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A memoria
Dicía o cantautor Raimon: “quen perde os orixes perde a identidade”. Efectivamente. E
para non perdela é necesario ter memoria. Memoria individual e memoria colectiva. A
amnesia produce desorientación. E preciso saber onde está o sul para non perdelo norde.
Iso intentamos dende a Pomba Dourada, en Carballo de Bergantiños na galega Costa da
Morte.

Quen puidera namorala
No niño novo do vento
hai unha pomba dourada;
quen puidera namorala,
quen puidera namorala,
meu amigo.
Canta o luar e o mencer
en frauta de verde olivo;
quen puidera namorala,
quen puidera namorala,
meu amigo.
Ten aires de flor recente
cousas de recén casada;
quen puidera namorala,
quen puidera namorala,
meu amigo.
Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río
quen puidera namorala,
quen puidera namorala,
meu amigo.
(Cantiga nova que se chama ribeira, 1933, Álvaro Cunqueiro, 1911-1981)
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MANUEL LUGRÍS FREIRE (1863-1940)
Manuel Lugrís Freire naceu en Sada (A Coruña) en 1863, como tanto galegos emigrou a
Cuba no 1883 onde estivo ata 1895. En Cuba incorporase moi activamente as
actividades da numerosa colectividade galega, formando parte da directiva do Centro
Galego da Habana.
Foi cofundador (con Armada Teixeiro) do primeiro xornal en galego na emigración: A
gaita gallega (1885). Publica diversos traballos onde sobresae o seu primeiro libro
poético: Soidades (1894). Ao ano seguinte retorna a Galicia.

Día do ingreso de Castelao na Real Academia Galega, 1934. De pé, de esquerda a dereita, Sebastián
González, Eladio Rodríguez, Enrique Peinador Lines, Gonzalo López Abente, Celia Brañas
Fernandez, Pura González Varela, Ramón Otero Pedrayo, David Fernández Diéguez, Ángel del
Castillo e Fernando Cortés. Sentados, na mesma orde, Fernando Martínez Morás, Castelao, Manuel
Lugrís Freire, Antón Vilar Ponte e Félix Estrada Catoyra.

En Galicia incorporase de inmediato as actividades galeguistas, singularmente a Liga
Gallega (1897) e a chamada Cova Céltica, Escola de Declamación, forma parte da Real
Academia Galega (1906) así como do voceiro A Nosa Terra (1907), do movemento
agrarista (de feito foi Lugrís Freire quen en 1907 empregou pro primeira vez o galego
nun mitin desas características), das Irmandades da Fala (1916) e do Seminario de
Estudios Galegos (1923), e do Partido Galeguista (1931). Foi presidente da Real
Academia Galega en 1934-1935. Casado en primeiras nupcias coa cubana Conchita
Orta, que morre o mesmo ano en que teñen unha filla: Socorro; posteriormente casa con
Pura González Varela coa que tivo cinco fillos: Manuel, Purificación, os xemelgos
Secundino e María del Pilar, Urbano. Este último sen dúbida, un dos mellores pintores
do século XX, é o noso gran pintor do mar.
En suma ademais dunha importante obra escrita en galego, Lugrís Freire tivo toda unha
vida adicada a defensa da lingua , da cultura e de Galicia. Morreu na Coruña en 1940.
En Carballo estivo en diversas ocasións en mitins agraristas e sobre todo participou
activamente na solidariedade coas vítimas de Sofán (1919).
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Obra de Manuel Lugrís Freire
Poesía
1894-Soidades
1901-Noitebras
1919- Versos de loita
1927-Ardencias
1928- As Mariñas de Sada
Teatro
1885- A costureira da aldea
1903-A ponte
1904-Minia e Mareiras
1906-Esclavitú
1917-O pazo (comedia)
1919-Estadeíña
Narrativa
1885- O penedo do crime (novela curta)
1908-Contos por Asieumedre
Outros Traballos
1920-Gramática do idioma galego
1924-Traducción ao galego dunha adaptación ao cinema da zarzuela Maruxa de
Amadeo Vives e Luís Pascual Frutos.

Inauguración do monumento a Curros na Coruña, 11 de agosto de 1934. Ao
seu lado, Niceto Alcalá Zamora, presidente da República.
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ALFREDO BRAÑAS (1859-1900)
Biografía
Alfredo Brañas naceu o 11 de xaneiro de 1859 en Carballo de Bergantiños (A Coruña).
Foi bautizado como Alfredo, José, Francisco, Higinio Brañas Menéndez. Seus pais,
naturais da Coruña, eran Vicente María Brañas Valseca e Celestina Menéndez Vilas;
tivo catro irmás. Seu pai, dun matrimonio anterior, segundo Francisco Campos Freire,
tivera un fillo tamén escritor Gonzalo Brañas Sánchez (A
Coruña, 1840-1903). Seus avós paternos eran Gonzalo
Brañas e Juana Balseca, de Valladolid; os avós maternos,
eran Gregorio Menéndez, da Coruña, e Rita Vilas de
Santiago. Os padriños de Alfredo Brañas foron Enrique
Piñeiro e a súa dona Josefa Borrell residentes en Carballo.
Os dous anos, en 1861, a súa familia trasladase a
Cambados, onde o pai vai exercer de Rexistrador da
Propiedade.
Estuda en Santiago de Compostela onde realiza o
bacharelato (1869-1873) no Instituto e a carreira de Dereito
na Facultade que remata en 1878. A morte de seu pai, en
1876, trae dificultades económicas á familia e recibe axuda
da Duquesa de Medina de las Torres que, segundo Xavier
Alfredo Brañas
Castro, era a nai dun compañeiro da Facultade. Alterna
diversos traballos xornalísticos co exercicio da avogacía así como unha breve estancia
en Madrid, 1880-1881 onde traballa no xornal La Política e despois na Biblioteca
Nacional. De volta a Galicia, despois dun brevísimo período traballando nunha notaría
en Cambados, matriculase no Colexio de Avogados de Compostela en 1883 e sería
avogado fiscal substituto (1884) ata que pasa a ocupar a Secretaría Xeral da
Universidade (1884-1885). Mentrastanto prepara o doutorado que acada en Madrid en
1885. Comeza a dar clases en Santiago ata que consigue a cátedra de Dereito Natural
(1887) en Oviedo e pouco despois a de Economía Política e Facenda Pública (1888) en
Santiago onde permanecerá ata a súa morte, realizando as súas actividades académicas,
literarias, periodísticas, políticas e cívicas na defensa de Galicia, resaltando o seu libro
El Regionalismo (1889)
En 1885 casa con Ramona Casulleras Galiana, irmá do médico e escritor Isidoro
Casulleras, autor da composición poética “Juan Tuorum. Leyenda sobre una tradición
gallega del siglo XIV ” (Santiago, 1880).
Vivían na rúa da Azabachería número 5, onde, a pesar dos coidados do seu médico e
amigo Juan Barcia Caballero (prologou El Regionalismo) morreu o 21 de febreiro de
1900, con apenas 41 anos.
Alfredo Brañas foi soterrado no cemiterio de Nosa Señora do Rosario e pasaría logo, en
1905, a un mausoleo custeado por subscrición popular en San Domingos de Bonaval, no
actual Panteón de Galegos Ilustres onde tamén está Rosalía de Castro (nos actos de
traslado dende o cemiterio de Adina o 25 de maio de 1891, participou activamente
Brañas), o xeógrafo e matemático Domingo Fontán, o poeta Ramón Cabanillas, o
escultor Francisco Asorey así como Castelao.
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Na tumba de Alfredo Brañas hai unha inscrición que di:
Aquí yaz Alfredo Brañas, bo cristiano, agarimo a terra gallega, sabido maestro na
Escola compostelana. Deus o teña no ceo. Naceo janeiro 11-1859. Finou febreiro 211900.
Dentro dos seus traballos literarios resaltamos.
Poesía
Oda a Calderón de la Barca, 1880
Lamento, Revista de Galicia, 1880
Borradores de Versos, 1881
La Eternidad, 1881
Lembranza, Gaceta de Galicia, 1889, dedicado a
Rosalía
O Avellón, Teatro Principal, A Coruña, accésit
(100 exemplares impresos) no Certame Literario
celebrado no Teatro Principal, 0 24 de agosto de
1884, pola Reunión Recreativa e Instrutiva de
Artesáns da Coruña.
Valero entre los estudiantes, 1885
A víspera de San Xoán, no Certame Literario
Musical galego de Pontevedra, 9 de agosto de
1886, premio dunha rosa de prata e ouro. Publicado en Galicia humorística nº 5, 15 de
marzo de 1888.
Oda homenaxe ó Padre Feijóo, en Ourense (Inauguración do monumento) 1887
Brindis a Maruxiña
Aire galego (música de Chaves)
Como en Irlanda
Poema homenaxe a Montero Ríos, 1887
A groriosa mamoria d`o insine Jovellanos
Drama
La voz de la sangre y la voz de la patria, estreada na Coruña a finais de 1896.
Brañas tiña un gran coñecemento da cultura galega do seu tempo, tendo unha especial
predilección por Rosalía de Castro, sendo un dos organizadores do traslado dos seus
restos dende o cemiterio de Santa María de Adina (Padrón) a Santiago de Compostela o
25 de maio de 1891. En La Patria Gallega número 5 ofrécense varios poemas adicados a
Rosalía, entre outros de Juan Barcia Caballero, Curros Enríquez, Alberto García
Ferreiro , Galo Salinas e o propio a Alfredo Brañas, que di así:
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Á boa memoria de dona
Rosalía Castro de Murguía
Desde que ó pé dos olivos
de Adina enterrar che vin
eu non sei por que me lembro
da miña patria infelís...
Ti na cova, ela esquencida
de todos, ¡triste de min!,
¡cantándoche os teus cantares
choro por ela... e por ti...!

Nós Como Eles*
Hai unha terra
lonxe da nosa,
como ela vere,
como ela hermosa
onde os labregos,
cultivadores,
foran escravos
dos seus siñores
i agora libres
rexenerados
van en camiño
de ser vingados.
IRLANDA...a isla
pelra dos mares,
é a doce terra
dos meus cantares,
terra de altivos
fortes colonos,
onte inda servos,
hoxe xa donos...
¡Ergue, labrego! ¡Érguete e anda!
¡Coma en Irlanda! ¡Coma en Irlanda!
* Poema en catro cantos, reproducimos o primeiro.
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Brañas e O Rexionalismo
É comunmente aceptado pola historiografía galega a
actual a periodización da historia do galeguismo en
tres grandes etapas, a primeira chamada provincialista
que arrancaría a comezos da década dos trinta do
século XIX, que ten como fito máis destacado a
revolta de 1846 que da lugar os Mártires de Carral, a
segunda corresponde co Rexionalismo que abarcaría
dende o prolífico ano de 1886 ata 1915, con tres
tendencias claras o rexionalismo liberal representado
pola figura de Manuel Murguía, o rexionalismo máis
tradicional simbolizado pola figura de Alfredo Brañas
e un rexionalismo federalista con Aurelio J. Pereira,
Amor Meilán ou Leiras Pulpeiro entre os seus
persoeiros máis relevantes. A terceira etapa, será a
nacionalista, que arranca en 1916 co nacemento das
Irmandades da Fala, e que terá a Castelao como
referente fundamental, ata a actualidade.
Temos pois que a figura de Alfredo Brañas, inscríbese
na segunda metade do século XIX en pleno auxe do
Rexionalismo, do que el será un dos principais teóricos.

