no Barbanza, que voltaba ao seu lugar 

orixinal, o Pazo de Goiáns, agora restaurado. 

Na romaría presentouse a obra Xela Arias. 

Poeta e tradutora (Editorial Ir Indo), de Anxo 

Rajó Pazó, que estivo acompañado polo seu 

editor, Xelasio Suárez e por Xesús Laíño en 

nome de Barbantia. Pero non foi o único libro 

presentado, pois logo foi a quenda da novela 

Nus (Editorial Xerais), de Manuel Gago, acom-

pañado por Fran Alonso e Manuel Cartea. 

Música e baile tradicional con Xilbarbeira 

e o Grupo Aroa, o broche final puxérono os 

Melidaos. A mestra de cerimionias foi nesta 

ocasión Sonia Lebedynski.

Sonia Lebedynski, mestra de cerimonias 
na X Romaría das Letras no Barbanza

Dúas integrantes do Grupo Aroa, con 
máscaras, antes da súa actuación

Un restaurado Pazo de Goiáns loce a súa torre para servir de marco 
incomparable para a X Romaría das Letras no Barbanza
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Anxo Rajó Pazó nun momento da súa exposicíon con Xesús Laíño e Xelasio Suárez

Manuel Cartea, Manuel Gago e Fran Alonso

Letras Galegas 2021. Xela Arias

A secretaria de Barbantia®, Milagros Torrado, coa súa 
filla, non quixo faltar a esta nova Romaría das Letras

Cartaz da X Romaría das Letras no Barbanza 2021
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Éxito de público na X Romaría das Letras no Barbanza. En primeiro plano, Patricia Lojo Nine e María José Sampedro

Anxo Rajó Pazó e Manuel Gago asinando as súas novelas
Xilbarbeira e o Grupo Aroa non faltaron un ano 

máis á Romaría das Letras no Barbanza

A festa das Letras, con música e baile 
tradicional no marco do Pazo de Goiáns Os Melidaos nun momento da súa actuación
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O 20 de maio a asociación estivo acom-

pañando a Xosé Antonio Ventoso Mariño, 

no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, 

que impartiu unha conferencia sobre a obra 

de Xoán Fernández. A poeta e escritora, Eva 

Veiga e o presidente de Barbantia, Manuel 

Cartea, falarían neste mesmo lugar o día 27 

de maio sobre os pintores Alfonso Costa e 

Manuel Ayaso. O 2 de xuño o profesor da USC, 

Juan Monterroso Montero impartiría unha 

conferencia sobre a escultora e académica 

Soledad Penalta.

E o 27 de xuño Barbantia desprazouse á 

Pobra do Caramiñal para presentar o poemario 

Memorias dunha estrela sen luz, de Andy da 

Fonte, á que acompañaron a concelleira de 

cultura, Patricia Lojo Nine, Manuel Cartea 

e Xesús Laíño. A actuación musical correu 

a cargo do grupo Mallou. A poeta, tamén 

pobrense, xa colaborara coa asociación en A 

Voz de Barbantia.

Andy da Fonte asinando o seu poemario

Xesús Laíño, Patricia Lojo Nine, Andy da Fonte e Manuel Cartea

Andy da Fonte e Manuel Cartea

O Teatro Cine Elma ao completo para a presentación 
do poemario Memorias dunha estrela sen luz

O grupo Mallou nun momento 
da súa intervención musical
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Non é habitual que a Asociación Cultural 

Barbantia realice actos nos meses de xullo e 

agosto, pero este ano, debido á gran solicitude 

de editoriais e entidades e tamén á melloría 

da situación sanitaria, non quixo deixar de 

colaborar en actos que se foron retrasando 

debido ao peche de xaneiro e febreiro. Así, o 

2 de xullo na Auditorio do Museo Valle-Inclán 

da Pobra presentamos A mensaxe entre as 

sombras. Obra poética de Isaac Díaz Pardo 

(Editorial Xerais), de Esperanza Mariño Davila, 

socia e colaboradora de Barbantia, que estivo 

acompañada por Xesús Laíño. Ese mesmo 

mes, o día 28 de xullo, Manuel Cartea, interviu 

na Casa de Cultura de Porto do Son na pre-

sentación do Noia Harp Fest, acompañando 

o músico noiés Rodrigo Romaní.

