
CURIOSIDADES 
 
 
“Pemón Bouzas recrea en su nueva novela, "La voz del viento", la invasión de los 
piratas berberiscos a Cangas y la historia  de María Soliño, acusada de brujería en el 
año 1617” 
 

Unha historia arredor da figura lendaria de María 
Soliña, coa Inquisición, piratas berberiscos, 
meigas, bruxas e aquelarres nas praias, e moito 
máis.  

Con Cangas do Morrazo e Santiago de 
Compostela como escenarios principais. 

María Soliño, ou Soliña, converteuse nunha 
personaxe lendaria para a sociedade galega, 
difuminada polo paso de moito  tempo  polo gran 
poeta Celso Emilio Ferreiro que recolleu indicios 
sobre María Soliño e escribiu o poema que leva o 
seu nome, poema por outra banda empregado 
por diferentes artistas e músicos como Amancio 
Prada. 
 

A este momento tan significativo na historia de Galicia viaxa o escritor e periodista 
Pemón Bouzas na súa nova novela “ A voz do vento”, que tras gañar o prestixioso  
Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid, acaba de publicarse simultaneamente 
en galego (Xerais) e tamén en castelán (Algaida) 

A VOZ DO VENTO (Xerais)     LA VOZ DEL VIENTO (Algaida)

 

Promoción da novela “A voz do vento” do escritor Pemón Bouzas comezou en 
Santiago de Compostela o día 3 de abril do 2014 e continúa por toda España. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kkomTszfm14/U17GfreE9uI/AAAAAAAAG9w/ZD_2_w937gM/s1600/las+Portadas(6).JP
http://1.bp.blogspot.com/-6j0HFc5mUGg/U17ExIBJi9I/AAAAAAAAG9k/-ppvQbV9DW4/s1600/Scan_Pic0220.jp
http://pemonbouzas.blogspot.com.es/2014/03/a-voz-do-vento-xerais-la-voz-del-viento.html


Presentación do  libro de Pemón Bouzas sobre María Soliño en 
Cangas 

(05.06.2014) 
 
A Taberna O Rincón, en Cangas, 

acolle o próximo xoves, 12 de xuño, a 

presentación do libro "A voz do vento", 

de Pemón Bouzas. O acto está previsto 

para as 20:00 horas e está prevista a 

presenza do editor Manuel bragado. 

"A voz do vento" recrea a vila de 

cangas do Morrazo do s. XVII que foi 

saqueada coa invasión turca en 1617. 

 

Ambicións, envexas, delacións, corrupción, aquelarres, sexo, pasións, 
emocións,... 

La  ATENEA 

Voz del Viento se alzó con el LX Premio de Novela Ateneo 
Ciudad de Valladolid. 

 
“Como dixen ao recoller o 
premio o mes de setembro 
pasado, para min foi una gran 
sorpresa e unha enorme 
satisfacción.  
Agradezo una vez mais aos 
membros do xurado a súa 
aposta pola miña novela, pero 
tamén á editorial Algaida e ao 
Ateneo e a cidade de 
Valladolid. 
Aqueles días sentinme como 
na miña casa” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-woI0IfPz_eA/U19hBt56v5I/AAAAAAAAG_Y/hUoyTHd2Jvs/s1600/P1050515p.jp
http://quehacerensantiago.com/sites/default/files/10436168_10152249635769685_8452528445862799855_n.jp
http://3.bp.blogspot.com/-aoFPOfEj67Y/U1hRlrbKg1I/AAAAAAAAG9M/LWRPpQuwOrA/s1600/Scan_Pic0218.jp


 

Pemón Bouzas con Amaia Mauleón de Faro de Vigo 

 
 

 

 

 

 

 

Pemón Bouzas con Ángel María de Pablos e  Mercedes Cantalapiedra 

OBRAS: 

 

 

 

 

 

 

Como escritor en galego:

Literatura infanto-xuvenil: A Estrela de Oriente (Xerais, 2012). 

Ensaio: Novos pasos por Bretaña (Xerais, 2014). 

http://2.bp.blogspot.com/-rd2ggPLj4xw/U19hb_RGiXI/AAAAAAAAG_g/3mbqGRItbIc/s1600/P1050510p+-+copia.jp
http://4.bp.blogspot.com/-h5gl6hnL47k/U2I6zeYq2YI/AAAAAAAAHAA/cmfaJvGk7kk/s1600/amaia.jp
http://elinformemanilanovela.blogspot.com/
http://laslucesdelnorte.blogspot.com/
http://novospasosporbretana.blogspot.com.es/
http://gl.wikipedia.org/wiki/Xerais
http://gl.wikipedia.org/wiki/2012
http://gl.wikipedia.org/wiki/2014


 

 
MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE ROCAS 

 
Vicente Refoxos, familiar da Santa Inquisición en Cangas do Morrazo dende o seu 
retiro  no mosteiro de San Pedro de Rocas reflexiona sobre o final da súa xuventude e 
os seus primeiros anos ao servizo da Inquisición.  
Un exemplo singular de igrexa rupestre escavada baixo o   monte Barbeirón. 