El Regionalismo

A aportación teórica de Alfredo Brañas o rexionalismo está explicitada nas seguintes
obras:
-El Regionalismo , Jaime Molinas Editor, Barcelona, 1889, a contribución máis
completa e estruturada do galeguismo.
-Bases Generales del Regionalismo y su aplicación a Galicia, coa presenza
fundamental de Alfredo Brañas (1892 ).
-La crisis económica en la época presente y la descentralización regional, 1892.
Carballo e Alfredo Brañas
Alfredo Brañas pronunciou un célebre discurso durante unha homenaxe que recibiu no
seu Carballo natal o 9 de marzo de 1890, titulado “A causa do rexionalismo” que está
recollido por Francisco Fernández del Riego no seu libro Pensamento galeguista do
século XIX (1983). O día seguinte noutro discurso durante o Banquete Rexionalista de
Santiago, onde tamén se lle rende homenaxe, afirma:
“...Brindo e dou grazas ó meu querido pobo natal de Carballo que me proporcionou o
maior pracer da miña vida, coa súa cariñosa felicitación”.
En Carballo, a súa vila natal, dende o mesmo día da publicación de "El Regionalismo"
recolléronse sinaturas de entusiastas e enviáronse á Universidade Compostelana como
recoñecemento. Así mesmo no ano 1900, cando morre Brañas, o Concello carballés
sumase a Xunta Pro-Monumento, constituída en Santiago de Compostela, cousa que
agradeceu a súa viúva Ramona Casulleras nunha carta.
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Con motivo do centenario do nacemento en 1959 realizase unha gran Homenaxe a
Brañas , organizada polo concello de Carballo, que presidía Cregorio Chillón de la
Fuente, A Real Academia Galega e a “Junta Alfredo Brañas” da que era presidente
Baldomero Cores Trasmonte.
Asistiron entre outros o citado profesor Baldomero Cores Trasmonte, Raimundo García
Domínguez “Borobó”, Iglesias Alvariño, Leandro Carré Alvarellos, membro da Real
Academia galega, que ademais representaba o Centro Galego de Montevideo e a Unidad
Gallega de Nova York, e Luís Carré Alvarellos, Vales Villamarín, secretario da
Academia Galega e Juan Naya bibliotecario da mesma. Mosquera Pérez en
representación do Patronato Rosalía de Castro.
Interveu tamén o avogado carballés Manuel Pazos Abelenda, Baldomero Cores,
Leandro Carré e o sobriño Angel González Brañas, que estaba de médico en Cedeira,
lendo un poema en galego.
Descubríronse dúas placas, dos Centro Galegos de Buenos Aires e Montevideo.
A do Centro Galego de Bos Aires, de bronce, di na inscrición:
“Eiqui nasceu Alfredo Brañas, 11 de xaneiro de 1859.
A Galicia emigrada de Bos Aires
adícalle con emoción ista lembranza
e homaxe no centenario do seu nascemento”.
Descubriuse a placa que da nome a rúa Alfredo Brañas por parte do alcalde e do sobriño
de Brañas, o doutor Angel González Brañas.
No ano 1970 inaugurouse o primeiro Instituto de Carballo que levará o seu nome;
creouse mais tarde un Centro Cultural “Alfredo Brañas” que xunto co concello de
Carballo promoveu a reedición facsimilar de El Regionalismo, cun prólogo de Ramón
Piñeiro, en 1981, e tamén no ano seguinte,1982, a instalación na praza de Galicia dun
fermoso cruceiro realizado polo escultor Buciños en bronce e pedra.
En febreiro do ano 2000 celébranse diversos actos con motivo do centenario do seu
pasamento, coa presenza de diversas autoridades e familiares de Alfredo Brañas. A
Agrupación Cultural Lumieira ademais dunha conferencia do historiador Xusto
González Beramendi organizou unha ofrenda floral ante o cruceiro da praza de Galicia
realizada polo poeta Manuel María, colocación dunha placa por Lumieira na casa natal e
o concello de Carballo aprobou por unanimidade do pleno celebrado o día 26 de
febreiro de 2000 declarar a Alfredo Brañas Fillo Predilecto a título póstumo.
En febreiro de 2005 realizáronse diversos actos de homenaxe, con motivo da colocación
dun monumento na rúa Coruña, diante da súa casa natal, a Alfredo Brañas polo escultor
César Lombera (Baracaldo, 1953) autor entre outras obras dos monumentos As Marías
de Santiago ou Valle Inclán de Santiago e tamén o de Pontevedra, e publicouse o libro
de Xan Fraga, Alfredo Brañas, carballés ilustre.
(X. F.)
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MANUEL MARÍA, HOMENAXE NACIONAL
(1929-2004)
Manuel María Fernández Teixeiro, nace o seis de outubro de 1929 fillo dunha familia
de labregos acomodados. Seus pais eran Antonio Fernández Núñez (1892-1943) e
Pastora Teixeiro Casanova (1900 -1986). E o maior de catro irmáns: Xosé María, Antón
María e Xesús María.
Despois da morte de seu pai (1943)
Manuel María foi a vivir a Lugo co seu
tío crego Xosé Fernández Núñez (18961963) ata 1958 en que se foi a traballar
de procurador a Monforte.
de Lemos.

Uxío Novoneira, Carlos Maside e Manuel María
(1955)

Estudou o bacharelato nos Maristas ata
quinto curso, pois o sexto e o sétimo
realizounos no Instituto de Lugo.

Alí coñece a Juan Rof Codina, Luís
Pimentel, Anxel Johán, Anxel Fole, Celestino Fernández de la Vega, Aquilino Iglesias
Alvariño, Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Álvaro Cunqueiro, Uxío Novoneira, Mouriz
o caricaturista, o mestre Agustín García, o boticario Antón Figueroa, Luciano Fernández
Penedo catedrático de Matemáticas no
Instituto, así como o catedrático de francés e o
pintor Arcadio Romero Boelle. Outros que
acudían máis ocasionalmente como Otero
Pedrayo, Antonio Bonet Correa, Domingo
Carballo (“filósofo existencialista”, que inflúe
para que Martin Heidegger faga o prólogo do
seu traballo Da esencia da verdade traducido
por Celestino Fernández de la Vega e Ramón
Piñeiro). Tamén coñece a Uxío Novoneira que
Café Méndez Núñez
estudaba na Academia Balmes.
No ano 1950 publica o seu primeiro poemario Muiñeiro de brétemas, sendo o primeiro
escritor mozo que publica en galego despois da guerra civil.
En 1952-53 realiza o servizo militar no campamento en Parga, na compaña de Uxío
Novoneyra, e logo no cuartel en Compostela, onde daba clases pola mañás os reclutas.
Polas tardes asiste a tertulia do café Español, onde están entre outros Carlos Maside,
Ramón Otero Pedrayo, Bouza Brey, Ramón Piñeiro, García Sabell, Ramón Lugris,
Borobó que dirixía La Noche, Floro Morán don do Hotel España. Tamén coñeceu nesta
época a Manuel Beiras, o seu fillo Xosé Manuel a Gonzalo Rodríguez Mourullo e tamén
a Pilar Vázquez Cuesta.
Nestes anos dirixe con Anxel Johán a editorial Xistral, Os Cadernos de Poesía, onde
saíron seis números, de Luz Pozo Garza, Carballo Calero, Pura Vázquez, Ramón
Cabanillas, Miguel Carlos Vidal e Casado Nieto.
En 1954 sae a luz o libro Terra Chá (Edicións Celta, Lugo, 1954) con 55 poemas, unha
das súas obras fundamentais que chegará a ter diversas edicións, tendo a última, a
oitava, 114 poemas.
POMBA DOURADA
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En 1958 instalase en Monforte de Lemos onde comeza a exercer de Procurador dos
Tribunais, traballo que complementa co de profesor de Filosofía e Literatura na
Academia Balmes e Monforte. Na cidade do Cabo vivirá corenta anos, dende 1958 ata
1998.
En abril de 1998 Manuel María e Saleta instálanse na cidade da Coruña, no barrio de
Orillamar. Axiña se crea a tertulia da cafetería Kirs, na rúa Real, ó redor da figura de
Manuel María. O poeta segue cunha importante actividade creadora e de compromiso
cívico así como na revisión da súa obra poética para a publicación na Editorial Espiral
Maior de Miguel Anxo Fernán Vello en dous volumes da Opera Omnia, que sairá no
ano 2001.
Por outra banda Manuel María (que fora nomeado membro correspondente da Real
Academia Galega en abril de 1970, mais ante a nula defensa do idioma da mesma,
renunciara como acto de protesta, en 1975) nun contexto totalmente distinto, entra como
membro de número, no ano 2003 cun discurso titulado Terra Chá: Poesía e paisaxe; a
resposta foi a cargo do escritor e amigo Xosé Luís Méndez Ferrín.
Pouco tempo despois a vida do poeta apagase, será na cidade da Coruña, o oito de
setembro de 2004.
Saleta
En 1956 coñece en Lugo a Saleta Goi, da Pastoriza da
Terra Chá e ao pouco tempo de instalarse en Monforte
casan o 9 de maio de 1959 na Capela do Perpétuo
Socorro da igrexa da Milagrosa en Lugo. Pasan pois a
vivir a Monforte de Lemos, practicamente 40 anos, ata
1998 que se trasladan á cidade da Coruña.
Saleta será unha constante referencia na obra poética de
Manuel María, dende Verbas a Saleta (Mar Maior,
1963), Canción para dicirlle á Saleta (Canciós do lusco
ao fusco, 1970), todo o poemario Da labarada
Manuel María coa súa dona
estremecida (1981) , A Saleta (A luz resucitada, 1984),
Saleta en Lugo (1956)
O teu nome sal e primavera (As lúcidas láus do outono,
1988), Cando a Saleta entrou na casa de Hortas (Sonetos a casa de Horta, 1997)... ou o
Libro inédito (hai edición dixital) Entre a arxila é a luz, que ía publicar Brais Pinto.
Compromiso Cívico e Político
Dende moi cedo o compromiso cívico e
político de Manuel María con Galicia vaise
pór de manifesto.
A citada militancia ocasiónalle prohibicións
de recitais, conferencias, censura de poemas
e libros, detencións, vixilancia e acoso da
policía e garda civil, e incluso multas como a
Campo da Rata ( A Coruña)
de 1969 despois do Recital na Facultade de
Ciencias Políticas da Universidade Central de Madrid, para presentar a Nova Canción
Galega, por un importe de 75.000 pesetas, que tivo que pagar, contando coa
solidariedade de personalidades como Salvador Espríu, Raimon, Gabriel Aresti, Celso
Emilio Ferreiro, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xabier Pousa, etc.
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Editor, Divulgador
Crea a Editorial Xistral e a colección de poesía Val de
Lemos, na que de 1968 a 1975 saíron 12 libros dos
seguintes autores: Lois Diéguez, Margarita Ledo
Andion, Celso Emilio Ferreiro, Neira Vilas, Luís
Álvarez Pousa, Xosé Lois García, Fiz Vergara Vilariño,
Bernardino Graña, Darío Xohán Cabana e o propio
Manuel María quen publica dous, Proba documental
(1968) e Canciós do lusco ó fusco (1970).
Música. Movemento da Nova Canción Galega
Manuel María xogou un papel importante no pulo do
Novo Movemento da Canción Galega. Fixo a
presentación do cantautor Raimon, o 9 de maio de 1967,
no estadio da Residencia do Campus Universitario de
Santiago de Compostela, ante máis de dous mil
estudantes.
Na librería Xistral ( Monforte) co
poeta Ernesto Cardenal (1997)
-Precisamente por medio de Raimon que o puxo en
contacto con Edigsa, sacou o disco titulado Manuel María poemas ditos coa súa voz
(1968), cos poemas “Acuso á clase media”, “Mensaxe a Manuel Curros Enríquez”,
“Ollos de nenos”, “Noticias” e “A paisaxe é fermosa”. Despois graváronse os primeiros
discos co selo Xistral-Edigsa; a presentación do Movemento da Nova Canción Galega
realizada por Manuel María, e organizada por Edigsa, celebrouse no cine Capitol de
Santiago o 1 de decembro de 1968.
Moitos poemas de Manuel María serán musicados entre outros por Suso Vaamonde (Os
soños na gaiola, foi premio nacional de canción infantil), María Manuela, Fuxan os
Ventos, A Quenlla, O Carro, Enric Barbat, etc.
As Viaxes.
Manuel María foi un gran viaxeiro, cos ollos sempre ben
abertos e atentos, viaxou por toda Galiza a que coñecía
profundamente. E navegou polo Miño canle de luz e néboa.
Algunhas comarcas teñen poemarios enteiros cantados polo
poeta: Terra Chá, Versos florecidos e loubanza de Foz,
Cantigueiro de Orcellón (Carballiño), Sonetos ao Val de
Quiroga, Cancioneiro de Monforte de Lemos, Cancioneiriño
de Valdeorras, Cantigas e cantos de Pantón, e claro está
Poemas a Compostela. Mais tamén viaxou por Europa:
Francia, Alemaña, Holanda, Suíza, Italia, Grecia e sobre todo
a súa estimada Portugal. Tamén o fixo en numerosas
ocasións por Cataluña, País Basco, Castela e Andalucía. E
nunha ocasión foi a América, a Venezuela (1981).
En Holanda co seu sobriño
Practicamente de todos os lugares visitados deixou testemuña
Tonecho (1989)
na súa obra poética. Esencialmente en O camiño e unha
nostalxia (1985) e Oráculos para cavalinhos do demo (1986).
POMBA DOURADA
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Obra
Manuel María ten unha obra moi extensa,
especialmente
poética
(49
poemarios
publicados) mais tamén en teatro, narrativa,
ensaio e xornalismo que foi obxecto da tese
doutoral do seu biógrafo Camilo Gómez
Torres lida na Universidade da Coruña.
O autor da Primavera de Venus, demostrou na
súa obra un gran dominio das diversas formas
poéticas como elexías, églogas, odas, sonetos,
madrigais, serventesios, cosautes, coplas,
romances, etc. Polo que se refire a súa
temática tamén é moi diversa: Galicia, a
paisaxe, a historia, o compromiso cívico... así
como os grandes temas clásicos sobre a vida, a Luís Soto, Celso Emilio e Manuel María
(1973)
existencia, o amor, a beleza, a arte, a morte.
Tarxeta de visita
Manuel María-xa sabedes- é o meu nome
feble, corto, esguío e tan desamparado
que sempre o usei sen apelidos.
...
Polos Hortas apelídome Fernández,
vella casa xunguida á terra dende sempre
no meu Outeiro de Rei da Terra Chá.
Por parte de nai son Teixeiro, familia
de labregos, que aínda vive no vello
casal de Vilanova, perto a Lugo,
na parroquia que din de Sanmamede.
(Remol, 1970)