Cartaz da Charla-Presentación NOIA HARP 
FEST no Concello de Porto do Son

Esperanza Mariño Davila e Xesús Laíño Esperanza Mariño asinando exemplares do seu libro
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De novo no Auditorio Valle-

-Inclán da Pobra do Caramiñal, 

en colaboración coa Libraría 

LER da Pobra, presentamos Os 

mundos de agora (Editorial Ga-

laxia), do xornalista Lois Oreiro, 

a quen acompañou o científico 

Xoán Castro Rivadulla, o alcalde 

da Pobra, Xosé Lois Piñeiro e a 

concelleira de Cultura Patricia 

Lojo Nine. Houbo un interesante 

debate a continuación da pre-

sentación, sobre o tratamento 

dos datos persoais na rede e os 

hábitos de consumo e a necesi-

dade de novos contidos dixitais. Xoán Casto Rivadulla, Xosé Lois Piñeiro, Lois Oreiro e Patricia Lojo Nine

O 7 de setembro o Concello da Pobra, en 

colaboración coa Editorial Galaxia e Barbantia 

presentaron publicamente o IV Premio de 

Literatura Infantil Carlos Mosteiro para os 

medios coa asistencia de Francisco Castro, 

Manuel Cartea, Patricia Lojo e a viúva de 

Carlos Mosteiro, Lourdes Briones.

Manuel Cartea, Patricia Lojo Nine, Francisco Castro e Lourdes Briones na 
presentación do IV Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro
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O 26 de setembro na Sociedade Liceo de 

Noia, presentou Barbantia De mariño a poeta 

(Medulia Editorial), de Manel Monteagudo, 

aconpañado de Antón Riveiro Coello, Xerardo 

Agrafoxo, María Xesús Blanco, o presidente 

do Liceo, Óscar Prego e o alcalde de Noia 

Santiago Freire Abeijón. A apertura e peche 

musical do acto correo a cargo da intervención 

á guitarra de Claudia Fernández.

Claudia Fernández, á guitarra, co resto dos intervenientes na presentación do libro De mariño a poeta

Manel Monteagudo dialogando con Antón Riveiro Coello

Un momento de tranquilidade para reler  o 
suplemento cultural A Voz de Barbantia

Antón Riveiro Coello, María Xesús Blanco, 
Santiago Freire Abeijón, Óscar Prego, Manel 

Monteagudo e Xerardo Agrafoxo
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E o 1 de outubro, de novo no Auditorio 

Valle-Inclán, presentamos o libro Don Carlos 

e o misterio dos lucecús, de Patricia Torrado, 

que presentou a académica Fina Casalderrey, 

abrindo o acto o presidente de Barbantia. Nese 

mesmo mes, o 18 de outubro, Barbantia ache-

gouse a Rianxo, esta vez para presentar no 

Centro Sociocultural-Auditorio Municipal a 

novela O rosario e a buguina (Editorial Galaxia), 

de Xosé Ricardo Losada. Acompañaron o autor, 

o poeta e escritor Xosé Manuel Lobato, a editora 

Malores Villanueva, o escritor Antón Riveiro 

Coello, o deputado de Cultura da Excma. De-

putación da Coruña, Xurxo Couto, e o alcalde 

rianxeiro Adolfo Muíños. A nota musical púxoa 

a pianista Nereida Pérez. A novela de X. Ricardo 

Losada foi Premio Torrente Ballester de 2020 e 

recrea os últimos dous meses de vida do poeta 

rianxeiro Manuel Antonio.

Vista xeral do Auditorio Valle-Inclán na Pobra

Manuel Cartea, Fina Casalderrey e Patricia Torrado, na presentación de Don Carlos e o misterio dos lucecús

X. Ricardo Losada

X. Ricardo Losada, Antón Riveiro Coello, Malores Villanueva e X. M. Lobato
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Malores Villanueva