 

 
Este mosteiro é único por estar escavado na roca natural. 
 
Trátase dun recinto antiquísimo, rústico, case primitivo, testemuña dos primeiros 
asentamentos eremitas nestas terras.  
 
O valor de San Pedro de Roca é antropolóxico máis que estético. 
 
A presenza dos primeiros ocupantes deste lugar remóntase ao ano 573. Segundo as 
inscricións da lápida fundacional, conservada no Museo Arqueolóxico Provincial, os 
seus fundadores foron sete varóns que escolleron este fermoso enclave para retirarse 
a unha vida de oración.  
 
Posteriormente, xa no século IX, o cabaleiro Gemodus redescubre o lugar nunha 
xornada de caza e se establece nel, sendo elixido abade polos seus compañeiros. 
Lenda ou realidade, o caso é que existe constancia da existencia de Gemodus, tal 
como figura no privilexio que Alfonso V concede a Rocas en 1007.  
Nos séculos posteriores, este mosteiro, nunca demasiado rico nin moi habitado, pasou 
a depender do de Santo Estevo de Ribas de Sil e do de San Salvador de Celanova. 
  
En 1923, foi declarado Monumento Histórico-Artístico.  
 
A igrexa do mosteiro, do século VI, é un dos templos cristiáns máis antigos que se 
coñecen. Podemos ver uns sepulcros esculpidos nos que se representan figuras 
xacentes. No chan da igrexa e o atrio están escavados na roca numerosos sepulcros.  
 
Un arco permite o acceso a un pequeno espazo, empregado ata fai pouco como 
camposanto parroquial.. Desde este punto sae un camiño que baixa pola pendente da 
montaña e chega ata a Fonte de San Bieito, tamén escavada na roca. 
  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Barbeir%C3%B3n&action=edit&redlink=1


 

CELSO EMILIO FERREIRO  E   MARÍA SOLIÑA 
 
Entre 1619 e 1628 numerosas mulleres de Cangas foron víctimas dunha invención dos 
inquisidores que estivo directamente provocada polo emprobrecimento xeral que 
seguiu a invasión turca de 1617. 
O obxectivo primoridal era arrebatarlle  os seus “ dereitos de presentación” en 
“capelas”  e “freguesías”. Consistía  este dereito en que os sucesores do fundador 
dunha igrexa podía propor a súa titularidade cando quedara aquela  vacante, e o 
mesmo tempo participar dos beneficios que aquela xenerara. 
Mulleres  como  Maria Soliña, que cando roldaba os 70 anos  perdeu ao seu marido e 
irmán cando os piratas turcos-berberiscos atacaron a Ría de Vigo foi unha de tantas. 
María qued , feito que 

s caciques
ou moi apenada e todas as noites paseaba pola praia de Cangas
 do pobo consideran como unha oportunidade para apropiarse dos seus o

bens,  ao igual que Calatiña de Lana Iglesias, Elvira Martínez, Teresa Pérez, María de 
los Santos….  
O 23 de enero de 1622 chegou por fin a sentenza. Foi condenada con unha 
confiscación de bens, debendo portar o hábito penitencial  durante medio ano. Non 
sabemos se chegou a cumplir toda a pena, pois probablemnte a súa vida non durou 
moito máis. 
A súa acta de defunción non foi atopaga. Cecáis algún día descubramos onde 
repousan os seus castigados restos. 
 
“Los corazones de los [capitalistas] son de piedra”  Celso Emilio 
Ferreiro(Celanova 1912, Vigo 1979) un escritor e político que pertencía a unha familia 
acomodada campesiña galeguista. A letra desta canción popular  e recente, do escritor 
Celso Emilio Ferreiro Míguez que inmortaliza en María o descontento popular que 
protestaba contra os abusos do poder  daqueles terroríficos tribunais  civís e 
eclesiásticos. 
O poeta ve na muller  viúva unha María sola soliña, na muller que se enfronta ao  
tribunal unha María sola soliña, na muller  que padece o desterro unha María sola 
soliña. O estribillo da canción insistirá  en destacar esa soidade de María. 

 
 

 



 
 

POEMA DE CELSO  EMILIO FERREIRO A MARÍA SOLIÑA 
 

                                                                                       

Polos camiños de Cangas  
a voz do vento xemía: 
ai, que soliña quedache,  
María Soliña. 
Nos areales de Cangas, 
Muros de noite se erguían: 
Ai, que soliña quedache, 
María Soliña. 
As ondas do mar de Cangas  
acedos ecos traguían: 
ai, que soliña quedache, 
María Soliña. 
As gueivotas sobre Cangas  
son ̃os de medo tecían: 
ai, que soliña quedache,  
María Soliña. 
Baixo os tellados de Cangas  
anda un terror de agua fría: 
ai, que soliña quedache,  
María Soliña 
 
 

Tamén existe unha versión musicada do poema feita polo grupo galego  
LUÁR NA LUBRE  

e outra polo cantautor 
 AMANCIO PRADA 

 Celso Emilio Ferreiro María Soliña

  

Ángeles Ruibal canta a  