Homenaxe no Rosalía deCastro co presidente
da ASPG Alberte Ansede (1995) A Coruña

Terra Chá
A Terra Chá somentes é:
un pobo aquí, outro acolá
mil arbres, monte raso,
un ceo chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.
O resto é soedá.
(Terra Chá, 1954)
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Nesta casa eu nacín, amei, sufrín...
A súa memoria, firme e perdurábel,
¿qué lembranza conservará de min?
Sonetos a casa de Hortas (1997)
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Carta a Luís Pimentel
Querido Luís Pimentel: lémbrote sempre, sempre...
No teu reino xa non hai bandeiras farrapentas:
só un anaco de luz limpa, perceptíbel somentes
para aqueles que teñen o corazón limpo para soñar.
A túa virxindade de neve é inviolábel, sacra e soia.
¿Non te lembras de nós, dos teus vellos amigos:
Fole, Cilistro, Anxel Johán, Carballo, Piñeiro,
Agustín, Mouriz, Xil, Luciano e Novoneyra...?
Uxío Novoneyra, Méndez Ferrín,
Manuel María e Bernardino Graña
(Betanzos, 1998)

¿Non te lembras de tantas horas pasadas no café,
das conversas longas, dos proxectos falidos,
das cousas miúdas, cotidianas, sinxelas e amorosas?
¿Onde vivirá agora tanto soño, se é que vive...?
(Mar Maior, 1963)

Quero, Muralla amiga, que declares:
¿por cal das portas túas saíu
Luís Pimentel do seu refuxo para
matar a súa insaciable sede de beleza
¿Puido ser por aquela que leva
ó mar e ás lonxanías misteriosas
pasando a terra Cha e Mondoñedo
para perdese nas néboas do Cantábrico?
¿Ou pola que se abre cara a Compostela
e ó corazón inmensurable de Galiza?
¿Onde Anxel Johán, Cunqueiro,
Fole, Correa-Calderón e Novoneyra?
O misterio é sempre impenetrable
e Luís Pimentel unha folerpa,
unha pinga de orballo temblorosa,
unha brisa apenas salaiando:
o grande milagre deste mundo
que non se repetirá endexamais.
(Poemas á muralla, 2001)

Co poeta Mario Benedeti (asinando) no Pazo
de Mariñán (1998)

Cando Saleta entrou por vez primeira
na casa petrucial dos vellos Hortas
Anxel Fole, Manuel María e Fiz Vergara
abríronse, por si, todas as portas
e emocionáronse o cedro e a nogueira.
Sonetos a casa de Hortas (1997)
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Mensaxe a Raimon
Voz do pobo, nacida na fonte
leda e cantareira do teu sangue,
que se fai luz no corazón
e no ar faise amor que chega a todos,
amor comunicado, compartido,
claridade que ilumina a nos vida,
que pon en nós a esperanza
despois de tanta noite,
de tanta tebra mesta,
de tanto deserto
e tanto medo.
...
Dicimos non contigo.
Contigo repetimos dende o fondo da alma:
“Nosaltres no som d`eixe món.”
(Remol, 1970)

Con varios poetas na Fonte dos Cabalos
(Santiago de Compostela-1960)

Con Blanco Amor

Santiago de Compostela
Santiago de Compostela. Inefábel, pura
como a rosa e o soño, camelia
en pedra florecida, pazo
para a eternidade, único gris irrepetíbel
que os meus ollos coñecen e aman,
luz feble e sutil feita para nós:
non se pode concibir misterio
tan fondo e tan perfecto,
claridade humana máis transcendente.
(Poemas a Compostela, 1993)

Arcadia
Durante toda a miña vida andei
a soñar, longa e fondamente,
coa Arcadia marabillosa, lonxana
e lexendaria.
Viaxei á Grecia
e, con ollos atentos e avarentos,
contemplei a Arcadia: é unha
paisaxe de oliveiras e penedos,
gris e brava, onde hai un pobo,
pequeno e miserento, chamado
Paradisus: nada menos.
Todo
era árido, pobre e desolado.
Entón fechei os ollos cara afora
En Venecia con Saleta e Felipe Senén
e abrinos cara adentro.
E puiden
ollar a Arcadia feliz e verdadeira.
Oráculos para cavalinhos do demo (1986)
16
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Ode a Poesía

En Santa Isabel (Outeiro de Rei)

Ameite dende que abrín os ollos
á luz virxe e núa da mañá.
Enchiche a miña vida co teu
resplandor de beleza non usada.
Aínda que non te olara nunca
sentín a túa presenza, total
e inmaculada, no meu feble,
vello e ferido corazón.
Ti estás en todo. Es todo.
Para ti non hai fronteiras
nin cancelas. Atentan contra ti
todos aqueles que queren
coutarte, encasillarte, limitarte.
Sempre foxes. E apareces sempre
despida, perfecta e inefábel.
Perdoa a miña pobreza
e faime , ¡ouh Poesía!, digno e
merecente dos teus sagrados dons.
(As lúcidas lúas do Outono, 1988)

Galiza
....
A nosa Historia cabe
en poucas páxinas:
o sangue vertido
no Medulio,
as revoltas Irmandiñas,
Pardo de Cela,
a voz dos Precursores
ardendo
en luminosa profecía:
Faraldo,
Brañas,
Rosalía,
Curros,
Pondal,
os Mártires de Carral,
Vilar Ponte,
Cabanillas,
Alexandre Bóveda,
Castelao de Rianxo,
a ringleira sen fin
dos emigrados...
(Aldraxe contra a xistra, 1973)

POMBA DOURADA

Manuel María e Saleta ante o
Cristo de Francisco Asorey
(Moiá, Barcelona)
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Invocación A Castelao
Home cabal,
conciencia comunal,
forte penedo
contra a noite e o medo,
trono
que nos tirou o sono
facéndonos acordar
e camiñar,
fe poderosa
que estea á patria nosa,
limpa aurora,
vida fecunda e creadora,
voz que berra
a verdade da Terra,
Na tumba de Castelao (Santiago de Compostela)
guieiro,
compañeiro
preciso como o pan,
tremor humán,
facho puro
Alumando o escuro.
Castelao:
pai e irmao.
Verba de luz inxel:
¡Daniel!
(Cantos rodados para alleados e colonizados, 1976)
Obra Poética
Muiñeiro de brétemas (Benito Soto,
Pontevedra, 1950)
Morrendo a cada intre (La Voz de la Verda,
Lugo, 1952)
Advento (Edicións Galicia do Centro Galego
de Buenos Aires, Arxentina, 1954)
Terra Chá (Ediciones Celta, Lugo, 1954)
Documentos personaes (Ediciones Celta,
Saleta, Díaz Castro, Manuel María e Alfonso Lugo, 1958)
Torrado (Monforte-1986)
Libro de pregos (Ediciones Celta, Lugo, 1962)
Mar maior (Colección Salnés, Editorial Galaxia, Vigo, 1963)
Versos florecidos en loubanza de Foz (1967)
Os soños na gaiola (Cartonajes Anmi, Lugo, 1968)
Proba documental (Colección Val de Lemos, Edicións Xistral, Monforte, 1968)
Versos para cantar en feiras e romaxes (Edicións do Patronato da Cultura Galega,
Montevideo, 1969)
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Versos para un país de minifundios (Edicións Nós, Buenos Aires, 1969)
Remol (Edicións Nós, Buenos Aires, 1970)
Canciós do lusco e do fusco (Colección do Val de
Lemos, Edicións Xistral, Monforte de Lemos, 1970)
Odes nun tempo de paz e de alegría (Razao Actual,
Porto, Portugal, 1972)
Aldraxe contra a xistra (Edic. Roi Xordo, Xenebra,
Suíza, 1973)
Informe par axudar a alcender unha cerilla (Edicións
do Patronato da Cultura Galega, Montevideo, 1973)
Laio e clamor pola Bretaña (Poesía e Fiçao, Lisboa,
1973)
Cantos rodados para alleados e colonizados (Colección
Alexandre Bóveda nº 2, Edicións Xistral, Pontevedra,
1976)
Poemas para construír unha patria (Edicións Ceibe da
Frente Cultural da AN-PG, 1977)
Poemas ao outono (Agrupación Cultural Lóstrego e Manuel María e o seu curmán
Manuel Hermida diante do
Edicións Xistral, Madrid, 1977)
monumento
a Zenobia (dona de
O libro das baladas (Edicións Follas Novas, Santiago
Juan Ramón Jiménez) en
de Compostela, 1978)
Moguer, xuño 2000.
Catavento de neutrós domesticados (Editorial
Alvarellos, Lugo, 1979)
As rúas do vento ceibe (Asociación Socio-Pedagóxica Galega, A Coruña, 1979)
Poemas da labarada estremecida (Colección Ramón Cabanillas, Edicións Xistral, Vigo,
1981)
Versos do lume e do vagalume (Galiza
editora, Ourense, 1982)
Escolma de poetas de Outeiro de Rei
(Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1982)
Cantigueiro de Orcellón (Agrupación
Cultural Avantar, Carballiño, 1984)
A luz resucitada (Agal, A Coruña, 1984)
O camiño é unha nostalxia (Galería de Arte
Arracada. A Coruña, 1985)
Oráculos para cabaliños do demo (Caixa
Ourense, 1986)
Con Uxío Novoneira e Saleta no Caurel
Ritual para unha tribo capital de Concello (Follas Secas, Ourense, 1986)
As lúcidas lúas do Outono (Vía Láctea, A Coruña, 1988)
Sonetos ao Val de Quiroga (Concello de Quiroga, 1988)
Cancioneiro de Monforte de Lemos (Concello de Monforte de Lemos, 1990)
Compendio de orballos e incertezas ( El Correo Gallego, Santiago de Compostela,
1991)
Panxoliñas (A.C. Xermolos de Guitiriz, Guitiriz, 1992)
A Primavera de Venus (Espiral Maior, A Coruña, 1993)
Poemas a Compostela (El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 1993)
Cantigas e cantos de Pantón ( Concello de Pantón, 1994)
Poemas para dicirlle a dúas lagoas (Espiral Maior, A Coruña, 1994)
O Miño canle de luz e néboa (Espiral Maior, A Coruña, 1996)
POMBA DOURADA
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Sonetos á casa de Hortas (Espiral Maior, A Coruña,
1997)
Brétemas do muiñeiro (Col. Hipocampo Amigo,
Pontevedra, 2000)
Camiños de luz e sombra (Espiral Maior, obra
completa II (1981-2000), A Coruña 2001)
Entre a arxila e a luz (Edición dixital da Biblioteca
Virtual Galega, A Coruña, 2002)
Cancioneiriño de Valdeorras (Agrupación Cultural
Lumieira, Carballo, 2003)
Elexías a miña vida pequeniña (Instituto de Estudios
Chairegos, 2004)
Coa escritora Pilar García Negro no
“Pasatempos” en Betanzos (1997)