X. Ricardo Losada asinando exemplares do seu libro

Vista xeral da presentación d'O rosario e a buguina

Nereida Pérez ao piano nun momento da súa actuación

Público asistente á presentación no Auditoiro de Rianxo



286

Barbantia®. Balance anual 2021

O 22 de outubro, na sé do Museo do Gra-

vado de Artes, Barbantia presentou a tradución 

das Iluminacións. Unha tempada no inferno, 

de Arthur Rimbaud, feita por Manuel Cartea e 

ilustrada por Manuel Teira. Ao mesmo tempo, 

o numeroso público asistente puido contem-

plar a exposición dos trinta e cinco orixinais 

de Manuel Teira que permaneceu aberta ata 

o 21 de novembro. Interviron no acto Manuel 

Cartea, Manuel Teira, Pastor Rodríguez, Xesús 

Laíño, a concelleira de cultura de Ribeira, 

María José Sampedro e o secretario xeral de 

Política Lingüística, Valentín García Gómez.
Tradutor e ilustrador da fantástica edicíon: 

Manuel Cartea e Manuel Teira

Manuel Teira explica aos asistentes parte 
da exposición sobre Arthur Rimbaud

Manuel Teira (de pé) no momento da súa disertación. Con Manuel Cartea, 
María José Sampedro, Valentín García Gómez e Xesús Laíño

Xesús Laíño dá inicio á presentación da 
tradución e á inauguración da exposición
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Vista parcial do público asistente ao 
acto no Museo do Gravado

Manuel Cartea na súa disertación ante a 
atenta mirada dos compañerios de mesa

Valentín García Gómez, Xesús Laíño, 
María José Sampedro, Manuel Teira, 

Manuel Cartea e Pastor Rodríguez

Numeroso público abarrotou a sala do 
Museo do Gravado de Artes na presentación 

da tradución de Rimbaud

Manuel Teira e Manuel Cartea asinando exemplares da tradución de Arthur Rimbaud
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Outubro foi un mes con catro actos, algo 

sorprendente para unha modesta asociación 

cultural comarcal e non rematou ata que o 29 

de outubro, de novo en Ribeira, no Centro 

Cultural Lustres Rivas, se presentou o ensaio 

Manuel Cartea, Fidel Vidal e Manuel Ruíz

A culpa do pai (Medulia Editorial), de Fidel 

Vidal, quen dialogou con Manuel Cartea e 

Xesús Laíño. O acto pechouno a intervención 

do alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz Rivas.

Numeroso público arroupou a Fidel Vidal 
na presentación do seu libro

Pastor Rodríguez reparte o suplemento 
A Voz de Barbantia

Manuel Ayaso entrega a Fidel Vidal un debuxo 
realizado durante a presentación

Desfrutando da leitura de A Voz de Barbantia
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O 5 de novembro celebrouse no IES Félix 

Muriel de Rianxo a inauguración do XI Se-

minario sobre a memoria. Este seminario 

desenvolveuse do seguinte xeito, como nos 

resumiu o seu coordinador, Carlos Cima-

devila. Os días 5, 6 e 7 de novembro do 2021 

retomouse o XI Seminario da Memoria Levas 

a verdá no peito…! R. Blanco torres, celebrado 

en Rianxo, Cuntis e Cerdedo. O día da inau-

guración no IES Félix Muriel de Rianxo estivo 

presente o alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, 

o director do IES Félix Muriel, Ramón Veiga, 

o presidente de Barbantia, Manuel Cartea, 

o presidente de Nova Escola Galega, Xosé 

Lastra, e o coordinador do seminario, Carlos 

Cimadevila.

Para procurar a consecución dos obxecti-

vos a partir dos cales se concibía o Seminario, 

foron deseñadas unha serie de actividades que, 

respectando a súa sucesión cronolóxica, se 

desenvolveron tal e como se sintetiza a seguir:

DÍA 5 DE NOVEMBRO

Iniciouse o Seminario coa inauguración 

da exposición Galiza nom esquece, dedicada 

ás persoas represaliadas após o golpe fascista 

do verán do 36, comisariada pola Comisión 

de historia da Gentalha do Pichel. A conti-

nuación, proxectouse o documental Flores 

tristes de Teo Manuel Abad, que narra que en 

Galiza, aínda que non houbo guerra, houbo 

unha brutal e asasina represión exercida polo 

fascismo. A proxección do documental foi 

seguida dunha conferencia do profesor de 

didáctica Xosé M. Malheiro na que explicou 

como utilizar o documental como recurso 

para o estudo da memoria.

Inaguración no IES Félix Muriel, con Manuel Cartea, Adolfo Muíños, Xosé Lastra e Carlos Cimadevila

Xose M. Malheiro
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DÍA 6 DE NOVEMBRO

A segunda e terceira xornadas do Semi-

nario desenvolvéronse polas terras das Augas 

Quentes e, no seu conxunto, abordaron o 

episodio da represión, morte e resistencia en 

Cuntis e Cerdedo. Comezou a actividade do 

día 6 cunha conferencia de Héitor Picallo, 

escritor que ilustrou os presentes sobre as-

pectos miúdos do suceso sobre a represión 

nas terras de Augas Quentes, algúns deles 

descoñecidos ata agora. O traballo de campo 

do día tivo por obxecto visitar os lugares re-

lacionados coa represión, morte e resistencia 

en Cuntis, baixo a dirección de persoas da 

zona coñecedoras dos feitos e de especialistas 

no estudo da represión. A sesión de tarde 

continuou co traballo de campo e comezado 

pola mañá. A continuación incluíu a explica-

ción do significado do cartel do XI Seminario 

polo ilustrador Martiño Picallo, e a lectura 

de poemas polo poeta Xoán Xosé Fernández 

Abella foi seguida da conferencia do escritor 

e profesor Marcos Seixo sobre Roberto Blanco 

Torres, detido, paseado e fusilado en 1936. A 

xornada rematou coa conferencia da escritora 

Susana Sánchez Aríns cunha visión dende 

o papel do fascismo, o home que sacaba os 

homes das casas.

DÍA 7 DE NOVEMBRO

O terceiro e último día de actividade do 

Seminario comezou cunha conferencia do 

profesor Calros Solla e o xornalista Fernando 

Salgado sobre o campo das laudas, un proxecto 

de recuperación da memoria histórica de Cer-

dedo, a continuación a profesora Uxía Bolaño 

presentou o número 76 da Revista Galega 

de Educación, memoria para o presente. A 

xornada completouse cunha segunda parte 

do traballo de campo desenvolvido no campo 

das laudas en Cerdedo. A actividade pechouse 

cunha sesión de conclusións e de avaliación 

do propio Seminario na que puideron parti-

cipar todos os asistentes.

Héitor Picallo

Roteiro en Cuntis, con Héitor Picallo e Marcos Seixo
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Roteiro en Cuntis, con Héitor Picallo e Marcos Seixo

Lectura de poemas por Xoán Xosé Fernández Abella

Explicación do cartaz do XI Seminario por Mariño Picallo

Conferencia de Calros Solla e Fernando Candedo

Conferencia de Marcos Pastor

Conferencia de Susana Sánchez Aríns

Prestación da Revista Galega da Educación 
por Uxía Amigo e Mariló Candedo
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Campo das Laudas, Cerdedo, con Calros Solla e Fernando Salgado

Vista xeral dos asistentes ao XI Seminario
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O 19 de novembro nova 

visita á cidade de Ribeira, no 

Centro Cultural Lustres Rivas 

para presentar Trobar no ar 

(Medulia Editorial), de Xosé Ma-

nuel Lobato, a quen presentou 

Xosé Ricardo Losada e os que 

acompañou o alcalde de Ribeira 

Manuel Ruíz Rivas.
X. Ricardo Losada, Manuel Ruíz e X. M. Lobato

Asistentes no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira á presentación de Trobar no ar, de Xosé Manuel Lobato

X. R. Lobato asinando exemplares do seu libro X. Ricardo Losada, Manuel Ruíz e X. M. Lobato
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Xa a finais de novembro, nun mes tamén 

cargado de actos, desprazámonos ao salón 

de actos do Centro Social de Boiro o 26 de 

novembro, para presentar o VI Recompilatorio 

A Voz de Barbantia, que inclúe os números 

126-150 do suplemento cultural que publica 

o xornal La Voz de Galicia na súa edición do 

Barbanza. No acto interviron Encarna Pego, 

o delegado no Barbanza de La Voz de Galicia, 

Ramón Ares Noal; o escritor Antón Riveiro 

Coello e o alcalde de Boiro, José Ramón 

Romero García. VI Recompilatorio A Voz de Barbantia

Encarna Pego, José Ramón Romero, 
Ramón Ares e Antón Riveiro Coello

O coordinador de Barbantia repartindo 
exemplares aos asistentes

Antón Riveiro Coello xunto con Ramón Ares, José Ramón Romero e Encarna Pego
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Ramón Ares nun momento da súa exposición

Xulio Gil, Che Tembra e Luís Ruíz en animada conversa

Encarna Pego presentando o VI Recompilatorio 
ante a mirada de José Ramón Romero, 

Ramón Ares e Antón Riveiro

Encarna Pego

Asistentes no Centro Social de Boiro á presentación do VI Recompilatorio A Voz de Barbantia
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As fotografías de La Voz de Galicia son da autoría de Carmela Queijeiro, Marcos Creo 

e Dani Gestoso. Reciban o noso agradecemento máis sincero.