Na súa casa natal en Outeiro (2004)

Correlingua na Coruña
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HISTORIA DO INSTITUTO ALFREDO BRAÑAS DE CARBALLO
A historia do Instituto de ensino medio para Carballo foi unha auténtica ucronía
surrealista. Nos anos da II República (1931-36) os alcaldes Francisco Bolón e José
Monteagudo, despois de diversas xestión en Madrid, practicamente o conseguiran cando a
Guerra Civil (1936-39) truncou esas e outras esperanzas.
Anos máis tarde, concretamente no 1949, ó
amparo do decreto de 29 de abril que
outorgaba
importantes
subvencións,
aprobouse un proxecto, do arquitecto
Peregrín Estellés para a construción en
Carballo dunha Escola Graduada, con catro
graos mixtos, que ascendía á suma de
884.345 pesetas. Pasaría ó baúl das ucronías.
De novo no ano 1955, o Consello de
Ministros aprobou a creación dun Instituto
Laboral nun decreto do 2 de setembro
Alfredo Brañas no Panteón de Galegos Ilustres publicado no BOE dese mesmo mes e ano.
(Santiago de Compostela)
Outra ucronía.
Cando se inaugurou a Caixa de Aforros en Carballo, o seu director comprometeuse no
discurso que fixo, 3 de agosto de 1963, a ceder os terreos para a construción dun Instituto
no castro do Chorís, así como unha biblioteca pública no seu local. A penas dous anos
despois concretouse a doazón en escritura pública.
Finalmente, e ó amparo dos "Planes de desarrollo" do opusdeísta López Rodó, o Consello
de Ministros do 14 de agosto de 1968 aproba a creación duns Instituto mixto en terreos
doados por diversos particulares e institucións, así como algunha compra. O orzamento
tipo para a subhasta de obras sería de 18.119.173,05 pesetas. Acabáronse as ucronías, mais
foi demasiado tarde.¿Cantas xeracións de carballesas e carballeses deixaron de estudar ou
non o fixeron nunca por falta de medios?. Carballo e comarca pagouno moi caro e aínda
hoxe sufrimos as consecuencias.
A inauguración do Instituto no curso 1970-71 foi recibida en Carballo e comarca como
auga no deserto, como un faro nas tebras.
Directores
Constantino Freire Llamas (1970-1974)
Adela Fernández Alea (1974-75)
José Antonio Iglesias Arias (1975-77)
José M. Pérez Fernández (1977-1979)
Juan A. Charro Fernández (1979-1983)
Josefina Lestón Tajes (1983-1984)
José Carballude Blanco (1984-1986)
Carlos Bande Cruz (1986-1988)
Frutos Fernández González (1988-1991)
Manuel Santos Ledo (1991-1994)
Constantino Álvarez Muíño (1994-1998) Inauguración do campo de fútbol do instituto.
Partido Bergantiños - Deportivo da Coruña - 1971
Jose Antonio Viña Patiño (1998-2003)
Francisco J. Dapena Castro (2003- )
POMBA DOURADA
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Xefes de Estudios
Luz Castaño Fernández (1970-71)
Antonio Djangren Areces (1971-72)
Manuel Casalderey García (1972-74)
María Sánchez Pose (1974-75)
Víctor Serantes Martínez-Rojas (197578, 1979-1984)
Avelino Abuín González (1978-1979)
Frutos Fernández González (1984-1985)
Olga Villarino Rodríguez (1985-1986)
Eduardo Pásaro Méndez (1986-1987)
Rodolfo Lema Prat (1987-1989)
José A. Viña Patiño (1989-1991)
Luís Mateo Sáez Abuín (1991-1994)
Mariano Pazos Afonso (1994-1999)
Francisco Javier Dapena Castro (1999-2003)
María José Martínez Rey (2003- )

Alumnos no curso 1970-71

Alumnos do Instituto de excursión en Santiago de Compostela. Ca 1972
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Evolución do alumnado e profesorado
Curso
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88

Alumnado
426
480
639
533
398
642
633
634
697
801
773
714
724
757
840
870
991
1092

Profesorado
29
31
29
28
32
37
39
34
39
43
42
42
43
44
51
55
56
64

Curso
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

Alumnado Profesorado
1189
68
1191
68
1221
71
1225
72
1295
73
1218
71
1100
66
1043
63
1030
62
936
78
1109
78
1002
78
838
72
792
72
740
69
689
68
638
69
596
68

Nota: hai que ter en conta cando se inauguran os outros dous Institutos de Carballo: en
1976 o de Formación Profesional, hoxe Monteneme e o Parga Pondal no curso 19931994. Así mesmo no curso1998-1999 o alumnado e profesorado do Primeiro ciclo da
ESO pasan a depender organicamente do Centro.
Alumnado

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(X.F.)
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XESÚS SAN LUÍS ROMERO (1872-1966)
(POETA E DRAMATURGO)
Naceu en Carballo, 9 de setembro de 1872 na rúa da saúde 81. Seus pais eran Francisco
San Luís e Eugenia Romero, naturais de Noia. Sendo Xesús o máis novo de seis
irmáns. Vai a escola dos 8 ós 12 anos con Ramón Pérez Villamil e os 12 anos comeza a
traballar de zapateiro.
Cando a compañía Legua actúa en Carballo, no salón baixo do concello, na rúa
Finisterre, apuntouse pois facían falla nenos para representar “El cura de aldea”, e
comeza así a súa relación co teatro.
Seu pai fora presidente do Comité Republicano, síndico e alcalde na primeira
República, tiña unha pequena biblioteca, mais tamén lía na que había no pazo de
Villardefrancos.
Forma parte tamén dun orfeón que improvisou D. Primitivo Valladares, para o San
Xoán, e que durou só unha tempada.
Ó librar do servizo militar por excedente de cupo, embarca en decembro de 1891 para
Bos Aires. Na capital arxentina casará o 8 setembro de 1900, con Manuela Iglesias
Sampaio (de Noceda, Lalín) e terá o seu primeiro fillo, Eugenio, en 1901. Ó ano
seguinte volta a Galiza, a terra da muller onde nace unha filla que morre ao ano e
medio. En 1905 morre seu pai en Carballo, e seu irmán Baldomero, que está invalido,
vai a vivir con el (morrera no ano 1928).
En Santiago onde se estableceron en 1908, nacen os seus fillos: Dolores, Helena e
Manuel (morreu os dous anos). Na cidade compostelana faise socio no 1910 do Centro
Republicano, do que será directivo; a súa ideoloxía republicana levarao a presidir o
famoso Pacto de Lestrove (16 de marzo de 1930) do que naceu a Federación
Republicana Galega (FRG). Previamente en 1928 a Editorial Nós de Anxel Casal edita
o poema A volta do Bergantiñán
En 1931 foi elixido concelleiro, así como tenente de alcalde e sería alcalde accidental
durante dous meses. Despois será presidente en Santiago do Partido Radical Socialista.
Durante a guerra e o franquismo padeceu multas e cárcere dende 1937 (33 meses en
Santiago).
En 1941 coa lei de Represión da Masonería e do Comunismo, volve para o cárcere
condenado a 12 anos e un día;, aínda que finalmente estaría menos anos nos seguintes
penais: Porto de Santa María (Cádiz), Burgos, Toledo e Lugo, onde saíu en 1944.
Ao quedar viúvo no 1946, pasa longas tempadas en Turces (Touro) onde a súa filla
Dores era mestre. Aquí investiga nos topónimos, e escribe cousas como por exemplo o
conto en verso Unha noite coa compaña e tamén Xenreira drama en tres actos e un
cadro, que a censura prohibiu..
En 1950- concedéronlle o premio de poesía convocado polo Centro Galego de Bos
Aires e fanlle un xantar de homenaxe e Roxos. Morre en Santiago no 1966.
Polo que se refire a súa obra e sobre todo dramática e poética. Acabo de ler con sumo
gusto o libro Versos escritos en Buenos Aires e outros poemas, en edición de Alfonso
Rey López, por Libros da Frouma (1999) no que se recolle de forma exhaustiva a
produción literaria do autor carballés; remitimos pois o citado libro a que teña especial
interese na mesma. Aquí só indicaremos a súa obra dramática, onde sobresae O Fidalgo,
que conta cunha fermosísima portada de Asorey na primeira edición e de Camilo Díaz na
segunda. Este drama en tres actos é un cadro, escritos todos en verso, foi estreada no
Teatro Principal de Santiago no 1918.
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Entre os anos 1950-1951 representouse en Santiago, Ourense, Vilagarcía e Carballo,
polo grupo de teatro Rosalía de Castro, dentro da Agrupación Folclórica “Cantigas e
Agarimos”.
Adícalle a obra a Ramón San Luís Romero, seu irmán, de quen Vilar Ponte di “foi o
primeiro Solidario que houbo en Bergantiños, fundador das sociedades labregas,
fixéronlle a vida imposible ata facelo marchar para América”.
Obra dramática.
¡Haz que se duerma, Dios mío! (1896). Monólogo en verso. Castelán
O xastre aporveitado (1898). Comedia en verso. Galego.
¿Para qué me namorei? (1898). Monólogo en verso. Galego
O Fidalgo (1918). Drama en verso. Galego
Rosiña (1921). Drama en verso. Galego.
No quinteiro (1922). Monólogo en verso. Galego
Escenas al natural (1938). Paso cómico en verso. Bilingüe.
O conto do avó (1942). Diálogo escénico en verso. Galego.
Xenreira (1951). Drama en verso. Galego.
Unha fiada no Sarela (1959). Revista folclórica e musical. Galego.
(Unha noite no muíño)
A foliada no rueiro (1959). Paso cómico en verso. Galego.