Malia o parón de actos en todo o país 

nos meses de febreiro e marzo por mor da 

pandemia polo SARS COV-2, a coñecida 

COVID-19, Barbantia® recuperou a finais 

de marzo a pretendida normalidade nos seus 

actos presenciais.

E mentres tanto as socias e socios están a 

votar os gañadores dos XV Premios Barbantia 

da Cultura, que este ano ten como nomeados 

a Enrique Paisal, Ana Blanco e Esperanza 

Mara para a traxectoria cultural no Barbanza; 

a Real e Ilustre Confraría da Dorna, o Museo 

Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal e o Cen-

tro Arqueolóxico de Neixón para a iniciativa 

cultural do Barbanza; e a Manuel Olveira, 

Sonia Lebedynski e Manuel Caamaño para o 

Premio Barbantia á Cultura Galega. Pero esa 

será xa outra andaina que esperamos contar 

noutro momento.
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RELACIÓN DE SOCIAS E SOCIOS
1. Mª DorinDa abuín Ces, 2. estefanía ageitos iglesias, 3. agustín agra barreiro, 4. José raMón 
agrafoxo Pérez, 5. xerarDo agrafoxo Pérez, 6. xosé lois agrelo HerMo, 7. José Manuel alborés 
Mariño, 8. ósCar alCalDe Carou, 9. María elisa alfonso saMPeDro, 10. Mª ConCePCión allut 
ViDal, 11. fernanDo alonso roMero, 12. xosé ÁlVarez Castrelo, 13. ana aMaDo reino, 14. María 
Cristina anDraDe gonzÁlez, 15. ana e. arCa CaMba, 16. raMón ares noal, 17. PurifiCaCión arias 
VÁzquez, 18. María xesús arMaDa Castaño, 19. María Dolores arxóns ÁlVarez, 20. uxía baaMonDe 
reiriz, 21. asoCiaCión balanDro Joaquín Vieta, 22. siMón balVís freire, 23. VíCtor barbeito 
Pose, 24. Clara barge estéVez, 25. Pablo barreiro, 26. xosé Manuel barreiro insua, 27. María isabel 
barros Pazos, 28. biblioteCa funDaCión Penzol, 29. biblioteCa xeral Da usC, 30. franCisCo blanCo 
alCaiDe, 31. Carlos blanCo Carballo, 32. José Manuel blanCo Castro, 33. ana blanCo 
góMez, 34. fernanDo blanCo laDo, 35. María xesús blanCo lóPez, 36. José Manuel blanCo 
roMero, 37. raMón riCarDo boo Puente, 38. Carlos branCo ansoar, 39. xosé raMón brea rei, 40. Mª 
DoMinga brión sanMiguel, 41. lourDes briones Pouso, 42. franCisCo xosé bugallo otero, 43. C.e.i.P. 
santa María Do Castro, 44. rosa María CaaMaño gonzÁlez, 45. Manuel CaaMaño suÁrez, 46. franCisCo 
CaDaVal ayaso, 47. xosé Manuel Cairo antelo, 48. Carlos Manuel Callón torres, 49. Dolores Calo 
garCía, 50. Jorge J. CaMPaña Dieste, 51. DoMingo raMón CaMPos alborés, 52. anxo santiago CaMPos 
Pena, 53. María xosé Canitrot trillo, 54. natalia Carou figueira, 55. raMón CarreDano Cobas, 56. alba 
Carreño lóPez, 57. Juan Carril Miguéns, 58. Manuel Cartea góMez, 59. José raMón Casais 