(X.F.)
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CÁNDIDO ALFONSO GONZÁLEZ TIRADAS
(1905-1966)
Cándido Alfonso González Tiradas naceu en Carballo (A Coruña) o 13 de novembro de
1905. Os seus pais foron Francisco Enrique González Varela e Filomena Tiradas
Devesa, sendo o cuarto de oito irmáns, que eran: Celsa, Manuel, Pedro (morreu os
poucos días de nacer), Cándido (1905), Alfonso, Juanita (1913), María Josefa (1918) e
Pedro.
Os seus avós por parte paterna eran María Josefa Varela e Pedro González Flórez,
procurador dos Tribunais e alcalde de Carballo en varias lexislaturas
Segundo fontes familiares, despois de pasar a infancia en Carballo, sobre 1918 marcha
a estudar a Miranda de Ebro (Burgos) no Colexio Jovenado de los Redentoristas “El
Espino”, no que estará cinco anos, etapa da que temos poucos datos só algunhas cartas
que envía a familia onde se observan dúas cousas: moi boa letra e excelente redacción.
Cando volta a Carballo, onde pasou sobre dous anos, sabemos que estuda co profesor
Francisco Perdigón para ser mestre por libre e que traballa de tenedor de libros.
Finalmente marcha para Bos Aires o 7 de xaneiro de 1925, con 19 anos.
As súas actividades, ademais da propia de escritor, foron intensas tanto a nivel político
como cultural, como me ten confirmado o amigo Neira Vilas. Da súa ideoloxía
galeguista, republicana e liberal danos fe os múltiples artigos en prensa diversa onde
colabora, así como as súas conferencias, das que algunhas temos copia. El mesmo foi
redactor e subdirector do semanario GALICIA e subdirector durante cinco anos de
OPINIÓN GALLEGA.
Debemos subliñar que moitos dos artigos eran asinados baixo pseudónimos que
mostraban por unha banda a súa faceta de polemista e por outra a utilización da
toponimia carballesa como: Paio de Rebordelos, Alfonso A. Leriar ou Xilo da Goubea.
Tamén colabora asiduamente no programa das festas de San Xoán de Carballo a
solicitude dalgúns amigos del da infancia, sobre todo nos anos cincuenta, onde se
observa un bo coñecemento da poesía galega.
A súa defensa da colectividade emigrante, do seu galeguismo, podemos observalos a
través de diversos escritos como a súa Ponencia no Congreso da Emigración Galega
celebrado en 1956, titulada “Da necesidade de arrequecer a nosa cultura. Teatro
galego e radiotelefonía”. Nela fai unha firme defensa dun teatro galego con proxección
universal así como a crenza de que o teatro é moi importante na educación dos pobos e
no medre da súa conciencia nacional.
Tamén presentou outra ponencia no mesmo congreso como representante da “Juventud
Republicana Federal, Movimiento Federal” da que era secretario; titulouse “As
sociedades galegas, o que se ten feito , o que se pode facer”. Aquí fai un canto a lingua
e cultura galega, a necesidade da unión das distintas colectividades, sumar para
“proxectar un programa de aición colectiva na emigración, que nos dé direito a
procramar con razón de verdade:
¡Os tempos son chegados!
e os tempos chegarán con alboradas de Patria redenta”.
Con motivo do aniversario do plebiscito do Estauto de Autonomía de 1936, que el
mesmo impulsou dende o Centro Galego, pronunciou un solemne discurso o 28 de xuño
de 1953 en defensa da autonomía galega.
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Tamén realizou unha intensa actividade social, foi secretario do Club Deportivo Galicia,
e membro, xunto coa súa dona, da Coral “Terra Nosa” do Centro Ourensán de Bos
Aires e que en 1954 era integrante da comisión de Cultura do Centro Gallego e o
mesmo do Centro Pontevedrés. Foi secretario xeral da S.C.R. de Carballo “LAR
BERGANTIÑAN” de Buenos Aires, nos anos cincuenta.
A súa morte produciuse o 26 de febreiro 1966 e os funerais celebráronse na igrexa de
San Ignacio (Bolívar 225) de Buenos Aires.
Por último indicar que a súa obra principal foi a comedia de ambiente mariñeiro, como
el mesmo a definía, ¡Mal Ollo!, Premio Castelao no concurso literario do centro
Gallego de Bos Aires no ano 1953 e publicada por Ediciones Lérez do Centro
Pontevedrés da Arxentina, en 1954. Ten un
Limiar do secretario do centro pontevedrés,
Antonio Rodiño Escudero e un Prólogo de
Domingo García Sabell. A Ilustración da
portada é de Laxeiro e a música (un alalá,
unha pandeirada e unha muiñeira) e do mestre
Adolfo Anta Seoane (A Coruña, 1900-1978)
que fora director do coro Cantigas da Terra,
dende 1928 ata 1951; fixo adaptación do
Himno galego, que foi interpretado pola coral
El Eco; membro da Real Academia de Belas
Artes Nosa Señora do Rosario. Interpretouse
baixo a súa dirección por primeira vez o himno
galego, diante de Franco, no concello da
Coruña en setembro de 1958, conxuntamente
Aturuxo, El Eco e Cantigas da Terra.
Non facemos aquí unha análise da obra,
simplemente indicar que volve outra vez a
utilizar a toponimia carballesa e bergantiñán,
dende o propio nome da embarcación
“Bergantiñán”
ata
Lema,
Razo,
Noicela,Rebordelos, Cances, Monte Neme ou
Malpica
Foi autor ademais de dramas, poesía, glosas, comedias como: Mala Semilla (1932), Por
la pendiente (1932); lendas como: A moza do Risco Roxo, O Castelo de lúa, A tumba
dos namorados; estampas galegas: Esfolla na eira (en colaboración con Antón
Comesaña), Terra nosa, Adiós Ríos publicadas no 1949 polo semanario Galicia. E
finalmente unha novela inédita.
(X.F.)
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FEIRA DE BERDILLO
Nos anos corenta houbo no concello de Carballo unha importante batalla dialéctica con
motivo do traslado da feira de Berdillo para Carballo, acordada polo pleno do municipio
carballés , concretamente nas sesións celebradas o 17 de marzo,7 de abril e 2 de xuño de
1941, índa que o intento de traslado viña de 1937. A última feira de Berdillo que se ía a
celebrar o 23 de marzo de 1941, xa non se puido levar a cabo, e provocou unha airada
reacción dos afectados, especialmente dos párrocos Antonio Carracedo Viñas de Sofán,
Isolino Pereira Pensado, coadxutor de Artes e Venancio Ruano García de Berdillo, quen
elevaron un duro escrito de protesta ante o gobernador civil, argumentando que era unha
feira que se celebraba dende tempos inmemoriais, que incluso no ano 1937 compraron
unha báscula moi cara (3.000 pesetas) para que non houbera traslado, que non comprou o
concello senón os veciños de Sofán, que se fai unha importante misa de campaña os días
de feira, e que o traslado prexudicaría a moitos feirantes pois Berdillo está nunha zona ben
situada para todos, en definitiva que o traslado só obedece a favorecer os caciques de
sempre de Carballo; ó mesmo tempo os párrocos Pedro Varela Bolón de Rus e José Varela
García de Ardaña súmanse os seus colegas da devandita carta, que é tamén firmada polo
concelleiro Ignacio García Cambón. Tamén apoia os veciños de Berdillo o Arcebispo de
Santiago, que envía petición de non traslado ó gobernador civil.
A feira sería trasladada a Carballo. Era unha feira que se celebraba o cuarto domingo de
cada mes dende facía polo menos trescentos anos, como afirma o propio Concello
carballés en 1902 ante Jaime Ozores Valderrama y Prado cando este quere apropiarse duns
terreos no petón de Santa Lucía.
Da importancia e tradición da feira de Berdillo é fácil constatalo na documentación máis
antiga, por aquí pasaba o Camiño Real, e incluso poetas como Henrique Labarta Pose
(Baio, 1863-Barcelona,1925) lle dedicaron escritos, como a poesía titulada "A feira de
Verdillo":
Certo día, cavilando
con mil tristes pensamentos
sentín na ialma un vacío
ou, dito máis o direito,
no corpo; i escontra min,
escramei: "¡Eu necesito
un porco para o meu goberno¡"
E como as cousas en min
son cuestión de dito e feito
cara á feira de Verdillo
que está a un paso do meu eido
funme de mañanciña

como quen vai de paseo;
i ó cabo dunha hora escasa
vin erguerse alá de lexo
a feira, que parescía
máis que feira un campamento
coas súas casas de lona,
seu infinitos cubertos
de pedra, i o xentío,
que, en contínuo movimento,
visto aló dendes da altura
somellábase un exército.

(X.F)
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O ARQUITECTO XULIO GALÁN
Entre os diversos arquitectos que teñen traballado en Carballo no presente século,
destacamos a Eduardo Rodríguez Losada (1886-1973), e a Xulio Galán Carvajal (18751939) aínda que natural de Avilés, traballou dunha maneira moi frutífera na Coruña e
provincia entre os anos 1901-1911 como arquitecto da Deputación, ata que se traslada a
Oviedo onde continuaría a súa actividade artística.
Podemos consideralo como o principal representante do modernismo coruñés, xa en si de
indubidable interese.Non hai máis que ver o edificio de vivendas da praza de Lugo nº 22
(ano 1910) ou a xoia do modernismo galego que é a casa Rei (1911) da avenida
Montoto/María Pita.

Concello

Concello

Pois ben, en Carballo no ano 1901 o concello, presidido por Pedro González Flórez , que
estaba situado nun edifico de aluguer na rúa Fomento, propiedade dos herdeiros de Elena
Álvarez Pardiñas Mourín (que eran nove fillos, un deles o comandante do Exército
Ambrosio Feijóo y Álvarez Pardiñas) decide que sería mellor construír unha Casa
Consistorial de propiedade municipal e non seguir pagando un aluguer. Foi así como no
ano seguinte, sendo alcalde Manuel Varela Loureiro, encárgaselle o proxecto ó arquitecto
Xulio Galán, quen pronto o realiza cun orzamento inicial de 77.913 pesetas. Mais
problemas co contratista, Francisco Cebreiro Mourenza, da primeira subhasta do 10 de
novembro de 1902, fan que se pospoña a construción ata que nunha nova subhasta no 1906
se lle adxudica a construción da Casa Consistorial e servizos de Xulgado de primeira
instancia e instrución do partido xudicial a Valeriano Velázquez de Mateos, por 73.818
pesetas. Formalízase a escritura pública ante o notario Andrés Regueiro o 28 de xaneiro de
1907, sendo alcalde Guillermo Castro Villamizar e secretario Rafael Pazos Teijeira.
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En apenas sete anos remátase a construción deste precioso edificio entre un moderado
modernismo e o eclecticismo.A
recepción provisional das obras
fíxose o 27 de setembro de 1913, á
que non puido asistir o arquitecto
Xulio Galán, quedando encargado
outro excelente arquitecto de
renome como era Ricardo Boán y
Callejas.Debemos indicar
que
estaba proxectado un segundo
corpo para ampliacións futuras.O
reloxo da torre,que estaba tamén
previsto incorporarlle, non se
concretizará ata finais de 1943;
reloxo que cantaba os cuartos de
hora a dous golpes; custando as
pequenas reformas e o reloxo nese ano 1943,
22.102,25 pesetas. Foi encargado como reloxeiro
oficial, desde 1944, Manuel Penedo Gómez por
1.000 pesetas anuais.
A triste realidade chegaría ás sete da tarde do 6 de
xuño de 1974, cando caía afundida a torre do
Concello, e non precisamente polo vento. E con ela
caiamos todos nós e a nosa memoria colectiva. Que
Xulio Galán nos perdoe tanta ignorancia e tanta
miseria.

(X.F.)
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VILLAMIDE, FUFBOLISTA CARBALLES
Sempre lembro a historia , que contaban os vellos republicanos, do carballés Villamide,
que era zapateiro na Gran Vía fronte ó xardín, que cando ían a pasear (asesinar para os
máis novos) como fixeron con tantos republicanos e demócratas en xeral, saltou da
furgoneta onde o levaban e quedou escondido nunha leira e puido escapar a pé ata Lugo,
refuxiarse e salvarse. Manuel Villamide Gómez (1902-1982) era o segundo de sete
irmáns: Francisco, Manuel, Indalecio, Leoncio, Carmen, Lucinda e Lola. Como tantos
outros dous deles: Lucinda e Francisco emigraron a Uruguai. Precisamente este último,
casado co Carmen Abelenda Temes, irmán de Lola casada con José Fraga, fundador da
fábrica de maquinaria para a industria conserveira: HERFRAGA. Dicía que Francisco
tivo tres fillos, Leoncio, Hugo e Alba, sendo os dous varóns excelentes futbolistas.

No caso de Hugo foi singular pois xogou nos dous equipos principais de Uruguai:
Peñarol e no Nacional de Montevideo e tamén estivo no Cerro. Foi extraordinario que
un rapaz de 15 anos debutara na primeira división uruguaia en 1945 co Peñarol no que
estivo ata o ano 1952, formando parte da selección uruguaia con 17 anos, non podendo
xogar o célebre mundial de 1950 en Brasil (o do maracanazo) por estar lesionado.
Xogar nesa selección con Máspoli, con Obdulio un dos mellores centrocampistas da
historia, con Britos e o extraordinario Schiaffino, mellor xogador uruguaio de todos os
tempos, que marcou o primeiro gol na final ante Brasil (1-2) era só para privilexiados
como Villamide e un orgullo para os carballeses. Era un extremo esquerdo veloz, fácil
regate e precisos centros, así como goleador como informan as crónicas.
Posteriormente a carreira futbolística de Hugo Villamide continuou en España, fichando
no Espanyol de Barcelona que adestraba o mítico Ricardo Zamora, e acabaría a súa vida
futbolística no Mallorca conseguindo o ascenso a primeira División en 1960. Tamén
sería adestrador do mesmo club.
Morreu con 58 anos o 16 de xullo de 1989 en Palma de Mallorca onde residía.
(X.F.)
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XESÚS TABOADA CHIVITE
(Verín, Ourense, 1907-1976)
No campo da antropoloxía e da etnografía galega destacan os estudios feitos pola
xeración Nós, creadores do Seminario de Estudos Galegos (SEG) que tanta importancia
tivo na historia de Galicia. Os nomes de Vicente Risco, Xaeuín Lorenzo e Antón
Fraguas, hai que engadir de maneira singular o de Xesús Taboada Chivite.
Estudios de Telegrafista, Profesor mercantil, docente (1941-1968) na Academia
Verinense,
Participa nas campañas do Seminario de Estudos Galegos, en terras do Deza, en 1931.
En 1943 comeza as prospeccións arqueolóxicas na provincia de Ourense e colabora no
Boletín do Museo Arqueolóxico de Ourense.
Licenciado en Xeografía e Historia. Etnógrafo. Cronista oficial de Verín, 1952.
Membro da Real Academia Galega.
Libro póstumo Ritos e crenzas galegas (1980)
Cesión da súa biblioteca ao Museo do Pobo Galego
Libro Refraneiro galego.Caderno de Fraseoloxía Galega.
Etnografía galega. Cultura espiritual (1972)