roMero, 60. roMÁn Castaño garCía, 61. eVa Castaño torraDo, 62. antonia Castelo laMPón, 63. Jesús 
Manuel Castro fernÁnDez, 64. eMilio Castro fustes, 65. HerMinDa Castro lage, 66. xaVier Castro 
roDríguez, 67. guillerMe CaxaraVille arauxo, 68. Centro eMPresarial Da ConstruCión Do 
barbanza, 69. Centro raMón Piñeiro, 70. Centro reCreatiVo e Cultural De artes, 71. CeP Pilar 
Maestú sierra, 72. Manuel Ces Canle, 73. sonia Ces garCía, 74. Cornelia Ces MiranDa, 75. aDelina 
Ces quintÁns, 76. MauriCia Ces quintÁns, 77. JaVier Jesús raMón CHouza gestoso, 78. María Jesús 
Cobas Paz, 79. Colexio JaiMe balMes, 80. xosé CoMoxo roDríguez, 81. ConCello Da Pobra Do 
CaraMiñal, 82. ConCello De boiro, 83. ConCello De lousaMe, 84. ConCello De noia, 85. ConCello 
De outes, 86. ConCello De Porto Do son, 87. ConCello De rianxo, 88. ConCello De ribeira, 89. Joaquín 
Cortés laíño, 90. alfonso Costa beiro, 91. María José CouCe Caneiro, 92. JaiMe De los ríos 
HernÁnDez, 93. xosé Deira triñanes, 94. faustina Dieste sÁnCHez, 95. Juan J. Dosil Martínez, 96. Daniel 
erMo sanCHes, 97. xaquín esPaña fernÁnDez, 98. María teresa esPerante lens, 99. Marina esPinazo 
CalVo, 100. franCisCo JaVier esPino DoMarCo, 101. eDuarDo xeroMe estéVez agrafoxo, 102. Manuel 
faJarDo Piñeiro, 103. xoÁn fernÁnDez, 104. María estHer fernÁnDez CarroDeguas, 105. CiPriano 
eMilio fernÁnDez fernÁnDez, 106. Manuel fernÁnDez Maneiro, 107. María eugenia fernÁnDez 
rebolliDo, 108. graCiela fernÁnDez rebolliDo, 109. franCisCo fernÁnDez rei, 110. noelia fernÁnDez 
toleDano, 111. Marisol fernÁnDez ValaDo, 112. serafín fernÁnDez VillanueVa, 113. luís ferreirós 
blanCo, 114. guillerMina ferrol Martínez, 115. roberto figueira Martínez, 116. José alberto figueiro 
resúa, 117. esPeranza Mara filgueira raMa, 118. María isabel fontano fernÁnDez, 119. funDaCión 
rosalía De Castro, 120. gustaVo garCía Dieste, 121. rafael garCía garCía, 122. silVia garCía 
Mirón, 123. Paula susana garCía Paz, 124. ViCtoria De los Ángeles garCía Peinó, 125. eMilio garCía 
Pérez, 126. garCía roDiño,  s. l., 127. xosé anxo garCía roDríguez, 128. alberto garCía 
sÁnCHez, 129. xoÁn franCisCo garCía suÁrez, 130. nieVes garCía ViDal, 131. PeDro garCía ViDal, 132. íria 
gestoso ríos, 133. xulio gil roDríguez, 134. xosé anxo góMez figueira, 135. eugenia góMez 
ViDal, 136. alfonso José gonzÁlez asenJo, 137. Manuela sofía gonzÁlez lestón, 138. Manuel 
gonzÁlez lorenzo, 139. unai gonzÁlez suÁrez, 140. félix gonzÁlez túñez, 141. grÁfiCas garabal 
s. l., 142. xosé luís groVeiro gonzÁlez, 143. María guDe saMPeDro, 144. xulio gutiérrez 



300

roger, 145. xan HerMiDa bouza, 146. Josefa HerMo insua, 147. genoVeVa HerMo sÁnCHez, 148. ies 
Coroso, 149. ies esPiñeira, 150. ies nº1 De ribeira, 151. ies Praia barraña, 152. ies Virxe Do 
Mar, 153. lago Mallo, ezequiel, 154. Jesús roMÁn laíño briones-arén, 155. fernanDo raMón 
laVanDeira suÁrez, 156. xoÁn xosé león Martínez, 157. xoÁn león ViDal, 158. Manuel lestón 
gonzÁlez, 159. Mª aurora lestón Mayo, 160. a librería De rosa, 161. anDrés liJó Villa, 162. xosé 
Manuel lobato Martínez, 163. Carlos Mª lóPez Del río, 164. aMalia lóPez louro, 165. xabier lóPez 
Marqués, 166. María luísa lóPez otero, 167. Juan raMón lóPez oVieDo, 168. gloria lóPez 
Paz, 169. María Dolores lóPez roDríguez, 170. CHaro lóPez sÁnCHez, 171. xosé antonio lóPez 
silVa, 172. Jesús lorenzo CesPón, 173. seVeriano loroño ViazCoeCHea, 174. xosé riCarDo losaDa 
ViCente, 175.  Marina losaDa ViCente, 176.  María loureiro Piñeiro, 177.  aurora MarCo 
lóPez, 178. aurelia Mariño blanCo, 179. esPeranza Mariño DaVila, 180. Manuel Mariño Del 
río, 181. xoÁn Mariño reino, 182. María José Maroñas sóñora, 183. anDrés Martínez Cao, 184. Josefa 
Martínez DoMínguez, 185. rita Martínez guDe, 186. liDia Martínez fernÁnDez, 187. Jesús Martínez 
MoleDo, 188. beatriz Martínez outeiral, 189. Mª Consuelo Martínez Pérez, 190. Daniela Martínez 
soMoza, 191. Ángeles Miguéns Cristobo, 192. MóniCa Paula Montero ParCero, 193. María Del Pilar 
Morales Pérez, 194. sara Moure PraDo, 195. José luis Mouriño Miguéns, 196. aDolfo Muíños 
sÁnCHez, 197. Mariano Muñiz blanCo, 198. Museo Do graVaDo De artes, 199. aVelina neiro 
CuenCio, 200. xosé Manuel nóVoa Collazo, 201. HaDriana orDóñez otero, 202. Mari CarMen 
orDóñez rey, 203. Marusela outeDa CaneDa, 204. raMiro ouViña ouViña, 205. MóniCa ouViña 
Paisal, 206. alberte PagÁn, 207. María Do CarMe Pallares leal, 208. xosé antón ParaDa 
fernÁnDez, 209. antonio ParaDa Mariño, 210. santiago PÁraMo aller, 211. aliCia ParDal Pazos, 212. Mª 
Dolores ParDo fernÁnDez, 213. Marian PareDes Villaronga, 214. Juan Patiño gonzÁlez, 215. benJaMín 
Paz Castro, 216. María xosé Paz franCo, 217. José franCisCo Paz liJó, 218. raMona Paz 
Muñiz, 219. santiago Pazos rey, 220. María Jesús Pazos rey, 221. enCarna Pego Paz, 222. raMona 
Pego Paz, 223. María isabel Pelayo barbarÁn, 224. soleDaD Penalta lorenzo, 225. xoÁn Carlos 
Pereira Martínez, 226. Pilar Pereiro saaVeDra, 227. José Manuel Pérez abalo, 228. Jesús Pérez 
besaDa, 229. isMael Pérez fernÁnDez, 230. xosé Manuel Pérez fernÁnDez, 231. José antonio Pérez 
fernÁnDez, 232. DaViD Pérez iglesias, 233. silVeria Pérez Martínez, 234. Mª Dolores Pérez 
Mato, 235. María luísa Pérez Muñiz, 236. antonio Pérez Pérez, 237. María asunCión Pérez 
Pérez, 238. Mariña Pérez rei, 239. José antonio Pérez sÁnCHez, 240. seVeriano Pérez suÁrez, 241. José 
antonio Pérez treus, 242. Mª Jesús PiCHer núñez, 243. Manuela PiMentel noVo, 244. félix PiMentel 
tubío, 245. alberto Piñeiro berMúDez, 246. xoÁn antón Piñeiro Dios, 247. antonio Piñeiro 
fernÁnDez, 248. PeDro Piñeiro HerMiDa, 249. gerarDo Piñeiro lorenzo, 250. xoana Piñeiro 
lorenzo, 251. Manuel Piñeiro Pena, 252. Manuela PlaCes fungueiriño, 253. María PlaCín 
lóPez, 254. CiPriano Manuel Pose lorenzo, 255. ConCePCión PraDo baña, 256. asoCiaCión PruDenCio 
roMo, 257. José Manuel queiruga Carballo, 258. raMón quintÁns Vila, 259. beatriz quintela 
rúa, 260.  María Dolores raMa PiCo, 261.  real aCaDeMia galega, 262.  ósCar reboiras 
loureiro, 263. ana reDonDo loxo, 264. Mª Del CarMen rego DoMínguez, 265. xosé xabier reino 
Castro, 266. Manuel reiriz Dios, 267. Marisa resúa quintÁns, 268. roDrigo rey lóPez, 269. María 
CarMen rey núñez, 270. natiViDaD rey orDóñez, 271. ester rinCón-benzalÁ fernÁnDez, 272. Juan 
Manuel ríos Pérez, 273. xosé Manuel riVas Pérez, 274. antón riVeiro Coello, 275. santiago robaDo 
gauDeoso, 276. inMaCulaDa robleDa Castro, 277. tero roDríguez Castiñeiras, 278. antón roDríguez 
gallarDo, 279. Mª teresa roDríguez iglesias, 280. Daniel roDríguez lorenzo, 281. luís Carlos 
roDríguez río, 282. Mateo roDríguez Martínez, 283. xiMena roDríguez Martínez, 284. José Mª 
roDríguez tubío, 285. blanCa-ana roig reCHou, 286. luCía roManí fernÁnDez, 287. enCarna roMay 
otero, 288.  rebeCa roMero Viturro, 289.  Manuel ruíz riVas, 290.  Miguel Ángel saÁ 
raMos, 291. antonio saboriDo lóPez, 292. ConCePCión sabuCeDo ÁlVarez, 293. María José saMPeDro 
fernÁnDez, 294. olegario saMPeDro lóPez, 295. Pilar saMPeDro Martínez, 296. raMón saMPeDro 
Muñiz, 297. xaVier sÁnCHez alonso, 298. MarCelino sÁnCHez soMoza, 299. María isabel santos 
DaVila, 300. Mª CarMe santos roDríguez, 301. xoHÁn santos suÁrez, 302. xesús santos 
suÁrez, 303. Ángela María segaDe otero, 304. guillerMo De la Paz serra Martínez, 305. Juan 