RAMÓN M. ALLER ULLOA
(Lalín, Pontevedra, 1878-1966)
Hai corenta anos que morreu Ramón M. Aller, unha das autoridades máis importantes
do Estado español no campo das matemáticas e da astronomía.
Ramón Aller, estuda en Lalín e en A Garda o bacharelato, no colexio dos Xesuitas. En
1894 comeza no Seminario de Lugo os estudios sacerdotais, sendo doutor en Sagrada
Teoloxía en 1898. Mais tamén se licenza en Ciencias Exactas en Madrid no ano 1904.
En 1911 pon en marcha o primeiro Observatorio en Lalín, mais tarde completarase con
outros en 1917 e 1924.
Foi membro da Real Academia Galega e da Academia de Ciencias de Madrid
Foi profesor na Universidade de Santiago de Compostela, dende 1939, catedrático
dende 1949, onde dirixiu diversas teses doutorais.
Entre as súas numerosas publicacións destacamos:
Algorritmia (1918)
Introducción a la Astronomía (1943)
Programa do Observatorio de Lalín. Arquivos do Seminario de Estudos Galegos (1932)
Los observatorios de Lalín y Santiago
(BBC)
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RAMÓN OTERO PEDRAYO
(Ourense, 1888-1976)
Teño visto varios libros de texto sobre xeografía, incluso sobre Xeografía de Galicia
onde nin se menciona a Don Ramón Otero Pedrayo.
Fun o cemiterio de San Francisco en Ourense en abril, precisamente cando se cumpren
trinta anos do pasamento do ilustre escritor galego, e invadiume a tristura e ao mesmo
tempo a carraxe por ver como se atopaba a campa onde repousa o autor do Ensaio sobre
a cultura galega.
Otero Pedrayo foi o gran intérprete da
xeografía galega, da paisaxe do noso país. A
paisaxe humanizada. A súa foi unha
interpretación poética da paisaxe galega non
superada hoxe. Claro que para a
Universidade e os xeógrafos que mandan, e
que elaboran libros de texto, relatorios e non
sei canta cousas máis, Otero Pedrayo non é
científico. Científicos son eles.
Don Ramón Otero Pedrayo naceu en 1888
en Ourense, no seo dunha familia fidalga,
culta e liberal. Cursou o Bacharelato en
Ourense e a licenciatura en Dereito e
Filosofía e Letras en Madrid. De volta á súa
cidade natal pasou a ser unha das figuras
máis dinámicas do ambiente cultural do
Otero Pedrayo
Ateneo, xunto con Vicente Risco, Florentino
Cuevillas e Primitivo Rodríguez Sanjurjo. Con este grupo, completamente desligado da
cultura e política galegas, Otero dará os seus primeiros pasos na literatura, intervindo na
redacción da revista La Centuria (1917-1918).
Pouco despois, a instancias de Antón Losada Diéguez o grupo tomaba consciencia da
problemática do país e ingresaba nas fileiras do galeguismo. En 1919, Otero gañou as
oposicións a cátedras de ensino medio e axiña foi destinado ao Instituto de Ourense. A
partir de agora vai dedicarse ao cultivo das nosas letras nos ámbitos máis diversos,
distinguíndose como un dos máis insignes polígrafos galegos. Colabora en diferentes
xornais e revistas, desenvolve unha intensa actividade na sección de Xeografía e
Historia do Seminario de Estudos Galegos e principia o seu labor como escritor. A súa
primeira obra narrativa foi a novela curta Pantelas, home libre (1925), á que seguirán
Os camiños da vida, Arredor de sí, A romaría de Xelmirez... Tamén cultivou Otero o
relato breve e o ensaio, fundamentalmente de carácter histórico, xeográfico e literario,
ao tempo que se revelaba como orador de extraordinarias calidades, espontáneo e
exuberante.
Participa na fundación do Partido Galeguista e sae elixido, en 1931, deputado das
Cortes Constituíntes. No seo do Partido, Otero situábase ideoloxicamente no bando
conservador, mais acatou a decisión da maioría cando esta optou pola integración na
Frente Popular. Ao comezar a guerra civil, a pesar do seu talante conservador e
relixioso, Otero foi expedientado, cesado como catedrático de instituto e retirouse á casa
familiar de Trasalba. Desde alí colaborou puntualmente na prensa americana, en
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publicacións madrileñas e catalás e, xa a mediados da década de corenta, con maior
asiduidade en diferentes xornais galegos.
En 1949 foi restituído na súa cátedra de Instituto e no ano seguinte gañou a cátedra de
Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Participou tamén na
fundación da Editorial Galaxia, para a que entregará a colección de relatos Entre a
vendima e a castiñeira e numerosos traballos que foron publicados na revista Grial.
Na capital galega vai morar ata 1958, etapa na que servirá de guía á mocidade
galeguista que está a xurdir nos ambientes universitarios e contribuirá á súa
vertebración. No momento do seu falecemento, en 1976, era considerado unanimemente
o patriarca das letras galegas, creador dunha vasta e plural obra literaria e ensaística, e
un grande exemplo da resistencia galeguista na longa etapa da ditadura. Home dunha
vastísima cultura, Ramón Otero Pedrayo integra, con Risco, Castelao e Losada Diéguez,
o denominado Grupo Nós.
Abrazarte a ti é abrazar a toda Galiza, díxolle Castelao. Era dun saber enciclopédico,
todo sobre Galicia lle interesaba.
Non entendemos como aínda hoxe, trinta anos despois do seu pasamento, non está
publicada a súa obra completa, e tampouco comprendemos como estaba a súa campa no
cemiterio cando a visitamos este abril pasado, precisamente no seu trinta cabodano.

Seminario de Estudios galegos: Otero Pedrayo, Cuevillas, Risco, Carballo Calero,
Filgueira, González, García Paz, Pintos, Fraguas, Fernandez Osorio, Parga Pondal,
Moralejo, Carro, Cabeza de León, Arias Sanjurjo, Álvarez Limeses e Novas
Obra
Narrativa

. Pantelas, home libre (1925)
. O purgatorio de don Ramiro (1926)
. Escrito na néboa (1927)
. Os camiños da vida (1928; triloxía formada por “Os señores da terra”, “A maorazga” e
“o estudante”).
. Arredor de sí (1930).
. Vidas non paralelas
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. A romeiría de Gelmírez (1934)
. Contos de Santos e Nadal.
. Devalar (1935).
. Fra Vernero (1934).
. O mesón dos ermos (1936).
. O señorito da Reboraina (1960)
. O Maroutallo (1974)
. Contos do camiño e da rúa (1932)
. Antre a vendima e a castañeira (1957).
Teatro

. A lagarada (1929)
. O desengano do prioiro ou O pasamento da alegría co grande auto epilogal e
xusticieiro dos féretros de Floravia (1952).
. Teatro de máscaras (1975, contén: A estadea, O borracho, os espeitros das doenzas, A
subrevazón dos traxes, Vento nouturnio, As tentacións de San Wintila, O pazo, As
bodas do portugués, O gafo, O poeta asesinado, Os espantallos no vento, A farsa do
pan e do viño, A derrota do protomedicato, O café de espellos, A ponte e A mesa
redonda.)
. Noite compostelá (Grial, nº 40, 1973)
Poesía

. Bocarriveira. Poemas para leer e queimar ( 1958).
. A estadea ou o pranto polo Seminario de Estudos Galegos: poema inédito (setembro
1936).
Investigación E Ensaio

. Guía de Galicia (1926)
. Síntese xeográfica de Galicia (1926)
. Problemas e paisaxes xeográficos de Galicia (1928)
. Pelerinaxes (1929)
. Romanticismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de
Castro e Eduardo Pondal (discurso de ingreso na Real Academia Galega, 1931).
. Lembranza de Goethe (1932).
. Morte e Resurrección. (1932)
. Escolma de artigos de Otero Pedrayo en Céltiga (1927-1929).
. Ensaio historico sobre a cultura galega (1933)
. Discursos parlamentarios (1931-1933)
. A miña amizade con Castelao
. Florentino L. Cuevillas.
. Historia de Galiza.
. Homenaxe a Noriega Varela (19 de outubro de 1967)
. O espello na serán. Entre o Pedroso e o Viso.
. O fidalgo e a noite.
. O Libro dos amigos.
. O gran bater dos timbales na sinfonía (1968)
. Síntese historica do século XVIII en Galicia (1968)
(X.F)
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VIETNAM
Despois a derrota francesa en Indochina (Diem Bien Phu, 1954), no contexto da loita
pola independencia dos países colonizados, os EE.UU. interviron en Vietnam
especialmente entre 1964 e 1973. Foi unha intervención neocolonialista, imperialista,
que utilizou de forma sistemática métodos horrorosos e inhumanos como pro exemplo
armas químicas, singularmente o napalm. As bombas de napalm deforestaron unha parte
importante da selva e arrasou cos campos de arroz e outras áreas de cultivo. Mais de
372.000 toneladas de napalm, que provocou unha masacre humana aínda hoxe
incalculable. A pesar de todo os EE.UU. padeceron unha derrota total e tiveron que
asinar a súa retirada e a paz entre 1973 e 1975.
Moitos escritores e intelectuais do mundo criticaron fortemente a intervención dos
EE.UU., como por exemplo o poeta Uxío Novoneyra (1930-1999).

Foto de Eddie Adams (Premio Pulitzer – 1968). Asasinato dun membro do Vietcong
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Vietnam Canto (fragmento)
CUMES CUMES CUMES CUMES COM´ESTES ECOEN
UNHA VEZ POR CADA MORTE
VIETNAMMMMMMMMMMMMM
VIETNAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
VIETNAMMMMMMMMMMMMM
Metan na casa a verba na cociña na mesa
na cama xa está
E calaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar
Hastr´o berro que te acusa USAUSAUSAUSAUSAUSA
un
morto
dous mortos
tres / trinta mortos
trescentos / tres mil mortos
OFENSIVA DO TET 22000 / 100000 mortos
tódalas os que se volven ceros 00000000000000000000000
baixo de cada un 10 / 100 / 1000 / 10000 mortos á maquina
difuntiños que a noite acolle entre cañas baixo o torbón do
[monzón
na lúa do TEIT
dá vergonza vivir
dá vergonza estar vivo e ver a PRIMAVERA
cándo remata un pobo?
un pobo nace sempre
no remata nunca nuncanuncanuncanuncanuncanuncanunca
seino por vós
pobo como o meu
GALICIA pequeniña
Sola cousa de todos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos mortos
mortos caindo polos teletipos
luas de LI PO afondadas pra que a lus seña a A de
LIBERTÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
..
...

(Uxío Novoneyra)
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CONTRIBUCIÓN CARBALLESA O CENTENARIO DO DEPORTIVO DA
CORUÑA
(1906-2006)
O Deportivo da Coruña está de centenario. A nosa felicitación con esta modesta
contribución, na que indicamos algúns bergantiñáns que foron membros do Deportivo
da Coruña. En primeiro lugar debemos destacar o carballés José Luís Pose, que
ademais foi profesor de Educación Física no noso Instituto. Outro xogadores foron:,
Matopet, Canedo e Alfredo de Malpica, López de Buño, Amadeo de Carballo, Lerio de
Carballo e Arsenio Iglesias que aínda que é de Arteixo comezou xogando no
Bergantiños Fútbol club.

Bergantiños 49-50. Arsenio no centro abaixo

Bergantiños 49-50. Arsenio no centro abaixo

De pé segundo pola esquerda - Amadeo co Depor 1958

(X.F)
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90 ANIVERSARIO
IRMANDADES DA FALA (1916-2006)
As irmandades da Fala naceron na
Coruña o 18 de maio de 1916. Os
seus principais persoeiros foron os
irmáns Villar Ponte, Lugrís Freire,
Carré Aldao e o propio Manuel
Murguía. Axiña as Irmandades se
estenderon por todo o país. O seu
órgano de expresión dende 1916
será o xornal decenal A Nosa Terra.
A partir da Asemblea Nacionalista
de Lugo, celebrada en novembro de
1918, aprobase o seu ideario
nacionalista. Das súas prolíficas
actividades sairán a editorial Nós,
de Anxel Casal, o Seminario de
Estudios Galegos (1923), o Partido Galeguista (1931), ou a consecución do Estatuto de
Autonomía (1936). Castelao simboliza claramente toda esa saiba nutricia, da que nos
seguimos alimentando como país
CINEMA GALEGO
Miss Leyda, do ano 1916 foi a primeira película galega de ficción. Claro está aínda
unha película muda, con rótulos en castelán. Dirixida por José Gil e guión de Rafael
López de Haro, rodouse en paraxes da illa da Toxa, o río Lérez e Pontevedra. O asunto
da película tata sobre unha intriga de policías e espías cuns multimillonarios americanos
de visita por Galicia, un intento de atentado aos reis de Suavia por parte dun anarquista,
e non falta dunha historia de amor.
Entre outros foi interpretada por Fefa de Sandoval, Víctor Mercadillo, Marina Fonseca,
Antonio Blanco Porto, Margarita Berbén, Fausto Otero e Castelao que facía o papel de
pastor protestante.
BICENTENARIO DO ILUSTRADO PEDRO A. SÁNCHEZ (1749-1806)
Na Galicia da Ilustración, do século das Luces, onde destacan personaxes como Martiño
Sarmiento (1695-1772), Xosé Cornide Saavedra (1734-1803), Lucas Labrada (17621842) ou Benito Xerónimo Feijoo (1676-1764), sobresae a figura de Pedro Antonio
Sánchez (Curtis, 1749-Santiago, 1806). Foi cóengo da catedral de Santiago de
Compostela e catedrático de Retórica na Universidade da mesma cidade. Foi autor de
numerosos estudios e informes sobre a realidade galega, entre os que salientamos:
-Memorias sobre os gandos de Galicia (1802)
-Memoria sobre a maneira de fomentar entre os labregos de Galicia as fábricas de
curtidos (1782)
A súa obra foi editada co título Escritos de P.A. Sánchez
(L.Q.)
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PASCUAL VEIGA (1842-1906) E O HIMNO GALEGO
Estaba de profesor no Conservatorio de Música de Madrid
Os seus restos despois de estar soterrados na catedral da Almudena en Madrid, onde
morreu en 1906, foron levados por presión popular, sobre todo da emigración en Cuba e
Arxentina, o seu Mondoñedo natal onde repousan (dende 1912) a beira de Álvaro
Cunqueiro e Leiras Pulpeiro
Organista na catedral de Mondoñedo e na Colexiata de Santa María do Campo na
Coruña, onde exerceu tamén como profesor de piano así como director do Orfeón da
Coruña. Fundaría máis tarde en 1881 o Nuevo Orfeón coruñés que axiña se chamará El
Eco
Obras:
Septenario á Virxe das Dolores
Cantatas: Gallegos, ¡A nosa terra!, A fiada
Panxoliñas
Motetes
Misa de réquiem
Os ártabros
A estrela coruñesa (Alborada), que foi estreada polo Orfeón Brigantino nuns xogos
florais en Pontevedra e que tería na Exposición Internacional de París co orfeón
Coruñés a Medalla de Ouro. Tamén o goberno francés lle outorgaría a Pascual Veiga o
premio Palmas Académicas.
Himno Galego
No himno galego interveñen fundamentalmente tres
persoas: o emigrante na Habana Xosé Fontenla Leal,
Eduardo Pondal como autor da letra Os Pinos e Pascual
Veiga como autor da música. Era o ano 1890 cando
Pascual Veiga compón o Himno.
O himno galego cantouse pro primeira vez o 20 de
decembro de 1907 no Teatro Nacional (hoxe García
Lorca) do Centro Galego da Habana, precisamente
nunha velada en homenaxe a Pascual Veiga.
A primeira edición en disco que se saiba foi en 1922
interpretada polo Coro Toxos e Froles. No ano 2004 en
feliz iniciativa o selo discográfico Ouvirmos, fixo unha
fermosa edición recuperada en libro-disco.
Pascual Veiga

(L.Q.)
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35 ANIVERSARIO DA DESAPARICIÓN
TROLEBÚS A CORUÑA-CARBALLO (1950-1971)
A idea de enlazar A Coruña con Carballo de Bergantiños foi de Enrique Sánchez
Rodríguez, que estivera en Cuba onde montou a central eléctrica de Pinar del Río, quen
tamén introduciría a luz eléctrica en Carballo polo 1915.
Foi no ano 1940 cando se presenta o proxecto ante o MOPU, sendo o enxeñeiro Víctor
Solórzano, e aprobándose no 1942. O concurso de concesión foi outorgado o 30 de xullo
1943. A empresa Trolebuses Coruña-Carballo S.A (1942) terá o seu primeiro Consello de

Trolebús BUT

Administración presidido por Pedro Barrié de la Maza, con Atanagildo Pardo de Andrade,
Manuel Sáez Torres, Andrés Pardo Hidalgo, Aurelio Ruenes Blanco, Luciano Regueiro
Pumpido e o propio Enrique Sánchez como director xerente. O capital social é de oito
millóns de pts.
De 1944 a 1950 realízanse as obras e tendido da rede, no que se empregaron 136.000 mts
de cable, 1.353 postes, 343 suspensións intermedias e 6.784 illadores. Con un custe de
12.800.000 pts,tendo que recorrer o financiamento do Banco Pastor ó que estaba ligada a
empresa.
A liña, a mais longa de España con 34,150 km, inaugurouse oficialmente o 23 de febreiro
de 1950. O material móbil comporíase de 12 troles tipo MAN-AEG, importados de
Alemaña, e carrozados polo menos sete deles na fábrica "Barro-Chavín" de Viveiro.
Constaban de 39 asentos de madeira. Algúns deles foron dedicados a trole camión e con
remolque , pois era fundamental pola importancia das feiras e mercados na comarca de
Bergantiños, tanto de gando como produtos pesqueiros (fábrica d e Conservas Calvo), etc.
Isto explica que entrara na compañía un home do mundo gandeiro como José Páramo
Fernández, de Transporte Finisterre, que finalmente acabaría facéndose con Trolebuses
Coruña-Carballo S.A., que funcionaba en Carballo como un despacho auxiliar de Renfe,
cun factor na mesma.
No traxecto Coruña-Carballo, había catro subestacións de alimentación eléctrica, que
estaban en Pastoriza, Lañas, Laracha e Bértoa, que a transformaba a 600 v para o traballo
dos troles; estando as cocheiras en Arteixo e Carballo (principal e talleres).
POMBA DOURADA
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Cruce de trolebuses BUT e MAN-AEG

No ano 1961, chegaron os famosos troles de dous pisos de Londres, oito tipo BUT, que
sumado a un comprado a Tranvías de Vigo, conformarían o parque de 21 trolebuses. Estes
populares trolebuses de Carballo, non aguantarían tampouco a competencia dos autobuses
e coches privados, así como as continuas obras na cidade da Coruña, funcionando por
última vez unha triste noite do 15 de marzo de 1971.
O traxecto adoitaba facerse en hora e quarto, índa que obviamente dependía.
Cadro de Tranvías e Trolebuses de Galicia
TRANVÍAS
Tranvía tracción animal
Tranvía de vapor
" eléctrico
" tracción animal
" eléctrico
"
"
"
"
"
"
"
"
TROLEBUSES
Trolebús
Trolebús
Trolebús

TRAXECTO
Verín-Cabreiroá
Pontevedra-Marín
Pontevedra-Marín
A Coruña
A Coruña
A Coruña-Sada
Vigo e Vigo-Baiona
Vigo-Porriño
Ferrol-Neda