301

néstor sierra fernÁnDez, 306. raquel silVa HerMo, 307. José silVa triñanes, 308. blas raMón sobriDo 
lago, 309. soCieDaDe liCeo De noia, 310. antonia María soMoza Martínez, 311. santiago suÁrez 
blanCo, 312. Juan neMoPuCeno suÁrez liJó, 313. César r. tarela Pérez, 314. anDrés teira 
ageitos, 315. Manuel teira luaCes, 316. luís teira ParaDa, 317. José teMbra reDonDo, 318. Pilar 
tesouro franqueira, 319. María Del CarMen toba trillo, 320. Dores torraDo ares, 321. Milagros 
torraDo CesPón, 322. PatriCia torraDo queiruga, 323. Manuel torres Cubeiro, 324. gonzalo 
trasbaCH Paz, 325. gerarDo triñanes fernÁnDez, 326. xosé Manuel triñanes núñez, 327. Manuel 
tubío faCHaDo, 328. José tubío faCHaDo, 329. felisa tubío saaVeDra, 330. ViCente VÁzquez 
arias, 331. ósCar VÁzquez Dieste, 332. CarMen VÁzquez Dieste, 333. franCisCo xabier VÁzquez 
fernÁnDez, 334. Juan Manuel VÁzquez garCía, 335. José Manuel VÁzquez liJó, 336. aMParo VÁzquez 
lores, 337. eVa Veiga torre, 338. xosé luís Veiras Manteiga, 339. Manuel Velo Velo, 340. franCisCo 
ViCente teiJeiro, 341. franCisCo antonio ViDal blanCo, 342. fiDel ViDal Pérez, 343. teresa ViDal 
Pose, 344. bernarDo xosé Vila CaMeÁn, 345. María Margarita Vilar Martínez, 346. Manuel Vilar 
rey, 347. raMona Vilar saMPeDro, 348. teresa Villalba torres, 349. María Del CarMen Villar 
alonso, 350. Manuel xesús Villar suÁrez, 351. Mª teresa VillaVerDe Pais, 352. segisMunDo zúñiga 
tubío.
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