CRONOLOXÍA
-----------1889-1923
1924-1941
1903-1913
1913-1962
1923-1956
1926-1968
1920-1967
1924-1961

Pontevedra-Marín
A Coruña.
Coruña-Carballo

1943-1989
1948-1979
1950-1971

Fraga, Xan; Tranvías de Ferrol, Espiral Maior, 2001
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O POLÍGONO INDUSTRIAL DE BÉRTOA (CARBALLO) COMO MOTOR
ECONÓMICO DA COMARCA.
Nos últimos tempos atopamos noticias nos medios de comunicación referentes á
deslocalización,empresas que deciden trasladar a súa produción a outros países onde os
custos ,sobre todo os custos laborais, son máis baixos. En España afecta a sectores como
a automoción,electrónica,téxtil,calzado e xoguetes. Temos exemplos de empresas como
Samsung,Levis,Gillette ou Moulinex. O destino pode ser China, Latinoamérica, ou ben
Europa do Leste, Marrocos ou a India.
No caso da comarca de Bergantiños, como no resto de Galicia, tamén nos afecta este
fenómeno. E sobradamente coñecido que unha porcentaxe moi importante da poboación
ocupada realiza o seu traballo no sector téxtil e na fabricación de conservas,sectores aos
que lles pode afectar o que comentábamos anteriormente da deslocalización. Debemos
ser optimistas e pensar que con esforzo e imaxinación estes sectores poderán afrontar
esta competencia tan forte por parte doutros países.
Por isto é moi importante o asentamento na zona de novas empresas ,o crecemento das
xa existentes así como o fomento da cultura emprendedora. De aí a referencia ao
polígono industrial de Bértoa (Carballo), polas empresas xa existentes, polas que se
poidan instalar na ampliación do mesmo e pola construción do chamado Viveiro de
Empresas.
A importancia dos polígonos industriais
Existen moitas variábeis que van a influír á hora de que se instale unha empresa nunha
determinada zona ou noutra,así podemos considerar: proximidade das materias primas
utilizadas,dispoñibilidade local de traballadores,posibilidades legais,a proximidade a
boas vías de comunicación ,etc. Pero un dos factores máis importantes que teñen en
conta os empresarios é a existencia de polígonos industriais,tendo en conta o prezo do
solo,a súa dispoñibilidade,os servizos que se prestan ,as características dos terreos, os
accesos, etc.
Hoxe en día,en xeral, xa non é tan necesario emprazamento das empresas mesmo ao
lado das cidades ,entre outras cousas pola saturación dos polígonos próximos a estas.
Así podemos ter en conta o caso da Coruña,onde os polígonos de Pocomaco e A Grela
están saturados e ,ademais,pensando no futuro,probablemente a cidade se vaia
expansionando cara eses espazos e parte das empresas aí instaladas deberán de
desprazarse a outros lugares,tendo aquí o polígono de Bértoa a posibilidade de captar a
parte destas empresas.,ao estar relativamente próximo á Coruña,ao aeroporto e ao futuro
porto exterior en punta Langosteira.
En Galicia existe un gran predominio de Pemes ,normalmente son empresas que non
dispoñen da información, nin de medios, nin de capitais suficientes para preparar as
infraestruturas precisas de solo industrial que se axuste ás normativas urbanísticas.Neste
senso temos que destacar que o polígono de Bértoa naceu da iniciativa privada.
Actualmente en toda a zona da Costa da Morte só existen dous polígonos empresariais:o
de Bértoa e o de Ponteceso,os dous na comarca de Bergantiños. A falta de solo
industrial en toda a zona provoca a creación de pequenos polígonos de forma
espontánea en solo non industrial ,onde existen problemas de comunicacións,
saneamento, recollida do lixo, etc.
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Temos que sinalar como conclusión que a falta de solo industrial e as deficientes
infraestruturas viarias e enerxéticas son grandes obstáculos para o crecemento
empresarial na Costa da Morte.
O polígono industrial de Bértoa
A superficie do polígono industrial é de 500.000 metros cadrados, a superficie industrial
é dunhas 34 hectáreas . Conta cunha orografía que facilita e abarata a construción . Está
situado ao carón da autopista Coruña- Carballo e a 33 quilómetros da Coruña e a 45 de
Santiago. Están próximos os aeroportos de Alvedro e Lavacolla e tamén o porto da
Coruña . Aínda máis cercano está o chamado porto exterior en Arteixo,que está en
construción.
Conta,entre outros ,cos seguintes servizos: auga,electricidade,recollida de lixo,etc.
Hai moitas empresas instaladas e de moi diversas actividades como: empresas adicadas
á carpintería,fabricación de produtos plásticos, maioristas, concesionarios de
automóbiles, transformados metálicos, construción, transportes, etc.
Segundo o compromiso adquirido en Decembro pasado Xestur desenvolverá unha
ampliación do polígono de 1.270.000 metros cadrados ,que inclúe todo o solo industrial
previsto no PXOM excepto a denominada zona de extensión que ocupa outros 116.000
metros cadrados. A superficie dispoñible para naves será de 762.000 metros
cadrados,dos que gran parte xa foron solicitados por empresas.
Dentro das empresas que fixeron a súa solicitude para instalarse nesta ampliación do
polígono destacan as empresas adicadas á construción,madeira,metal,prefabricados de
formigón,climatización,decoración,distribución,etc. Proceden na súa maioría do
municipio de Carballo pero tamén doutras zonas como Culleredo,Coruña,Arteixo,etc.
Temos tamén que destacar a posible implantación dunha empresa adicada á produción
de automóbiles de luxo: Identity Cars e tamén comentar a próxima inauguración do
viveiro de empresas,situado na entrada do polígono.
O Viveiro de Empresas
Nos próximos meses entrará en funcionamento o viveiro de empresas situado no
polígono de Bértoa. Este viveiro ofrecerá aos emprendedores un espazo físico no que
situar as súas empresas no seu primeiro ano de vida ( nalgúns casos poderase prorrogar
por doce meses máis) ,aforrando custos e co asesoramento de especialistas.
O complexo ocupa unha superficie total de 2.100 metros cadrados e o seu presuposto
ascende a 600.000 euros. A deputación aporta 240.000 euros e os 360.000 euros
restantes proceden de fondos Feder da Unión Europea ,conseguidos pola Cámara de
Comercio a través da Fundación Incyde. O viveiro inclúe dous edificios con 19 módulos
para as empresas ,conectados a un inmoble central no que se prestarán os servizos
comúns,ademais de ofrecer,na segunda planta unha sala de usos múltiples.
Tamén se creará neste edificio un centro de formación. Nun cuarto espazo ,conectado co
resto,instalarase o centro de información económica e promoción industrial de Carballo.
Os principais obxectivos do viveiro de empresas son favorecer o nacemento e
consolidación de novas empresas,crear novos postos de traballo,diversificar a estrutura
produtiva local e en definitiva crear un medio adecuado para que os emprendedores
poidan levar a bo porto as súas iniciativas.
(Paco Rivas)
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1ª FEIRA DA CIENCIA
A ciencia é o conxunto de coñecementos obxectivos sobre certas categorías de feitos,
de obxectos ou de fenómenos, que se basea nas leis comprobables e en unha
metodoloxía de investigación propia.
Dentro da ciencia as ramas que se tocaron no día da ciencia para a posterior exhibición
dos experimentos foron a física, a química, a bioloxía, a xeoloxía e a tecnoloxía.
O día 21 de febreiro no noso instituto intentouse inculcar e ensinar un pouco de ciencia
realizando a “Feira da Ciencia”. Para isto, instaláronse 24 postos diferentes, todos eles
custodiados por alumnos, sobre
experiencias e experimentos de
física, química, bioloxía, xeoloxía e
tecnoloxía.
En este día dedicado á ciencia,
alumnos, profesores e persoas alleas
ó organigrama do instituto desfilaron
polos diferentes postos instalados no
Centro para adquirir coñecementos
sobre a ciencia, observando os
diversos experimentos.
A xente que se concentrou alí saíu
moi satisfeita e con pouco máis de
sabedoría sobre a ciencia, debido as
explicacións impartidas polos alumnos nos diversos experimentos. Neste apartado hai
que salientar tamén a aportación dos profesores que supervisaron, os días previos,
minuciosamente os traballos dos alumnos para que todo saíra segundo o previsto.
Os experimentos expostos foron os seguintes :
1- Fenómenos da luz: Explica a composición da luz branca, que está formada por
cores e os fenómenos que e dan cando a luz choca con un material transparente.
2- Electrostática: Consiste en que mediante unha peza cargada electricamente
realízanse desviacións de obxectos como papeis, un chorro de auga...
3- Ondas estacionarias: Cando dúas ondas coinciden no mesmo lugar as súas
intensidades súmanse se van na mesma dirección e réstanse se van opostas.
4- Campá de baleiro: Retirando o aire dun recipiente fai diminuír a presión dentro
e fai rebentar un globo que está no interior.
5- Pilas e galvanización: A galvanización sirve para recubrir superficies metálicas
con outros metais mediante electrólise.
6- O ludión: Unha botella chea de auga e no seu interior sitúase un boneco. Cando
se exerce unha presión sobre a botella o boneco descende e ao diminuír a presión
exercida o boneco volve a subir. Cando se realiza a presión o volume de aire
contido no interior da boneco diminúe e ao deixar de presionar o aire recupera o
seu volume orixinal.
7- Os indicadores ácido-base naturais : Realización de experimentos para obter
ácidos-base.
8- Orixe das cores: espectros e coloración á chama: Con sales de diferentes
metais expostos ao calor duna chama emiten luces de diferentes cores, polo
espectro de emisión.
9- Aerodinámica: Cando aumenta a velocidade dun fluído diminúe a presión.
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10- Alarma: Funcionamento dunha alarma mediante a luz. Ao retirar a luz aumenta
a resistencia e fai que non pase corrente pola fina fonte do son.
11- Timbre: Un electroimán que atraía a unha chapa e cando facía contacto co
electrón pechaba un circuíto que impedía que a corrente pasara polo electroimán
e a chapa volvía ao lugar inicial.
12- Coche: Debaixo dun coche hai dous sensores LDR, o da parte esquerda deixaba
andar a roda esquerda cando non recibía luz e o sensor dereito igual. Cunha cinta
illante negra facíase que cando estíbese enriba o coche non percibira luz.
13- Instalación vivenda: nunha maqueta facíase unha representación dun circuíto
eléctrico duna vivenda.
14- Motor de corrente continua: Realización dun motor cunha serie de
electroimáns e cun cable de cobre enrolados.
15- Pulmón artificial: Representación do funcionamento dos pulmóns no corpo
humano, concepto de inspiración e expulsación do aire.
16- Extracción ADN saliva: mediante a absorción e a expulsación de auga por unha
persoa, e tras varios procesos extráese o ADN da saliva.
17- Compoñentes do leite: Mediante varios procesos que duran un largo tempo
sábese os compoñentes do leite. Algúns deles: auga, ácidos graxos, proteínas,
vitaminas e hidratos de carbono.
18- Observación de textura de rochas: mediante a observación en un microscopio
obsérvanse as distintas texturas e características das rochas.
19- Identificación de minerais: Mediante unha táboa guía onde se expoñían as
características e aspectos de minerais realizábase unha identificación destes.
20- Canto de paxaros: Mediante un ordenador expoñíanse os diferentes cantos de
diversos paxaros cunha calidade de son moi real.
21- Destilación do viño: Realízase en dúas fases, a destilación do viño e a
rectificación. Despois de pasar por todos os procesos da destilación obtense
augardente.
22- Xermolación do gran de polen: Observación dun gran de polen.
23- Observación con lupa e microscopio: Observación de distintas especies
mediante o microscopio.
24- Ventilador con célula fotovoltaica: Mediante unha célula fotovoltaica
conséguese producir o movemento dun ventilador.
Conclusión sobre o día da ciencia
Todos os experimentos expostos tiveron unha calidade e visualización excepcional,
debido as interpretacións realizadas polos alumnos que axudaron ós razoamentos dos
experimentos por parte do público asistente.
Estes días dedicados á ciencia son moi positivos debido ó valor que ten a ciencia na
nosa sociedade , e esta proposta realizada por este instituto de promover a ciencia ten
un valor moi positivo e debía realizarse un chamamento para que outras institucións
promoveran estes días dedicados a ciencia.
Finalmente hai que comentar que este día da ciencia só tivo valoracións positivas.
Este evento foi un tipo de clase máis amena, onde todos nós inxectamos sabedoría
nas nosas mentes dun modo máis divertido, pero igual de eficaz.
Autores: José A. Moreira e Víctor Díaz
1º-Bach.-A
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EXCURSIÓN CON VALLE INCLÁN
O 14 de Marzo de 2006 , os alumnos de 2º de bacharelato saímos cara a unha excursión
que nunca sospeitamos que fose…..tan xenialmente fantasmagórica.
Cando subimos ao autobús unha estraña forza apoderouse de nós, pero non pensamos
que fose nada grave, o espírito de Valle Inclán estaba nacendo no noso interior.
En primeiro lugar fomos ver a casa-museo de Valle Inclán onde alimentaron o
crecemento dese espírito; o seu verdadeiro nome era: Ramón Xosé Simón Valle da
Peña, descubrimos tamén a causa da perda do seu brazo; segundo Valle, atopábase na
selva cando un tigre comezou a perseguilo, sabedor el dos gustos culinarios dos tigres,
cortou o seu brazo e deullo a modo de piscolabis ao bravo animal, mentres el fuxiu desa
terrible e emocionante experiencia; mais o que en realidade pasou foi que nunha soada
liorta por mor da discrepancia sobre a existencia nesa época dos duelos con fin
recreativo, Valle recibiu un bastonazo ou un botellazo (depende da fonte de
información)e tivéronlle que amputar o brazo.
Era tal a viveza do seu espírito dentro da casa e nos nosos corpos que mesmo poidemos
escoitar a súa voz narrando as famosas “sonatas de otoño”. Ata que ó final puidemos
comprobar o que xa estabamos sospeitando: o espírito vivo e gustoso das novas
tecnoloxías deste célebre autor estaba entre nós.

Atemorizadas pola persecución da ánima, comezamos unha estrepitosa fuxida, guiados
polos tres sabios mosqueteiros coñecedores dos segredos que encerran as obras do
devandito espírito, embarcámonos nunha perigosa viaxe marítima. Pero non nos
libramos da loucura que comezaba a manifestarse en nós producindo catastróficos
efectos.
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A pesar diso gozamos dunhas fermosas vistas, contemplamos as prolíferas bateas da
ría de Arousa e a riqueza mariña tales como sereas ou monstros.

Ao arribar da frenética travesía, os tres mosqueteiros aconselláronnos…que foramos por
aí que eramos ben “ghrandiños”, tendo en conta tamén o noso bo sentido da
orientación. E con isto uns fóronse por aí e outros á praia.
Pensando que xa nos libraramos do espírito do dramaturgo, este guiounos de novo a
outro dos seus museos, onde nos deleitaron con curiosas facetas ata agora descoñecidas
para nós, así como a mostra de escritos que testemuñaban
ditas fazañas.
Sorprendéronnos moitos dos detalles expostos polo simpático guía que loitaba por
48
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mellorar o xa contado no “Cuadrante”. Foi aquí onde nos abandonou o espírito de Valle
e emprendemos unha nova viaxe con destino a Rianxo.
Nesta fermosa vila mariñeira poidemos gozar das pequenas prazas ornamentadas con
esas cruces de pedra nas que se recreou unha das figuras máis insigne e polifacética do
noso país, estamos a falar de Castelao, cuxa casa tivemos oportunidade de descubrir e,
creándonos grandes expectativas sobre a mesma, atopámonos cunha variada e
exótica...¡¡¡tenda de “electrodomésticos”!!! na mesma rúa estaban tamén as casas onde
naceron Dieste e Manuel Antonio con cadansúa tenda de abastecementos, como mostra
do valor que se lle da a cultura “nesta nosa comunidade galega”.
Despois dunha amena visita pola vila, volvemos a coller o autobús con destino á nosa
casa.
Gustounos tanto a excursión, que na viaxe de regreso podíanse escoitar ledos cantos e
animadas conversas sobre a estupenda experiencia que acabamos de vivir.

Traballo realizado por:
Fátima Cambón Varela
Rosalía Fernández Rial
Cristina Gundín Varela
( 2º D, Bacharelato)
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A MANUEL MARÍA
Veleiquí o meu
ventre sen luz onde non vive nada.
Veleiquí a mañán
de outono, con ordenadas néboas sóbor
do Ulla, en tristísima Terra de Bea.
Veleiquí os camaradas
perdendo unha batalla cada día
e gañando o futuro e o fulgor
nos ollos e nas queixadas de metal.
Veleiqui o amigo
presente coma os montes nativos coroados
de medo.
Veleiquí as mans súas
perdidas no incansable debuxo de letras
coma pequenos estandartes
no destino nacional de pedra.
Veleiquí os seus ollos
de veludo rural e dteñendo
o proceso do malvado; un esconxuro
vexetativo, lento
coma o pasar do Miño, cousa nosa.
Con pólvora e magnolias- X.L. Méndez Ferrín, 1976
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